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  :  النص  ا��! 
  .يحتاج اإلنسان في حياته العامة إلى مبادئ أخالقية سامية و خصال حميدة مثالية تنظم سلوكه و عالقته مع الناس )1

لة و الوفاء المشترك تحفظ نظام المعيشة و تضمن وتيسيرا لهذه الحياة التي ينبغي أن تقوم على أسس متينة من الثقة المتباد )2
       الود و أشاعت روح الحب و    تبادل المصالح و المنافع بين الناس ، أقرت الشريعة اإلسالمية السمحة صفات األمانة

الخيانة        وسر الغدرأإذ مثل هذه المبادئ هي التي تطمئن إليها النفوس و ترتاح لها الخواطر فتحررها من . و اإلخالص 
 .و تضمن لها السير في النهج القويم 

ولعل صفة األمانة و الوفاء من أجل الصفات المجيء بها و المحثوث على التمسك بها لخلقها  )3
 الصادقة، و يدعوه إلى الوفاء بالعهود فيما هفي نفس اإلنسان شعورا خفيا ينبعث من إحساسا ت

 .يلتزم به مع نفسه وغيره 
ن تفهم األمانة على أنها وفاء في األموال و الودائع، و لكن يحسن أن نرتفع بمفهوم هذه الصفة إلى ما هو أجل    و ما ينبغي أ )4

فنتجاوز حفظ المال و صيانته إلى علو النفس  و طهارتها ، و نقاء الضمير وصفائه، ذلك الذي يجعل اإلنسان . و أسمى 

  . الشرور و المعاصي زاجرا لها عن فعل المحرمات و المكروهاتأمينا على نفسه و أسرار غيره، مانعا من ارتكاب
  :األسئلـــة
   :الفهم �
  : ..........................زاجرا :.....................        تيسيرا :  اشرح بالمرادف – 1
  ......: ...................أشـاع :....................          ما ضد ؟        الصيانة -   
  =مجال القيم اإلنسانية؟ مجال القيم الوطنية؟ حدد :  ينتمي موضوع هذا النص إلى أحد المجالين – 2

  : ..................................................................     المجــال هـو 
  :  حدد الفكرة األساسية للفقرة الثانية – 3

.......................     ..............................................................  
   ما مفهوم األمانة األسمى و األعظم في نظر الكاتب؟– 4

......................................................................................      
 :التطبيق  �

  :لنصمن ا) 3(شكل الفقرة الثالثة  ا- 1        
 على مصدر  استخرج من النص مصدرا عامال غير ثالثي و بين نوعه ثم إيت بجملة تشتمل– 2        

  :من نفس النوع 
 الجملة نوعه المصدر 

   

حول الفعل المبني للمجهول في الجملة إلى . وفاء في األموال و الودائع  تفهم األمانة على أنها – 3       
  )حافظ على نفس ترتيب الجملة ( ة اسم مفعول ثم اشكل الجمل

......................................................................................................  
  :  امأل الخانات في الجدول اآلتي بما يناسبها من الكلمات التالية – 4      
   أقرت– مجيء – صفاء – أمين – ِمطحنة – مكْتَبةّ –سكين 

    
 كلمة وقع فيها إبدال كلمة وقع فيها إعالل اسم مكان اسم آلة قياسي

    

  مع الشكـل صغر األسماء اآلتية – 5     
  :                  فتى  :                 منازل
  :تلفـاز :                                       دار 
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  . بها أمينا على نفسه و أسرار غيره  تجعل األمانة اإلنسان المتصف– 6  

  و غير ما يجب تغييره مع الشكل )   الناس( ضع مكان اإلنسان 
....................................................................................................  

   شعورا خفيالخلقها في نفس اإلنسان :  أعرب ما تحته خط – 7  
   : ...........................................................................................شعورا
  : .............................................................................................خفيا 
  
 :التعبير  �

 بالصفات الحميدة التي أقرتها الشريعة اإلسالمية اكتب رسالة إلى أخ أو صديق لك تحثه فيها على التمسك
السمحة و على رأسها اإلخالص مبينا له مزايا و أهمية هذه الصفة في حياة اإلنسان و عالقته مع الناس 

  ) أسطر8في حدود .( 
......................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

  
 على االرتقاء باألمانة إلى علو النفس و طهارتها وتجاوز  في الفقرة األخيرة يحث الكاتب :االستظهار �

 . الماديات 
استظهر ما قاله الشاعر البستي و هو يدعو اإلنسان أيضا إلى تجاوز الماديات و يحثه على تقويم النفس    

   : و تهذيبها
  
+  
  
+ 
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