الفرض الكتابي األول في مادة اللغة العربية الدورة االولى
السنة االولى اعدادي
النص القرائــــــي
الصدق أشرف الصفات ،و أحبها إلى هللا ،بها تنال سعادة الدارين،قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :عليكم
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر،و إن البر يهدي إلى الجنة" و قد وعد هللا الصادقين بالنعيم في الدار اآلخرة.يقول
صا ِدقِينَ صِ دْ قُ ُه ْم لَ ُه ْم َج َّناتٌ َت ْج ِري مِنْ َت ْحتِ َها ْاْلَ ْن َها ُر َخالِدِينَ فِي َها أَبَدً ا
هللا تعالى في كتابه العزيز" :ه ََذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع ال َّ
َرضِ َي َّ
ضوا َع ْن ُه َذلِ َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ي ُم " ( المائدة .)111
هللا ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ
إن اإلنسان الصادق محبوب عند الناس،موثوق بخبرته،إذا نطق فال يرتاب في قوله ،و إذا فعل شيئا كان اإلنسان
في اطمئنان إلى فعله.عن عائشة رضي هللا عنها قالت " :سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :بم يعرف المؤمن؟
قال صلى هللا عليه و سلم :بوقاره و لين كالمه و صدق حديثه".
عبد الحميد الغرباوي – بتصرف-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ النص قراءة متأنية،و أجب عن اْلنشطة التالية:
أنشطة القراءة ( 6ن)
أ  -مالحظة النص:
الجواب 5.0 ( .........................:ن)
 – 1حدد نوعية النص :قصة – مقالة – خطبة
5.0( ...................................................ن)
 – 2اقترح عنوانا مناسبا للنص؟
ب  -الفهم:
 – 3اشرح بالضد  - :الصدق  – .................محبوب 1 ( .......................ن)
 – 4ما اليوم الذي يقصده هللا تعالى في اآلية الواردة في النص؟ 5.0 ( ........................ن)
ج -التحليل:
 – 0استخرج من النص عبارة تدل على المعنى التالي(الصادق يحبه الناس) ( 5.0ن)
......................................................................................................................................
( 1ن)
 – 6حدد النص صفات اإلنسان الصادق.أذكرها.
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..
د  -التركيب:
( 2ن)
 – 7أكتب ثالثة أسطر،تبين فيها موقفك من اإلنسان الكاذب.
......................................................................................................................................
..................................................................................................................... ..................
.......................................................................................................................................
أنشطة الدرس اللغوي ( 8ن)
( 1ن)
 – 1أشكل ما كتب بخط بارز في النص.
(4ن)
 – 2مأل الجدولين التاليين بما يناسبهما.
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 – 3حول الجملة اآلتية،حسب المطلوب ( :تنال سعادة الدارين) ،مع الشكل التام1.0( .ن)
 +أنتم..................................................................................................................... :
 +أنتن............................................................................................................ :
( 1ن)
 – 4أنشىء جملتين تتضمنان :
 +فعال مجردا................................................................................................................ :
 +فعال مزيدا.......................................................................................................... :
(5.0ن)
 – 0أعرب الكلمة التي تحتها خط في النص،حسب سياقها النركيبي:
......................................................................................................................
مهارة التعبير و اْلنشاء (6ن)
انطلق من الوثيقتين  1و ، 2و أنجز بطاقة تقديمية تبين فيها :
عنوان الكتاب................................................................................... :
أ-
ب -اسم المؤلف....................................................................................... :
ج- -تاريخ الطبعة..................................................................................... :
د -مصمم لوحة الغالف........................................................................... :
ه -المجال الذي ينتمي غليه الكتاب..................................................... :
و -الجنس اْلدبي للكتاب....................................................................... :

