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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص – أ

 / إ-ه با*اجة ا)فس تشعر ما ف" .الكون عمارة ا�قاء و� ا�قاء � للمحافظة ا�ات حب ا�لقة نواميس من
 إال ا�يت وما منهم بقائه واستمداد إ-هم حاجته من يرى ?ا بيته وأهل بيته :ب طفو8ه من فاإلنسان إ-ها، حبيب فهو بقائها
 ا�ين وعرف ا*ياة ميدان دخل فإذا .وطنه دائرة ذلك بقدر تتسع وأخذت حبه أفق اتسع سنه / شيئا تقدم فإذا .الصغI الوطن

 شعر - ومنازعه ونوازعه خالقهوأ ووجدانه بلسانه صورته فيهم ووجد مستقبله، من إ-ه ينظر وما وحا\ه ماضيه / يماثلونه
 وهؤالء ا�قاء، وطلب ا�ات حب غريزة من - تقدم كما - فيه و?ا طفو8ه / بيته ألهل به يشعر eن ما بمثل ا*ب من cوهم

 صورته فيهم sد من ل" با*ب شعر الصحيح، بالعلم غذي فإذا. الوطنية p العام العرف / nم وmبته الكبI، وطنه أهل هم
 :ب وال يعرف فال عنه، معدل وال فيه طفرة ال طبيz ترتيب هذا. األكx وطنه هو وهذا w وطنا vها األرض وtنت اإلنسانية

 وا)اس. الصغI الوطن وأحب عرف من إال الكبI الوطن :ب وال يعرف وال الكبI، الوطن واجب عرف من إال األكx الوطن
  : أقسام أربعة ا*قيقة هذه إزاء

 دم � الطفيليات تعيش كما أ�هم � يعيشون ا�ين األنانيون هم وهؤالء الصغIة، أوطانهم إال يعرفون ال قسم - 1
  . بيتهم وأهل ألقاربهم ح� خI منهم يكون ال الغالب / وهم ا*يوان، من غIها

 األوطان � وال� ال�ر بإدخال لوو ونفعه خIه فيه يرون ما � سبيله / فيعملون الكبI وطنهم يعرفون وقسم - 2
 فهم ، أ�هم غI � وبالء � وهؤالء. القوة إال تردهم ال ا?لك / وا8وسع األمم دماء امتصاص � دائما يعملون بل األخرى
  . �عاء الب�ية مصيبة

 مفرقة وعدوها - ديانهاأ أنكروا كما - األمم وطنيات وأنكروا األكx الوطن إال يعرفون ال أنهم زعموا وقسم - 3
 أجروا حيث �ربتهم � الفشل ودالئل السن� آالف منذ الب�ية عرفته وما �لة الطبيعة �كسوا وهؤالء. الب� ب�

  . �� تكاد ال �ربتهم
 رجها،تد / الطبيz ترتيبها ورتبها عليها، دمعدو وال �دية غI منازnا ونزnا vها الوطنيات بهذه اع�ف وقسم - 4

� يته / وسعادته وخIه صورته sد اإلنسان بأن - القسم هذا - وآمن. بعدها ?ا ود�مة قبلها ما � مبنية منها واحدة 
  .األكx وطنه vها اإلنسانية / وsدها الكبI ووطنه أمته / sدها و�ذلك الصغI ووطنه

 مقوماتها �ميع األمة و� مكوناتها �ميع األ�ة � �افظ ال� p إذ. العادلة اإلسالمية الوطنية هو الرابع وهذا     
  .وأديانها أجناسها �يع / اإلنسانية و��م

  .)بتصرف( 307 – 304: ص السابع، الجزء الشھاب، مجلة باديس، بن الحميد عبد
  

 والوطنية الوطن
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  .مجال القيم الوطنية واإلنسانيةضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ب

  .لحميد بن باديسللكاتب الجزائري عبد ا الجزء السابع »الشهاب« كتابالنص مقتطف من  

  :نوعية النص - ج

  .مقالة تفسيرية ذات بعد وطني

  :)الوطن والوطنية( العنوان –د 

  :عنوان النص مركب عطفي يتألف من ثالث كلمات

  .وهو اسم لمكان إقامة اإلنسان :الوطن �

  .حرف عطف يدل على العالقة بين المعطوف والمعطوف عليه :الواو �

 .تجعل اإلنسان مواطنا متمسكا بوطنه ومحبا لبالده وهي مجموع الصفات التي :الوطنية �

  :بداية النص ونهايته – هـ

تنسجم مع الجزء األول من العنوان، ألنها تشير إلى فطرة في اإلنسان تجعله شديد االرتباط والتعلق بوطنه، وهذه  :بداية النص �

  .الفطرة هي حب الذات

  .نها تشير إلى الوطنية اإلسالمية العادلة وتبرز أهميتها وفائدتهاتنسجم مع الجزء األخير من العنوان أل :نهاية النص �

  :الصورة المرفقة بالنص -  و

مما يوحي بأن الوطن المشترك بين البشر هو كوكب  ،هي صورة مركبة تمثل الكرة األرضية وحولها أطفال من جنسيات مختلفة

  .لشعوب واألجناس المختلفةاألرض، وأن الوطنية الحقة هي التضامن والتآخي والتعايش بين ا

 :بناء فرضية القراءة - 2

  .مفهوم الوطن والوطنية وعالقة الناس بأوطانهمعن ربما سيتحدث  موضوعهنفترض أن للنص األولية  المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o قوانين :نواميس.  

o الطبيعة والغريزة :الخلقة.  

o أخذ :استمد.  

o يشبهونه :ونهيماثل.  

o رغباته وميوالته :نوازعه ومنازعه  

o ما يتعارف عليه الناس في عاداتهم وتقاليدهم :العرف العام.  

o إنتقال سريع :طفرة.  

o المعتز بنفسه بشكل كبير ومبالغ فيه :األناني.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

في النهاية إلى تحديد موقفه باختيار مفهوم الوطنية يعالج الكاتب في هذا النص مفهوم الوطنية في أبعادها المختلفة ويصل 

  .العادلةاإلسالمية 
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III - القراءة التحليلية للنص:  

  :ةاألفكار األساسي -  1

  .اعتبر الكاتب أن حب الطفل لبيته يعكس حبه لذاته بحيث في البيت يجد ما يحقق كل متطلباته �

  .عل اإلنسان يحب أهله وبيته الذين يماثلونه في ماضيه وحاضره ومستقبلهيبين الكاتب في هذه الفقرة العوامل الموضوعية التي تج �

  .م في جعل اإلنسان يحب كل من يجسد صورته اإلنسانية عبر العالمالعلدور  �

يعرف إال وطنه الصغير فقط وآخر يعرف ويؤمن بالوطن  قسم الكاتب الناس في إطار موضوع الوطنية إلى أربعة أقسام، قسم ال �

  .م ثالث ينكر كل الوطنيات ويعترف بالوطن األكبر فقط وقسم يعترف بجميع الوطنيات السابقةالكبير وقس

  .تحديد الكاتب المفهوم الصحيح للوطنية بالنسبة إليه وأطلق عليها الوطنية اإلسالمية العادلة �

VI  -  التركيب والتقويم:  

  :التركيب  -  1  

وعي الشخص وثقافته، وأن الوطنية صفة نابعة من عالقة اإلنسان بهذا  يتضح مما سبق أن الوطن مفهوم يتغير بحسب درجة  

وقد ترتب عن هذه العالقة اختالف في الرؤى ووجهات النظر تجاه الوطن بين . الوطن تزداد بحبه لوطنه وتنقص بعبثيته وعدم مباالته بوطنه

االستعماري، والعبثيين المخالفين لسنن الطبيعة، والتوفيقيين المعتزين األنانيين المحبين ألوطانهم دون سواها، والجشعين ذوي التفكير 

   .بأوطانهم وسائر األوطان األخرى، وهذا الصنف األخير هو الذي يمثله ديننا الحنيف ويدعو إليه

  :التقويم -  2

نظرة التجزيئية التي ال تعترف إال يتضمن النص قيمة وطنية تتجلى في إبراز أهمية الوطن بمفهومه الشمولي وعدم االقتصار على ال  

  .بالوطن الصغير


