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                                 َجـَزاُء فـَاِعـِل الشَّـرِّ                                        الــنـّـص

 هُ ب  ـحِ يُ  ُمـَواِظـب   وَ  د  ـهِ ـتَ ـجْ مُ  يذمِ ـلـتِ  ريمُ ـكَ  ، يائِ دَ ـتِ ـابْ  ةِ يَ انِ ـَّ الث ةِ نَ ـالسَّ  مِ سْ ـي قِ فِ  ذانِ ـيمِ لْ ـتِ  مُ ـيسِ ـَ ن وَ  ريمُ ـَ ك    

 هُ ـنْ مِ  ارُ ـَ غيَ  ا وَ يد  دِ ـا شَ ه  رْ كُ  اريم  كَ  هُ رَ كْ ـيَ  انَ كَ  ول  سُ ـكَ  وَ  ب  ـاغِ شَ ـذ مُ ـيلمِ ـتِ  وَ ـهُ ـف مُ ـيسِ ـنا أمَّ  ، هِ ـالئِ مَ زُ  يعُ ـمِ جَ 

 امَ أمَ  ز  وْ ة مَ رَ ـشْ ـم قِ ـيـنسِ  عَ ضَ ، وَ  امِ ـاأليَّ  دِ ـي أحَ فِ  . هِ ذائِ ـإلي ة  ـَ ي طريقا فِ م  ـائِ دَ  رُ ـِّ كـَ فيُ  انَ كَ ، وَ  ةدَ ـيدِ ـة شَ رَ ـيْ ـَ غ

 رَّ ـَ ف،  هِ ـهـجْ بوَ  جُ رُ ـخْ يَ  انِ رَ ـالجي بِ ـلـكَ ـإذا بـَ يال فلِ ـق دَ ـعَ ـتَ ـابْ  مَّ ـُ ، ث هِ ـوجرُ ـخُ  دَ ـْنـعِ  طهُ ـقِ ـسْ ـُ ت يْ ـكَ  ريم  ـكَ  تِ ـيْ ـبَ 

ط ـَ قـط" سَ وِ "إزْ  ؛ هِ لِ ـجْ رِ ـا بهَ ـاسَ دَ  ة وَ رَ ـشْ ـالقِ  يَ ـسِ ـَ ن هِ ـفِ وْ ـخَ  ةِ دَّ ـشِ  نْ ـمِ وَ  هِ لِ ـيـمِ زَ  تِ ـيْ ـا إلى بَ ب  ارِ هَ  مُ ـيـسِ ـَ ن

                         هُ َكـريُم َو َساَمَحهُ َو أْصـبََحا َصـِديـقـَيْـِن ِمْن يَـْوِمَهـا.ـ، أْسـعَـفـَ  هُ ـُ اقسَ  تْ رَ سِ ـكُ ـَ ف نُ ـيكِ ـسْ المِ 

 : األْســئِــلـَــة

 ن( 33):ـصّ مـَــعـْـنـَـى الــنـَّ ــ  ( أ

 ؟نـَِسيـُم أَماَم بَـْيـِت َكـريم   َوَضـعَ  َمـاذاــ  1

 ؟ ْبـتَـعَـدَ قـِلـيـال  نـَِسـيـُم ِعـْنـدََمـا اِ بـَم تـفـَـاَجـأــ  2

ـبَاَرةِ مَ ـلِ ـَ الك أْبـَحـُث فِي النـَّّصِ َعـنِ ــ  3 ِِ ُ ث،  ةِ يَ ـالِ ـَّ الت ـِة الُمـَراِدفـِة ِللـِع   : ة  دَ ـيفِ ـمُ  ـلة  مْ ـي جُ فِ  ـَهالـخِ أدْ  مَّ ـ

 . .................= إلى الُمـْسـتَـْشـفـَى  نـَـقـَـلـَـهُ 

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

ـصّ ــ  ( ب  ن( 34):مـَـبـْــنَــى الــنـَـّ

َ ِمَن النـّّصِ كـِلَماٍت تْحـتــ أْسـتـخرُج  1 ُ الَمـْطـللى وي عَ ـ ُ أكـتـوَ  وبِ ـ  دَْول:ـالجَ  لَ ـاخِ دَ َها ـبُ ـ

ــمِّ  ال الـشَّـْمـِسـيـَّة ة َمـدّ  بـالَكـْسـرِ  َمـدّ  بـالضَّ  ال الـقـََمـريَـّ
.................................. .................................... .................................. ................................ 

 :الُجـْمـلـَِة اآلتِـٌَـِة َو أَغـٌِّـُر َمـاٌَـجـُب تـَـْغـٌـٌـُرهُ  فً" نـَِسـيـَمـة ُ"  بـِ " نـَِسـيـُم "  أْسـتَـبْـِدلُ ــ  2

ـا إلى بَــْيــِت      ". هِ ــلِ ـَزِمـي" فــَرَّ نـَِسـيـُم َهــاِربـ 

ُن ِمـْن أْربَــتَـتَـَكـ ً   بَـِسٌـطـة ً   ـةـَ ُجـْمـل اذـَ ـتــاألسْ  ٌُـْمـِلً الء : ـــ إْمـ 3  ِلـَمـاٍت .ـعِ َكــوَّ

ـألتحَ  اآلتِـيَـة الِعـبَـاَراتِ  أَرتـِّـبُ ن(  ــ  33) ةيّ ـاإلدماجة يّ ـالوضعج( ــ   . ة  ـرَ فِـقـْ  لىـعَ  لَ ـصَّ

 . فِـٌـَهـا َوقـَــعَ  ألِخـٌـهِ  ـ            .  جٌـَرانِـهِ أَحـد ا ِمـْن ُزَمـالئـِِه َو  ـ       .   َحـفـََر ُحـفـَْرة   فـَـَمـنْ ـ 

ُهـْم َوٌَـْحـتـَـرَمـُهـمْ َو َعـلـَـٌْـ ـ ـبَـّ ًِ ـاِلـُح ال ٌُـْؤِذي . ـ.                      ِه أْن ٌُـحِ  الُمـْسـِلـُم الصَّ

ـُهــمَّ  "  َـّ  " َوفـِّــــقـْــنِيالـــلـ


