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 العربية في مادة اللغة لثاختبار الفصل الثا
 السند :
الدعوة على الخير ناجحة إذا عرف الداعي كيف يدعو غيره إلى طريق الحق فيتجنب السب والشتم أثناء الدعوة وبين      

 ‘‘.لموعظة الحسنةإلى سبيل ربك بالحكمة وا ادع’’ للناس أن ما يدعو إليه سهل وأنه في صالح الجميع وهذا لقوله تعالى : 
إذا صاحبتها قسوة أو غلظة أو أصبح الداعي يشدد فيما يدعو إليه ، فإن النفوس تنفر من الداعي  فاشلة  وتظل الدعوة     

 ومما يدعو إليه ، فما تزال الدعوة السيئة سببا في حرمان طائفة من الناس من الخير الذي أراده لعباده جميعا.
ن سهلة ، إذا كان هذا الخير ظاهرا للناس ،قريبا منهم نفعه كما تدعوهم إلى أكل لذيذ أو لباس أنيق والدعوة إلى الخير تكو    

، أو غير ذلك من متاع الدنيا ، فيستجيبون لك ويلبون دعوتك . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي 
 ‘‘ .  تعّسرا ، وبّشرا وال تنفّرا ، وتطاوعا وال تختلفا يّسرا وال:’’موسى األشعري رضي هللا عنهما 

 
 األسئلة :

 البناء الفكري:
 أعط فكرة عامة للنص  . /1
 متى تكون الدعوة ناجحة ومتى تكون فاشلة ؟ /2
 ؟‘‘والدعوة إلى الخير تكون سهلة ، إذا كان هذا الخير ظاهرا للناس ،قريبا منهم نفعه:’’ ماذا يقصد الكاتب بقوله  /3
 اشرح : طائفة ، تطاوعا ، الموعظة ، تنفر . /4

 البناء اللغوي:
 أعرب ما تحته خط في السند. /1
 .مهموزا وصرفه في االمر مع الضمير انتناستخرج من السند فعال  /2
 لماذا كتبت الفعل )ادع( على هذا النحو /3
4/  

 البناء الفني:
 استخرج من النص أسلوبا إنشائيا مبينا نوعه. /1
 استخرج من النص طباقا وبين نوعه ؟ /2

 الوضعية اإلدماجية :
 من خالل النص السابق تعرفت على طرق نجاح الدعوة وطرق فشلها.

ادع زمالئك إلى التحلي باألخالق الحسنة واالهتمام بالدراسة مقدما النصائح واإلرشادات واألمثلة بأسلوب مهذب . موظفا 
 . اسم فاعل وصفة مشبهة
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