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---------------------------------------------------------------------ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ( )5علما بأنّ عدد الصفحات (.)3
السؤال األول

81(:عالمة)

السرور) ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
اقرأ النص اآلتً من وحدة (فنّ ّ
سر ماال وبنٌن
السرور كلّها فً الظروف الخارجٌة  ،فٌشترط لٌ ّ
ٌخطئ من ٌظنّ أن أسباب ّ
وصحة ؛ فالسرور ٌعتمد على النفس أكثر مما ٌعتمد على الظروف  ،وفً الناس من ٌشقى فً
النعٌم  ،ومنهم من ٌنعم فً الشقاء * وفً الناس من ال ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكة عمٌقة بكل
ماله وهو كثٌر  ،وفٌهم من ٌستطٌع أن ٌشتري ضحكات عالٌة عمٌقة واسعة بأقل األثمان ،
فجونا جمٌل  ،وخٌراتنا كثٌرة الحٌاة فن  ،والسرور كسائر
وبال ثمن  ،وال تنقصنا الوسائل ّ ،
شؤون الحٌاة فن ؛ فمن عرف كٌف ٌنتفع بهذا الفن  ،استثمره واستفاد منه وحظً به  ،ومن
لم ٌعرفه لم ٌعرف أن ٌستثمره .أول درس ٌجب أن ٌتعلم فً فن السرور قوة االحتمال ؛ فما
إن ٌصاب المرء بالتافه من األمر حتى تراه حرج الصدر  ،كاسف الوجه  ،ناكس البصر ،
تتناجى الهموم فً صدره  ،وتقض مضجعه  ،وتؤرق جفنه  ،وهً إذا حدثت لمن هو أقوى
احتماال  ،لم ٌلق لها باال  ،ولم تحر منه نفسا  ،ونام ملء جفونه رضً البال فارغ الصدر .
ٍ-1ب ٍؼْ ٚمو ٍِ ( حشج – رزْبج - ٚاى ّشقبء – رقطّ ٍعجؼٔ)؟
 -2ث ِٞػالقخ اىّْلظ ٗاىظشٗف اىخبسجٞخ ك ٜاٝجبد اىغؼبدح ىذ ٙاىْبط .
 -3ى ٌّ ػ ّذ اىنبرت اى ّغشٗس كّْب ؟
 -4ا ُّ ق ّ٘ح االحزَبه ىذ ٙاىَشء رجؼئ أقذس ػي ٚجيت اىغشٗس ىْلغٔ ٗ،ظح ٕزا.
ٗ -5ظّح اىنْبٝخ ك ٜاىؼجبساد اٟرٞخ حغت ٗسٗدٕب ك ٜاىْصّ :
ّ-بً ٍوء جلّ٘ٔ

ّ-بمظ اىجصش

ٍ -6ب اىيُّ٘ اىجذٝؼ ٜك ٜػجبسح (ٗك ٜاىّْبط ٍِ ٝشق ٚك ٜاىْؼْٝ ٍِ ٌٍْٖٗ ٌٞؼٌ كٜ
اى ّشقبء)ٗ،ث ِّٞاىـشض ٍِ اعزخذاً ٕزا األعي٘ة؟
ٍ -7ب اىلِ األدث ٜاىزْٝ ٛزَ ٜاى ٔٞاىْصّ ٍٗ ،ب اعٌ اىنزبة اىز ٛأخز ٍْٔ؟
-8ظغ ػالٍخ اىزّشق ٌٞاىَْبعجخ ٍنبُ اىّْجَخ.
ٍ-9ب اىجزس اىيّـ٘ ٛىنيَخ (االحزَبه ) اىَخط٘غ رحزٖب ك ٜاىْصّ ؟
-11ػذد أصشٍ( ِٝئىل) ِٞىينبرت أحَذ أٍ ِٞمبرت اىْصّ .
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(:ػشش ْٚػالِة)

أ)اقشأ األثٞبد اىشؼشّٝخ اٟرٞخ ٍِ قصٞذح (عؤمزت ػْل ٝب ٗغْ) ٜىيشبػش ٍحَ٘د كعٞو اىز ّو،
ص ٌّ أجت ػِ األعئيخ اىز ٜريٖٞب:
صؤوحة ػٕه ٠ا ٚطٕٟ
ٚاسصُ ٌٛحة ٌٍشٛق جضىٓ سحٍة اٌزِٓ
ٚاسفغ سا٠ة ٌٍحة احٍّٙا ٚجحٍّٕٟ
صؤوحة وً ِا أٜ٘ٛ
ِٚا ٠حٍ ٛاٌ ٝاٌٛطٓ
صؤروش أه اٌثششٜ
ٚوً اٌخ١ش ٌٍثشش
فآج ٟوٍّا ٘حفث
ظالي اٌشٛق جطٍثٕٟ
ٚآج ٟوٍّا اِحذت رساػه و ٟجؼأمٕٟ
تشٛق ثُ جحضضٕٟ
صآج ٟوٍّا ٔٙضث
ستان اٌطٙش جضؤٌٕٟ
ٍ-1ب ٍؼْ ٚمو ٍِ (سثبك  /اىَحِ )؟

صآج ٟف ٟشؼاع اٌشّش ٚاٌظٍّاء ٚاٌمّش
صؤسجغ ٌٍشت ٝطٛػا
ٚأحًّ غشتح ٟشٛلا
ٚأط ٞٛسحٍة األ٠اَ ٚاألٚجاع ٚاٌّحٓ
صآج ٟحاٌّا جذػٛ
تال خً١
ٚال ط١ش
ٚال صفٓ
ػز٠زا ٚوٕث ٌٚحثك
ِذ ٜاأل٠اَ ٠ا ٚطٓ

ٗ -2ظّح اىص٘سح اىلْٞخ ك ٜاألثٞبد اٟرٞخ :
ٗأسعٌ ى٘حخ ىي ّش٘م رغنِ سحيخ اى ّضٍِكآر ٜميَّب ٕزلذ ظاله اى ّش٘م رطيجٍْٜ -3ب جَغ ميَخ (اىجششٍٗ ،)ٙلشد ميَخ (اىشّث)ٚ؟
 -4األسدُ ثيذ اىخٞش ػي ٚاىشّؿٌ ٍِ قيخ ٍ٘اسدٓ ،اعزخشج ٍِ اىْص ٍب ٝذ ّه ػي ٚرىل.
 -5اعزخشج ٍِ اىْصّ ٍب ٝذه ػيّ ٚ
(أُ اى٘غِ ثبػش اىغّشٗس كّ ٜلظ اى ّشبػش ٍٗخلق ٗغؤح
أىَٔ.
ٍ -6ب دالىخ ق٘ه اى ّشبػش (ٗأغ٘ ٛسحيخ األٝبً ٗاألٗجبع ٗاىَحِ)
ٍ -7ب دالىخ (رنشاس ال اىْبكٞخ ) ك ٜػجبسح ( ثال خٞو ٗال غٞش ٗال علِ )  /اعزخذاً اىغ ِٞكٜ
ق٘ىٔ (عآر / ٜعؤسجغ ) ؟
ٍ -8ب األصش اىلْ ٜىألثؼبد اىحشمٞخ ٗاى٘جذاّّٞخ ك ٜاىْص؟
ٍ -9ب اعٌ اى ّذ٘ٝاُ اىز ٛأخزد ٍْٔ اىقصٞذح ؟
ة)امزت ٍِ ق٘ىٔ رؼبى ٚك ٜع٘سح آه ػَشاُ"ار قبىذ اٍشأح ػَشاُ .....اى ٚق٘ىٔ رؼبى: ٚاىشّجٌٞ
".
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أ)قطّغ مال ٍِ اىجٞز ِٞاىشؼش ِٞٝاٟرٗ ،ِٞٞارمش رلؼٞالرَٖب ٗ ،ثحش م ّو ٍَْٖب :
-0صؤحًّ سٚح ٟػٍ ٝساححٟ

ٚأٌم ٟتٙا فِٙ ٟا ٞٚاٌ ّشدٜ

 -2ال جؼجثٓ ِٓ ٘اٌه و١ف ٘ٞٛ

تً فاػجثٓ ِٓ صاٌُ و١ف ٔجا

ة) -اٍأل اىلشاؽ ثبىنيَخ اىَْبعجخ ىٞغزق ٌٞاى٘صُ اىؼشٗظ ٜك ٜاألثٞبد اٟرٞخ:
ٚ-0ػٍّه  ..............ارا ِا ٚثمث
ب-لًٍ١

أ-صٕائغ
اٌضؤاي اٌ ّشاتغ

تّٓ ٌ١ش ٠ؤِٓ ِٓ ػزسٖ
جِ-ؼشفة

د-جًٙ

01(:ػالِة)

اقشأ اىْص اٟر ٜصٌ أجت ػ َّب ٝي ٍِ ٔٞاعئيخ :
(إّْ اٌىٔ ْٛجِ ِٗٛحظّ أٔظاس اٌؼاٌُ فّٕز لذ ُ٠اٌ ّزِاْ واْ إٌّاس ِالحظ ٓ١إٌّج َٛجشى١الجٙا
ٚ،أطٍمٛا ػٍ ٝو ًّ جشىٍ١ة ِٕٙا اصّا‘ ٚسصّٛا اٌخشائظ اٌضّاّ٠ٚة ٌّٛالغ إٌّج َٛف ٟفصٛي
اٌضّٕة اٌّخحٍفة ِٚ،ا أشثٙٙا تخش٠طة صطح األسض اٌّشصِٛة تؼٕا٠ة ِٓ هللا اٌّ٘ٛاب اٌمادس
ػٍ ٝوً شٟء )
-1اعزخشج ٍِ اىْصّ :
ج)صلخ ٍشجٖخ
ة)اعٌ ٍنبُ
أ) ثذه اشزَبه
د)صٞـخ ٍجبىـخ ٓ)اعٌ ٍلؼ٘ه ىلؼو صالص)ٗ ٜاعٌ كبػو ىلؼو ؿٞش صالصٜ
 -2صؾ ٍِ اىلؼو (أجبة ) ٍصذس ٍشّح .
 -3ثّ٘ ِّٞع اىَٖضح ك ٜميَخ (أغيق٘ا ) ٍغ ثٞبُ اىغّجت .
ة) ظغ دائشح ح٘ه اإلجبثخ اىصحٞحخ :
 -1اىنيَخ اىز ٜرصح أُ رنُ٘ ثذه ثؼط ٍِ مو ك ٜجَيخ (ٝغزخذً اىَؼيٌّ اعزشارٞجٞبد
رذسٝظ:).....
دٍ-الإٍخ.
ج –ٍالأٍخ
ة ٍ-الئَخ
أٍ -الءٍخ
 -2رؼشة ميَخ (ميزب ) ك ٜاٟٝخ (ميزب اىجْز ِٞآرذ أميٖب):
ة-ر٘مٞذا ٍؼْ٘ٝب ّ ٍجشٗسا ج-ر٘مٞذا ٍؼْ٘ٝب ّ
أٍ -لؼ٘ال ثٔ ٍْص٘ثب
د –ٍجزذأ ٍشك٘ع ثع َّخ ٍق ّذسح.
ٍشك٘ػب
ّ٘ -3ع اىَْبد ٙك ٜاٟٝخ اىنشَٝخ(ٗقٞو ٝب أسض اثيؼٍ ٜبءك)
أٍ -ؼشة (ّنشح ؿٞش ٍقص٘دح ) ةٍ -جْ( ٜاعٌ ػيٌ) جٍ -ؼشة (شج ٔٞثبىَعبف
) دٍ-جّْ( ٜنشح ٍقص٘دح)
ج)أػشة ٍب رحزٔ خػ اػشاثب ٗاكٞب .
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اوحة فٚ ٟاحذ ِٓ اٌّٛضٛػات ا٢ج١ة
ٍ -1قبىخ ثؼْ٘اُ "اىَظبٕش اىغيجّٞخ ىجؼط حلالد اى ّضٗاج كٍ ٜجزَؼْب ".
 -2قصّخ شبةّ ٝزح ّذس ػِ رمشٝبرٔ ك ٜاىؼبً اىَبظٗ ٜرلبإىٔ ك ٜاىؼبً اىَقجو .
 -3سعبىخ ٍِ اثِ اى ٚأث ٔٞاىَـزشة ّ
ٝجش كٖٞب أش٘اقٔ .

(متنياتي للجميع بالتفوّق ...أكرم أبو السيد)
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