الموضوع  -1-المقطع -1-القيم اإلنسانية
السند:
الدين اإلسالمي يفرض على المسلم أن يكون صادقًا مع هللا وصادقًا مع الناس وصادقًا مع نفسه و قد أثنى هللا على
الصادقين بأنهم هم المتقون أصحاب الجنة ،جزاء لهم على صدقهم ،فالصدق طمأنينة ،ومنجاة في الدنيا واآلخرة.
كما أن للصدق ثمرات وفوائد عديدة على الفرد والمجتمع ،منها حسن العاقبة ألهله في الدنيا واآلخرة لقوله صلى هللا عليه
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الصدْقَ َي ْهدِي ِإلَى ال ِب ِ ِِّّرِ ،و ِإ َّن ال ِب َِّّر َي ْهدِي ِإلَى ا ْل َجنَّ ِة "  ،الثناء على أهله في الدنيا فالصادقون يحبونهم الناس ويأتمنونهم
وسلمِ " :إ َّن ِ ِّ
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كما أن للصدق فائدة أال وهي حصول البركة العاجلة واآلجلة ،والمجتمع الذي يسوده الصدق سيسوده األمن واالستقرار وتنتشر
المحبة بين أفراده ويكون بذلك مجتمعا متماسكا.
( لذلك أيها التلميذ عليك أن تتحلى بالصدق لتكسب محبة هللا) والناس وتنال األجر الكبير عند هللا لقول الرسول صلى هللا عليه
َب ِع ْن َد َّ ِ
ص ِدِّيقًا ".
صدُقُ َويَتَ َح َّرى ِ ِّ
الر ُج ُل يَ ْ
وسلمَ " :و َما يَزَ ا ُل َّ
َّللا ِ
الصدْقَ َحتَّى يُ ْكت َ
أسئلة الفهم:

 -1هات عنوانا مناسبا للنص.
 -2استخرج فائدتين للصدق من النص.
 -3هات من النص ضد :المدْح – يرشد ثم وظفهما في جملتين مفيدتين.
أسئلة اللغة:
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فعال أجوفا

فعال صحيحا سالما

-e
du
ca

 -1أعرب ماتحته خط في النص .
 -2استخرج من النص:
جمع مؤنث سالم
فعال ناسخا

 -3حول الجملة بين قوسين في النص إلى جماعة الذكور " .لذلك........محبة هللا ".
 -4علل سبب رسم الهمزة في كلمة " طمأْنينة "
الوضعية اإلدماجية:

ص ْف َح ا ْل َجمِ ي َل" فالتسامح جزء من العدالة وهو زينة الفضائل.
َح ال َّ
قال هللا تعالى" :فَا ْ
صف ِ
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على ضوء هذا السند وانطالقا مما تعلمته سابقا أكتب فقرة من  10إلى  12سطرا تتحدث فيها عن أهمية التسامح بالنسبة للفرد
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والمجتمع موظفا الصيغة "لذلك" وكلمة تحتوي همزة على الواو.

