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 اخـــــتبــــار في مادة اللــــغـــة العــربيــة  

 :السند 

الرس&ول وث&اني الخلف&اء الراش&دين  أص&حابقبه الفاروق , م&ن , لحفص عمر بن الخطاب القرشي  أبوهو         
قاضيا منص&فا  كانوهو احد العشرة الذين بشروا بالجنة  وتأثيراقوة  وأكثرهم اإلسالميالقادة في تاريخ  أهمومن 

التقويم الهج&ري  بتأسيسكان يفرق بين الحق والباطل , قام في واليته  وألنهوعادال وهذا سبب تلقبيه بالفاروق , 
يم&ا ,وه&و م&ن ف&تح الق&دس ,وف&ي عه&ده انب&ر مبلغ&ا قوي&ا وعظاإلس&الم, وبلغ اإلسالميةولة الدوفي عهده توسعت 

 سار عمر بن الخطاب سار النصر معه . إذاقلب الناس , فقد كان 
ة طويل&ة , وك&ان رض&ي هللا ت&, لحي ال&رأس أص&لعكان عمر بن الخطاب ابيض البش&رة م&ع حم&رة خفيف&ة ,         

, ول&م يفض&ل علي&ه اح&د بع&د  األم&ةم&ا ل&م تك&ن لغي&ره م&ن  اإليم&ان وخص&ال األخالقعنه طويال , جسيما , له من 
والصدق , تقيا نقيا , قوي اللهج&ة ف&ي ق&ول الح&ق , وال  اإلخالصبكر الصديق , وكان شديد  أبارسول هللا سوى 
 .يضعف وال يلين

مظ&اهر ال&دنيا ش&يئا , ف&ال قص&ر ل&ه وال  العقل ونق&اء القل&ب , ل&م يتخ&ذ م&ن ا ,يتميز بصفاءكان متواضعا جد       
ك&ل مس&الة  ف&ي ملبس فاخر , وأنص&ف أيض&ا ب&األمر ب&المعروف والنه&ي ع&ن المنك&ر ,يح&ب أن يستش&ير أص&حابه
زة ف&ي الخطاب&ة .فواله انه احد العب&اقرة  الب&ارزين , حي&ث اظه&ر حنك&ة كبي&رة ف&ي الحك&م , وكان&ت ل&ه مه&ارة ممي&

أثرت كثيرا في ازدياد شعبيته بين الناس ,وصل إلى قلوب الناس في البلدان المفتوحة حديثا , ألنه كان يتبع نه&ج 
     التسامح  الديني وحفظ حقوق القوميات واألديان األخرى . 

 .بتصرف)وإصالحزيد /م.مجتمع  إسراء(                                                                                      
 
 اقرأ النص بتمعن ثم اجب عن األسئلة التالية                                        

 : ن)04(األولىالوضعية          
 هات فكرة عامة مناسبة  للنص ..1
 استخرج من السند صفات عمر بن الخطاب وضعها في جدول ..2

 الصفات المادية   الصفات المعنوية                                                                        
 >>عادال<<,  >>صفاء<< استخرج من السند بمرادف.3

 .>>األمر <<, >>الحق<< :د اضوبالم
 : ن)08( الوضعية الثانية

 .ما تحته خط  أعرب�
  :استخرج من السند �

                         ضمير متصل     فاعـل        مفعول به      نعت حقيقي    
 

 .استخرج من النص طباقا و بين نوعه �
 .استخرج من السند تعبيرا مجازيا �
 .  >>هدى <<- >> سعى<< : اآلتيةاللينة في الكلمات  األلفحدد �

   :ن)08(  اإلدماجيةالوضعية 
     انه عمر بن الخطاب  أعطى اإلنسانية أرقى التاريخ بفيض اعتزازا به وتقديرا له ,السياق عظيم حين يذكره  

 .فكره و شعوره  ثمرات
اسطر تتح7دث فيه7ا ع7ن عظ7يم م7ن عظم7اء اإلنس7انية , موظف7ا ال7نمط الوص7في ,  10اكتب فقرة من  :التعليمة     

   . نعتا حقيقيا , طباقا
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