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فمن استفاد من  وجزرا . س مدا  اإن يف حياة النّ  ة هي الفرص اليت تفلت من أيدينا وال نتلّقفها أو نكرتث هلا.ي كث

 املدّ وصل إىل الّثروة أما من أمهله فإنه يظل حياته أبسرها يف شقاء.
وال  جمحنفعلينا أال  رتني،سنح مف على فواهتا ألهنا ال تما نتأسّ  ب أن نغتنمها هي الفرصة، وكثياأول ثروة جي إن 

عة، جربة كل ساتحنن عرضة لل ينجح دائما. ومن يباشر حاال قة: فلنبدأ ابلعمل من هذه الدقينرتدد. ليكن شعارك دائما
  .ل من موضوع إىل موضوع، وإن فعلنا فإننا ال نظفر بشيءفلنثبت يف أعمالنا وال نتنقّ 

ة. و مثرة شهيّ أة عطرة مجيلة، عطيك زهر لت ل الشجرة فإهنا تعمل عاما  كامال  ثباات . أتمّ  قال انبليون: النصر ملن هو أشدّ 
 احك.جنسّر  تشتت، والفكر الذي ال ياألعصاب اليت ال ترختي، والعني اليت ال تكلّ  اعلم اي صديقي، أنّ 

ول  عزمك ألتغّي  ملو ذا ثبّت إ بات هو الذي عمل عجائب الدنيا السبع. إنك ستكون رجال   عظيما  اعمل بثبات، فالثّ 
ا بذلك و ت ذقنه، ليدلّ ه جمموعة حترأسه جبلد أسد، وخمالب ملفعا   لون اإلله هرقلعقبة تقف يف سبيلك. كان األقدمون ميثّ 

ك: الوقت  ل، وأان أقول ةمشاغلي كثي  أعواان  لنا. قد تقول يل: بنا على مصائبنا فإن تلك املصائب تصينا إذا تغلّ على أنّ 
ه يزيد  إرادة فإنّ رانه برغبة و بّ ما إذا تدف به وهو قليل إذا أنفقناه يف الثرثرة واللهو، وقال وقلت. أا التصرّ كثي إذا أحسنّ 

 رر هو خسارة القوة.ما يف إضاعة الوقت من الضّ  إن أشدّ . كثيا  عن حاجتنا
ملتينة، اإال ابألخالق  يدرك ال على عمله ثثتكه مل يذكر األخالق يف كالمه!  بلى، إن كل ما حقد تقول اي عزيزي، إنّ 

، وهي تقف وة ونفوذقفاألخالق ها لك إال وهو صاحب أخالق رفيعة.وقلما وجدت رجال ميشي على اخلطة اليت رمست
 .خلفنا لتحمي ظهران يف كل معرتك

. التوأم قامةالتدقيق هو أخو االستف ة.تبلغ ما تصبو إليه من شهرة وثرو  وأخيا  أوصيك ابلتدقيق وإتقان العمل، ففيهما
 ذا جناحك.، وثّق أّن يف هتضع الدقيقة اليت قيل من أجلها: الوقت من ذهب ان مل تقطعه قطعك الف
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 )ست عالمات( يف فهم الّنص - أ

 أعِط عنواان  مناسب ا للنص. - 1
 رأيك. ل مبينا  اشرح هذا القو  .ما يف إضاعة الوقت من الضرر هو خسارة القوة" أشدّ  إنّ " -  2
تاز هبا على لفأر إجادة ميلإذا كان امرؤ جييد أتليف كتاب، أو إنشاء خطبة، أو صنع مصيدة "قال إمرسون:   - 3

ا إاس يشقّ النّ  جاره، فإنّ  ما  رأيك خبربات شرح هذا القول مدعّ ا ". ىل بيته، ولو بىن منزله يف الغاابتون طريقا  انفذ 
 حياتية.

 )سبع عالمات( يف املعاين واملفردات - ب
 عِط مرادف ا لكل من الكلمات التالية:ا - 1

 نتلّقفها:                    : يدرك                     عزم :          تصبو:              
 عقبة :           فوات:                           تسنح :

 َدا لكل من الكلمات التالية:اعِط ض -2
 حنجم :                   : نظفر            تك:                 ثحثَ                    :           نكرتث

 الرتّدد:              :    تكلّ                       يتشتت:
 )سبع عالمات( القواعد واإلمالء يف -ج

 حّرك املقطع التايل حتريك ا اتم ا: من "إن أول" حىت "بشيء". -1
 أعرب الكلمات اليت حتتها خط اعرااب  اتما .  -2

  كبية  مكانة ذواملعلم 
  ذلكعن سألته 

 : املناسب على احلرفع الشّدة ضَ و  الواردة يف الكلماتصّحح األخطاء   -3
  ن خياتهمءه وتغذو على كل نفسن فوق سراه. نشىىء أبناوءه حتت مساناءه، و أبعزيٌز على أفئدت الوطن ،

 ال يف الغرىب.ت أو أغراه املت املسافارتو وهلذا حين املرؤ إىل واطنه كلما فرقه وايود لو يعود إليه مهما أناومبائه 
 .انطاء ليبق الوطن سيدا  بني األو سبيله تبزل الدم احلياة، ويف رخسومن أجل الوطن ت
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 وقى ما به وتليك ضميك عميليهي  إذا شئت أن حتىي حياة  هانئتا  ملؤوها الرفهية والرخاء وتنال الرضى، فالزم ما
 ، هبذا تبلغ املنتهة، فتفوز أبفدل جزاء.هنا عنه

 حظا  موفقا  


