
 الزمن: ســـاعتان المستوى: أولى متوسط متوسطة الشهيد: بوزاهر مسعود

 اختبار الثالثي الثاني في مادة اللغة العربية

 النص:
ان كثيرا ك ،وخالل تنقله في المدينةمنذ سنوات انتقل إمام أحد المساجد في بريطانيا إلى مدينة لندن،       

 السائق.ما يركب نفس الحافلة، فيلتقي نفس 
وذات مرة دفع األجرة للسائق و جلس، فاكتشف أن السائق أعاد له مبلغا زيادة عن المبلغ المفترض،       
وقال في نفسه: المبلغ زهيد، ولن يهتم به أحد.... كما أن الحافالت تحصل الكثير من المال،  اإلمامفكر 

ه رزقا من هللا و أسكت، توقفت الحافلة عند ولن ينقص عليهم شيئا هذا المبلغ، و سأحتفظ بالمال، و أعتبر
المحطة التي يريدها اإلمام، و لكنه قبل أن ينزل فكر لحظة، وقال: من يخن الناس فقد خان هللا و رسوله. 
ثم مد يده و أعاد للسائق المبلغ وقال له: تفضل أعطيتني أكثر مما أستحق من المال... سأله السائق: لم 

؟ قال اإلمام: ألنه ليس من حقي، و أنا رجل مسلم، و المسلم ملزم بأن يكون أمينا، أعدت هذا المبلغ الزهيد
و أن ال يأخذ من مال غيره بغير حق، حتى وإن كان مبلغا زهيدا، ابتسم السائق و سأله: ألست اإلمام 

اعتناقه، و  إني أفكر منذ مدة الذهاب إلى المسجد ألنني أحببت اإلسالم و أفكر فيالجديد في هذه المنطقة؟ 
على يده لما  كيف سيكون تصرفك. فكاد اإلمام يعضالدخول فيه، وقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدا ألرى 

 أرض طيبة، ال تثمر إال خيرا.كوعمل، و األمانة  الدين قولفكان سيسببه من إساءة لإلسالم و المسلمين. 
 

 )من كتاب: الدين المعاملة( 
 بتصرف                                                                                      األسئلة:

 ن(06)   البناء الفكري:

 هات عنوانا مناسبا للنص. .1

 هل أخطأ السائق أم تعمد إرجاع المبلغ الزائد؟ و لماذا؟ .2

 عمــدا. -زهيد         -اشرح الكلمتين اآلتيتين:    .3

 ن(02)     البناء الفني:

 ؟ما النمط الغالب في النص -1

 استخرج من النص تشبيها. -2

 ن(04)    البناء اللغوي:

 أعرب ما تحته خط. -1

 الناس.   -علل سبب رسم الهمزة في الكلمات التالية:     اكتشف      -2

 ن(08)    الوضعية اإلدماجية:

، صادف أن وجدت فيه ورقة نقدية، فحدثتك نفسك بأخذها وأنت تتصفح كتابا استعرته من زميل لك      

و االستفادة منها ثم تذكرت قوله صلى هللا عليه وسلم: " ال دين لمن ال أمانة له" فترددت في األمر، 

 أترجعها لصاحبها أم تحتفظ بها؟ واشتد الصراع بين الخير و الشر في نفسك.

 

 فيها.كتب نصا تسرد فيه هذه الحادثة مبينا تصرفك ا

 بالتوفيق    
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