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 よ  ائ  ز  ة الج  ي  ．ر  ه  م  الج   
 ب  ع  ة الش  ي  اط  よ  ق  يم  ة الد   ي 

 ةي 

      ，  ら  ار  お   ب  ر  الت 
 ةي  ن  ط  ال．   ة  ي 

 ب  ر  الت   ة  ي  يよ  د  م  
طائ  ز  الج  ــــ ة ي  س   ， よ ــــ 

 ـــ ةيع  ر   ら  ． ب  ـــ ة اص  الخ   ꞌꞌق  ．  ف  الت  ，   اء  ج  الꞌꞌ  よ ة  س  ر  د  م  

 
 

 

!えال．اجــــ êــــ ـــــــــــــــ ـــــــا أعظـــــــــ  مــ

́  لو قام الناる بما ，جえ عليهê لكانوا ，هê في اأゆض في جن        بめ《 ما か  ´も ，سعادお، ，عل゜ امرء أî يعرف باد
 îالقيام، أ Çيقوم ب。 ح îعلي。 أ êث ،かصحيح かعلي。 معرف えفة，جよالقيام ب。 أمر  مع， ،êش يء عظي えالواج

أك簡رهê يعرف。 ，ا يرع゜ ل。 عهめا، ，مامか من يعرف  اる ا يعرف الواجえ ف》î  أعظê، ，إî كاî هناÑ كثير من الن  
  Çعن。 أن。  الح めمن يحي かمن مام  めعن。 أش めب)يجهل。(فيحي 

      おفاأثر :おادゆاإ éضع， ،おيعود أمرين هما اأثر えمنشأ 〈هما¡ الواج  î〉)تدفع(  えل゜ قتل القيام بالواج〉
。 ，بيî أî يقوم بما ，جえ علي。، ف》î خطر ل。 أî يعمل نحو اأفراد 〈ل゜ احتقاゆ غيره، ，ضعé اإゆادお: يحو¡ بين

 بالواجえب )أî يق．م(د，î  الفاسدおحالت تربيت。 

       î〉  بها، كما يعود عل゜ غيره، فهو êفيها التي يعود نفعها عل゜ القائ Ñر管من امنافع امش えالقيام بالواج
 كالشجرお امثمرお التي تثمر ，تنفع الناるب

  «êي قめنحو ，ال えفتنا¡ ما تتمناه من الس  بالواج ،Ñنحو えيقوما بالواج ú،úهر حياتりت， ،おتثمر « عاد，
 îتكو îبأ úتやنحو أسات えبالواج êق， ،úمتخلقاأعمال   めا عل゜ ال るゆ تكن أحえ  〈ليهê باأخاí الفاضلか، مكب 

اء، من أ，ادهê، ，قê بالواجえ نحو أصめقائú بأî تكوî لهê عونا في الض   ，أî تأخや بأيめيهê راء، ，أنيسا في السر 
めائめأعوانا في الش úأملقوا يكونوا ل î〉 êهめر，ا ，تساع簡ع î〉ب 

 

 نقطة( 12) الجزء اأ，ل:

 î(4) ى:ال．ضعية اأ，ل

1)  かالعام おد الفكر  めحめن  بللس 

 اる للواجえ؟ما أسباب 〈هما¡ الن   (2

 ما الفئاき التي ينبغي القيام بالواجえ نحوها حسゆ えأ´ الكاتえ؟  (3

4)  きاشرح امفردا めيحي :かاء  -التالي  اإماíب -السر 

 

  

  むاما :おة غة العよبي   الل 
ابعة :امست．・   よط ال  مت．س 

 2018ة12ة03اريみ: الت  

 تاîساع: おامد  
ل   ，

 
ل  اأ

ص  ار  الف  ب  ت 
خ   ا 
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انية ة الث   î(8): ال．ضعي 

 اるبتي تثمر ，تنفع الن  جرお امثمرお ال  か ，اشرحها: القائê بالواجえ كالش  وおゆ البياني  سê  الص   (1
 りهر حيات。بالقائê بالواجえ ت                                                         

î نوع。باستخرج أسلوبا 〈نشائيا  (2  ，بي 
î ，ظيفか الجمل التي بيî قوسيîب (3  بي 

ب (4 河أعرب ما تحت。 سطر 

¡ ما بيî مりد，جتيî 〈ل゜ جمع امخاطبيîب (5  حو 

اني  نقاط(8: )الجزء الث 

 :نتاج الكتابيال 

ل امس〉，لي  كثيرا ما نجめ الن   ند:الس   か اる يهملوî الواجباき، ，هي كثيرお في حياتنا، ，أゆدき أî تめعو 〈ل゜ تحم 
 باببか فئか الش  بالواجえ، خاص  ，القيام 

 

بか  جما مرك  ا تめعو في。 〈ل゜ أداء اأماناき ，القيام بالواجباき عل゜ أكمل ，ج。، مستعما歌 اكتえ نص   عليمة:الت  
 ，تشبيهاきب

 

 

 

۞۞۞ 
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