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   السند
ر، وما له من آفات ال تكاد  ى أحد  ما للسان من خطر عظيم وشأٍو كب         ال يخفى ع

ى ٔالافراد واملجتمعات  رًة، بل إن الوشاية من أخطر آفات اللسان وأجلها ضرًرا ع َ ك ُتْح
فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والوشاية ال منبعها الحسد جمعت كلَّ 

تان و الفسق و اللمز  و الخديعة،  ي النميمة الِغيبة و ال خلق رذيل: فه السعاية بالكذب، و
ي املجتمع بمفاسدهم  ن)  ن والكاذب ام ي ٔالاعراض، و(من آثارها شيوع النمَّ و الطعن 

ن أفراد  ي نوٌع من قتل الثقة ب الخُلقية والاجتماعية، وهذا مدعاة الفتقاد ٔالامن ٔالاسري، و
ي الوشاية ونقل الكالم عن ٓالاخرين افتقاٌد  ، و ي ٔالامن الشخ املجتمع، وهذه زعزعٌة 

ى هللا عليه وسلم:  (إذا أصبح ابن  ع للتالحم والتكاتف. قال رسول هللا ص ألمن ٔالامة وتصدُّ
ت استقم تق هللا فينا، فإنما نحن بك، فإنآدم فإن ٔالاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: ا

رمذي .استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا) رواه ال
  د. وليد بن إبراهيم المهوس

  ن6): أفھم النصالوضعية التقويمية األولى ( 
رح  ) 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .للسند فكرة عامةاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )ن01( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ن01(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. عدد ٓالافات الاجتماعية الناتجة عن الوشاية  ) 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (  منبعها _ رذيل )هات معاني الكلمات التالية  )3  )ن02ــ (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن _ خطر ) )4 ي السند ( الصادق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابحث عن أضداد الكلمات التالية   )ن02(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن4الوضعية التقويمية الثانية قواعد اللغة  : 
 )ن01،5( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي السند  أعرب ما فوق الخط ) 1
ن حالة بنائه مع ذكر السبب  ) 2  )ن01،5( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخرج من السند فعال ماضيا وب
ي العب ) 3 ا من والواو  ن املعاني ال أفاد ي السند ب ن  ن قوس ن(ارة الواردة ب ن والكاذب ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ()من آثارها شيوع النمَّ ــــــــــــــــــــــــــــ  )ن01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن2الوضعية التقويمية الثالثة أتذوق النص: 

ى النص  ) 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .علل إجابتك ؟ ما نوع ٔالاسلوب الغالب ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )ن01( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن نوعه  ) 2  )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخرج من السند محسنا بديعيا وب

  ن8الوضعية اإلدماجية: 
,السارق أن يتذّوقهالحالل طعمه اللذيذ الذي ال يستطيع  النجاحو  إّن للقمة الحالل والكسب الحالل واملال الحالل الّسياق:  

دد أمن الفرد واملجتمع أنتج نصا ال يقل عن التعليمة :  ا من مخاطر  عشرة أسطر تتحدث فيه عن آفة السرقة وما ينجم ع
 موظفا بعض املوارد املكتسبة خالل مقطع ٓالافات الاجتماعية 

ريف ة ٔالاستاذة : تجم                                                                                           ( أسأل هللا لكم التوفيق والسداد)مع

الفرض األول للثالثي األول في مادة اللغة 
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