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االختار الثالتي األول في مادة اللغة العربية
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ﺎء ﻣﺸﺮﺑﺔ
ﻛﺎﻧﺖ أُ ﱡم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ْ
ﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ اﻣﺮأةً ﺟﻤﻴﻠﺔً ﺑَـ ْﻴ َ
ﻀً
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ﺑﺤ ْﻤ َﺮة؛ وﻟﻬﺬا ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ :اﻟﺤﻤﻴﺮاء ،ﻧﺤﻴﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺑﻤﺮور اﻷﻳﺎم
ُ
ﺖ ،وﻛﺎﻧﺖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻄﻮل ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻬﺎ ،وﻛﺎن
اﻣﺘﻸت وﺑَ ُﺪﻧَ ْ

ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻃﻮﻳﻼً وﻫﻲ ﺻﻐﻴﺮة،ﺛﻢ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﺮض ﺷﺪﻳ ٌﺪ ﻓﺘﻤﺰق ﻣﻌﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎ وﺻﺎر ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﻨﻜﺒﻴﻦ ،وﻛﺎن ﻋﻤﺮﻫﺎ ٍ
ﺴﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل" ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺗﺤ ﱠ
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﺴﻤﻲ.
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ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﺮﻋﺮع ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ
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اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق
إِ ﱠن ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
ْ

اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺗﻤﻘﺖ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺬب ﻓﻜﺎن اﻟﻜﺮم اﻟﺰﻫﺪ واﻟﻮرع واﻟﻌﺒﺎدة
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واﻟﺴﺨﺎء واﻟﺠﻮد واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻫﻢ وأﻛﺒﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ.ﻓﻘﺪ

اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وأﻛﺜﺮﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ -
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ﺗﺄﺛﺮت ﻛﺜﻴﺮاً ﺑﻌﺒﺎدة اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  .واﷲ إن ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻘﺐ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺟﻊ
اﻷﺧﻼق وﻣﺴﻌﻰ اﻟﺤﺮاﺋﺮ .

عن األنترنت بتصرف
2am.ency-education.com

األسئــــــــــــــــــــلــــــــــــة
الوضعية التقويمية األولى  :أفھم النص )(06ن
 _1امنح النص عنوانا مناسبا
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_2استخرج صفتين ماديتين وصفتين معنويتين إلم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا
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 _3ابحث في السند عن مرادف الكلمات التالية ) ضعيفة_ كبيرة _ النساء (
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 _4ھات أضداد الكلمات التالية )امتألت _ السخاء_ السيئة (

الوضعية التقويمية التانية  :قواعد اللغة )'(04ن
 _1أعرب ما فوق الخط في السند
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 _2استخرج من السند اسما ممدودا _ فعال معتال _
 _3ابحث في السند عن أسلوب قسم وحدد عناصره
 _4أكمال الجدول مع الضبط بالشكل
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الفعل
طلع

اسم المكان

وزنه

الوضعية التقويمية الثالثة  :أتذوق النص )(02ن
 _1استخرج من السند أسوبا انشائيا وبين نوعه
 _2ابحث في السند عن محسن بديعي وبين نوعه
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الوضعية اإلدماجية )(08ن
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السند  :قال صلى ﷲ عليه وسلم ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث  ،صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
صالح يدعو له (
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السياق  :كلفك األستاذ بإنتاج حوار حول عظيم من عظماء اإلنسانية ،بدأت تجمع المعلومات عنه لتنج حوارك
التعليمة :

en

أنتج حوارا من عشرة أسطر رفقة زميك عن شخصية وطنية أعجبت بھا مبرزا بطوالته موظفا االستعارة وعالمات
الوقف المناسة .

2am.ency-education.com

