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 لماذا األنبياء و الرسل؟                           :                     النص

 ــ خلق الله سبحانه و تعالى الخلق و طبعهم على التسابق لعمارة األرض ،لكن األخالق السيئة عطلت حركة 1        

 المسابقة بحيث وصلت إلى حد أن ضررها أكبر من نفعها ، لذلك اقتضت رحمة الله بعباده أن يرسل لهم            

 اعوجاجهم . قال ومــيقصفات الكاملة ليهذب نفوسهم ، و إنسانا منهم فطرهم على األخالق الفاضلة ، و ال            

 همـــهم و يعلمــرسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيتعالى: " لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم             

 عل لهؤالءــأن يج ضت حكمة الله تعالىــالكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ." و قد اقت           

 خصومهم إلى اإلذعان و التصديق يلجئ مما ساطعةالرسل عالمات واضحات و حججا قاطعة و براهين            

 .فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب"حيث قال الله تعالى : " ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا            

 جية إلى المدنية ، حيث كان ــشونة إلى النعومة ، و من الهمــل قي انتقال الخليقة من الخــ و يعود إليهم الفض 2       

 المؤديعليه مبني على العدل و اإلنصاف بعيدا عن الجور و الظلم ليضع حدا للنزاع  متفق من قانون البد           

 و القتل و اختالل أمور الدين و الدنيا .إلى االختالف            

 ر يدل على ـتصا بأمــوصية فيه من الله مخــلذلك كان ضروريا اختيار الوسيط المتميز عن اآلخرين بخص           

 ، ذلكم هو النبي أو الرسول.يقه حتى يطاع و ينقاد الناس إليهتصد           

 وان اإلنشاء/ السيد أحمد الهاشمي/ بتصرفالنص: ديمصدر                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 نقط ( 8 المجال الرئيس األول : القراءة )&      

 ن (              1)  ص :ــنـظة الـــا( مالح      

 أمام الجواب الصحيح لما يلي:×(ـ ضع عالمة) 1          

 ن5.0                       ــ مجال النص :  ــ علمي )  (      ــ ديني )   (     ــ حضاري )   (                   

 ن5.0  :        ــ الفقرة األولى )   ( ــ الفقرة الثانية )  (ـ حدد أي الفقرتين تجيب عن تساؤل العنوان  2           

 :    صـــهم النـــــب( ف     

 ن1         ≠ــ اإلذعان    ≠ــ اشرح بالضد ما يلي :ــ الفاضلة    3           

 ن1األنبياء و الرسل من خالل النص : بعث من أجلها ــ أبرز وظيفتين من الوظائف التي ي 4           

 ن (3)  ل :ــــــــليـــــج( التح     

 ن1                                        ــ استدل من النص بجملتين على المجال الذي ينتمي إليه النص : 1           

 ن1                                       ــ استخرج من النص سببي توظيف الحجتين الواردتين في النص: 2           

 

 



 

 ن1                                            ــ للنص قيمة دينية  . بين فيم تتجلى مستدال عليها من النص. 3           

 ــ تجليات القيمة       

 ليل  ــ الد      

 ن ( 2: ) بـــيـــركــــــد( الت    

  أعد تركيب فكرتي النص بأسلوبك :           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

         نقط ( 6المجال الرئيس الثاني : الدرس اللغوي ) & 

   ن1ــ اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص فقط. 1  

 ن5.0         ــ استخرج من النص المطلبين اآلتيين: ــ اسم فاعل من فعل ثالثي  2  

 ن5.0  ــ اسم مفعول من فعل غير ثالثي                                                  

 ــ صغ من األفعال اآلتية صيغ مبالغة بأوزان مختلفة مع الشكل التام : 3  

 ن1.0                       كرم  -              ــ أكــــل            ابـــــ ث               

 ن0..5مفيدة حيث يكون عامال بدون شرط مع الشكل التام:ــ هات من فعل ) هــضــم (اسم فاعل و ركبه في جملة  4  

 ــ الجملة                     ــ اسم الفاعل        

  ن0..5 ــ حول الجملة اآلتية إلى المثنى المذكر مع الشكل التام :  ــ الناشر العلم مبجل 0  

                                    

    ن1 دعواتهم ه خط فيما يلي : ــ إن األنبياء مستجابةــ اإلعراب : أعرب ما تحت 6  

 ــ دعواتهم:       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 نقط ( 6: التعبير )المجال الرئيس الثالث &    

 

  حدث أن صادفت في يوم من األيام أمام باب أحد المساجد عجوزا تائها ، ــ نص الموضوع :        

 فقدمت له يد المساعدة .                              

 ليوميات.مسترشدا بما اكتسبته من تقنيات كتابة ااسرد و صف وقائع ذلك اليوم                               

 




