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 اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
 
 :خالص في العملاإل
 
تقانها على أحسن وجه، والعمل من التفاني في األ هو :خالصاإل الطريق لى الثواب والعقاب، أي إ دون النظر   العمل   جل مطالب  أعمال وا 

يتخلى عن  المخلص   نسان  اإل ن  إذ إنسان عن كل ما سوى هللا خالص يتناسى اإلفباإل، فضل في الحياة المستقيم للوصول والتغير نحو األ
الذي نسان غير المخلص في العمل بالمشاركة مع اآلخرين لتحقيق ذلك التغيير، عكس اإل ة ويتحرك بنقاء  والنرجسي   الضيقة   نانية والرؤية  األ

ال يمر عبر نانية والذاتية، وجوهر التغيير الصادق والفع  قصاء اآلخرين ويتسلط عليهم  من خالل بروز النزعات األا  يستاثر  بالمكتسبات و 
ي، كاسل والتراخب والتساهل والت  ه يكون الفشل حتميا، التسي  وعكس   والنجاح   للتقدم   ن وجود هذه الصفة في أي ميدان سبب  إخالص.مسيرة اإل

غلب الدول أ و  .داري السياسي والقتصادي واإل من الفشل   عددة  عاني من أنواع متت    كثيرةا  دولا  جعل  اإلنسان  عور في عمل  هذا الش   ولعل فقدان  
مرتكزة على مبدأ  ذاتية   رقابة   ها ضمن شبكة  شعوب   التركيبة الجتماعية والنفسية لذات   مها هو ناتج منتقد   أسباب   أن  رة نجد المتطو  

 القوانين األساسية والقواعد األخالقية التي ل يمكن تجاوزها. مة لديهم بمرتبة  )اإلخالص( في جميع الميادين، بحيث أصبحت تلك الس  
العمل الروتيني التقليدي الستهالكي بالطرق  ة وترك المصلحة الخاصة، ومقابل ذلك أصبح  بالمصلحة العام   صبح من النادر جدا التفكير  أو 

 . عام    بشكل   المتعارف عليها منتشر  
عمال تقان في األن اإلإليه،. إالنجاح ولن نوفق  ل فلن نجد  ا  ا في جميع الميادين، و ساسا أخالص وهنا دعوة صادقة للجميع لجعل اإل

ة النتائج وعموم الفائدة فمعنى المشاريع وجدي   عا بنجاح  سيكون قاط  ب والفساد والتراخي خالص في المسؤوليات بعيدا عن التسي  واإل
 القلب   ه  دق توج  ص   خالص  نفسنا فاإلأمن  بداع والخلق والبتكارن يكون الهدف هو العلم والتعلم خدمة للبشرية عبر اإلأ خالص هنا هواإل

مرنا باتجاه التخلص من حب أمنا ذا ما حس  ا  هو العمل المخلص الفعلي، و  معناها في الحياة وكل ما نحتاجه   ويزداد   شوائب   ه من أية  وخلو  
خالص ن اإلأجاح بانتظارنا ولو بعد حين. يكفي الن   فسيكون خالص في كل شيء، لى اإلإالذات على حساب المصلحة العليا والتوجه 
 سيشعرنا بمكسب الرضا عن النفس والراحة .

 
 والفهم:القراءة 

 في عملنا؟: لماذا ن خل ص  1س
............................................................... 

رها م ظهرا رأيك بلغة  سليمة .2س مها وتطو  ر سبب تقد  ما ونجاحا باهرا، فس   :  هناك العديد من الد ول والشعوب التي أحرزت تقد 
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 
ح أثر اإلخالص في اإلبداع والبتكار العلمي؟3س  : وض 

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



 
 : ما معنى اإلخالص  ؟ وما الهدف منه؟  4س
.....................................................................................................................اإلخالص:معنى.

................................................ 
 .........................................................الهدف منه: ....................... -
 
    استخرج من النص اآلتي: :قواعد
 حرف نصب واسم منصوب: .حرف نصب: ............................. اسم منصوب:............................... - أ

 اسم معطوف: .................       اسم فاعل: على وزن) فاعل(: ................... - ب
        صفة : .................... - ت
 طباقا:.................. - ث

                   
 ) خلف الورقة(            أعرب الجملة اآلتية: -

ل   جعل    .السياسي والقتصادي واإلداري  النهيار  دولا كثيرةا  ت عاني من أنواع متعددة  من  الفش 
 

 ما مرادف كل من: -
 اإلخالص: .................. –...   البتعاد عن : ............ –اإلبداع: .................    -
-  

 : مهارة اإلمالء: 3س
 :استخرج من النص أعاله

        سبب كتابتها: .................... ( ...............اكلمة منتهية بألف قائمة: ) 
  سبب الكتابة: .............................همزة قطع: ................   –
 سبب الكتابة: ..................همزة وصل: ...................... –
 
 
 

(:    مهارة التعبير:   ) التفاؤل  عنوان  الن جاح 
ل على هللا ، ونتأم ل  الخير  في حياتنا العلمي ة وال ، دائما نتوك  ده  ، التفاؤل  أساس  الن جاح  لي ة لننجح لطال ما ق لنا تفاء ل بالخير  تج  عم 

ق.و   نتفو 
ق في حياتك العلمية كلمة  550ال يقل عن في ضوء ذلك اكتب موضوعا   ما نصائحك لتنجح وتتوفو  تتحد ث فيه عن ذلك مبي نا رأيك ومقد 

 والعملية. مراعيا قواعد الكتابة ومعاييرها.
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ليمة.   مراعيا قواعد الكتابة الس 
 

 ة المتعلم على استخدام عالمات الترقيم وأدوات الربط تظهر قدر -2    
مة تجذب القاريء وحبكة  -3     تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقد 

 وخاتمة. 
 تظهر قدرة المتعلم على تكوين صياغة متماسكة للجمل  -4    


