
 

 السنـــــد:

ي ـه ،أثارنـظ بصندوق خشبّي في غرفتـــّدي يحتفـت أّن جـــنت صغيرا ،الحظــا كـعندم   
ّدي ؟".ــالخشبّي يا جك ــه في أحد األيام : " ماذا تخبئ في صندوقــ،فسألتول ـــالفض  

طاءه ــــت غــز ال يقّدر بثمن يا بنّي " ، ركضت إلى الصندوق و فتحـــاب جّدي :" كنــأج   
لكـي أرى الكنــز الثمبــن ، لكنّني لم أجـد ســوى حفنة مـن تراب و علــم مخّضب بالّدمــاء 

رق ـــحا : " لقد ســائة كعقارب الساعة ، وركضت نحوه صـــي بسرعــو مذّكرة . خفق فلب
ّدي "ــزك يا جــاللّصوص كن  

  اقترب جّدي من الصندوق  ،فتــح الغطاء و نظر داخله،ثّم ابتســم قائال : " ال يا بنـــّي، 
ا "ـــرق اللّصوص شيئــم يســــل  

م ـــجدا ؟ " ابتس ثمينــازا ــك كنـــك تملــل يا جّدي أنّ ــم تقــــى صوتي : "ألــصحت بأعل  
ذا ـــن ؟ ھـــم أغلى من تراب الوطـــئ في العالــــشي يّ ــــال : " و ھل ھناك يا بنـــــّد وقــالج

ه ــــم عاش ألجلـــة ، و علـــه أخي ، مذّكرة حوت سطورا نورانيـــيراث الذي تركــھو الم
د :ــــه . ثّم أنشــــومات من أجل  

يــــي روحي  بدنــو مالي الثمن       نفسي ــــوطني وطني غال  

نـــــول الزمــّرا طـش حــلتع     ن   ـو أنا الحامي لك في المح  

--------------------------------------------------------- 

 األسئلـــــــة

 أفھم النّص : 6ن

 1-  ھــــات عنوانــا مناسبــا للنّــص ؟
ّده ؟ـــــــّم سأل الولـــد جــــع -2  
ما الميــراث الذي تركـه الشھيد للّجّد ؟ -3  
نبض  -ملطّخ   ابحث عن مرادفات ھذه الكلمات في النص : -4  
ابتسم      -: الثمين     ھات أضداد ھذه الكلمات -5  

األولى متوسط مستوى:

 
 
 

 
المتوسطة اإلخوة جودان متوسطة:  
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 أتذّوق النّص : 2ن

استخرج من النــص  تشبيھا و حّدد أركانه  -1  

 أعرف قواعد لغتي : 

أعرب ما تححته خط في النّـص -1  

ھات من النّص : -2  

ايــــنعتا حقيق ضميرا متصال  اسمـا موصوال 
   

 

عيّـن عالمات الوقـف الواردة في العبارة التاليـة و بيّـن وظيفتھـا  -3  

"ألم تقــل يا جّدي أنك تملك كنزا ثمينــا ؟  "صحت بأعلى صوتي :   

 

 الوضعية االدماجية : 8ن

 

أمانـــــة أجــــدادنا الوطن أّمـــــنا الثانيــــــة  و  

رة من ثمانيــة أسطر تتحّدث فيھا عن  كيفيــة استرجاع ـــق اكتب فقــعلى ضوء ما سب -
ه و ماذا ـــم نحن باستقاللـــه الشھداء من أجل أن ننعــــو ما قّدم  الغالـــيادة و طننــا ـــسي

لموصول .م اـــا الوصف و االســــة موظّفــــاظ على ھذه الحّريــــا للحفـــــب علينــــيتوج  

              

 بالتوفيق
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