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  : س�ندال 
       َ َ ـح) ذَب !الك رءُ مَ !ال لُ هِـ ْس �َ ْس قد � ولكّن . تالق5 بار 3ٔو اخ 5 @ىل ٕاخ  هِ !هو ال َحْظَر ف)ا8ل1  الَ 5جمَ  ا 3ٔن1 بً اس�ِ .َ  مزحُ ن ي

م]دو.ة عن  احلاللَ  ، فٕان1  احملِض  دقِ وس�يTJ U ٕاال يف .دود الّصِ  مل Oرَض  عن القلوِب  وحيَ الرت1  اJي H3ٔحَ  إالسالمَ 
  .احلرام ويف احلق غناء عن الباطل

       ٌUعن تَغلْغُ  حمضةٌ  فالكذب رذي ُeِْfُشاًء، صاحِ  الفساد يف نفِس  لِ تlِشُئ الّرش ٕاfُويندفع ٕاىل إالمث هبا، وعن سلوك ي
  . بعد @الج طويلاكٔ{مراض اليت تعرض 8لبدن ، ال يصح مهنا ٕاال1  هوـ ف ....  3ٔو طبيعة قاهرة من wري رضورة مزجعة

،  الكذِب  ارع مزالَق 3ٔحىص الش1 اس ، فقد ال @ذر البتة ملن يت�ذون الكذب �لقا ويع�شون به @ىل �ديعة الن1       
  . ود عن احلق)قة ، 3ٔو �س�هتانة بتقرOرهاو3ٔوحض سوء عق�اها ، حىت ال يبقى ٔ{.د م]فذ ٕاىل الرش� 

  )الغزايلالش�يخ (                                                                                                       
Uأ{س�ئ:  

  )ن6:(الفكريالبناء 
                                                                                               مل �س�سهل إالlسان الكذب؟/ 1
                                                                                     ؟مىت يندفع املرء ٕاىل إالمث/ 2
                                                                                  ؟3ٔعط فكرة @امة 8لنص/ 3
                                                                                   . الشارع -تغلغل  –ال حظر : ارشح ما ييل / 4

  )ن2: (البناء الفين
                                                                                  ما نوع النص وما طبيعته؟ /1
  .هات £ش¢هيا من النص ّمث بني 3ٔراكنه / 2

  )ن5: (البناء ا8لغوي
                                                                            . هو – مل Oرض: ته خط يف النص 3ٔعرب ما حت / 1
                                                                               .مصدر فعل خاميس –اسام ممدودا : اس�تخرج من النص/ 2
                        . 3ٔوشكت أ{مة 3ٔن تقع يف الف�نة       :حّول امجلU ا{ٓتية ٕاىل املثىن/ 3

  )ن7: (الوضعية إالدماج)ة 
  ......".@ليمك Hلصدق ، فٕاّن الصدق هيدي ٕاىل الرب: " قال رسول هللا صىل هللا @ليه وسّمل 

  .ارشح الفكرة السابقة يف فقرة و½زية خمربا عن حق)قة الصدق وأ{ºر اJي يرتكه يف النفس 
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