مديرية التربية لوالية الجـــــلفة

السّنة الدراسية 2017 / 2016 :

متوسّطة الحاج أحمد بن دحمان

المستـــــوى  :األوّ ل متــــــوسّط

الفرض األوّل من الثّالثي الثّاني في مادّة اللّغة العربيّة
السّند:

االسم و اللقب  ............................................ :القسم ..........:

s

ولد أبو بكر الصّديق في مكة وترعرع فيها  ،و كان من أغنياء قريش قبل الجاهلية ،و لمّا دعا ُه ال ّنبي محمد إلى اإلسالم
ُ
عتيق
أسلم دون تردد ،فكان أوّ ل من أسلم من الرجال األحرار ،و هو أوّ ُل الخلفاء الراشدين ،و أحد العشرة المبشرين بالج ّنة ،و
للا من ال ّنار و اس ُمه الحقيقيّ عب ُد للا بن أبي قُحافة ،و سمّي بالصديق أل ّن ُه ص ّدق الرّ سول صلى للا عليه و سلم في حادثة
اإلسراء و المعراج و لكثرة تصديقه لل ّنبي صلوات للا عليه و سلم .
و له دور بارز في نشر اإلسالم ،ا ّتصف بخير الصفات و األخالق الفاضلة و كان ُ
ينفق بسخاء ،رقيق القلب و رحيما
و متواضعا ال يتكبر على أحد.
بُويع أ ُبو بكر بالخالفة بعد وفـــــاة ال ّنبي ،فبدأ بإدارة شؤون الـــدولة اإلسالمية ،و ار ّتدت كثير من القبائل العرب ّية عن
اإلسالم مثل الثعالب  ،فأخذ ُيقاتلها و يرس ُل الجيوش لمحاربتها ح ّتى أخضع الجزيرة العرب ّية بأسرها تحت الحكم اإلسالمي،
توفي سنة  13هـ فخلّفه من بعده عمر بن الخطاب.
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عن األنترنت – بتصرف -

األسئلة
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الوضعية الجزئية األوّلى  :أفهم النّصّ
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 – 1هات الفكرة العامّة لل ّنصّ .
الفكرة العامّة.......................................................................................:
صديق ؟
 – 2لماذا سمّي بال ّ
سمّي بالصديق......................................................................................... :
 – 4استخرج ثالث صفات معنوية ألبي بكر الصّديق.
............................................................................................................
 – 5اشرح الكلمات  :أسرها= / ............ترعرع = / .............تر ّدد =.................
 -6هات ضد الكلمات ال ّتالية  :سخاء = ، .............األح ّرار =................
الوضعية الجزئية الثانية  :أعرف قواعد لغتي
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 – 1ما سبب كتابة الهمزة في الكلمات :إسالم أل ّنها ..............................................
ار ّتد أل ّنها  ،....................................اسمه أل ّنها ............................................
 -2أعرب ما تحته خط
ترعرع ...................................................................................................:
األحرار...................................................................................................:
اإلسالم....................................................................................................:
الجيوش................................................................................................... :
الوضعية الجزئية الثالثة  :أتذوق النّصّ
 – 1استخرج من ال ّنصّ :
تشبيهًا ..................................................:
تعبيرً ا مجازيًا ....................................... :
طبا ًقا ......................................:بيّن نوعه .....................:
 -2ح ّدد نمط ال ّنصّ ............................... :
بالتّوفيق أستاذ المادّة
 – 3بيّن نوع ال ّنصّ ..............................:
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