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 : اقرأ وأجب  الفهم واالستيعاب :
  

إلى حجز مقعد، بل تسجل فيها من الحياة مدرسة، أستاذها الزمان، ودروسها التجارب، ال تحتاج إلى طلب انتساب وال 

أول لحظة تخرج فيها إليها، نتعلم منها، نكتسب خبرات، ونتعلم معارف، ونتدرب ونطور مهارات، ننجح أحيانًا 

وننصدم أحيانًا أخرى، فقطار الدنيا يتوقف عند محطات ألخذ العبرة من مواقف أو مصاعب واجهتك في الطريق، 

ل الوقوف، ولحق بهذا القطار، وتتدارك أخطائه، وتعلم من تجاربه فيها، فأنت تحصل واللبيب من فهم الرسالة ولم يط

من الحياة على ما تصنعه فيها، فليس عاٌر أن تقع، ولكن العار أالا تحاول النهوض ثانيةً، وال تجاري أو تماشي أو 

هي، فما دمت على قيد الحياة فعليك تداري الحياة وأن تمشي على ما هي تريد، بل اجعل الدنيا تمشي كما تريد أنت ال 

أن تتعب، فإذا اخطأت ال توجه اللوم لآلخرين أو تعلق مشاكلهم عليهم وهذا يجوز ولكن بعد أن توجه اللوم أواًل لنفسك، 

ما واعلم فيما قصرت أواًل ثما لم غيرك، كن أنت التغيير الذي تريده في العالم، ابدأ بنفسك وغيار فيها أواًل ثما بعائلتك ث

بالمحيطين بك، وهكذا... وال تقل أنا شخص واحد أو عديم الحيلة أو اعجز عن التغيير، الجميع يريد التغيير ويتمنااه 

ولكن ال يقدم عليه، لماذا؟ ألناه ينتظر أن يراه من شخص واحد على األقل، فكن أنت ذلك الشخص، وكن سببًا في 

لتفاؤل، أري الناس النصف المملوء من الكأس، واصرف نظرهم عن التغيير، وكن مبادًرا له، واجعل الناس تشعر با

النصف الفارغ منه، وال تبِك على اللبن المسكوب، فإنا بكائك لن يعيده بل، اجتهد لتوفر غيره، ال تنظر إلى الحجارة 

عد خطوة واحدة من المتناثرة حولك، بل اجمعها وابن منها سلم ترتقي به إلى النجاح، وال تيأس أبًدا، فقد تكون على ب

األمل المرجو والحلم الذي شكلته في ذهنك، واعلم أنا سرا النجاح تنظيم الوقت، وانسخ من قاموسك كلمة "إناي مشغول" 

ألنني متأكد أنا أكثر األشخاص المشغولين يضيعون وقت كثيًرا بال فائدة، بل ضع لنفسك خطةً فعالةً، ودعمها بخطٍة 

 تصاب بخيبة األمل، لماذا ال تخط  لقادم األيام ومستقبل الزمان؟ لماذا ال تضع خطة بديلٍة في حال الفشل؛ كي ال

لحياتك لمدة سنة أو سنتين أو حتى خمس أو عشر؟ لماذا تردد كلمة "لوقته فرج"؟ قد تتذرع بأناك لست ضامنًا أن تعيش 

ها ومجاراة أحوالها وُمماشات متغيراتها وأن للحظة قادمة، أنا أتفق معك ولكن هذا ال يعني الخضوع للدنيا واالستسالم ل

قال: ".. واعمل لدنياك كأناك تعيش أبًدا". الحياة قصيرة جًدا لتعادي  -رضي هللا عنه-تلعب بك كما تشاء هي، فإن علي 

هذا وتقاطع ذاك، الحياة قصيرة لتقضيها بالكدر والنكد، عش حياتك ولكن على أسس ثابتة على أرض صلبة جلمود، 

من أخطاء الماضي وادرس تجارب اليوم لتحقق أهداف وأحالم الغد، ال تيأس فاليأس ليس من أخالق المسلم،  تعلم

لتحقيق ذاتك وهدفك في  ر ولكن قل يا هم لي رب كبير، اسعوكيف تيأس ولك رب كبير، لهذا ال تقل يا رب لي هٌم كبي

دك في هذه الحياة، زد على الحياة وال تكن زائًدا عليها، فإذا هذه الحياة، واترك لك بصمة تدلا عليك، وإالا فما فائدة وجو

قلت لي وما الشيء الذي سأتركه في هذه الحياة، سأقولها بكل بساطة أبس  هدف في هذه الحياة هي السيرة الحسنة، ابن 

شجرة الزيتون ال  سيرتك الحسنة حتاى يتذكرك الناس بالخير فتكون قد تركت بصمةً لك في الحياة، فالسيرة الحسنة مثل

تنمو سريًعا ولكن تعيش طوياًل، واحذر من تشويه صورتك أمام الناس ولو بخطأٍ صغير فهل المرأة بعدما تنكسر وتعيد 

لحمها هل تعود كما كانت نقية صافية؟ قف وفكر وقيم أفعالك، انظر إلى ردة فعل الناس بالنسبة إليك وفكر لماذا؟ لماذا 

ح انحرافها واضب  اتجاه البوصلة جيًدا، وإذا احترت يفعلون كذا وال يفعلون ك ذا، وحاسب نفسك وقوم اعوجاجها وصحا

ارةٌ بالسوء،  في أمرين فانظر أياهما أقرب إلى هواك فاجتنبه وابتعد عنه، فإنا الصواب في اجتناب الهوى؛ ألنا النفس أما

ا وأنت غاضب، فسرعان ما يذهبا وتضلا أنت وال تتبع خطوات الشيطان، وال تعطي وعًدا وأنت سعيد، وال تعقد أمرً 

 .بحسرتك وندامتك، ولكن قبل اتخاذ أيا قرار فكر بلب سليم، وعقل رزين، ومنطق صحيح؛ حتاى ال تندم في النهاية

 
 أجب عن ااألسئلة التالية : * 

  لخص الدروس المستفادة من النص . -
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....................................................................................................................... 



  ذكر في النص كيفية التعامل الفرد مع أخطائه .  وضح. -
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.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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 المقصود بتلك العبارة . ( وضح)اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا   -
............................................................................................................... 

 . اكتب تجربة لم تنجح فيها ، ثم استجمعت قواك ونهضت من جديد  -
................................................................................................................. 

................................................................................................................ 
  ) عد إلى االنترنت (    ب اآلثار السلبية للحزن على صحة اإلنسان النفسية والجسدية واكت عد إلى كتاب ) ال تحزن (  -

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

اهلل عليه وسلم : ) ال عدوى وال طيرة ، ويعجبني الفأل ( اشرح الحديث الشريف وبين عالقته بموضوع النص . قال رسول اهلل صلى  -
 ) عد إلى اإلنترنت ( 

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

.......................................................................................................... 
 اذكر :  -

 (....................مفرد ) قواميس  (:..................... تشويه ضد )  ( :.................  لب مرادف ) -

 (:.....................  جمع ) فائدة       
  : الفعل الصحيح النحو والبالغة (  : ) 

  اكتب نصا عن الخالق الحميدة واستخرج الفعال الصحيحة وميزها عن المعتلة في جدول من إنشائك . ) مع ذكر طريقة تجريد
 الفعل الصحيح ( 

 النص :
................................................................................................................. 

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

................................................................................................................. 
 ارسم الجدول هنا :  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 أعرب الجمل التالية: -
 الحياة مدرسة ، نتعلم منها الخبرات   -

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

.................................................................................................................................. 
 ضع لنفسك خطة فعالة  -

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

  احذر من تشويه الصورة -
.......................................................................................................... 
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 ( إلى درس ) األلف اللينة في نهاية األسماء الثالثية اإلمالء : بالرجوع 

 . جمل تتضمن أسماء ثالثية مختومة بألف لينة  5اكتب  -

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

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

...................................................................................................................... 
 
 التعبير : 

 في حوار ممتع ، قارن بين من يرى الحياة فرصة يجب اقتناصها في العمل والمثابرة ، وبين كسول يجيد الغفلة والتقاعس عن  -
 الواجبات . ) التنس تطبيق القواعد اإلمالئية والنحوية التي درستها ومراعاة الخط الجميل ( 

 ( كلمة  700)    :بإمكانك االستعانة بالفكار التالية  
  قيمة العمل في الديانات السماوية  -

 الثر الذي يجنيه كال من العامل المجد والخامل الكسول .  -

 ) صمم مخططا ذهنيا لفكارك .....................انطلق ....................اكتب  -
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