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 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه

 اإليمان ( .:) النظافة ِمن  لم (قال رسول هللا )صلي هللا عليه وس

 كبيرة   من أهمية   ه ، لما للنظافةِ ونظافتِ  كل مسلم   صحةِ على والمحافظة ِ  والدين اإلسالمي على النظافةِ  صلى هللا عليه وسلم  الرسول   حرص  

رضى عنه ربه ه ويعن نفسِ  حتى يرضى ا وجمياًل مرتب اإلنسانِ  وبقاءِ  ه من األمراضِ وحمايتِ  اإلنسانِ على صحة ِ في الحفاظِ  كبير   وفضل  

 . والناس  

أن يجلس ويتكلم أو يأكل مع شخص غير نظيف ؛  ل  يتقب   ، فال يوجد إنسان   حضارة   وكل   وكل دولة   بيت   وكلِ  كل شخص   عنوان   النظافة  

فالنظافة هي دليل على صحتك وصحة بيتك وصحة أي مكان يتم المحافظة فيه على النظافة بشكل عام . و تجلب النظافة الراحة النفسية 

دائماً ، لذلك يجب دائماً والقذارة فهي تجلب األمراض والتعاسة والشعور باإلحباط  لشعور بالسعادة وذلك بعكس االتساخلإلنسان وا

حافظ على نظافتك باإلستحمام كل يوم أو يومين حتى يبقي  كان ووقت حتى نتجنب المرض والكسل .المحافظة على النظافة في كل م

عام النظيف جسمك نظيفاً وال تشعر برائحة العرق المزعجة، وقم بلبس المالبس النظيفة والمكوية حتى يبقى شكلك مرتباً وجميالً . تناول الط

والغير مكشوف للحشرات حتى تحافظ على صحتك من األمراض والجراثيم التي تنتقل من خالل الطعام الملوث .  حافظ على غرفتك 

ترك منزلك نظيفاً دائماً وأخرج القمامة يومياً من المنزل حتى ال الحشرات واألمراض لك . اوالقاذورات نظيفة ومرتبة دائماً حتى ال تجلب 

حميك من العيش في بيئة بها أمراض . حافظ على منزلك دائماً ت القمامة ، فنظافة   أي روائح كريهة في المنزل أو تخرج الديدان منتبقى 

نظافة المكان الذي تجلس فيه سواء كان شارع أو محل أو مطعم وال ترمي القمامة على األرض بل قم برميها في مكانها المخصص حتى 

 فظ على مدينتك نظيفة وجميلة .تحاتكون قدوة لغيرك و

 .اذكرها  ي النص العديد من فوائد النظافِة ورد ف -     
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  ؟العامة على النظافةِ  للحفاظِ  هها الكاتب  ما النصائح التي وجّ  -

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

 اإلنسان والمكان الذي يعيش فيه ؟  لم حرص الدين اإلسالمي على نظافةِ  -

.................................................................................................................... 
 اذكر : 

 دليل (:......................جمع ) –مرادف ) قدوة ( :.....................      -

 مفرد ) روائح (:..................... –ضد ) مرتب (:.......................     -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 يم :....................................................................الجراث -

 البيئة :...................................................................... -

 القمامة :.................................................................... -

 
 



 النحو :  -

 
 حول الجمل التالية من صيغة المفرد إلى المثنى والجمع : 

 .ا اترك منزلك نظيفا دائم   -1
 المثنى :.....................................................................
 الجمع :....................................................................

 باالستحمام . كحافظ على نظافتِ  -2
 المثنى :....................................................................

 الجمع :..................................................................
 

 اإلمالء : استخرج من الفقرة السابقة : 
 ضعها في جملة :...........................................همزة متوسطة على نبرة :............................، 

  كلمات تتضمن همزة متوسطة على واو واكتبها  7ارجع إلى سور القرآن الكريم واستخرج  -

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

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

 
 تتنوع هوايات البشر ، فالبعض يفضل السباحة والبعض اآلخر يفضل القراءة . -

، ويحويكلمة 400فيما ال يقّل عن  اكتب مقاال مفصال عن الهوايات المختلفة ودورها في إحداث المتعة في حياة اإلنسان ،   
. العرض ، الخاتمة المقال : المقدمة ،    
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