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 درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية
 

 شرح نّص 

الــوطنالــوطن
للصّف الّثالث اإلعدادّي 

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية

شرح نّص 

 الــوطن الــوطن
 للصّف الّثالث اإلعدادّي 



الوطنالوطن
عبد�الّرحمن�زغلول  

https://www.edunet.bh/e_co
ntent/level_2/stage_9/subjec
t_ID_1/Part_2/e_books/Arabi

c-G9-P2-
2018(1)/Arabic%20G9%20P2
%202018/files/assets/basic-

html/page-33.html

الوطن الوطنشرح�نّص  شرح�نّص 

لقراءة�النّص�اضغط�ع���الّزر   
   



فكرتھ
���ساِن�وطَنـــھ .ُحبُّ !". ما�أقوى�حّبھ

:نقّسم�النّص�إ���مقاطع�ثالثٍة�اس�ناًدا�إ���املضام�ن

���ساِن�وطَنـــھ .ُحبُّ !". ما�أقوى�حّبھ

شعوُر���سان�عندما�
.يفارق�وطنھ

". �طالل"

اش��اك�الّشعوب�و�مم���� اش��اك�الّشعوب�و�مم����".  آخر�النّص " 
.التعّلق�بالوطن

".  آخر�النّص " 

حدوده املقطع
ما�أقوى�حّبھ" إ���" بداية�النّص "من� �ّول 

:مقاطع�الّنّص - 1
نقّسم�النّص�إ���مقاطع�ثالثٍة�اس�ناًدا�إ���املضام�ن

ما�أقوى�حّبھ" إ���" بداية�النّص "من� �ّول 

"إ���" ولكن�م���ت�بّدى�"من� الّثا�ي

" إ���" ول�س��ذا�ا��ّب "من� " إ���" ول�س��ذا�ا��ّب "من�الّثالث الّثالث



.أمّ���فيما�يأ�ي�الفكرة�العاّمة�من��ف�ار�الفرعّية

.ازدياد�شعور���سان�با��اجة�إ���الوطن�عند�فقده

.�عّلق���سان�بوطنھ�وشّدة�شوقھ�وحن�نھ�إليھ�وا�شداده�إ���ذكر�اتھ�فيھ
.مالزمة��فارقة��دغال�بالّرغم�مّما�حّل���م

)1(رقم النشاط 

أمّ���فيما�يأ�ي�الفكرة�العاّمة�من��ف�ار�الفرعّية•

ازدياد�شعور���سان�با��اجة�إ���الوطن�عند�فقده•
.�غّ���العرب�قديًما�بأوطا��م•
�عّلق���سان�بوطنھ�وشّدة�شوقھ�وحن�نھ�إليھ�وا�شداده�إ���ذكر�اتھ�فيھ•
مالزمة��فارقة��دغال�بالّرغم�مّما�حّل���م�•



�ف�ار�الفرعّية

ازدياد�شعور���سان�با��اجة�إ���الوطن�عند�

.العرب�قديًما�بأوطا��م
مالزمة��فارقة��دغال�بالّرغم�مّما�

.حّل���م.حّل���م

الفكرة�العاّمة

)  1(حــــــــــّل�الّ�شاط�رقم�

ازدياد�شعور���سان�با��اجة�إ���الوطن�عند�
.فقده

���ّالعرب�قديًما�بأوطا��م�غ
مالزمة��فارقة��دغال�بالّرغم�مّما�

حّل���م�����

�عّلـــــق���ســـــان�بوطنـــــھ�وشـــــّدة�
شــوقھ�وحن�نــھ�إليــھ�وا�شــداده�

.إ���ذكر�اتھ�فيھ

حّل���م�����



�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع��ّول �ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع��ّول 
�ذلك�لبيان�ال�اتب�وأورد�املختلفة،�حياتھ�مراحل

 ��سان�ذاكرة����را��ة�تبقى�اّل���الّرا�عة�والّذكر�ات
�ينحت�ا��ميل�الوطن�فضاء�و���،)ونجاحنا�ونضالنا
.تليًدا�را�ً�ا�يظّل �ما�
�ينحت�ا��ميل�الوطن�فضاء�و���،)ونجاحنا�ونضالنا
.تليًدا�را�ً�ا�يظّل �ما�

شرح�املقطع��ّول -3

�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع��ّول �ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع��ّول 
oمراحل����إليھ�و��شّد �بالوطن،���سان�يتعّلق

.)كَباًرا�/ شّباًنا�/ صغاًرا�( �لمات�ثالث
oوالّذكر�ات�ا��ميلة�باألحداث�الوطن�يرتبط

ونضالنا�طموحنا�/العلم�حّبنا�/���اتنا(
��عمال�من�م�شًئا�حياتھ،�مس��ة���سان

ونضالنا�طموحنا�/العلم�حّبنا�/���اتنا(
��عمال�من�م�شًئا�حياتھ،�مس��ة���سان



لَم�وّظف�ال�اتُب�جملة�اسمّية����بداية�النّص؟
داللتھ؟؟�وما�!"ما�أقوى�حّبھ داللتھ؟؟�وما�!"ما�أقوى�حّبھ

تروي�أرجاؤه�قّصة�حّبنا�العلم�:"

.من�خالل�الّسياق�اّلذي�وردت�فيھ

لَم�وّظف�ال�اتُب�جملة�اسمّية����بداية�النّص؟  - أ
ما�أقوى�حّبھ:"ما��سلوُب����قول�ال�اتب - ب�

2الّ�شاط�رقم�

ما�أقوى�حّبھ:"ما��سلوُب����قول�ال�اتب - ب�
:"ما�الّصورة�الفّنّية����قول�ال�اتب - ج

؟"شّباًنا
من�خالل�الّسياق�اّلذي�وردت�فيھ" ُجِبلنا" بّ�ن�مع����لمة� - د



�إلفادة�النّص �بداية����اسمّية
�ارتباط�شّدة�ع���الّتأكيد�مقام �ارتباط�شّدة�ع���الّتأكيد�مقام

�عن�جلّية�إبانة�وفيھ�الّت�ّ�ب،
.بھ�و�عّلقھ

   .قّصةً �يروي�اّلذي�باإل�سان
ُخلقنا

   .قّصةً �يروي�اّلذي�باإل�سان
."ُخلقنا" �و�العبارة

اسمّية�جملة�ال�اتب�وّظف�- أ
مقام����ف�و �والّثبات،�الّتقر�ر 

.بالوطن���سان

2حّل�الّ�شاط�رقم�

مقام����ف�و �والّثبات،�الّتقر�ر 
.بالوطن���سان

الّت�ّ�ب،�أسلوَب �ال�اتُب �وّظف�- ب
و�عّلقھ�لوطنھ،�ال�اتب�حّب 

باإل�سان�الوطن�ال�اتب�شّبھ - ج
اّلذي

باإل�سان�الوطن�ال�اتب�شّبھ - ج
العبارة�حققتھ�اّلذي�املع���-د



�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي
.ازدياد�شعور���سان�بحّب�الوطن�إذا�ابتعد�عنھ

عّد�ال�اتب�فْقَد��وطان�أق����نكبة�تص�ب���سان،�وأورد�قول�أحد�

إّن�مبا���ا��ياة�ال���توّفر�ا�املدنّية�ا��ديثة�ال��غري�ال�اتب،�وال�ت�سيھ�موطنھ�إّن�مبا���ا��ياة�ال���توّفر�ا�املدنّية�ا��ديثة�ال��غري�ال�اتب،�وال�ت�سيھ�موطنھ�

شرح�املقطع�الّثا�ي - 4

�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي
oازدياد�شعور���سان�بحّب�الوطن�إذا�ابتعد�عنھ
عّد�ال�اتب�فْقَد��وطان�أق����نكبة�تص�ب���سان،�وأورد�قول�أحد� -   

.الفلسطي�ّي�ن�للّتدليل�ع���ذلك
إّن�مبا���ا��ياة�ال���توّفر�ا�املدنّية�ا��ديثة�ال��غري�ال�اتب،�وال�ت�سيھ�موطنھ� -

اّلذي�يبقى�متعّلًقا�بھ،�م�شّدا�إليھ
إّن�مبا���ا��ياة�ال���توّفر�ا�املدنّية�ا��ديثة�ال��غري�ال�اتب،�وال�ت�سيھ�موطنھ� -

.اّلذي�يبقى�متعّلًقا�بھ،�م�شّدا�إليھ



.حّب�الوطن�والتعّلق�بھ�قيمة�مش��كة�ب�ن�جميع�ال�شر
ا جّياشة�عاطفة�يملك ��ذا��شيع�بل�،مر�ًفاوحس�

����قسوة�من�بھ�عرفوا�ما�ع���- ا��بابرة�أّن 
�ساعة�نابليون �قول �ال�اتب�وأورد�إل��ا،�و��شّدون  �ساعة�نابليون �قول �ال�اتب�وأورد�إل��ا،�و��شّدون 

.احتفاء�العرب����ا��ا�لّية�بمواط��م
�من�ي�تا��م�ما�وصف����أبدعوا�وقد�بمواط��م،�ا��ا�لّية
�الّد�ُر،�عل��ا�عفا�وقد�ورسوم�ا�مواط��م�أطالل�
.با��ياة�ت�بض��انت
�الّد�ُر،�عل��ا�عفا�وقد�ورسوم�ا�مواط��م�أطالل�
.با��ياة�ت�بض��انت

oحّب�الوطن�والتعّلق�بھ�قيمة�مش��كة�ب�ن�جميع�ال�شر
يملك�من�ع���الوطن�حّب �يقتصر �ال 

أّن �ذلك�ال�شر،�جميع�ف�شمل��مر،
و��شّدون �أوطا��م�إ���يحّنون �-املشاعر و��شّدون �أوطا��م�إ���يحّنون �-املشاعر

.لذلك�ت�ياًنا�احتضاره
oاحتفاء�العرب����ا��ا�لّية�بمواط��م

ا��ا�لّية�أيام����العرب�الشعراء��غّ��
ا،�تفيض�مشاعر  �ع���يقفون �و�م�حب�

�انت��عدأن�جميلة�ذكرى �فاستحالت
ا،�تفيض�مشاعر  �ع���يقفون �و�م�حب�

�انت��عدأن�جميلة�ذكرى �فاستحالت



.أبّ�ن�نوع��ساليب��تية�اّل���وّظف�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي
�سلوب

)3(رقم النشاط 

أبّ�ن�نوع��ساليب��تية�اّل���وّظف�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي
ا��ملة

إذا�ما�اقتطعت�عاشوا�مفّت����كباد

..."اع�ن�بوطنك،�اع�ن�بكبدك"

ل�س��ذا�الّشعور�وقفا�ع���العاطفّي�ن�مّنال�س��ذا�الّشعور�وقفا�ع���العاطفّي�ن�مّنا



�سلوب�سلوب

الشرط
�مر
الّنفيالّنفي

)3(رقم النشاط حّل 

ا��ملةا��ملة

إذا�ما�اقتطعت�عاشوا�مفّت����كباد

..."اع�ن�بوطنك،�اع�ن�بكبدك"

ع���العاطفّي�ن�مّناوقًفا�ل�س��ذا�الّشعور� ع���العاطفّي�ن�مّناوقًفا�ل�س��ذا�الّشعور�



"فإذا�بالقر�ة�ا��ب�بة�تنادينا"فإذا�بالقر�ة�ا��ب�بة�تنادينا

:يأ�يأبّ�ن�الّصور�الفّنّية�فيما�

)4(رقم النشاط 

:يأ�يأبّ�ن�الّصور�الفّنّية�فيما�

o"عود�ع���أجنحة�ا��يال�"

o"فإذا�بالقر�ة�ا��ب�بة�تنادينا o"فإذا�بالقر�ة�ا��ب�بة�تنادينا
  



����-الّصورة��ذه���- و�جنحة ����-الّصورة��ذه���- و�جنحة
.القر�ة

�ع���والّنداء�ينادي،�اّلذي�باإل�سان
�وا��ن�ن�الَشوق �شّدة�من�نا�ًعا �وا��ن�ن�الَشوق �شّدة�من�نا�ًعا

)4(رقم النشاط حّل 

oو�جنحة�.بالّطائر�ا��يال�ال�اتب�شّبھ oو�جنحة�.بالّطائر�ا��يال�ال�اتب�شّبھ
القر�ة�إ���للعودة�ال�اتب�وسيلة

o باإل�سان�القر�ة�ال�اتب�شّبھ
نا�ًعا شعوًرا�ال�اتب يتمّثلھ املجاز

موطنھ�إ��
نا�ًعا شعوًرا�ال�اتب يتمّثلھ املجاز

.موطنھ�إ��



أشرح�العبارات��تية�اس�ناًدا�إ���الّسياق�اّلذي�وردت�فيھ.أشرح�العبارات��تية�اس�ناًدا�إ���الّسياق�اّلذي�وردت�فيھ

oا��ن�ن(ُ��ّيج�  :( oا��ن�ن(ُ��ّيج�  :(
oال��عدل  :
oوقًفال�س��ذا�الّشعور�  :
oمرا�ع�استوطنو�ا  :



.يث��ه،�و�ز�ده،�و�قّو�ھ.يث��ه،�و�ز�ده،�و�قّو�ھ

.حكًرامقتصًرا،�
.مواضع�سكنو�ا،�وأقاموا�ف��ا.مواضع�سكنو�ا،�وأقاموا�ف��ا

)5(حّل�الّ�شاط�رقم�

oيث��ه،�و�ز�ده،�و�قّو�ھ): ا��ن�ن(ُ��ّيج� oيث��ه،�و�ز�ده،�و�قّو�ھ): ا��ن�ن(ُ��ّيج�
oساوي ال�: ال��عدل�.
oمقتصًرا،�: وقًفال�س��ذا�الّشعور�
oمواضع�سكنو�ا،�وأقاموا�ف��ا: مرا�ع�استوطنو�ا oمواضع�سكنو�ا،�وأقاموا�ف��ا: مرا�ع�استوطنو�ا



.�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب�����ذا�املقطع.�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب�����ذا�املقطع
.�عّلق�سّ�ان��دغال����إفر�قيا�بموط��م�رغم�مخاطر�املرض

�بيان�ذلك�و�����م،�حّل �اّلذي�املرض�رغم�موط��م
.عل��م�بفضلھ�واع��اف�ر�وعھ،�ب�ن�وترعرعوا

.ال���ان�خطر �رغم
فسّ�ان�عّلق

.ال���ان�خطر �رغم
�إيطاليا�جنوب�فسّ�ان�بموطنھ،���سان��عّلق

.ال���ان�عن�الّناشئة�املخاطر 

.شرح�املقطع�الّثالث�5

أقرأ�املقطع�الّثالث�قراءة�متأّملة�
�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب�����ذا�املقطع�ف�ار�اّل���أورد�ا�ال�اتب�����ذا�املقطع

o عّلق�سّ�ان��دغال����إفر�قيا�بموط��م�رغم�مخاطر�املرض�
موط��م�مغادرة�إفر�قيا�����دغال�سّ�ان�رفض
وترعرعوا�فيھ�ولدوا�اّلذي�باملوطن��عّلق�م�لشّدة
o رغم�بموط��م�إيطاليا�جنوب�أ�ل�تمّسك

�عّلقتأكيًدااملثاَل 
رغم�بموط��م�إيطاليا�جنوب�أ�ل�تمّسك 

�عّلق�ملع���تأكيًدا�املثاَل ��ذا�ال�اتب�أورد
�املخاطر �رغم�موط��م����بالع�ش�تمّس�وا



.أذكر��عض��ساليب�ال���وّظف�ا�ال�اتب����املقطع�الّثالث

�سلوب�سلوب

؟...

.ولكّن�الّسّ�ان�ال�يلبثون�أن��عودوا�إ���سفحھ

أذكر��عض��ساليب�ال���وّظف�ا�ال�اتب����املقطع�الّثالث

ا��ملة

)6(الّ�شاط�رقم�

ا��ملة

...لم�ال���اجرون�من��ذه�املنطقة�املو�وءة�

.فقد�عاش�ف��ا�آباؤنا�وأجدادنا

ولكّن�الّسّ�ان�ال�يلبثون�أن��عودوا�إ���سفحھ



�سلوب�سلوب

�ستف�ام ؟...

)الّتأكيد( الّتحقيق�

�ستدراك �ستدراك.ولكّن�الّسّ�ان�ال�يلبثون�أن��عودوا�إ���سفحھ .ولكّن�الّسّ�ان�ال�يلبثون�أن��عودوا�إ���سفحھ

)6(حّل�الّ�شاط�رقم�

ا��ملةا��ملة

...لم�ال���اجرون�من��ذه�املنطقة�املو�وءة�

.فقد�عاش�ف��ا�آباؤنا�وأجدادنا

ولكّن�الّسّ�ان�ال�يلبثون�أن��عودوا�إ���سفحھولكّن�الّسّ�ان�ال�يلبثون�أن��عودوا�إ���سفحھ



.م��ا�اث�ت�ن�أذكر �جميلة،�ذكر�ات .م��ا�اث�ت�ن�أذكر �جميلة،�ذكر�ات

�أوافقھ�ف�ل���سان،�تص�ب�أن�يمكن��ارثة

بأوطا��م؟�الناس��عّلق�شدة�لبيان�املتنّوعة بأوطا��م؟�الناس��عّلق�شدة�لبيان�املتنّوعة

. أسئلة�للّتقييم�الّذا�ي - 6

ذكر�ات�خالل�من�بوطنھ�ال�اتب�يرتبط�-1 ذكر�ات�خالل�من�بوطنھ�ال�اتب�يرتبط�-1

�ارثة�أق����الوطن�فقد�نكبة�ال�اتب�عّد �-2
ذلك؟���

املتنّوعة��مثلة�ضرب�من�ال�اتب�غرض�ما��-3 املتنّوعة��مثلة�ضرب�من�ال�اتب�غرض�ما��-3



�/ال���ات/ املتعّ��ة��و���ا��طوات�:
.والّنجاح.والّنجاح

�فالوطن�الرأي،���ذا�ا��قيقة�ع�ن�أصاب
.مع���بال �حياتھ�أصبحت�فقده

�است�ناء�دون �الّناس�جميع��عّلق�ع�� �است�ناء�دون �الّناس�جميع��عّلق�ع��
����مخاطر �من���م�ُيْحِدق�ما�رغم���ا

حلول�أسئلة�الّتقييم�الّذا�ي - 7

:ال�اتب�ت�تاب�اّل���الّذكر�ات�من - 1
والّنجاح�والّنضال�الطموح�/العلم�حّب  والّنجاح�والّنضال�الطموح�/العلم�حّب 

2 -� أصاب�قد�ال�اتب�أن�املؤّكد�من�
فقده�وإذا���سان،�يملك�ما�أنفس��و 

ع���الّتدليل�إ���ال�اتب���دف�- 3 ع���الّتدليل�إ���ال�اتب���دف�- 3
��ا�و�شّب��م�وحديًثا،�قديما�بأوطا��م

�حيان��عض



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


