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 بسم هللا الرحمان الرحيم
األسدس األول 1الفرض الكتابي رقم   

 مادة اللغة العربية - : االسم الكامل - : القسم - : الرقم الترتيبي -

 

 نص االنطالق*
 خطورة الفكر المتطرف

تكمن خطورة الفكر المتطرف في كونه غدا انحرافا خطرا ومشينا عن تعاليم             
الدين الصحيحة وعبثا بقيم اإلسالم الحقيقية, إذ كيف يجرؤ المتشددون على سفك 

دماء األبرياء باسم الدين؟ وكيف يجرؤون على إصدار فتاوى تحض على القتل؟ وكيف 
وقوله " هللا إال بالحق وال تقتلوا النفس التي حرم:"لهم أن يخالفوا قوله تعالى

فكأنما قتل الناس جميعا  ومن قتل نفسا بغير نفس أوفساد في األرض:"تعالى
األبرياء والنساء واألطفال  ولقد نهى سيدنا محمد عليه الصالة والسالم عن قتل".

تعاليم هللا ورسوله؟ فكيف لهم أن يخالفوا.والشيوخ حتى في حالة الحرب  

هي تحية " السالم عليكم"وعبارة , إن اإلسالم دين خير و سالم           
المسلمين..ودين إنساني متحضر ال ينبذ اآلخر ويحترم غير المسلم.وقد قال سيدنا 

ومن تم ".إخواننا في الدين ونظائرهم في اإلنسانية كل الناس:"علي كرم هللا وجهه
معاملة غير المسلمين وحث على التمسك بتعاليم الدين  دعا اإلسالم إلى حسن
االنعزالية و الهمجية اإلسالمي، ونهى عن . 
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I: سلم التنقيط                                                                                             : القراءة
 

 ن2 ..........................…...................اكتب مالحظا تك حول العنوان وبداية النص -1

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

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

…… :..................................مشينا -..............………: .........التطرف -: اشرح -2
ن1  

 .................................................................................إلى ماذا دعا اإلسالم؟ -3
 ن1

 ن1 .....................................ما هي اإلساءة التي يحدثها المتطرفون باإلسالم؟ -4

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

؟" وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق: "ما معنى قوله تعالى -5  ن1 ...........

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

 ن1                                                    :حدد الخاصية الفنية المتواجدة بهذا البيت -6

وغرته والناظرين مبشر             وبشرهم من وجهه وجبينه  

....................................................................................................................... 
ن1.. …………….……..………………………………موضوع النص   أبد رأيك في -7  

 

II – الدرس اللغوي: 
1                          اضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها سطر داخل النص -1   ن

2                                          : امأل الجدولين من خالل الفقرة الثانية من النص-2   ن
 إعرابه جمع المذكر السالم

 نوعه جمع التكسير
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  :ثن الكلمات التالية -3
- مسلم -:.........................أخ -:..................حمراء :................                          

 ن1.5

نهى اإلسالم المسلمين عن االنعزالية : "الجملة التالية حول إلى جمع المؤنث -4
الشكل مع" )والهمجية )                                                                                 0.5   ن

...................................................................................................................... 
يجرؤ المتشددون: "أعرب -5  ن1 ..................................................................... " 

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

-III ن6 :التعبير واإلنشاء 
 

 .لخص نص االنطالق مطبقا ما درسته في مهارة التلخيص
 

 
 


