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 والدي الحبيَب، 

َعْنَك لوحشتي وُعْزَلتي. تفصُلني  أنيَس ال (أنا منفرٌد في غرفتي، )أكتُب إليَك هذه الر ِّسالَة، و-1
، فقلبي  ( لْن ُيخفَي ما يفيُض بهِّ الفؤاُد من مشاعرِّ الحب ِّ )المسافاُت الط ويلُة، لكنَّ ُغباَر الن ِّسيانِّ 

َك فيهِّ.  دائًما ُيحسُّ
أبي العزيز... أنا َمدين لك بكل  شيء في هذه البالد. وأعرِّف َكم َضحَّيت حتَّى أْرَسلتني إلى -2

معُة ُتذيُب ذاَتها العالي هنا ألْستكمل تحصيلي العلمي   َر لَِّمْن وُ لتمَنَح الن  ) .وال غرابَة، فأنَت الشَّ
ُر (حوَلها ُد دائًما: اطمئنَّ يا والدي، فإنَّ ُحْلَمَك بأْن أعوَد شابًّا تفتخِّ .ومن ناحيتي، فإنَّ لساني يرد ِّ
 في ُعُنقي. أمانةٌ بهِّ ، 
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، وأن ...والدي-3 ها منُذ حطَّت بي عصا التَّرحالِّ في هذه البالدِّ هاا أعيُش الغربَة بأبعادِّ .  جميعِّ
أمضْيُت )المغروسةِّ في أعماقِّ قلبي، غربتي عن أصدقائي الَّذيَن  الطَّاهرةِّ غربتي عن وجوهِّكم 

با . (،معهم َعْهَد الطُّفولةِّ والص ِّ ر  في بريقِّ عينيَّ  غربتي عن وطن  متجذ ِّ
. ولكنَّني  غريًباهنا، كاَن وما زاَل كلُّ شيء  -4 .حاوْلتُ )عليَّ لقْد (  التَّأقُلَم َمَع الجو ِّ الجديدِّ

النَّاسِّ   بينَ بأنماطِّ العالقاتِّ القائمةِّ  خبرةً اعَتْدُت تحمَُّل مسؤوليَّاتي بنفسي، وصْرُت أكثَر 
ْربِّهِّ؟!    هنا.ولكنَّني ما زْلُت أشُعُر بأنَّني غريٌب، كيَف ال، وأنا الطَّائُر يحل ُِّق خارَِّج سِّ

تكوَن رسالتي هذه آخَر رسالة  يخطُّها قلمي إليَك، ليكوَن بعَدها ال ِّلقاُء  أبي الغالي... آمُل أْن -5
ها األبيضِّ في جو ِّ ُأْسَرتي   عادُة بجناحِّ القريُب، الموعوُد. عندها تبتسُم اآلماُل، وترفرُف السَّ

 الحبيبةِّ، وداخَل نفسي. 
. وقريًباقبالتي إلى أم ِّي الحبيبةِّ، وإخوتي وأخواتي الطَّي ِّبيَن، وجميعِّ أ-6 إن  -)قاربي واألصدقاءِّ

 ُ تاَر على ذلَك  (-شاَء َّلاَّ ُل الس ِّ ، ونلتقي على أرضِّ الوطنِّ  المشهدِّ ُنْسدِّ امعِّ الغالي الَّذي ما  الدَّ
 عَرْفُت قيمَتُه إالَّ يوَم أْلَقْت بي رياُح الغربةِّ بعيًدا عنُه.

 وأخيًرا لَك يا والدي حب ِّي وتقديري....
 ولُدكُم الُمحِّبُّ المشتاق                                                                

 أوَّاًل: في القراءة والتَّحليل
۱-. ِّ ورة ومضمون النَّص                                            أربُط بسطرين بين الصُّ
.الَّتي ترتبُط بالعاطفة، و  تخرُج من الر ِّسالة الكلماتأس-۲ لِّ ُح من خاللِّها حاَلَة الُمرسِّ     أوضِّ
امعِّ ما المقصوُد بالعبارة التَّالية: "-۳ تاَر على ذلَك المشهدِّ الدَّ ُل الس ِّ                    ."ُنْسدِّ
َر الن ِّ -٤  داء في هذه الر ِّسالة " والدي، أبي..." أوضُح وظيفَة هذا الن ِّداء تكرَّ
ُد نوَعها ووظيفتها الدَّالليَّة والفن ِّيَّة.-۵             أستخرُج من الفقرة الثَّانية صورًة بيانيًَّة، أحد ِّ
ة من " أبي الأعي-٦ عزيز...حتَّى العالي" )الفقرة الثَّانية( وأضبُط أواخَر الكلماتِّ فيها ُد كتابَة العبارة الممتدَّ

                                                                     بالحركاتِّ المناسبةِّ.
ْربِّهِّ؟!" ما هي دال -۷ لُة هذا االستفهام ورَد في الفقرة الرَّبعة: " كيَف ال ، وأنا الطَّائُر يحل ُِّق خارَِّج سِّ

؟ بي ِّ                                                                               التَّعجُّ
. كيَف ظهَر ذلكَ -۸  غلبت المشاعُر الوطنيَُّة على الكاتبِّ
                       نسانيًَّة. ما هي؟ وما رأيَك فيها؟ يطرُح النَّصُّ مشكلًة اجتماعيًَّة إ-۹

؟-۱۰ ِّ                                     ما العبرُة الَّتي يمكُن استخالُصها من هذا النَّص 



۱۱-.               أعرُب ما تحتُه خطٌّ إعراًبا نحويُّا كاماًل، وما بيَن قوَسينِّ إعراَب ُجَمل 
ُلُه وأعي ُِّن بحَرُه وقافيتُه ورويَّهُ -۱۲  .             أكتُب البيَت التَّالي كتابًة عروضيًَّة، وأفع ِّ

قابُ        لُّ َلْم َيْهُجْرَك إالَّ مالَمًة         َفَلْيَس َلُه إالَّ الُفراَق عِّ    إذا الخِّ
 ثانًيا : في التَّعبير الكتابي ِّ 

، يردُّ فيها على ما جاَء في رسالةِّ ابنِّهِّ. معتمًدا تقنيَّة كتابة الر ِّسالة األهليَّة.  أنشئ رسالًة على لسان الوالِّدِّ
 عماًل موفًَّقا!                                                                                    


