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 النص:
. التضامن تواص بالحق وتواص بالصبر ،التضامن تكاتف وتناصر على الحق وللحق،تعاون في ما هو خيرالتضامن       

وإن أركان اإلسالم كلها داعية وبشدة إلى التضامن والتالحم , فهاهي كلمة التوحيد " ال إله إال هللا محمد رسول هللا" تجمع 

ق والزمان والمكان , ويرتبطون جميعا بهذه الكلمة ويتوحدون عليهاتحت طياتها أجناسا من البشر , يختلفون في اللون والعر

ً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُونِ  ةً َواِحدَة تُُكْم أُمَّ وتجعل التقوى  ،بل إن هذه الكلمة تساوي بين الناس جميعا".  قال هللا تعالى:" َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

  .والتقوى فقط هي مقياس التفاضل بين الناس

  في اليوم والليلة مرات 5إذا انتقلنا إلى الصالة وجدنا أنها داعية إلى التضامن , وذلك في تجمع أهل "ال إله إال هللا" و     

وإذا انتقلت إلى الصوم وما فيه من شعور . ناهيك عن التجمع في األعياد وفي صالة الخسوف والكسوف واالستسقاء وغيرها

 الفقيرمما يحرك مشاعر األغنياء تجاه الفقراء الذين يعانون مما يعاني منه  ،غيرها من جوع وعطش وعوز و بمشاعر الفقير

 ركنرابع تعلم ماهية التضامن في س ،في زكاة الفطر وما فيها من طعمة للمساكين وسد لحاجاتهم  تتأمللو م ث،  العام كله

تعرفت على حقيقة التضامن في هذا ، وإذا ذهبت للحج ووجدت المسلمين يجتمعون من كل فج عميق ،سالم وهو الصوم لإل

ْرنَاَها لَُكْم  وإذا نظرت بعين المتأمل إلى األضحية وقول هللا فيها:. الركن العظيم "فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَك َسخَّ

تصل إلى قناعة أن أركان اإلسالم كلها دعت وباألسلوبين س ،إنه يظهر لك ما فيها من تضامن وتكاتفف  وَن"لَعَلَُّكْم تَْشُكرُ 

 . النظري والتطبيقي لمفهوم التضامن , وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية التضامن في اإلسالم وحاجة المسلمين له

بل وبين  ،المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار :المنورة فهي في المدينة  حمد أحمد وإذا سألت عن األسس التي أرساها      

واألخوة على أساس اإليمان هي  الرسول. وىسِ وهو ما لم يقم به شخص ،أوسيهم مع خزرجيهم ،األنصار بعضهم مع بعض

قال هللا تعالى:" إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ  " وبناء على هذه األخوة رأينا كيف تضامن وتكافل  .لتضامن على اإلطالقل ةأروع ظاهر

. ويضعها في فم أخيه المهاجر ،وكيف كان األنصاري يخرج اللقمة من فمه مع شدة حاجته إليها ،األنصار مع المهاجرين 

مكان التربية  و ،جتماع للمسلمينامكان فهو  ،تضامن والتكاتفدور في دعم ال لها مؤسسةفهو  ،المسجد ئهبناإضافة إلى 

 بيت التضامن. ، فهو حقابيت القضاء واإلصالح بين الناس وحل النزاعاتو وهو بيت الشورى، وهو ملجأ كل محتاج ،والتعليم 

 .      . بتصرف  -غزة – التضامن في زمن األنانية.   أبو يونس العباسي -

 والداللة:المعجم 

 .في المدينة تينالرئيسي تينالعربي يلتينالقبكانتا إحدى و األوس والخزرج : أي من أوسيهم مع خزرجيهم  -
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 اإلسالم كلهركان اإلسالم كلها د

ناسا من البشها أجناسا من البشر , ي

و و ة ةمَّ ُ أ أُ كككتتُكُمممكُكمْمْ تتتممَّ ُُ ُُُأ أ ذ َهَذِذهِهِ إنَّ

تفاضل بين النس التفاضل بين الناس

 أنها داعية إلجدنا أنها داعية إلى ا

ة الخسوف واصالة الخسوف والكس

ممامما يحرك م،،ها غيرها 

ن طعمة للمسها من طعمة للمساكين

ن يجتمعون منسلمين يجتمعون من ك

نووا منه فيها:ل هللا فيها: ِ وووللُ ُلللكُك ككك"ف"فََ

صل إلى قناعةتصل إلى قناعة أن

تضامن في اإلسالة التضامن في اإلسال

ؤاخاة بين الالمؤاخاة بين المهاج

واألخوةواألخوة علىولرسول.

وة رأينا كيفه األخوة رأينا كيف ت

يضعها في فم أخيضعها في فم أخيه ال

مكانمكان التروو،سلمين

التبيت التحقا بيت



 

 

 الجزء األول

 الوضعية األولى:

لخص مضمون النص في فكرة عامة. -01

بيّن كيف يحقق الصوم التضامن االجتماعي. -02

مفهوم التضامن.سولالرسولجسد وضح كيف  -03

ىورَ الشُ هات مرادف كلمة:  -04

 الوضعية الثانية:

أعرب ماتحته خط في النص إعراب مفردات. -01
إليك الجملة التالية :  -02

 " المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، بل وبين األنصار بعضهم مع بعض، أوسيهم مع خزرجيهم"           
.وبيّن نوعهفيها  البدلميّز  -أ

.حدد أركانه و استخرج عطف نسق  -ب
. مؤشرات له ةثالثودّل على  النصعلى  الغالبحدد النمط  -03

". مرات في اليوم 5: "  اآلتي بالحروف عددأِعـد كتابة ال  -04

 استخرج من النص اسما ممنوعا من الصرف وبيّن سبب منعه. -05

 دّل على القرائن اللغوية التي ساهمت في اتّساق وانسجام النص. -06

(الجنس) األدبي للنّص. الفنتعرف على  -07
 استخرج من الفقرة الثانية محسنا بديعيا واذكر نوعه. -08

 الجزء الثاني

 الوضعية اإلدماجية اإلنتاجية:
 السياق:
الماضية ، مما أدى بسقوط شهداء، ناهيك  القليلة غزة في األيامصعّدت قوات االحتالل اإلسرائلي من عدوانها على            

 عن عدد كبير من الجرحى والمصابين .
 :اتالسند

.عاما 13الحصار اإلسرائيلي منذ نحو يتواصل -
.% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار85-
 التعليمة:
تحث فيه على ضرورة تكاثف الجهود اإلنسانية نصرة لقطاع غزة وأهله، اليقل عن اثنى عشر سطرا حرر خطابا             

 موظفا استثناء وتمييزا.
 أجب بلون واحد (أزرق أو أسود) –  تحت ماطلب منك توظيفه. سطر -  :اتمالحظ

     .  انتهى
.   األستاذ: بلخضر أحمد                                                                                                       وفقكم هللا                              

األسئـــلة
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لخص

نننبيبيّّنن كيف--0202

جوضح كيفوضح كيف -03

ا مرادف كلمةهات مرادف كلمة: 

ة:

خط في النصحته خط في النص إعر
لية :

مهاجرين واألن المهاجرين واألنص
..عهن نوعه

..حدد أركانهحدد أركانه
رمؤشراتثةثالثثالثل على  ؤ

".ت في اليوممرات في اليوم

ّن وبين سبب منعه.ن سبب منعه.

ام النص.نسجام النص.

 أدى بسقوية ، مما أدى بسقوط


