
  اقرأ ثم أجب

هناك كثير من الناس يعيش عيشة جافة جامدة باردة, يستسقظ من النوم ثم يلبس مالبسه و يذهب إلى 
فتغدی ثم قد   كمزارع، أو صانع، أو تاجر، أو موظف، حتى إذا جاء وقت الغداء عاد إلى بيتهعمله 

ى بيته فيحدث  اصدقائه، او نحو ذلك، ثم يعود إل، ثم يجلس في مقهى يسمر مع عملهيزاول بعض 
  ، وهذا هو تاريخ حياته، يوم واحد متكرر، وحياة واحدة رتيبة. ث ثم ينامأهله بعض الحدي 

او  حم، فدورها فتدور، ونعطيها غذاءها من هذه هي الحياة، أشبه ما تكون بحياة آلة في مصنع ، ن 
 - أيضا  -ليها فتقف، وهكذا حياتها كل يوم، بل هي نمط واحد، ثم يوقفها القائم عوقود فتسير على  

اإلسالم ال يرضى عن هذه الحياة. ن وتنام، وهكذا عادتها كل يوم، وإكحياة األنعام تأكل، وتعمل، 
وهناك قوم أضافوا إلى هذه الحياة المادية من أكل ، وشرب، ونوم، حياة أخرى عقلية، فهم  

ستخدام عقولهم في حياة علمية، أو أدبية كرجال الجامعات  الوقتهم   يخصصون جزءا كبيرا من
والباحثين في العلوم على اختالف أنواعها، والفالسفة الذين يجدون للبحث وراء كنه العالم، والذين 

ويبتكرون... وهذا النوع من الحياة أرقى من    يقضون كثيرا من أوقاتهم في المعامل يبحثون ويجربون
  نها جمعت بين الحياة المادية والعقلية». نوع الحياة األولى؛ أل 

  

  استنتج إلى أي الحياتين يميل الكاتب، مع الدليل. )6(
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غرض محدد في الحياة، ثم يكون لك اهتمام في تحقيقه،  «لكي تكون حياتك طيبة؛ ال بد أن يكون لك 
وتعاون مع من يشارك في برنامجه، ثم توسع في ثقافتك فيما حددت من غرض تحبه؛ حتى تتلذذ من  
العمل الذي يقرب من النجاح فيه؛ فحدد الغرض، وارسم برنامجه، ورتب خطواته، وأحببه، وأحبب 

. إن كثيرا من البؤساء في الحياة سبب بؤسهم أنهم يعيشون العمل للوصول إليه تشعر بسعادة ال تقدر
وما غرضهم منها؛ فيكون أحدهم كالسائر في    وال يدركون لم يعيشون، وما وظيفتهم في الحياة

من الحياة، ضيق الصدر، ملوال   الشارع بال غرض، يتسكع هنا آنا وهنا آنا؛ فإذا رأيت رجال متبرما
ا من عناصر | الحياة الطيبة، فهو  سفاعلم أنه فقد عنصرا أو أساضجرا يغلب عليه الحزن والكدر، 

إلى  إما فارغ العمل له يعتمد على مال موروث، أومال يأتي من عمل غيره، ويكتفي بهذا، ويركن
البطالة، وإما هو إنسان تعود أن يرى الحياة بمنظار أسود دائما ولم يقاومه، أو هو عاش لنفسه فقط؛  

أو   -وهي من النعم الكبرى على اإلنسان  -جتماعي يشعره بالرحمة، والشفقة فلم يشترك في عمل ا
  عاش بال غرض كالريشة في الهواء ال يتحمس لعمل، وال ينظر لغاية. 

  صف حياة اإلنسان الذي يعيش بدون غرض في الحياة. .  )6(

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

  ....................... ماذا تقول لرجل متبرم من الحياة؟  )7(
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قال هاني بن قبيصة الشيباني يحض قومه يوم ذي قار:«يا معشر بكر، هالك معذور خير من  
وال الدنية،    ر، المنيةظفالصبر من أسباب ال نإن الحذر ال ينجي من القدر، وإناج فرور، 

استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في األعجاز والظهور، يا  
    آل بكر، قاتلوا، فما للمنايا من بد».

  استنتج من خالل الخطبة بعض سمات النثر الجاهلي، ودلل على ذلك.)4(

  اقرأ ثم أجب:

 َ نا   ها ُغَرٌر َمعلوَمةٌ َوُحجولُ ل        َوأَّياُمنا َمشهوَرةٌ في َعدُِوّ

  ها ِمن قِراعِ الداِرعيَن فُلولُ برب        ِسيافُنا في ُكِلّ َشرٍق َوَمغَوأَ 

دَةٌ أَّال تَُسلَّ ِنصالُها   فَتُغَمدَ َحتّى يُستَباَح قَبيلُ               ُمعَوَّ

  فَلَيَس َسواًء عاِلٌم َوَجهولُ         َسلي إِن َجِهلِت الناَس َعنّا َوَعنُهمُ 

  تَدوُر َرحاُهم َحولَُهم َوتَجولُ         فَإِنَّ َبني الَريّاِن َقطٌب ِلقَوِمِهم

  استنتج المغزى الذي يريد الشاعر إيصاله من موضوعه ، ودلل على ذلك من األبيات  )4(

  ما أسباب ازدهار الغزل الصريح في العصر األموي؟   )5(

 اقرأ ثم أجب:

 نامي  القلب صميم  في وحبُّك         قلبي أعمـاق من مصر  أحبُّك

 اللئــام  على الكرامُ  ظهر إذا        يوًما التاريخُ  بـــك  سيجمعُني

  أمامــي والدنيــا الوجهَ  أصدُّ           شقيا بالدنيـا  رحتُ  ألجلــك

و  على أشدَّ         َيراًعا هــيَّابٍ  غيــــر وهبتُكِ    الحســام من العّدِ

  ................ جسدت ألفاظ الشاعر عاطفته. وضح ذلك مستشهدا باأللفاظ الدالة على ذلك.  ) 2(

  .................. علل: آثر الشاعر األسلوب الخبري في األبيات.) 3(

  على الهدى لمن استهدى أدالء           قال الشاعر: ما الفخر إال ألهل العلم إنهم

  ........................... أبسط معنى البيت السابق في سطرين، مع مراعاة عالمات الترقيم. )1(



واألمان نعمتان كبيرتان ال يعرف قيمتها إال من ذاق هول الخوف  اكتب مقاال عن: األمن ) 2(
 ومرارة القلق واالضطراب

  

 

  

 

 


