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السنة الدراسية2015-2016 :
بتاريخ 2h- 2015 /10/24 :

العنـــــــــــــــوان  :الفجــــــــــــر الصــــــادق
النـــــــــــــــــص :
 ذات ليلة من أخريات رمضان  ،بعد ميالد المسيح عليه السالم  ،بستة قرون و عشر سنين  ،لف أم القرى صمت ،
ما مسموع فيه غــيـر أنفاس الليل مختلطة بهمهمة صلوات وثنية  ،كانت ما تزال تتسلل من البيت العتيق.
 و نامت الدنيا،ال تلقي باال إلى "محمد بن عبد هللا الهاشمي" إذ يأوي إلى غار هناك ،مستغرقا في تأمله ،ملتمسا في العتمة
الداجية شعاعا من نور الحق ،وراجــيـا في خلوته قبسا من هدى  ،و خواطره تحوم حول مقام إبراهيم من البيت العتيق  ،الذي
صار مع الزمن مثوى ألوثان و أصنام ممسوخة  ...و نامت الدنيا ال تحسب حسابا لهذا الهاشمي في غار حراء  ،فقد ألفت
أن تراه ينسحب إليه من ضجيج المجتمع  ،عازفا عن تلك األوثان التي يعبدها قومه كما وجدوا آباءهم لها عابدين  .و أوغل
الليل قبل أن يطلع فجر تلك الليلة من رمضان  ،و مع نور الفجر البازغ من الليلة الغـراء  ،تجلى الوحي للهاشمي المختلي
في الغار  ،و ألقى إليه كلمة " :اقـــــرأ"
 و بدأ تاريخ جديد  :الرجل الذي آوى في الليل إلى غار حراء على مألوف عادته منذ أنكر موضع األصنام في البيت
الحرام،و أيقن أن حياة الناس ال يمكن أن تمضي هكذا على سفه و ضالل .و خرج مع الفجر الصادق من الغار نبيا مبعوثا
بختام رساالت هللا  ،و الكلمات األولى التي تلقاها من وحي ربه في ليلة القدر هذه  ،كانت مسـتهـل كتاب معجز...و لواء
عقيدة وجهت التاريخ  ،و حررت اإلنسان  ،و صنعت أمة و قادت حضارة .و على نور الفجر الصادق عرف أهل مكة
طريقهم  ،فحطموا األصنام  ،و دخلوا في دين هللا أفواجا  ،و عبدوه وحده ...و بدأت أمة القرآن تحمل إلى الدنيا رسالة
التوحيد  ،و تقود البشرية نحو المجد و العال  ،و إلى نور الحق و العدل و اإليمان أي إلى إقرار كل الحقوق التي تضمن
لسائر البشر كرامتهم دون تمييز بينهم .
مصدر النص  :أرض المعجزات  /ص  51و ما بعدها  /للدكتورة عائشة بنت الشاطئ(بتصرف)
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األسئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
المجال الرئيس األول :القراءة ( 8نقط )
~ مالحظة النص 1:ن
 1ــ حدد المجال الذي ينتمي إليه النص بوضع العالمة (×)أمام الجواب المناسب من بين ما يلي :
ــ مجال اقتصادي ( )
ــ مجال ديني ( )
ــ مجال وطني ( )
 2ــ حدد الجزء الذي يتطابق مضمونه مع عنوان النص بوضع العالمة (×) أمام الجزء المناسب :
ــ نهاية النص( )
ــ وسط النص ( )
ــ بداية النص ( )
~ فهم النص 2 :ن
 3ــ اشرح حسب السياق بالمرادف ما يلي :
ــ عازفا ................................... :
ــ الداجية ................................. :
 4ــ استخرج من النص ضد الكلمتين اآلتيتين  :ــ المشرقة ≠  ....................ــ ارتاب ≠.........................
 5ــ ما هو التحول الذي طرأ على حياة العرب بعد نزول الوحي و ظهور رسالة اإلسالم؟
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
~ التحــــليــل 3 :ن
 1ــ استخلص قيمة من قيم النص  ،و بين أين تتجلى .................................................................... :
.....................................................................................................................................
 2ــ استخرج من الجزء الثاني ما يدل على أن العرب كانوا مشركين باهلل:
...................................................................................................................................
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 3ــ أبرز داللة كل من الليل و الفجر في النص :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
~ التركيب 2:ن ضع تلخيصا للنص...................................................................................... :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجال الرئيس الثاني  :الدرس اللغوي (  6نقط )
 1ــ اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص فقط 1ن
 2ــ استخرج من الفقرة األولى اسم مفعول عامل و حدد عمله 1ن
ــ اسم المفعول ( )...............ــ عمله ()....................................................................................
 3ــ استخرج من الفقرة الثانية اسم فاعل عامل و حدد عمله 1ن
ــ اسم الفاعل ( )..................ــ عمله ()...................................................................................
 4ــ صغ من فعل ( منح ) صيغة مبالغة و ركبها في جملة حيث تكون عاملة بدون شرط1ن
ــ الصيغة ( )................ــ الجملة ()........................................................................................
 5ــ التحويل  :حول إلى المثنى و الجمع المذكرين مع الشكل التام ما يلي "المحسنات موزعات البر" 1ن
ــ المثنى المذكر ( )...........................................ــ الجمع المذكر()................................................
 6ــ أعرب ما تحته خط في ما يلي  :العاقل محترم جانــبــه 1ن
ــ جانب ............................................................................................................... :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجال الرئيس الثالث  :التعبير (  6نقط )
نص الموضوع  :اكتب في بضعة أسطر وقائع أول يوم ولجت فيه المسجد لتأدية صالة الجماعة  ،مسترشدا
بخطوات مهارة كتابة اليوميات .
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