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 ةياللغة العربفـي مــــادة  اختبار  الثالثي األول 

 

                           النـــــــــص :

ّي َحتّى المصر. فَأَْقبََل  َفَمَطَلهُ ِبأَثَْمانَِها ، فَاْبتَاَعَها ِمْنهُ أَبُو َجْهل َمّكةَ إلى ِبإِبِِل لَهُ  مصرقَِدَم َرُجٌل ِمْن     
فَإِّني َرُجٌل  ؟ َيا َمْعَشَر قَُرْيٍش، َمْن َرُجٌل يَُؤّديِني َعلَى أَبِي اْلَحَكِم ْبِن ِهَشامٍ  : قَُرْيٍش، فَقَالَ مجلس لَوقََف َعلَى 

أَتََرى ذَِلك الّرُجَل  : مستهزئين قَاَل فَقَاَل لَهُ أَْهُل ذَِلك اْلَمْجِلِس  ،َغِريٌب اْبُن َسِبيٍل َوقَْد َغلََبنِي َعلَى َحّقي 
وهم يظنون أن رسول هللا لن  َعلَْيهِ  ينصركاْذَهْب إلَْيِه فَإِّنهُ  -ِلَرُسوِل Aِّ َصلّى Aُّ َعلَْيِه َوَسلَّم  - اْلَجاِلسَ 
  .على مواجهة أبي جهل يتجرأ 

َيا َعْبَد Aِّ إّن أََبا اْلَحَكِم قَْد :  )َحتّى َوقََف َعلَى َرُسوِل Aِّ َصلّى Aُّ َعلَْيِه َوَسلَّم فَقَالَ  يّ المصرْقبََل أ(    
َوأََنا َرُجٌل َغِريٌب اْبُن َسِبيٍل َوقَْد َسأَْلت َهُؤَالِء اْلقَْوَم َعْن َرُجٍل   ، ديناراعشرين  َغلََبنِي َعلَى َحّق ِلي قَِبلَهُ 

َوقَاَم َمعَهُ َرُسوُل Aِّ  ." اْنَطِلْق إلَْيهِ : " قَاَل  . إلَْيك، فَُخْذ ِلي َحّقي ِمْنهُ يَْرَحُمك Aُّ  ا ِلي َحّقي ِمْنهُ فَأََشاُرو أُْخذُ َي 
فََخَرَج إلَْيِه " .ُمَحّمٌد فَاْخُرْج إلَّي : " َحتّى َجاَءهُ فََضَرَب َعلَْيِه َباَبهُ فَقَاَل َمْن َهذَا ؟ قَاَل  َصلّى Aُّ َعلَْيِه َوَسلّمَ 

نَعَْم َال  : قَالَ " أَْعِط َهذَا الّرُجَل َحقّهُ  : " َرُسوُل Aِّ َصلّى Aُّ َعلَْيِه َوَسلّمَ  فَقَالَ ،  قطرة دمَوَما فِي َوْجِهِه 
ثُّم اْنَصَرَف َرُسوُل Aِّ َصلّى Aُّ َعَلْيِه  . فََدفَعَهُ إلَْيهِ َخَرَج إلَْيِه ِبَحقِّه و فََدَخَل . تَْبَرْح َحتّى أُْعِطَيهُ الِّذي لَهُ 

  َجَزاهُ Aُّ َخْيًرا : َحتّى َوقََف َعلَى ذَِلَك اْلَمْجِلِس فَقَالَ ّي المصراْلَحْق ِبَشأِْنك، فَأَْقبََل  : يّ مصرَوَسلَّم َوقَاَل ِلل
ِ أََخذَ ِلي َحّقي ّAَفَقَْد َو                                                                                . 

ِ َما َرأَْيَنا ِمْثَل َما َصَنْعت قَطّ  : فََقالُوا لَهُ  مجلس قريش  ثُّم لَْم َيْلَبْث أَبُو َجْهٍل أَْن َجاءَ     ّAََوْيلَك َما لَك ؟ َو . 
ِ َما ُهَو إّال أَْن َضَرَب َعلَّي َبابِي، َوَسِمْعت َصْوتَهُ فَُمِلئَْت ُرْعًبا، ثُّم َخَرْجُت إلَْيِه وَ  : قَالَ  ّAَإِّن فَْوَق َوْيَحُكْم َو

ِبِل َما َرأَْيت ِمثَْل َهاَمِتِه َوَال َقَصَرِتِه َوَال أَْنَياِبِه ِلفَْحٍل قَ  ِ لَْو أََبْيُت َألََكلَِني طّ َرأِْسِه لَفَْحًال ِمْن اْإلِ ّAََو ، " .  
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 نقاط   08الوضعية الثانية : 
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ن1  " قطرة دمفََخَرَج إلَْيِه َوَما فِي َوْجِهِه على الصورة البيانية الواردة في العبارة اآلتية : " تعرف -/5
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 نقاط  08الوضعية اإلدماجية  :  

 وأنت تشاهد الهجوم الوحشي الذي تعرضت له غزة في األيام األخيرة ، فاجأك سؤال أخيك : السياق : 

 ...  ؟ هناكما سبب الحرب الدائرة على األراضي الفلسطينية ؟ وكيف يمكننا مساعدة إخواننا      

 " رواه البخاري  ... قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " انصر أخاك ظالما ، أو مظلوما  السند :

أسباب الحرب الفلسطينية ، وتشرح فيهتعرف فيه بالقضية اثني عشر سطرا  في حدودأنتج نصا  : لتعليمةا
،  ، نشر قضيتهم لهم  رعـــ( التب وتحث من خالله المسلمين على دعم إخوانهم ماديا ومعنويا ، في فلسطين 
 مع وضع سطر تحت كل منهما . زالممنوع من الصرف والتميي  ، موظفا ...)لهم  الدعاء 
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 يا أ هل غزة ال عذر فنعتذر ***   وما لنا من سهام العار مستتٌر 
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خخففخخبارة اآلتية : "ي العبارة اآلتية : "

نن11وعه .

 األيام األخيرة ،ة في األيام األخيرة ،

همساعدة إخواكننا مساعدة إخواننا 

" رو" رواه الب.....امظلوما

أأسبابتشرح فيه ، وتشرح فيه
، نشر قض، نشر قضيتهلهم ع

ا


