
 :اقرأ ثم أجب  
ألنهم ال يفقهون   ولكن معظمهم أشد بؤسا من الفقراء المعوزين،فى العالم أغنياء كثيرون "

الثروة وال يقدرونها وال يفهمون ما ينبغى أن توجد هذه الثروة من صلة بينهم وبين  
وكل حظهم من ثروتهم أن يأكلوا كثيرا ويستمتعوا بلذات مادية ال   مواطنيهم وهم أغنياء

فإن وصلت إلى  ثروتهم مقصورة على أجسامهم، العقل الحس إلى القلب أو إلى تتجاوز
لكنها ال تمس الذكاء وال تمس   نفوسهم فهى ال تمس منها إال موضع الضعف والغرور،

  . ى الخيروال تمس عاطفة اإلعانة عل عاطفة الرحمة بالبائس، 
ال ينتفعون بثروتهم أحياء  فى العالم أغنياء كثيرون ولكنهم أشد بؤساً من الفقراء المعوزين 

وإنما يحملونها على ظهورهم لينقلوها من جيل إلى   وال ينتفع الناس بثروتهم بعد موتهم
تنوء بهم  وكثيرا ما  يحملون الثروة عن آبائهم لينقلوها إلى أبنائهم ليعبروا بها النهر،  جيل،

  . البؤسبوال يظفر أبناؤهم منها إال  هذه الثروة فتغرق ويغرقون معها،
وفى   االنتفاع بها فى حياتهم الخاصة، اويحسنو كى يفهموا الثروةوعلينا أن ننصح الناس  

ا يجنون منها لذة الجسم ولذة  فهم يتمتعون بالثروة حق حياة أممهم ومدنهم وقراهم وأسرهم، 
  ل يجنون منها اللذة الصحيحة فى الحياة و تخليد االسم بعد الموت. القلب ولذة العقل ب

ال يشترون بها الطعام والشرب واللباس   ، هم يملكون الثروة ويحسنون التصرف فيها
وإنما يشترون بها أيضا الحب والعطف واإلجالل وحسن األحدوثة فى الحياة وبعد  فحسب،

  ."يملكون الثروة ويستثمرونها فيفيدون ويستفيدون ويصبحون أناًساالموت
علل تأييدك أو رفضك لقول الكاتب: وال ينفع الناس بثروتهم بعد موتهم" فى الفقرة  )1

 الثانية. 
 .........................................................................................................  

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

  ثم أجب:اقرأ  
"تعد الزالزل و البراكين مظهر من مظاهر رحمة هللا بالمخلوقات وعامالً مهماً من عوامل  

استمرار الحياة على سطح األرض على المدى الطويل وإن بدت لنا عن حدوثها وفى ظاهرها  
  مصدراً للرعب و التدمير و الخراب يثير فى نفوسنا الكثير من األلم و التشاؤم. 

توقفت فجأة فى األرض وأننا لم نعد نرى الزالزل المدمرة وال حتى الهزات  هب أن الزالزل
الخفيفة منها وهب كذلك أن األرض قد خلت من التصدعات و التشققات و تحركات القشرة  

بجميع مقاييسها و أشكالها ماذا سيحدث لو تم هذا األمر؟ بالتأكيد سيكون له عواقب وخيمة  
م المياه و الرياح بتحويل المناطق الجبلية و المرتفعات إلى  ألنه بعد فترة من الزمن ستقو

ركام سينقل إلى األماكن المنخفضة وإلى البحار و المحيطات فتتناقص فروق االرتفاعات  
وتدريجياً سيتحول سطح األرض إلى سهول وأشباه سهول وستتناقص أعماق البحار و  

  ن. المحيطات وسيتبدل وجه األرض تماماً عما هو عليه اآل



لحسن الحظ أن مثل هذا األمر لن يحدث وذلك ألن أرضنا حية وليست جثة هامدة فهى تتنفس  
وتنخفض سهول وتتشكل   فتعلو جبالمن أعماقها وتتحرك مغيرة معالم سطحها باستمرار 

براكين و تظهر جزر جديدة و تغور أخرى كل ذلك  تثورفجوج سحيقة وفى أعماق المحيطات 
  انقطاع.يجرى باستمرار وبال 

إن هذا التغير المستمر له ارتباط وثيق ومباشر وحيوى بباطن األرض وما يحويه من طبقات  
لكل منها سماتها الفيزيائية و الكيميائية المميزة لها وأهم ما يميز بنية األرض هو التباين فى  

  خصائصها بدًءا من مركزها وحتى سطحها الخارجى. 
وخصائص ياطن األرض من خالل الموجات االهزازية    لقد توصل العلماء إلى معرفة مكونات

التى تطلقها الهزات األرضية وقد لوحظ تباين سرعة الموجات االهتزازية تبعاً لتباين طبيعة  
  المواد التى تكونها وحسب درجة صالبتها ورخاوتها وليونتها." 

 استنتج المغزى المتضمن فى الفقرة األولى. )6(
............................. ............................................................................

 ...........  

  
  
 :اقرأ ثم أجب  

ا يَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدهَُما   َوقََضى" قال تعالى:   َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ
  َجنَاَح الذُّلِّ ) َواْخِفْض لَُهَما 23أَْو ِكَالُهَما فََال تَقُْل لَُهَما أٍُفّ َوَال تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًال َكِريًما ( 

ْحَمِة َوقُْل َرِبّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا ( ) َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي نُفُوِسُكْم إِْن تَُكونُوا  24ِمَن الرَّ

ابِيَن َغفُوًرا (   تُبَِذّْر ) َوآِت ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالَ 25َصاِلِحيَن فَِإنَّهُ َكاَن ِلْألَوَّ

ا  27 َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكفُوًرا (إِنَّ اْلُمبَِذِّريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطينِ ) 26تَْبِذيًرا ( ) َوإِمَّ

َدَك ) َوَال تَْجعَْل يَ 28تُْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبتِغَاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك تَْرُجوَها َفقُْل لَُهْم قَْوًال َمْيُسوًرا ( 

  ." فَتَْقعَُد َملُوًما َمْحسُوًرا َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوَال تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسطِ 

  استخرج من اآلية األخيرة قيمة اقتصادية وبين أثر االلتزام بها فى المجتمع. ) 4(

  :اقرأ ثم أجب قال (كعب بن مالك الخزرجى) من أصحاب الرسول 

قَـاهـرُ  ِ  لَْيــسَ  أرادَ  مــا  عــلى      قَـاِدرُ   وهللاُ   هللاِ  ألمـرِ  عــجـبـتُ   

جائِرُ  بالناِس  البَْغيِ  وَسبِيلُ  بَغَْوا    معشراً  نالقيَ  أن بـدرٍ  يَـْومَ  قَـَضـى  

ُمتََكاثِرُ  جـمـعُُهـمْ  حـتَّى النّـاِس  مـنَ      يَِليِهمُ  من واستَْنفَروا َحَشُدوا َوقَدْ   



َونَـاِصـرُ  َغـِزيـرٌ  مـنـُهـمْ   مـعـقـلٌ   لَهُ    َحْولَهُ  واألوسُ  هللاِ  َرُسولُ  َوفِـيـنَا  

اــ َصابِرُ  النّْفِس  ُمـْسـتَـْبـِسلُ  ألْصـَحـابِهِ     ُمـَجـاهـدٌ  وكـلٌّ  لَقَـْيـنـاُهـمْ   فَــلمَّ  

َظـاِهـرُ  ــالحــقِّ ب هللاِ   رســولَ  وأنَّ     كـأَنَّها  َربَّ  ال هللا  بـأَنَّ   َشِهـْدنـا  

 "الكثرة تغلب الشجاعة" بين مدى صدق المقولة السابقة فى ضوء فهمك لألبيات. ) 4

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

  يقول الشاعر:    كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعاً    يرمى بصخر فيلقى أطيب الثمر  )5
 علق فى سطر واحد على هذا البيت. 

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

 "باألخالق ينصلح حال المرء ويعلو شأنه" اكتب مقاًال تناقش فيه هذا الموضوع.  )6
..................................................................................................... ....

 ............  
  قال "عبد هللا بن رواحة" من شعراء عصر صدر اإلسالم:

  حلوا بنى الكفار عن سبيله    خلوا فكل الخير فى رسوله 
 عالم يدل استخدام الشاعر لكلمة "الكفار"؟  )7

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

 بم تفسر: مواكبة الخطابة األحداث فى العصر اإلسالمى؟  )8
....................................................................................... ..................

 ............ 
 فسر سبب إزدهار الرسائل فى عصر صدر اإلسالم؟  )9

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

  اقرأ ثم أجب قال (المتنبى): 
 ها مغٍن له مسلى ففيه ل     ومن كان ذا نفٍس كنفسك حرةٍ 

 يصول بال كف ويسعى بال رجلِ       وما الموت إال سارٌق دق شخصهُ 
  ويسلمه عند الوالدة للنملِ     يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه

 استخرج من األبيات تشبيهاً بليغًا واذكر طرفيه. )1



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

 
  

 

 


