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ملحوظة :يتم الشكل على هذه الورقة وتنجز باقي األجوبة على ورقة التحرير.
النص:

الصدق والكذب
الصدق من أعظم الصفات اإلنسانية وأرقاها خلقا ،وهو أساس بناء المجتمع ،وسعادة أفراده ،وسبيل عيشهم في أمن
واستقرار ،يتمثله األفاضل من الناس .واإلنسان الصادق يكون محبوبا عند هللا وعند الناس ،ويكون موضع ثقة بينهم.
والكذب خصلة ذميمة وصفة قبيحة ،وآفة تهدم المجتمع ،وتجعل أفراده يعيشون في قلق وشقاء ،وتنعدم الثقة بينهم،
يتصف بها أراذل الخلق .واإلنسان الكاذب آثم ضعيف النفس ،يحتقر نفسه ويهينها قبل أن يحتقر ويهين من مارس عليهم
الكذب ،ويفقد الناس الثقة به.
إن تقدم المجتمع وسعادة العيش فيه مرهون باتصاف أفراده بالصدق ،وشيوع الثقة بينهم ،واضمحالل الكذب.
 - Iالقراءة ( 02نقطة):
 -1اشرح الكلمات التالية:
 -2حدد نوعية النص مما يلي:

الصدق

ـ

ذميمة

مقالة

-

قصة

آثم.

ـ
-

خطبة

 -3استخرج كلمتين مع ضديهما من النص.
 -4استخرج فكرة أساسية من أفكار النص.
 -5ما أثر الصدق على الفرد المتصف به حسب النص؟
 -6أي المجتمعين تحب أن تعيش فيه ،مجتمع الصادقين أم مجتمع الكاذبين؟ لماذا؟.
 -7الشكل :اضبط بالشكل التام الفقرة األولى في النص من  ( :الصـدق  ....إلى .. :موضع ثقة بينهم.).

 - IIالدرس اللغوي ( 11نقطة):
 -1التراكيب ( 6نقط):

أ

 : -أتمم ملء الجدول من النص حسب المطلوب:

نعت حقيقي
.....................

فعل متعد
....................

خبر ناسخ حرفي
....................

تمييز ملحوظ
......................

ب  -كون جملة مفيدة لكل ظاهرة تركيبية مما يلي  :الحال جملة فعلية  -المستثنى بغير  -المفعول معه.
ج  -أعرب ما تحته خط في النص.
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 -2الصرف والتحويل ( 6نقط):
أ  -أتمم ملء الجدول من النص حسب المطلوب:

اسم مفعول

اسم تفضيل
......................
ب -انسب إلى ما يلي:

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

المجتمع

اسم ممدود
.........................

مصدر لفعل ثالثي
.........................

تجارة .

–

ج -حول مع الشكل التام الجملة التالية إلى المثنى والجمع المذكر:

" التزم الصدق في القول والفعل لتفلح في الدنيا والخرة ".
 -3اإلمالء ( 3نقط):
-

امأل الفراغ بما يناسب مما يلي:

أ – بن أو ابن:
 لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمد  ....عبد هللا صادقا أمينا ،روى
عنه  ....مسعود حديثا عظيما في الصدق.
ب  -همزة مناسبة :

 اإلنسان الصادق يحبه الناس ويطمـ...ـنون إليه ،واإلنسان الكاذب يكرهونه ألنه
يـ...ذيهم برذا...ــله ،فيعيش في شقا ...لفعله.
 - IIIاإلنشاء ( 11نقطة):
اكتب موضوعا (من تسع جمل على األقل) تتحدث فيه عن التاجر ،مشيرا إلى عمله ،ومبينا له
أهمية الصدق فيه ،ومقدما له نصائح لاللتزام بالصدق واإلخالص في تجارته.

وهللا الموفـــــق.
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اللغة العربية :عناصر اإلجابة وسلم التنقيط ( 12/12ن)
النــص:

 ) Iالقرآن الكريم  5 ( :نقط )
 – )1اكتب اآليات القرآنية التالية بخط واضح ومفهوم :

من قوله تعالى  " :أو لم يروا إلى الطير



...................إلى قوله:

...........بصير

 ".سورة الملك

(اآلية .) 11

من قوله تعالى  ( :فلما رأوها قالوا إنا لضالون  .........إلى قوله .............. :إنا كنا
ظالمين.).



سورة القلم ( اآليات
.) 21/22/27/26

من قوله تعالى  ( :تنزيل من رب العالمين .... ...........إلى قوله  ............. :عنه



حاجزين.).

سورة الحاقة ( اآليات
.)47/46/45/44/43

 – )2اشرح ما يلي - :

ألخذنا منه باليمين

-

ما يمسكهن إال الرحمن .

 – )3حدد القواعد التجويدية في الكلمات والعبارات التالية  - :سبحان

–

تنزيل من رب العالمين.

 ) IIالعقائد والعبادات  2.5 ( :نقطة )
 )1قال تعالى " :ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " سورة الشورى ( اآلية ) 11
-

استخرج من اآلية الكريمة صفات هللا تعالى الواردة فيها ،مع تحديد نوعها .

 )2اذكر كلمة التوحيد ،وحدد ماذا تفيد ؟
 )3امأل الجدول بما يناسب من األحكام الشرعية:
الحالـــــة

الحكـــــــم الشرعي
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-

رجل مصاب بمرض مزمن أفطر في
رمضان.
فالح أرهقه العطش والجوع ،فأفطر في
رمضان.
شاب افطر عمدا في رمضان.

 ) IIIاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية  2.5 ( :نقطة )
 ) 1آداب الحديث والكالم الطيب من الفضائل التي دعا إليها اإلسالم للتواصل مع الغير ،استشهد بحديث نبوي على ذلك ؟
 ) 2حدد ثالثة أضرار للرشوة على األقــل ؟
 ) 3تعتبر الهجرة النبوية حدثا عظيما في التاريخ اإلسالمي ،حدد بعض عوامل ( أسباب ) هجرة الرسول صلى هللا عليه
وسلم؟
( ثالثة عوامل على األقل ).
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