الدرس السابع :

كــم كياةً ســتعيش ؟

 المؤلف  :كريم الشاذلي  ،كاتب مصري معاصر متخصص في التنمية البشرية  ،إعالمي ومقدم برامج إذاعيةوتلفازية .
 يعرض تجربة واقعية للكاتب الروسي (دوستيفسكي)  ،حيث يبين كيف تغير مجرى حياته بعد أن رأى الموتبأم عينه .
 الفكرة العامة للدرس  :أهمية استثمار الحياة بما هو نافع ومفيد ؛ ألن اإلنسان يعيش حياته مرة واحدة فقط.الفكرة األولى :

الحياة ال تقاس بطولها بـل بإنجازات صاحبها .

معاني الكلمات :
 ساذجا ً  :بسيطا ً أو سخيفا ً  ،مضادها  /ذكيا ً . محسومة  :محددة  ،نهائية ال رجعة فيها  ( .اسم مفعول ) الفطنة  :الذكاء والحكمة  .مضادها الغباء أو الغفلة . هلعا ً  :خوفا ً شديدا ً . قط  :ظرف زمان الستغراق الزمان الماضي . موضع  :اسم مكان على وزن ( م ْف ِعل ) .المناقشة :
 – 1لماذا يبدو سؤال الكاتب ساذجا ً في بادئ األمر ؟
ألن إجابته واحدة محسومة  ،إنها حياة واحدة ثم ينتهي أجل اإلنسان .
 – 2ما المقصود بالسباق في الفقرة ؟
سباق الحياة  ،وسباق بني البشر طلبا ً للرزق والعيش في هذه الحياة .
 – 3ما المقصود بكل من ( خط النهاية ) و ( إشارة التوقف ) و ( ال حركة بعدها وال نفس ) ؟
كلها عبارات تدل على دنو األجل والموت .
 – 4ما التصرف الغبي الذي حذر منه الكاتب في الفقرة ؟
أن نحيا حياتنا ونحن نرتجف هلعا ً ورعبا ً دون أن نتعلم فيها ومنها  ،فليس بذكي من يحيا حياته يتلمس
موضع قدمه قبل الخطو وينظر في وجوه اآلخرين قبل النطق .
 بادئ األمر  :أول األمر . نفس  :الشهيق والزفير .– نرتجف  :نضطرب ونرتعش
– رعبا ً  :خوفا ً .
– يتل ّمس  :يتحسس
– الخطو  :الخطوات .

 – 5ماذا قصد الكاتب بقوله  :يتلمس موضع قدمه قبل الخطو وينظر في وجوه من حوله  ....؟
أي أنه ال يثق في قراراته وال يثق في نفسه فهو متردد دائما ً يعيش في خوف مستمر .
التحليل الفني :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كم  :استفهامية .
حياةً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .وهو أسلوب استفهام غرضه التشويق وجذب االنتباه .
ستعيش  :السين للمستقبل القريب .
ساذجا ً  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
ألن إجابته محسومة  :الالم للتعليل  ،فعالقة الجملة بما سبقها (تعليلية) .
خط النهاية  :كناية عن دنو األجل .
نبصر دون تحذير  :داللة على أن الموت يأتي فجأة دون إنذار .
فال حركة بعدها وال نفس  :كناية عن الموت .
ونحن نرتجف هلعا ً و رعبا ً ( :ونحن ) الواو حالية  ،هلعا ً  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
هلعا ً  ،رعبا ً  :العالقة بينهما (ترادف) يفيد التوكيد والتوضيح .
ليس بذكي ( :بذكي ) الباء حرف جر زائد  ،ذكي  :خبر ليس مجرور لفظا ً منصوب محالً .
لم يحي  :فعل مضارع مجزوم بــلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة .
ق ّ
ط  :ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه .
يتلمس موضع قدمه  :داللة على الخوف الشديد وعدم الثقة بالنفس .
يلتفت قبل أن يقرر شيئا ً  :داللة على التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار حتى في أبسط األشياء .
بسيطا ً  :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

الفكرة الثانية :

أقصر القصص لحياة الشخص

معاني الكلمات :
 -الهزيلة  :الضعيفة (صفة مشبهة )

 -دون أي اعتبار  :دون اهتمام

– فوضى  :انفالت وقلة نظام ،مضادها نظام.
– مبررا ً  :سبب أو عذر أو مسوغ .

 زحاما  :حشد من الناس في مكان معين  ،اكتظاظ . يا للمأساة  :يا للمصيبة والفاجعة .المناقشة :
 - 1كيف يولد شخص ما ويموت دون أن يعيش ؟
عندما ال يفعل أي شيء ذا قيمة في حياته فهو يعيش دون فائدة فيصنع زحاما ً وفوضى دون أن يترك أي أثر .
 – 2ماذا قصد الكاتب بقوله  :ولد ومات ولم يعش رغم سنوات عمره التي تمتد طويالً ؟
أي أنه ولد وعاش حياة طويلة دون أن يترك أثرا ً أو عمالً ينتفع به أحد  ،فهو مجرد عدد زائد بين الناس  ،شكّل
ازدحاما وفوضى دون أن يعطي مبررا ً وجيها ً للسنوات التي قضاها في الدنيا  ،فمات دون أن يعرفه أحد .
 – 3ما مبرر وجودنا نحن البشر في هذه الحياة ؟ العمل والعبادة وتحقيق أهدافنا العظيمة .
التحليل الفني :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

أقصر  :معناها الصرفي (اسم تفضيل )
ولد وعاش ومات  :كناية عن سرعة الحياة .
عاش  ،مات  :حدث فيها إعالل ؛ عاش  :عيش قلبت الياء إلى ألف ألنها متحركة وما قبلها ىمفتوح .
مــات  :موت  ،قلبت الواو إلى ألف ألنها متحركة وما قبلها مفتوح .
تفاصيل مهمة ( :تفاصيل ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف (صيغة منتهى
الجموع)
بال إشارات ذات داللة عميقة  :دليل على عدم وجود أثر له في الحياة .
وال تاريخ يمكن أن يروى لألبناء والحفدة  :داللة على عدم قيمته في الحياة
تاريخ  :مادتها المعجمية (أرخ)
كم من الناس ( : ..كم) خبرية تفيد الكثرة  ،تعرب  :كم خبرية للكثرة مبنية في محل رفع مبتدأ .
ولدوا  :فعل ماض مبني للمجهول  ، ..والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل .
المؤسف أن تكون هذه القصة المختصرة الهزيلة  :شبه الحياة التي ال إنجاز فيها بكائن حي ضعيف.
توحي بالضعف والقصور .
أشد منها قصرا ً ( :قصراً) تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
قصة من (ولد ومات ) ولم يعش  :داللة على عدم فاعليته في الحياة .
(من) اسم موصول بمعنى الذي .
(يعش)  :فعل مضارع مجزوم بــلم وعالمة جزمه السكون .
دخلت  xخرجت  :طباق يوضح المعنى ويبرزه .
دون أي اعتبار ألنفاس دخلت وخرجت  :داللة على عدم اهتمامه بالحياة وعدم ترك أثر مفيد فيها .
فصنع في الحياة زحاما ً وفوضى :داللة على عدم نفعه لغيره .
يا للمأساة  :نداء غرضه إظهار الحسرة و األسف .
(يفع)
يعط  :فعل مضارع مجزوم بــلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة  .وزنها
لم ِ
ِ
سائحا ً  :اسم فاعل  ،حدث فيها إعالل بقلب الياء إلى همزة ( .تم شرحها في درس اإلعالل)

باق لألبد .
الفكرة الثالثة  :حياة قصيرة وأثر ٍ

معاني الكلمات :
– آماده  :مفرها (أمد) وهو المدة من الزمن .
 النقيض  :العكس .– يقتحمون  :يدخلون بقوة .
 أبعاده  :مفردها ( بعد ) وهو المدى . الخطا  :مفردها (خطوة) مادتها خ ط و يحثون  :يسرعون– اعتراها  :أصابها
 عزم  :إصرار .– لنيلها  :للحصول عليها .
 نبيلة  :شريفة . الطراز  :النمط أو الشكل جمعها ( طرز و أطرزة )  -الطاغي  :المسيطر (اسم فاعل )– عبقرية  :ذكاء شديد
يكون .
 يصوغ  :يصنع و ّالمناقشة :
 – 1من الشخص الذي يولد وال يموت من وجهة الشاذلي ؟
هو من يجعل له أثرا ً ويبقى حيا ً بأعماله التي يتركها .
رب عمر قصرت آماده واتسعت أبعاده " ؟
 – 2ما المقصود بقول السكندري ّ " :
أن عمر اإلنسان ال يقاس باألرقام والسنوات بل باألعمال واإلنجازات فقد يكون العمر قصيرا ً لكنه مليء
باإلنجازات التي تخلد صاحبه .
 – 3كيف تزداد األعمار اتساعا ً عند من يولدون وال يموتون ؟
عندما يخطط ون لحياتهم عن وعي ويحثون الخطا نحو أهدافهم بعزم وثبات ؛ فعندما يخطئون يستغفرون
ويصححون أخطاءهم بال خجل  ،فيعيدون ترتيب حياتهم إن أصابها خلل أو فوضى فأهدافهم نبيلة ووسائلهم
لنيلها شريفة .
 – 4علل  :وصف الكاتب األشخاص الفاعلين في الحياة بأنهم مقاتلون .
ألن الحياة أم المعارك  ،ساحاتها مليئة بالصراعات والحروب .
 – 5من الشخص الواهم في رأي الشاذلي ؟ من طلب السالمة والراحة أو الهدوء في هذه الحياة .

 – 6ما الذي يصوغ معالم عبقرية المبدعين وينقش أسماءهم بحروف من نور ؟
الموت بحضوره الطاغي .
 – 7فسر قول نابليون  " :ليس الموت شيئا ً مهما ً  ،لكن أن تعيش مهزوما ً يعني أن تموت كل يوم ".
أن مسألة الحياة والموت ليست باستمرار النبض أو توقفه  ،فمن يستسلم للهزيمة ويعيش بال هدف فهو في
عداد األموات .
التحليل الفني :
• هناك من ولد ولم يمت  :كناية عن بقاء األثر .
• غياب جسده عنا  :كناية عن موته .
• ال يزال حيا ً في الذاكرة  :كناية عن أثره الباقي الخالد .
حيا ً  :خبر ال يزال منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• لم يع ّد توقف أنفاسه  ( : ..توقف ) نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
دليالً  :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• موته = فنائه  :ترادف يؤكد المعنى .
عمر  :مبتدأ مجرور لفظا ً مرفوع محالً .
رب  :حرف جر شبيه بالزائد يفيد الكثرة .
•
ّ
ٍ
• اتسعت  :فيها ( ابدال ) أبدل حرف الواو إلى تاء لتسهيل النطق ( .سيتم شرحه في درس اإلبدال ) .
• أعمارهم مباركة مثمرة  :شبه األعمار بشجرة مثمرة  .داللة على العطاء الكثير و األثر البالغ .
مباركة  :اسم مفعول من الفعل (بارك)
مثمرة  :اسم فاعل من الفعل (أثمر)
• يصححون  xيخطئون  :طباق يوضح المعنى ويبرزه .
• خجل  ،خلل  :جناس ناقص يعطي جرسا ً موسيقيا ً ويشد االنتباه  .وبينهما سجع أيضا ً
• أوقاتهم هي رأس مالهم  :شبه الوقت برأس المال  ،داللة على أهمية استثمار الوقت بما هو نافع ومفيد .
• نبيلة = شريفة  :ترادف يؤكد المعنى  .وبينهما سجع يعطي جرسا ً موسيقيا ً ويجذب االنتباه .
• وسائلهم  :فيها إعالل بقلب الياء إلى همزة (تم شرحه في درس اإلعالل )
• نعم مقاتلون  :داللة على أن الحياة جهاد وتحتاج إلى كفاح قوي .
مقاتلون  :خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم مرفوع بالواو .
نعم  :حرف جواب ال محل له من اإلعراب
• ساحتها مليئة بالصراعات  :شبه الحياة بساحة حرب وصراع .داللة على صعوبة الحياة وكثرة الصراع فيها.
• حضوره الطاغي ( :الطاغي) اسم فاعل يوحي بقوة سيطرة الموت ومالزمته للبشر .
• معالم  :صيغة منتهى الجموع  .تعرب مفعول به  .المبدعين  :اسم فاعل من (أبدع )
• مهزوما ً  :اسم مفعول  ،وتعرب  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
وفيها داللة على أن الهزيمة هي أصعب من الموت ؛ ألنها موت مجدد .

الفكرة الرابعة :

تجربة (دوستيفسكي) ورشفة من فنجان الموت

معاني الكلمات :
 مدانون  :متهمون معترك  :معركة وصراع أسدلت  :أغلقت وأنزلت . لإلطاحة  :لإلسقاط وإنهاء– إليك  :خذ (اسم فعل أمر)
 ترجل  :نزل وسار على رجليه . عبثا ً  :دون فائدة الشاقة  :القاسية مادتها (ش ق ق ) أبدية  :أزلية ،باقية بال نهاية . هبة  :هدية أو منحة  ،مادتها (وهب)المناقشة :
المسكين
 – 1ما أول روايات دوستيفسكي ؟
أربعة وعشرون عاما ً .
 – 2كم كان عمر دوستيفسكي عندما أصبح حديث المجتمع ؟
إلى تحرير الفالحين المملوكين إقطاعيا ً .
 – 3إالم كان يدعو دوستيفسكي وزمالؤه ؟
ثمانية أشهر .
 – 4كم مكث في السجن قبل الحكم عليه ؟
 – 5ما المفاجأة التي حدثت معه في صباح يوم محاكمته؟
حملوه وزمالؤه في سيارة إلى إحدى الساحات ووجدوا أمامهم منصة إعدام مغطاة بقماش أسود وحولها
آالف جاؤوا ليروا تنفيذ الحكم .
تهمة السعي لإلطاحة بالنظام اإلقطاعي .
 – 6ما التهمة التي أدين بها هو وزمالؤه ؟
اإلعدام رميا ً بالرصاص .
 – 7ما الحكم الذي أصدر عليهم ؟
لحظة وقف تنفيذ حكم اإلعدام .
 – 8ما اللحظة الحاسمة التي تمثل تحوالً في حياته ؟
 – 9صف لحظة وقف حكم اإلعدام .
بعدما أسدلت األغطية على وجوههم ورفع الجنود البنادق وصوبوها نحوهم وقبل أن يعطى األمر بتنفيذ الحكم
وصلت عربة مسرعة إلى الساحة وترجل منها رجل يحمل مغلفا ً وأعطاهة للضابط وكان فيه تخفيفا ً للحكم .

 – 10ما الحكم النهائي الذي وصل للضابط ؟
قضاء أربع سنوات من األشغال الشاقة في سجون سيبيريا يتبعها فترة خدمة في الجيش .
 – 11ما رأي دوستيفسكي في الحياة بعد هذه الحادثة ؟
أن الحياة هبة  ،وكل دقيقة فيها يمكن أن تكون حياة أبدية من السعادة فقط .
التحليل الفني :
• الروسي  :اسم منسوب  ،يعرب نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
• أصبح الشاب ( :الشاب ) اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
ذو  :نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة .
• المملوكين  :اسم مفعول  ،إقطاعيا ً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• منصة  :اسم آلة على وزن (مفعلة)
• جاؤوا ليروا ( :الالم في ليروا ) الم تعليل والفعل المضارع بعدها منصوب بأن المضمرة وعالمة نصبه حذف
النون .
• هل من المعقول أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام ؟ أسلوب استفهام غرضه التعجب .
• تشاؤما ً  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• مدانون  :اسم مفعول من الفعل (أدان)
• أعطي السجناء ( :السجناء) نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
• فإذا فيه حكم  : ..إذا فجائية ( ،حكم) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
• السنوات التي أضعتها عبثا ً  :داللة على شدة األلم والحسرة على الماضي .
عبثا ً  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• ينزف قلبي ألما ً  :داللة على شدة األلم والحزن ( .ألماً)  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• الحياة هبة  :شبه الحياة بالهدية  .داللة على عظم أهمية الحياة .

الفكرة الخامسة  :حياة دوستيفسكي الجديدة

معاني الكلمات :
– حبكات قصصه  :طرق الربط بين أحداثه .
 متمتما ً  :متكلما ً بكلمات غير مفهومة  ،مادتها (تمتم ) .– امتنان  :فضل و شكر وعرفان .
 شفقة  :حزنا ً وعطفا ً .– ال طائل  :ال جدوى وال نفع .
 عبث  :دون فائدة .– ينتفض  :يثور .
 العصيب  :الشديد . رشفة  :اسم مرة  ،جرعة ( رشف الماء أي مصه بشفتيه ) .المناقشة :
 – 1كيف قضى فترة حكمه في السجن ؟
لم يكن مسموحا ً له بالكتابة فقد كان يحتفظ في ذهنه بأحداث رواياته وبعد خروجه كتبها .
 – 2صف حال دوستيفسكي بعد خروجه من السجن ؟
رأى العالم إبداعاته حتى كان أصدقاؤه يرونه وهو يمشي في الشارع متمتما ً بحوارات أبطاله غارقا ً في حبكات
قصصه .
سجن ؟
سجن و ال ِ ّ
 – 3ما الفرق بين الكلمتين :ال َّ
سجن بكسر السين  :فهي مكان السجن
سجن بفتح السين  :مصدر سجن أما ال ِ ّ
ال َّ
 – 4ما موقف دوستيفسكي ممن يشعرون تجاهه بالعطف والشفقة ؟
كان يغضب ممن يتحدثون بشفقة أو تعاطف عن أيام سجنه ألنه كان يشعر باإلمتنان العظيم لتلك التجربة .
 – 5كيف كان دوستيفسكي يحث نفسه ويشجعها على الكتابة واإلبداع ؟ أو ما طريقته في الحياة ؟
بأنه كلما أحس بالراحة والسكينة ذكّر نفسه بذلك اليوم العصيب فينتفض ويكتب ويكتب .
التحليل الفني :
• متمتما ً  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
• غارقا ً  :تدل على تفاعله الشديد مع كتاباته .

•
•
•
•
•
•
•

شفقة = تعاطف  :ترادف يؤكد المعنى .
بــل  :حرف عطف يفيد االضراب
لوال ذلك اليوم .....لضاعت حياته  :أسلوب شرط غرضه االقناع بالحجة والدليل .
ذلك  :اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ  .والخبر محذوف وجوبا ً .
كلما أحس  ...ذكّر نفسه  :أسلوب شرط غرضه اإلقناع بالحجة والدليل .
رشفة  :اسم مرة
يأخذ رشفة من فنجان الموت  :شبه الموت بالشراب الذي يشرب منه ،
وشبه الحادثة التي وقعت له بفنجان يشرب منه عند الحاجة  .داللة على أهمية هذه الحادثة في حياته .
أن يتجرعه كامالً  :كناية عن الموت .

الفكرة السادسة :

ما الحياة التي ستختارها لكي تعيشها ؟

معاني الكلمات :
 البراءة  :النقاء مضادها (الخبث) مادتها (ب رأ) يغوي  :يضل -األثرة  :ضد اإليثار وتعني األنانية .

 الخبث  :الخديعة والحيلة الشهوة  :اللذة– تغرس  :تزرع .مضادها (تحصد) .

المناقشة :
 – 1كيف يمكن إلبليس استغالل سؤال كم حياة ستعيش؟
أن يغوي أبناء آدم بهذه العبارة فيفتح لهم بها بوابة الشهوة ويلقي في قلوبهم بذرة الطمع واألثرة وحب النفس
فهي حياة واحدة ويجب أن ينالوا من اللذة ما قدر لهم أن ينالوا فال يحرمون أنفسهم .
 – 2ما المقصود بقول الكاتب  :تلك الحياة ال تمثل سوى الجزء األول من القصة وليست القصة كلها ؟
أن هناك حياة اآلخرة فالحياة الدنيا ليست كل القصة وإنما هي الجزء األول منها .
التحليل الفني :
• سؤال يحمل من البراءة قدر ما يحمل من الخبث  :داللة على خطورة هذه العبارة ألنها تحمل أكثر من وجه
لإلجابة حسب فكر الشخص وقناعته .
• لو كان إلبليس أن يغوي  : ..أسلوب شرط غرضه االقناع بالحجة والدليل .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آدم  ،إبليس  :ممنوعتان من الصرف  ،وكالهما مجرور وعالمة الجر الفتحة
إبليس :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة  ،آدم  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة .
فيفتح لهم بوابة الشهوة  :شبه الشهوة بالبوابة العظيمة .
يلقي في نفوسهم بذرة الطمع  :شبه الطمع واألثرة بالبذرة التي تغرس في األرض .
لــم ال ؟ أسلوب استفهام غرضه التعجب .
هباء  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .أصلعا ( هـ ب و ) هبـاو :قلبت الواو إلى همزة ألنها متطرفة بعد
ألف زائدة .
ما قُدّر لك أن تنال ( :ما) موصولة بمعنى الذي
(أن تنال ) مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل .
و أنت بطلها ( :الواو) حالية والجملة اإلسمية (أنت بطلها) في محل نصب حال .
لتغرس فيها ما ستحصده يوم أن ينفخ في الصور  :شبه األعمال التي يقوم بها اإلنسان بالزرع الذي يزرع
ويحصد وفيها داللة على ضرورة محاسبة النفس على األعمال ومراقبة التصرفات .
أي حياة من الحياتين سيعيش ؟ أسلوب استفهام غرضه الحث على التفكير والتأمل .
أم حياة من عاش  ( : ....أم ) حرف عطف يفيد التعيين .
لكن لـم و لـن يموت  ( :لـم ) حرف نفي في الماضي .
(لـن) حرف نفي للمستقبل  .وهذا يدل على امتداد األثر لإلنسان المعطاء في كل زمان .
هل ستجعلها حياة بألف حياة ؟ أسلوب استفهام غرضه التقرير
حياةً  :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
لديك وحدك  ( : ..وحدك ) حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
***********************************

إجابة أسئلة الكتاب المدرسي
الفهم واالستيعاب:
 - 1هي وجوب استثمار كل دقيقة من الحياة ،و عدم تضييع الوقت فيما ال ينفع.
 - 2الذي يولد وال يموت من وجهة نظر الشاذلي هو من يبقى حيا ً في ذاكرتنا بآثاره و أعماله التي تركها.
- 3أ -السعي لإلطاحة بالنظام.
ب 8 -أشهر.
ج -لحظة وقف تنفيذ اإلعدام.
د) -المسكين
- 4حياة واحدة نحياها ثم ينتهي السباق.
المناقشة والتحليل:
 - 1ألن الحياة أم المعارك من وجهة نظر الكاتب.
- 2بما يتركه من آثار في مجاالت مختلفة؛ من تأليف إلى اختراع آلة ،واستنباط حكم ...إلخ.
- 3مسألة الحياة والموت ليست باستمرار النبض أو توقفه ،فمن يستسلم للهزيمة ويعيش بال هدف
فهو في عداد األموات.
- 4أ -شبه الوقت برأس المال.
ب  -شبه الحياة بما فيها من صراع وتحدي بالمعركة الطاحنة.
ج – شبه االنتظار وهو معنوي بشيء مادي ثقيل.
- - 5حياة العاملين المبدعين؛ ألنها تجعل لي لسان ذكر في العالمين.أو أي إجابة مقنعة معّللة .
- 6اتفق الحديث الشريف على ضرورة استثمار كل دقيقة من حياتنا حتى آخر رمق فيما يفيد اآخرين
- 7تعليم اآلخرين ،و خدمة المجتمع ،و رعاية المحتاجين ،وأي أمثلة أخرى يضربها الطالب.
- 8امرؤ القيس وطرفة بن العبد ،ومن العصر الحديث :غسان كنفاني ،وهاشم الرفاعي ،والشابي.
اللغة واألسلوب:
- 1ترادف  :شفقة وتعاطف ،آماده وأبعاده ،نبيلة وشريفة.
 - 2وهم.
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