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لقوله تعالى  لقيامها باألمر بالمعروف و النهي عن المنكر. ،نالت شرف األفضلية على باقي األمم اإلسالميةاألمة  إن -1

 رهينو احتفاظها بهذا الشرف  :"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل". 

  ،طبيعيالحياة سيرها ال تسيريقر مبدأ التوجيه السليم لكي  الذين آالخير العام الشامل. و القر إلىبإرشاد الناس و دعوتهم 

 قد جعل التعاون من الواجبات التي على كل مسلم أن يلتزم بها.

مساعدة أبناء جنسه و االتحاد معهم قوال و فعال للحصول على المنفعة العامة كاملة  إلى اإلنسانتبعث  صفةالتعاون  -2

  ،المحبة دعائمو توطدت بينهم  ،و صانوها ئتالفو حافظوا على أسباب اال ،أخد كل بيد األخر إذا ،ضمن المنفعة الخاصة

"المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد   قال الرسول صلى هللا عليه و سلم .كالبنيان يشد بعضه بعضا صامدينو وقفوا 

 بعضه بعضا".

و يصير الوطن لديهم  ،لك نجد أن سبيل التعاون على المنفعة العامة يفرض أن تمتلئ قلوب األفراد بحب الوطنذل -3

  جتماعيين.عضاؤه لتحقيق الرخاء و العدل االواحد هم أهله و أ كمنزل

    بتصرف( –ديوان ااٍلنشاء  –)السيد أحمد الهاشمي                                                                       

*******************************************************************************************************************     

     ن(8مكون القراءة )

 
 ن1:تأطير النص

 :  حدد مجال النص و نوعيته بوضع سطر تحت الجواب الصحيح -1

 وطني                إسالمي               إنساني                   : مجال النص

 مقالة                 رسالة                  خطبة                    :نوعية النص

 .........................................................................................:..مناسبا للنصاقترح عنوانا  -2

 ن2:فهم النص

 ...................   طريق  ........................المصلحة  ........:  استخرج من النص شرح الكلمات التالية -1

 ..................................≠الخاصة .................................. ≠الكراهية     ما ضد الكلمات التالية ؟ -2

 شرف األفضلية على باقي األمم ؟ اإلسالميةنالت األمة  بم -3

............................................................................................................................... 

 ن3: تحليل النص

 بم عرف الكاتب التعاون ؟ -1

............................................................................................................................... 

 كيف تتحقق المنفعة العامة ؟ -2

............................................................................................................................... 



 التعاون من الواجبات التي يجب ااٍللتزام بها ؟ اإلسالما جعل ذلما -3

............................................................................................................................... 

 ن2: التركيب

 :مستخلصا قيمتين إنسانيتين  لخص الفقرتين الثانية و الثالثة من النص

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 ن(6) :كون الدرس اللغويم

 ن1:  أشكل ما كتب بخط مضغوط -1

 ن1:  استخرج من الفقرة األولى كلمات توافق األوزان التالية -2

 ....    اٍفعال .....................   فعل .......................  يفتعل .............................مفعول .........

 ن 1: فعلين صحيحين مختلفي النوع و امأل الجدول الثانيةاستخرج من الفقرة  -3

 الفعل الصحيح نوعه
 - 

- 

 ن0.75 : في األمر مع الشكل معتمدا الضمائر التاليةالموجود في الفقرة الثانية  صرف الفعل المهموز -4

 ............أنتن ........................  .............. ..................... أنتم.................................. تأن -

 ن1.5 : امأل الجدول التالي حسب المطلوب -5

 الفعل المزيد الفعل المجرد حروف الزيادة معنى الزيادة
 انتقل   

 تسقى اس   
 

 ن   0.75                       : الكلمتين التاليتين حسب موقعهما في الجملة تاما  إعرابااعرب  -6

 ........................................................................................................................ صفة

 ..................................................................................................................... صامدين

 ن(6) اٍلنشاءمكون ا

 "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا". قال الرسول صلى هللا عليه و سلم
 ه المهارة.ذمتتبعا المراحل التي تعرفتها خالل هاشرح الحديث الشريف و توسع في معناه 

 
 


