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_____ ____________________ ____________________ /الاشم 
 ____________________________________________/  الصف 



 
ب الخاشع ال  جدٍز

: قساءة مخمعىت ، زم أجب عً ألاشئلت التى جليه  ( الىاجب )اقسأ الىص آلاحى بعىىان 
 

ؤّدي واجَبه ؛ ألنَّ ؤلاوصاَن في هره الحياة ال ٌعيُش لىفصه َفَحصب ، بل ٌعيُش له وللّىاس ،    ًُ على ُكّلِ إوصان أن 
صِعُد والدًه ، وألاغىياُء بخأدًتهم  ٌُ وأداُء الىاجِب ًؤدي إلى الّصعادِة، فالّخلميُر الري ًؤدي واجَبه ألشَسِجه ومدزشِخِه 

ًْ ذلك  دون في شعادِة ألاّمِت ، وعلى العكِض ِم ما عليهم مً بىاِء اإلاصدشفياث ، وجبرٍع للجامعاث وهحىها ًٍز
دون في شقاِء الّىاِس قىاهنَن اّلصازقىن واإلاخادعىن ، فئّنهم بئهمالهم الىاجَب ،وعدم إطاعتهم   بالدهم ًٍز

. وحعاشِتهم 
 

  وال ًبقى العالُم وال ًسقى إال بأداء الىاجب ، ولى أَن مجخمعًا قّصَس في أداء ُكّلِ واجباِجِه َلَفِنَي ، فلى أن اإلاَدًىنن لم 
ًؤدوا دًىنهم ، وزفع طلبُت اإلادازِس أن ًخعلمىا ، ولم ًؤِد أفساُد ألاشسِة واجَبهم ، وزفَع ُكلُّ ذي عمٍل أن ًؤدي 

ّمِت 
ُ
قاُس ُزقيُّ ألا ًُ . عمَله لحاا باإلاجخمِع الفىاُء العاجُل ، ووقدز قياِم ألافساِد بىاجبهم 

 
إّهما مثلىا ألاعلى أن هصل مً السقّيِ إلى حّدِ أن هخلرَذ بأداِء الىاجِب ، ووصىِل الخنِر إلى الّىاِس كما هخلرُذ بىصىل 

ُد مع أبي العالء قىَله  : الخنِر إليىا ، وهسّدِ
  فال هطلذ عليَّ وال بأزض ي    سحائُب ليض جيخظُم البالدا 

 
طاعًت لظمائسها ال طمعًا في زوٍح هىاُله، وال زغبًت في شهسٍة ُهَحّصلها ، إّن الرًً   (    )  ًجُب عليىا أن هؤدي الىاجَب 

. ًفعلىن لك الخنَر إلاا ًسجىن ِمْىَك مً الخنِر ججازٌر ًييعىن اليىم ما ًقبظىن زمىه غداً 
 

خطلُب مىا جطحياث ًجُب أن هقّدمها ، وَكْم مً مشقاٍث  وإنَّ أداَء الىاِجِب ًكّلفىا مشقاث ًيبغي أن هخحّملها ، ٍو
به فيؤإلاه ذلك ،وقد ! َهَخحّملها في شييل أداِء الىاجِب  ظطُس  إلى الحكِم على صدًقه أو قٍس ًُ فالقاض ي العادل قد 

ًحمله ُحبُّ العدِل على إغظاِب أفساٍد وهيئاٍث فيعّسُض برلك هفصه إلى أهىاٍع شّتى مً آلاالم ،والجىدّي ًقّدم 
ًْ فيها  حياجه عىد الخطِس فداًء ألّمخه ، وزئيُض الّصفيىِت إذا عطبذ ًجُب أن ًبقى في الّصفيىِت حتى ًيخقَل جميُع َم

حسمه مً فائدٍة ، وفي جميع  بِعُده عً مىصٍب ٍز ًُ كه بمبدئِه قد  إلى قىازِب الّىجاِة ، وإعالُن ؤلاوصاِن زأًه وجمصُّ
طحيَت  جُب أن َوُعدَّ مكافأَة الظمنِر فىَا ُكّلِ – مهما آإلاذ – ذلك ًجُب أن هخحّمَل الخَّ عً ِزض ى وازجياٍح ، ٍو

. مكافأة
ألحمد أمنن  (ألاخالا  )    كخاب 
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  طع دائسة حىل زمز ؤلاجابت الصحيحت فيما ًأحى .. ألاشئلت اإلاىطىعيت : أوال :

   
 ما الفكسة اإلاحىزٍت في الّىص الّصابق؟  - 1 
  .أزس جمصك ؤلاوصان بمبادئه  -أ 
   .زقي ألامت ًقاس بأداء الىاجب -ب 
    .مكافأة الظمنر فىا كل مكافأة -ث 
  .أداء الىاجب مصؤوليت الجميع -ر 

 
 

ما العالقت التي   ( لحاا باإلاجخمِع الفىاُء العاجُل )     ( -لىزفَع ُكلُّ ذي عمٍل أن ًؤدي عمَله) - 2 
؟  جسوط بنن الجملخنن الصابقخنن

 

   .شيب وهديجت -أ 
س- ب     .جىكيد وجقٍس
   .إجمال وجفصيل -ث 
  .شسح وجىطيح -ر 

 
 

 ؟  ما عالمت الترقيم اإلاىاشبت لىطعها بنن القىشنن في الفقسة السابعت- 3 
   ؟     -أ  
 ،    -  ب 
   !    -ث 
؛   -   ر 

 
 

  :ولى  التي جحتها خط في الفقسة ألاالكلمت- 4 
  . مثنى -أ 
  . جمع مركس شالم -ب 
  . جمع جكصنر -ث 
 . جمع مؤهث شالم -ر 

 
 

دون في شقاء الىاس وحعاشتهم  )في قىل الكاجب  (شقاء وحعاشت  )ما العالقت التي جسوط بنن كلمتي  -5     ؟(ًٍز
   .جظاد -أ 
   .جىاس -ب 
   .مقابلت -ث 
  .جسادف -ر 
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أي العبازاث الخاليت أقىي في جأكيد اإلاعنى ؟ - 6 
ق الصعادة -أ     .إّن أداء الىاجب لطٍس
ق الصعادة -ب     .أداء الىاجب طٍس
ق الصعادة -ث     .ألداء الىاجب طٍس
ق الصعادة - ر     .إَن أداء الىاجب طٍس
   
 ؟  (َكْم مً مشقاٍث هخحّملها في شييل الىاجب  )في قىله " كم " ما داللت - 7 
   .شّدة اإلاشقاث -أ 
   .قلت اإلاشقاث -ب 
   .قصىة اإلاشقاث -ث 
   .كثرة اإلاشقاث -ر 
  

  أجب عما ًأحى .. ألاشئلت اإلاقاليت : زاهيا :
 

 : التي أوزدها الكاجب في قىله الجميلت ما الّصىزة - 8
.  ؟ وّضح بالشسح "إّهما مثلىا ألاعلى أن هصل مً السقّيِ إلى حّدِ أن هخلرَذ بأداِء الىاجِب " 
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 إلااذا ًجب على كل إوصان أن ًؤدي واجبه ؟ - 9
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