
 ابتسم للحياة 

 

 ديان ري ـــإنها للخاطر الص                         أرسل الخاطر في أفراحها           

 مشرق اآلمال جذالن رضي                     ها                ــــــوتفاءل طالما أنت ب

 ي ـأنكر الحق من الناس دع                       وانصر الحق وال تيأس إذا            

 مقلة المحتاج إذا أنت الثري                      وتعلم كيف تمحو الدمع من             

 ي ــــمنعش للروح الالء سن                     ه              ـــــواعشق الفن فذا عالم

 لي ـــــإنما يسعدك القلب الخ                      ه             ـــواجتنب همك ال تحفل ب

                                        ********* 

 ي ـــــليس في أفراحه باك شج                   زاه ضـــــــاحك        كل ما في الكون 

 دي ــدع االلحان والورد النـــيب   والروض والطير الــــــذي                         السنا

 والمروج الخضر والطلع الجني                     والنجوم الزهر في صدر الدجي       

                                        ********* 

 ي ؟ــــــــأنه في هذه النعمي شق                    ليت شعري أي قلب دعي               

 ي ـــــأنت إن لم تقتل األحزان ح                             الحياة الفرحة الكبري فما     

                                       ********* 

 :الفهم واالستيعاب  –أوال       

 :اقرأ النص قراءة متأنية واعية ثم أجب عما يأتي  -

 . استخلص فكرة رئيسة لكل مقطع من مقاطع النص  -1

  الحق الدعوة للتفاؤل مطلوبة حتي يتحقق. 

  السعادة واالبداع في أهم مصادر الطبيعة. 

  النفس البشرية هي االساس للحياة السعيدة. 

 .وضح ذلك , دعا الشاعر إلي التحلي ببعض القيم  -2

  بشوش الوجه  –راضي بما قدره اهلل  –فال بد لإلنسان ان يكون مشرقا. 

 .بين ما يحفل به النص من مشاعر  -3



  قبال علي الحياة والتمتع بها اال, التفاؤل للحياة السعيدة. 

 ما أفضل طريقة للتفكير في الحياة ؟ -4

  أن يترك االنسان خواطره حرة فرحه تتصرف كما خلقها اهلل لذلك. 

 .وضح كيف تبتسم للحياة كما يري الشاعر  -5

  ونصرة الحق , والضجر البعد عن الضيق. 

 : استخلص فكرة جزئية من كل مما يأتي  -6

  الجميل  ب الطيبه مرتبطة بالفنوالقل: المقطع األول. 

 مبدع وجميل  كل شئ في الوجود ضاحك: ع الثاني المقط. 

  البشر أشقياء رغم تعدد وسائل السعادة : المقطع الثالث. 

 :فحدد النصائح التي وجهها , اتجه الشاعر في المقطع األول من النص إلي النصح واإلرشاد  -7

  تجنب الهم والحزن والضيق والضجر. 

  تعالي –عدم اليأس من رحمة اهلل. 

  امتنع عما يصيبك ويسبب لك الدموع والبكاء. 

  تفاءل بالخير تجده. 

  الرضاوالقناعه بما منحه اهلل لنا. 

  نصره الحق في كل وقت. 

 فكيف تحقق ذلك ؟(( واجتنب همك ال تحفل به ))   :يقول الشاعر  -8

 تمام بها بأن تترك الهموم واألحزان ما يقربك بها وعدم االه. 

 فبم دلل علي ذلك ؟, نفي الشاعر وجود الحزن في الحياة  -9

   بأن كل شئ في الوجود ضاحك ومبتسم. 

 :هات من األبيات ما يعبر عن كل معني مما يأتي  -11

  كل ما في العصور (  7: )كل ما في الحياة مرتبط بالفرح. 

  ليست شعري ( 11:)الشقاء في هذه الحياة محض ادعاء. 

  الحياة الفرحة ( 11: ) تعني الفرح بينما الحزن يعني الموت الحياة. 

 : أكمل ما يأتي في ضوء فهمك النص  -11

 

  الفرحة الكبري التي يجب التمتع بها : الحياة كما عرفها الشاعر هي 

  يبدع األلحان ويغني أعذب األلحان : الطير ضاحك ألنه 

  ل تلمع وتألأل في وسط ظالم اللي: النجوم ضاحكة ألنها 

 :تزرع البسمة في وجه كل من وضح كيف  -12

 .أصدقائك  –والديك  –الطفل  –الفقير  -

  بالحنان والحب له : الطفل , بالعطف عليه وبذل المال السعادةه : قير الف. 

  حفظ أسرارهم والوفاء والحب : أصدقائك , بالبر لهما واالحترام واالحسان   :والديك 

 إالم يهدف الشاعر من النص ؟ -

 م لتفاؤل وترك الهم واليأس والتشاؤالدعوة إلي ا. 



 : الثروة اللغوية  -ثانيًا -

 : استعن بمعجمك في إكمال الجدول اآلتي  -1

 الكلمة
 معناها

 معناها
 الجملة                       

  سقي ري
  قناعة رضي

  زعم دعي

  غني ثري

  نور سني
  نقر جميل خلي

  حزين شجي

  رطب ندي

  أثمر جني
  متعب –متألم  شقي

 : هات ضد كل كلمة مما يأتي  -2

  زاه  –انكر  –جذالن  –صديان. 

 .منطفئ  –اعترف  –حزين  -ريان     -

 :امأل الفراغات األتيه بما هو يناسب تحت كل مجموعة  -3

 المفرد
 

 الجمع
 

 خواطر خاطر
 آمال أمل

 مقل مقلة

 رياض روض

 ألحان لحن
 زهر زهرة

 دجًي دجي

 مروج مرج

 طالئع طلع

 : ضع كلمة تؤدي معني ما تحته خط في كل عبارة مما يأتي  -4

  تزيل : الدمع  تمحووتعلم كيف 

  ابعد : همك ال تحفل به واجتنب 

  تقضي : األحزان حي  تقتلفما أنت إن لم 

  ؟ يزعم .... يدعيليت شعري أي قلب 

 : السالمة اللغوية  –ثالثا  -

 : أخرج كل فعل في البيت اآلتي ثم أعربه  -1

 واجتنب همك ال تحفل                   إنما يسعدك القلب الخلي  -

  فعل أمر مبني علي السكون : اجتنب 



  فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمة السكون : تحفل 

  فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهره : يسعدك 

 :المطلوب بين قوسين حدد في كل عبارة مما يأتي  -2

  (خبر إن ونوعه ) شبه جملة مقدم          , للخاطر : إنها للخاطر الصديان ري 

  ( خبر ليس ونوعه )شبه جملة مقدم       . في أفراحه : ليس في أفراحه باك شجي 

  (المفعول به وصورته ) مفرد                       , الحق  : أنكر الحق من الناس دعي 

 :واكتبها صحيحة ,مرة أخري علي كل عبارة مما يأتي ((إن))مرة و(( كان ))ادخل  -3

 .الثريان كريمان مع الفقراء    -

        إن الثريين كريمان مع الفقراء ,         كان الثريان كريمين مع الفقراء 

 .مجتنبو الهم فرحون في حياتهم    -

         جتنبي الهم فرحون في حياتهم إن م,       كان مجتنبو الهم فرحين في حياتهم 

 : وأعد كتابة الجملة صحيحة , ثم جمع المذكر السالم لما تحته خط فيما يأتي , هات المثني  -4

 .المتفائل راض عن نفسه  - أ

          المتفائلون راضون عن نفسهم ,       المتفائالن راضيان عن نفسهما 

 .عاشق الفن مسرور   - ب

                  عاشقوا الفن مسرورن ,          عاشقا الفن مسرورين 

 .امدح قيم اإلسالم في أسلوب مدح مناسب  -5

  نعم ما تتصف به قيم اإلسالم. 

 .في أسلوب تام للذم (( الدعي )) وظف كلمة  -6

  الدعي جندا ال. 

 : التذوق الفني  –رابعًا  -

 :بم يوحي كل ما تحته خط فيما يأتي  -1

 توحي بأهمية زوال الدموع من حياتنا : الدمع  تمحوم كيف وتعل. 

  توحي بأهمية تجنب الهموم :  ال تحفل بهواجتنب همك. 

 ؟ يوحي بأهمية المعرفة والعلم به .....أي قلب يدعي  ليت شعري. 

 .حدد في كل بيت مما يأتي كلمتين متضادتين وبين أثر التضاد في المعني  -2

  واجتنب همك ال تحفل به               إنما يسعدك القلب الخلي 

  في النفس يبين أثر الهموم في. 

  كل ما في الكون زاه ضاحك          ليس في أفراحه باك شجي 

  يبين أهمية السعادة والبشر في الحياة. 

 :أعد قراءة النص بتأن ثم امأل الجدول اآلتي بالمطلوب  -3

 كلمات دالة علي الحزن  كلمات دالة علي الفرح 

 شجي  –باك  ضاحك -زاه 

 :ثم بين الغرض منه ( إنشائي  –خبري ) وضح نوع كل أسلوب مما يأتي  -4

 أرسل الخاطر في أفراحها                  إنها للخاطر الصديان ري  -



  األمر: إنشائي         والغرض منه : نوع األسلوب 

 كل ما في الكون زاه ضاحك               ليس في أفراحه باك شجي  -

  التوضيح : خبري         الغرض منه : نوع األسلوب 

 ليت شعري أي قلب يدعي                 أنه في هذه النعمي شقي ؟ -

  التمني : إنشائي         الغرض منه : نوع األسلوب 

 أنت إن لم تقتل األحزان حي     الحياة الفرحة الكبري فما              -

  التوضيح : خبري         الغرض منه : نوع األسلوب 

 


