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  : النص 
و لكنني  .  أعلن عن حبي لبالدي بالهتاف لها بحنجرتي  و آنتصغيراآنت       

ذلك إنما هي في حاجة إلى  لم تعد في حاجة إلى  العزيزةبالدي أن اآتشفت فيما بعد
و عندما تهتف العقول تمأل . فعندما تهتف الحناجر تمأل الدنيا صراخا . هتاف العقول 

 ال يكمن في حب الوطن إن . الهتاف الجديد و لهذا يجب أن يعلم أطفالنا . الدنيا عمال 
  . له و إنما في خدمته و المساهمة في بنائه  الهتاف

عف من أن يبني فليعلم أن حب الوطن يكون بالمحافظة على      و إذا آان الطفل أض
من أبنية و أشجار و جمال و أن الذي يحب وطنه ال يلوث جدران المباني آل ما فيه 

 قطع فكأن من بالكتابة عليها و أن الشجرة التي يراها في الطريق هي جزء من وطنه 
  .أغصانها مزق جزءا من وطنه الحبيب 

                         عن مجلة العربي                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



المدرسة اإلعدادية 
  شارع بورقيبة بباجة

  

   الثانيتأليفيفرض الال
   في دراسة النص

  

  .................السنة السابعة أساسي
.....الرقم...................االسم و اللقب 

  .ساعة واحدة : المدة 
  

  :الفهم 
  )نقطة1 (للنصصغ موضوعا  )1

...........................................................................................  
  .أعلن السارد عن حبه لوطنه بطريقتين إحداهما في صغره و الثانية في آبره  )2

  )نقطة1( :اذآر الطريقتين 
  ..................................: ..................... ـــ في صغره                     

  : ..........................................................                     ـــ في آبره 
  )نقطة1( آيف يمكن للطفل أن يحافظ على وطنه حسب السارد ؟ )3

..................................................................................................  
  )نقطة1( .لكلمات التالية اشرح معاني  ا )4

  : ............................الهتاف  ــ 
   : ...............................يكمنــ 

  
   :النحو

  ) نقطة1.5. (بين وظائف العبارات المسطرة في النص و أشكالها النحوية  )1
  حويالشكل الن  الوظيفة  العبارة المسطرة

      صغيرا
      بالدي العزيزة
      حب الوطن

 
  ) نقطة1.5(رآب جمال معتمدا نواسخ فعلية تفيد المعاني التالية  )2

  : .............................................................ـــ التحول 
  : .......................................................ـــ االستمرار 

  : ............................................................نفي ــ ال
  )نقطة1(استخرج من النص جملة اسمية مبدوءة بناسخ حرفي يفيد التشبيه )3

  : ...................................................................... الجملة 
مع الشكل . أدخل على الجملة التالية الناسخين التاليين و غير ما يجب تغييره )4

  )نقطة2(. التام
  " الشجرة جزء من و طنه :" الجملة 
  ........................................."........ ........."ـــ )          إن( *         
   ........................................"" ..................ـــ )   أضحى ( *         

        



  الصرف 
  ) نقطة1.25.(استخرج من النص األفعال المعتلة و صنفها حسب الجدول )1

  الناقص  األجوف  المثال
  

  
 

  
 

  

  )نقطة1.25.(في األمر مع ضمائر الخطاب " سار" صرف فعل ) 2       
  .............................          ـــ 

  ...........................        ـــ   
  ..........................          ـــ 
  ..........................          ـــ 
  ..........................          ـــ 

بالمفرد المؤنث ثم المثنى المذآر عوض العبارة المسطرة في المثال التالي  )3
  ) نقطة1.5.(مع الشكل التام. ا يجب تغييره  و غير م.ثم الجمع المؤنث

  " يبني وطنه أنب المواطن الصالح وعد : "الجملة 
  : " .........................................................." ــ المفرد المؤنث 
  : " ..........................................................." ــ المثنى المذآر 

    "  : " ..........................................................الجمع المؤنث  ــ 
  

  ) نقاط6(اإلنتاج الكتابي
  . عن بعض الطرق للمحافظة على الوطن  في النص تحدث السارد     

 اذآر بعض األعمال األخرى التي يمكن أن يقوم بها اإلنسان ليساهم في الحفاظ على 
  ) .ل في تحريرك ناسخين حرفيين و ناسخين فعليين مختلفة المعانياستعم. ( وطنه 
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