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 العالمة الكاملة 
  يــــــــــــــــــــــف

ة/دورة   م.  9102اللُّغة العربيَـّ

 . فنُّ السُّركر: الثػَّػانيةالوحدة 
 (. الَمَقاَلةالكتابة: )، (الَهْمَزةالقضايا اللُّغويَّة: )

 أسئلة السَّنوات السَّابقة. 
 

عدإد إلأس تاذ: فتحي أأبو قديري.  إ 
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  نُّ السُّركر.فَ 

 . نْ ك  تَ  لمْ  قها إفْ أسبابو، كيخل   تْ دَ ج  ك   بو إفْ  ، يستمتع  ركر  على السُّ  القدرةَ  اإلنساف   حَ نَ مْ ي   برل أفْ ك    ةمَ عْ ن     
ان مشبعان ق حولو جوَّ خل  يَ  أك المرأة   جل  رَّ ػني ال، كيعجب  كنوران  سركران كبهاءن  تشعُّ  ده ىالةن في تقلُّ  ني القمرَ يعجب     
 . ق من كجهوكيتدفَّ ، ق في جبينوكيتألَّ ، كيلمع في عينيو، اهحيَّ شرؽ في م  في  بو يتشرَّ  ركر، ثمَّ ة كالسُّ طَ بْ بالغ  
ركر ماالن كبنين كصحة؛ فالسُّ  رَّ سَ ي  ة، فيشترط ل  الخارجيَّ ركؼ ها في الظُّ كل    ركر  السُّ  أسبابَ  أفَّ  ظن  يَ  نْ مَ  ئ  ط  خْ ي     

ا يعتمد على على  يعتمد   قاء، نعم في الشَّ عيم، كمنهم من يَ نَّ ػقى في الشْ اس من يَ نَّ ػركؼ، كفي الالظُّ النػَّفس أكثر ممَّ
شترم يَ  يستطيع أفْ  نْ كثير، كفيهم مَ   وَ كى   و  مال   ل  ك  ب   عميقةن  شترم ضحكةن يَ  ال يستطيع أفْ  نْ اس مَ نَّ ػكفي ال

 نا جميل، كخيراتنا كثيرة. نقصنا الوسائل، فجوُّ كال تَ ن، مَ بل ثَ ماف، كب  األثْ  ضحكات عالية عميقة كاسعة بأقل  
 ( معاني المفردات: 0)

     ارتياح في القلب عند حصوؿ نفع أك توقعو أك اندفاع ضرر، الفرح، البهجة، الحبور. : السُّركر
َدْت أسبابو: يػ ْعَطى، ي وَىب.   ي ْمَنحَ   . لبسها القبلدة: كضعها في العنق، تقلُّد :تقلُّده   .: إْف كانتإْف ك ج 
 . : مملوءعبَ شْ م      .، جماالن نوران : بهاء   تنشر أشعتها. : تشعُّ    . : الدائرة من الضوء تحيط بجـر سماكم  الهالة
     يفيض. : يتدفَّق    يلمع، يشرؽ.: يتألَّق    الوجو.: م حيَّاال    يمتصو.: يتشرَّبو  : النعمة كالسُّركر. الغبطة
 . : طويلةعميقة    .، الضبلؿالشدة كالمحنة، : العسر كالتعبالشقاء : طيب العيش كحسن الحاؿ.  النعيم

  جذور المفردات:( 9)
 دفق. : يتدفَّق  . شع  : تشعُّ   . ىوؿ: الهالة: قلد.   تقلُّده: منح.   ي ْمَنحَ : سبب.   أسبابو: سرر.   السُّركر

.   عم ق: عميقة.   : ألقيتألَّق.   : حييالم حيَّا.   : شربيتشرَّبو   .شبع: مشبع .  ، بها، بهى، بهو َبه ئَ : بهاء
حَّة .   : خيرخيرات  . طبَ غَ : الغبطة   .شقي: الشقاء.   مَ ع  نَ : النعيم  : نسي. الناس: صحح.   ص 

 في اللُّغة: ( 3)

(.   السُّركر  الجمع ىاالت.   : الهالة  : مصدر تقلَّد.   تقلُّده  : جمع سبب.   أسباب  : مصدر )س رَّ
َئ، بها، بهى، بهو: بهاء  . مصدر غبط، كالجمع غ ْبطات: الغبطة   .شبعاسم المفعوؿ من أ: عبَ شْ م    . مصدر: َبه 

حَّة:   .شقيمصدر : الشقاء.  مَ ع  نَ مصدر : عيمالنَّ  م ق. ع  صفة مشبهة، كالجمع ع َماؽ ك : عميقة  مصدر َصحَّ. ص 
 : مفردىا ظرؼ. الظركؼ: أبناء، جمع ابن.   بنين  : الجمع أمواؿ. ماؿ  الجمع أْجب ن، أْجب َنة، ج ب ن. جبين: 

    : اسم للجمع من بني آدـ، كاحده إْنساف. اسالنَّ : الجمع أنْػف س كنػ ف وس.   سفْ النػَّ 
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ـة: ( 4)  أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 القدرَة على السُّركر  ن ْعَمة ك برل، بَم يستطيع اإلنساف تحقيقها كفق رأم الكاتب؟  ( 1)
َدْت أسبابو، كيخل قها إْف لْم َتك ْن.   يستمتع  بالسركر إْف ك ج 

ن رأيك موافقان أك خص، بي  ركؼ المحيطة بالشَّ يعتمد على الظُّ ا يعتمد تحقيق السَّعادة على الػنػَّْفس أكثر ممَّ ( 2)
  معارضان الكاتب.
على نفس اإلنساف كباطنو أكثر مما يعتمد على الظُّركؼ المحيطة. أكافق  -في رأم الكاتب  -يعتمد السُّركر 

ركر كالرضا ينبعاف من داخل اإلنساف كجوىره كإف كاف محيطو حزينان، الكاتب في ما ذىب إليو؛ ذلك أف السُّ 
 فيستطيع إسعاد نفسو بقناعتو كرضاه. 

: كض ح الصورة الفنيَّة في كل  ممَّا تحتو خط  في ( 3)  النص 
 صوَّر القدرة على السُّركر بالمنحة. : ن ْعَمة ك برل أْف ي ْمَنَح اإلنساف  القدرَة على السُّركر   -أ 

 صوَّر القمر إنساف يضع في عنقو قبلدة تشع . : يعجب ني القمَر في تقلُّده ىالةن تشعُّ سركران كبهاءن كنوران  -ب
 ركر نوران يضيء كجو صاحبو. ر السُّ صوَّ : في شرؽ في م حيَّاه - ج
 . صوَّر السُّركر فرحان يلمع في عيني  صاحبو: كيلمع في عينيو -د
 . شرؽ في جبين صاحبونوران يصوَّر السُّركر : كيتألَّق في جبينو -ق
 ق منو ىذا الماء. ق من كجو المسركر، كصور الوجو نبعان يتدفَّ ركر ماء يتدفَّ ر السُّ صوَّ : كيتدفَّق من كجهو -ك
  ر الضحكة سلعة تشترل. صوَّ : َيشترم ضحكةن عميقة -ز

  في النص لوف بديعي ىو المقابلة:( 4)
 كفي الػنَّاس من َيْشقى في الػنَّعيم، كمنهم من يَنعم في الشَّقاء. : استخرجو –أ 

 لقي. تَ على براعة الكاتب في توكيد المعنى، كتوضيحو، كتقريبو من نفس الم   تدؿُّ : بين داللتو -ب
 متى يكوف الػرَّجل  أك المرأة  شبيهان بالقمر؟  -أ( 5)

إذا استطاع الػرَّجل  أك المرأة  أْف َيخل ق حولو جوَّان مشبعان بالغ ْبَطة كالسُّركر، ثمَّ يتشرَّبو في شرؽ في م حيَّاه، كيلمع 
 في عينيو، كيتألَّق في جبينو، كيتدفَّق من كجهو. 

 ما المقصود بذلك؟  -ب
 كسركران كبهاء كنوران.  أنو كالقمر ال يملك شعاعان إال أنو يتقلد أشعة الشمس فيشع بها فنان 
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 . عل ل ذلك. يعتمد تحقيق السَّعادة على الػنػَّْفس أكثر ممَّا يعتمد على الظُّركؼ المحيطة بالشَّخص( 6)
من الػنَّاس َمْن ال يستطيع أْف َيشترم ضحكةن عميقةن ب ك ل  مال و  كى َو كثير، كفيهم َمْن يستطيع أْف َيشترم  ألف

  . ضحكات عالية عميقة كاسعة بأقل  األْثماف، كب بل َثَمن
 ( ما ىي شركط السعادة عند الناس الذين يظنوف أف أسباب السركر كلها في الظركؼ الخارجية؟ 7)

 كالبنوف كالصحة.  الماؿ 
؟ 8)  ( ما ىي الوسائل المتاحة ألسباب السركر كما كرد في النَّص 

 الجوُّ الجميل، كالخيرات الكثيرة. 

 يَ ظ  ، استثمره كاستفاد منو كحَ ؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفن  ركر كسائر شؤكف الحياة فن  ، كالسُّ ن  فَ  الحياة     
 ه. ثمرَ تيس يعرفو لم يعرؼ أفْ  مْ لَ  نْ مَ بو، كَ 

 جَ ر  ى تراه حَ ر حتَّ األمْ  نَ افو م  تَّ ػصاب المرء بالي   ة االحتماؿ؛ فما إفْ ركر قوَّ السُّ  في فن   مَ لَّ عَ تػَ يػ   يجب أفْ  درس   ؿ  أكَّ    
 تْ ثَ دَ إذا حَ  يَ ى  و، كَ نَ فْ جَ  ؽ  و، كتؤر  عَ جَ ضْ مَ  ضُّ ، كتق  هر  دْ تتناجى الهمـو في صَ ، ر  صَ البَ  سَ ، ناك  و  جْ الوَ  فَ ، كاس  ر  دْ الصَّ 

ـَ فَ نػَ  و  نْ ؾ م  ر  حَ ت   مْ لَ لها باالن، كَ  ق  لْ يػ   مْ تماالن، لَ ول احْ أقْ  وَ ى   نْ مَ ل    . ر  دْ الصَّ  غَ فار   الباؿ   يَّ ض  جفونو رَ  ملءَ  سان، كنا
 

 ( معاني المفردات: 0)

 : ضائق  الصَّْدر . الصَّْدر   َحر جَ    : ال قيمة لو. التافو : الصبر.   االحتماؿ : ناؿ.   َحظ يَ    : نمَّاه. استثمره
َف الَوْجو   .ناك َس الَبَصر     : عابس أك حزين. كاس        : المطأطئ رأسو من ذؿ 

 أقلقو كجعلو ال يناـ.   : تق ضُّ َمْضَجَعو   : تبادؿ األسرار بين اثنين في أمر  ما. التناجي
يَّ الباؿ  ، كالجفن: غطاء العين من أعبلىا كأسفلها.   : تمنعو من النـوونَ فْ تؤرؽ جَ   : راضي النفس. َرض 

، مطمئن.    الصَّْدر  خالي : فار َغ الصَّْدر      : لم يهتم ، كالباؿ: الشأف.َلْم يػ ْلق  لها باالن   من الهمـو

  ( جذور المفردات:9)
فَ  . تفو: التافو.  حمل: االحتماؿ . ثمر: استثمره يَّ : نكس.  ناك سَ   . كسف: كاس    : أرؽ. تؤرؽ  : رضو.َرض 

 ( في اللُّغة: 3)

 : الجمع ناكسوف كنواك س. ناكس: المصدر من احتمل.   االحتماؿ: مفردىا شأف.   شؤكف
  ، كالصريح )استثمار(. : مصدر مؤكؿأْف يستثمَره: المفرد َجْفن.   جفوف: الجمع أنفاس.   نَػَفس
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ـة: ( أسئلة الكتاب المُقرَّر 4)  واألسئلة اإلضافيَـّ

 لَم عدَّ الكاتب السركر فنػػَّػان؟ ( 1)
ألف الحياة  َفن ، كالسُّركر كسائر شؤكف الحياة فن ؛ فمن عرؼ كيف ينتفع بهذا الفن ، استثمره كاستفاد منو 

 كَحظ َي بو، َكَمْن َلْم يعرفو لم يعرؼ أْف يستثمَره. 
 ( إف قوة االحتماؿ لدل المرء تجعلو أقدر على جلب السركر لنفسو، كضح ىذا. 2)

إف قوة االحتماؿ تجعل صاحبها يتخطى الهمـو كالمصاعب من غير أف يأبو لها كىو قادر على تجاكزىا في 
 نفسو كعقلو كإدراكو، ما يجعلو أقول كأقدر على التعامل معها، فيغدك مرتاحان مطمئن الباؿ. 

(3 ) ."  ما الحل  الذم يحقق السعادة لػػ"شخص غارؽ في الهمـو
 أْف يحو ؿ ناحية تفكيره على ما يسعده. 

: ما ( كضح الصورة الفنية في 4)  تحتو خط في النص 
 شبو الحياة بالفن. : الحياة  َفن  

 صوَّر الهمـو أشخاصان يطلعوف بعضهم بعضان على عواطفهم كأسرارىم. : تتناجى الهمـو في َصْدر ه
 ( كضح الكنايات في كل  ممَّا تحتو خط في ما يأتي: 5)

 كناية عن الحزف كالعبوس. ناك َس الَبَصر :   –أ 
.تقضُّ َمْضَجَعو:   -ب   كناية عن القلق كقلة النـو
 . كناية عن الراحة كالطمأنينةفار َغ الصَّْدر :   -ج

 ( ما المقصود بقوة االحتماؿ. 6)
ـَ ملَء  ْنو  نَػَفسان، كنا أْف ال يلقي اإلنساف باالن إذا أ صيب بالتافو من األمر أك ما ىو أعظم منو، َكَلْم ت َحر ؾ م 

يَّ الباؿ  فار َغ الصَّْدر .    جفونو َرض 
.  قارف( 7)  بين من لديو قوة االحتماؿ كبين من ال يملك قوة االحتماؿ كما كرد في النَّص 

َف الَوْجو ، ناك َس الَبَصر ،  من لديو قوة االحتماؿ: َن األْمر حتَّى تراه َحر َج الصَّْدر ، كاس  ما إْف ي صاب بالػتَّافو م 
 َنو. تتناجى الهمـو في َصْدر ه، كتق ضُّ َمْضَجَعو، كتؤر ؽ  َجفْ 

إذا أ صيب بالتافو من األمر أك ما ىو أعظم منو، َلْم يػ ْلق  لها  من يملك قوة االحتماؿ )كىو األْقول اْحتماالن(:
يَّ الباؿ  فار َغ الصَّْدر .  ـَ ملَء جفونو َرض  ْنو  نَػَفسان، كنا  باالن، َكَلْم ت َحر ؾ م 
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ركر حولو. كجزء كبير من اإلخفاؽ ، كيخلق السُّ ب  على المصاع   بَ يتغلَّ  اإلنساف أفْ  و ففي استطاعة  ىذا كل   كمعَ    
 نْ ة الواحدة مَ ركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّ ا نرل في الظُّ ػركر يرجع إلى الفرد نفسو، بدليل أنَّ في خلق السُّ 

ال  -خصي ؛ فالعامل الشَّ حزنان  شيء   كل    نْ سركران، كإلى جانبو أخوه الذم يخلق م   شيء   كل    نْ م   يخلقَ  يستطيع أفْ 
العالم،  كىو كلُّ  ففي الدنيا عامبلف اثناف: عامل خارجي  س منو؛ الذم يتنفَّ  لو عبلقة كبيرة في إيجاد الجو   - شكَّ 

؛ كإذان فرجحاف كفتها النصف على األقل   تكسبَ  د أفْ ه  تَ كىو نفسك؛ فنفسك نصف العوامل، فاجْ  كعامل داخلي  
إليك إال بمركره بمشاعرؾ؛ فهي التي النصف اآلخر كىو العالم ال قيمة لو بالنسبة  قريب االحتماؿ، بل إفَّ 

 ركر، فالعالم الخارجي  حو، فإذا جلوت عينيك، كأرىفت سمعك، كأعددت مشاعرؾ للسُّ لو أك تقب  نو، كتجم  تلو  
 ركران. فيكوف س   كَ نفس   يتفاعل معَ 

 ( معاني المفردات: 0)

 ثقلت فمالت بالموزكف.  :كفتها  رجحاف    خلق. :إيجاد    الفشل. :اإلخفاؽ    يقهر. :يتغلَّبَ 
. :أرىف    كضح. :جبل    يتأثَّر بعضها ببعض. : يتفاعل    لطف كرؽ 

  ( جذور المفردات:9)
   فعل. : يتفاعل    رفو. :أرىفت    رجح. :رجحاف   كجد.  :إيجاد    خفق. :اإلخفاؽ    غلب. :يتغلَّبَ 

 ( في اللُّغة: 3)

 نرل: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر. 
ـة: 4)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 ( اقترح حبلن يحقق السعادة لػػ"شخص يخاؼ من اإلخفاؽ". 1)
 يتدرب كيجرب كينطلق بأفكاره، فالمرء ال يصل إلى النجاح إال بعد اجتياز العقبات كتحدم الصعوبات.  أف

 . ق ىذا في رأيكن كيف يتحقَّ بي   ،( لؤلسرة أثر كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء2)
شاعة األلفة كالمحبة كاألماف، كترقب بخلق السركر في جو األسرة، كاالبتعاد عن كل ما يفسد العبلقة بين أفرادىا، كإ

 الخير كالنجاح في أعمالها، فيصبح كل فرد فيها مطمئن الباؿ، ساكن النفس، قادران على العطاء. 
  ( ىل ترل أفَّ الكاتب كفق في توضيح أثر العاملين الداخلي كالخارجي في جلب السركر لئلنساف؟ عل ل.3)

أراه كفق في ذلك؛ فقد بين الكاتب أثر كل منهما في إسعاد اإلنساف أك إتعاسو، كأكافق الكاتب في أف العامل  نعم
الداخلي ىو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنساف؛ إذ إف نفس اإلنساف يمكن لها خلق السعادة رغم كجود عامل 

 خارجي صعب.  
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 ب َخْلق السُّركر حولو. ؟   ب  مصاع  على ال بَ يتغلَّ  اإلنساف أفْ كيف يستطيع ( 4)
 ؟ ركر يرجع إلى الفرد نفسوكبير من اإلخفاؽ في خلق السُّ الجزء ( ما الدليل على أفَّ ال5)

ْن كل  شيء   بدليل أنَّػا نرل في الظُّركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّة الواحدة َمْن يستطيع أْف يخلَق م 
ْن كل  شيء  حزنان.   سركران، كإلى جانبو أخوه الذم يخلق م 

  . ولو عبلقة كبيرة في إيجاد الجو  الذم يتنفَّس منفي خلق السُّركر؟   خصي العامل الشَّ ( ما ىي كظيفة 6)
 في خلق السُّركر؟  داخلي  العامل الك  خارجي  العامل ( من الذم يمثل ال7)

: نفس اإلنساف.   العامل الخارجي : كلُّ العالم، كالعامل الداخلي 
 ؟ رجحاف كفتو قريب االحتماؿ( ما النصف الذم يدعونا الكاتب لبلجتهاد في كسبو، كأفَّ 8)

 . نفس اإلنساف فهي نصف العوامل
 لئلنساف في خلق السُّركر؟  ال قيمة لو بالنسبةيكوف كل العالم  كيف ( 9)

 . ؛ فهي التي تلو نو، كتجم لو أك تقب حوهإال بمركره بمشاعر لئلنساف ال قيمة لو بالنسبة 
 ؟ ركرسُّ اليكوف اإلنساف ك  نفس   معَ  العالم الخارجي   يتفاعل ( متى11)

 ، كأرىف سمعو، كأعدَّ مشاعره للسُّركر. إذا جبل اإلنساف عينيو

ركر اختبلؼ مصابيح الكهرباء في القدرة على اإلضاءة؛ ق السُّ لْ اس يختلفوف في القدرة على خَ ا لنرل النَّ إنَّ    
، كمنهم ذك القدرة الهائلة كمصباح دْ قَ فمنهم المظلم كالمصباح المحترؽ، كمنهم المضيء ب   ر كمصباح النـو

 اس. ينير لنفسك كللنَّ  قوم   ضعف، كاستعض عنو بمصباح   إفْ  باحكَ صْ م   رْ يػ  غَ ، فػَ الحفبلت
 م، ككأفَّ مركز العالَ  اهى كأنَّ فق، ككثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتَّ كلعلَّ من أىم  أسباب  الحزف ضيق األ     

 لشخصو، فهو يقيس كل   تْ قَ ل  ها خ  خاء كل  رَّ ػػعادة كالة كالسَّ جـو كالبحار كاألنهار كاألمَّ نُّ ػػمس كالقمر كالالشَّ 
يسبب البؤس  –من غير ريب  –فكير في نفسو كعبلقة العالم بها، كىذا تَّ ػػ، كيديم الو  ل بمقياس نفس  المسائ  

ما ىي نقطة صغيرة على المحيط ق نفسو؛ ألفَّ نفسو ليست المركز، كإنَّ فْ يجرم العالم كَ  كالحزف، فمحاؿ أفْ 
األعباء التي تثقل   نفسو أحيانان، أك كثيران شعر بأفَّ  يَ و، كنظر إلى العالم الفسيح، كنس  ع أفقالعظيم، فإْف ىو كسَّ 

 شيئان فشيئان.  تْ لَ شيئان فشيئان، كتحلَّ  تْ قد خفَّ  كالقيود التي تثقل بها نفسوكاىلو، 
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  ( معاني المفردات: 0)

 الواسع.    :الفسيحالناحية.   : فقاأل  خذ بديبلن.    :استعضالعظيمة.   : الهائلةبمقدار.    :ردْ قَ ب  
 عوض.    استعض:ىوؿ.   الهائلة: قدر.    ب َقْدر:  ( جذور المفردات:9)
 األ فق: الجمع آفاؽ. الهائلة: اسم فاعل.  ( في اللُّغة: 3)
ـة: 4)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 ( من أسباب ضيق اإلنساف انغبلقو على نفسو: 1)
 اذكر أبرز مظاىر ىذا االنغبلؽ.  –أ 

كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتَّى كأنَّها مركز العاَلم، ككأفَّ الشَّمس كالقمر كالػػنُّجـو كالبحار كاألنهار كاألمَّة 
و ، كيديم الػػتَّفكير في نفسو  كالسَّعادة كالػػرَّخاء كل ها خ ل َقْت لشخصو، فهو يقيس كل  المسائ ل بمقياس نفس 

يسبب البؤس كالحزف، فمحاؿ أْف يجرم العالم َكْفق نفسو؛ ألفَّ  –من غير ريب  –عبلقة العالم بها، كىذا ك 
 نفسو ليست المركز، كإنَّما ىي نقطة صغيرة على المحيط العظيم. 

 كيف يستطيع تجاكزه؟   -ب
ياف نفسو، حتى يشعر بأفَّ األعباء التي تثقل كاىلو، كالقيود التي  بتوسيع أفقو، كنظره إلى العالم الفسيح، كنس 

 تثقل بها نفسو قد خفَّْت شيئان فشيئان، كتحلََّلْت شيئان فشيئان. 
ع نافذت ك أك 2) ( اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبي نان الػػتَّوافق بينها كبين الفقرة األكلى: "على َقْدر ما تتَّس 

ع الكوف الذم تعيش فيو أك يضيق".    تضيق يتَّس 
خف أعباؤه إذا امتلك اإلنساف عقبلن كاعيان كبصيرة منفتحة كأفقان كاسعان سيرل العالم من حولو كاسعان رحبان، فت

أما إذا انغلق اإلنساف على نفسو كلم يفكر إال في ذاتو سيبقى أسيران لنفسو كىمومو كتتحلل شيئان فشيئان، 
 كستتمكن منو ىمومو كتؤرقو. فبقدر رؤية اإلنساف كمدل أفقو ستسعده الحياة أك تشقيو. 

(3 ) :  كضح الصورة الفنية في ما تحتو خط في النص 
 صوَّر من ال يستطيع خلق أم نوع من السركر مصباحان محترقان. : لمصباح المحترؽفمنهم المظلم كا –أ 

 صوَّر من فيو قليل من السركر بضوء المصباح الخافت ليبلن. : كمنهم المضيء ب َقْدر كمصباح النـو
 مصباحان صوَّر من يقدر على خلق السركر كبثو في اآلخرين حولو : كمنهم ذك القدرة الهائلة كمصباح الحفبلت

 ينير في الحفبلت بطاقة كبيرة. 
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 صوَّر األعباء بقيود ثقيلة الوزف تقيد صاحبها عن االنطبلؽ كالعمل. : كالقيود التي تثقل بها نفسو -ب
 ( كظف الكاتب في النص بعض عناصر الطبيعة: 4)

، البحار، األنهار ...   اذكر اثنين منها.  –أ   الشَّمس، القمر، الػػنُّجـو
 إلى أم مدل نجح في توظيفها في رأيك؟  -ب

جاءت منسجمة مع موضوع )السركر( الذم عالجو الكاتب، ففي توىج الشمس كالنجـو ألق كبريق يبعث على 
كالبحار كالنجـو كالقمر كالشمس عناصر كظفها الكاتب خدمة  السركر، ككذلك القمر في تقلده ىالة. كاألنهار

 للفكرة التي أرادىا في كثرة تفكير اإلنساف بنفسو حتى كأف ىذه العناصر خلقت لو فقط. 
 كل مما يأتي كما كردت في النص: ( كضح داللة  5)

ْر م ْصباحَك إْف ضعف -أ    :فَػَغيػ 
 النفسية كيبحث عن أسباب السركر كلما افتقدىا. يدؿُّ على ضركرة أف يغي ر المرء من حياتو 

 كثرة تفكير اإلنساف في نفسو حتَّى كأنَّها مركز العاَلم:   -ب
 اىتمامو بذاتو كجعلها محور تفكيره في عبلقتو مع اآلخرين. 

 التفكير فيها، فإفْ ىم ضيقان بنفسو؛ ألنو يجد من زمنو ما يطيل اس فراغان أشد  أكثر النَّ  بب في أفَّ كىذا ىو السَّ    
 ة نسياف النفس. ، كلذَّ ة الفكر كالعملة مزدكجة: لذَّ ر في ما حولو، كاف لو من ذلك لذَّ استغرؽ في عملو، كفكَّ  ىوَ 
ض لموضوع تعرَّ  ىوَ  فو كما يشاء؛ فإفْ يقبض المرء على زماـ تفكيره، فيصر   كلعلَّ من دركس فن السركر أفْ    

 -م إلى الغضب يناقش أسرتو في أمر من األمور المحزنة، أك يجادؿ شريكو أك صديقو في ما يؤد   كأفْ   -ض ب  قْ م  
في  مْ ت من أمر فتكلَّ تضايقْ  ة ينسى بها مسألتو األكلى المحزنة؛ فإفْ ؿ ناحية تفكيره، كأثار مسألة أخرل سارَّ حوَّ 

 طرنج. تفكيرؾ كما تنقل بيادؽ الشَّ  غيره، كانقلْ 
نة، فاعمل الخير ما استطعت، كافرح ما ر الحياة فوؽ قيمتها؛ فالحياة ىي  د  قَ  تػ  ركس أيضان أالَّ دُّ كمن ىذه ال   

 ر  األلم بوقوعو، فيكفي في ىذه الحياة ألم كاحد للشَّ  ، ثمَّ ر  ع الشَّ األلم بتوقُّ  استطعت، كال تجمع على نفسك
 الواحد. 

انوف، فالرجل ال يزاؿ يتشاعر حتى يكوف شاعران، كيتخاطب حتى يصير خطيبان، كيتكاتب ػػَّػكلتفعل ما يفعلو الفن   
 عان. بْ ع طَ بُّ ػػطتَّ ػػى يكوف الركر كاالبتساـ للحياة، حتَّ ع الفرح كالسُّ حتى يصير كاتبان، فتصنَّ 
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 ( معاني المفردات: 0)

    األمر: مبلكو، أم: قوامو كعنصره األساسي.  خيط ي َشدُّ بو. كزماـ :ماـز  الجاكز فيو الحد.    :استغرؽ
مفردىا البيدؽ، كىو الدليل في السفر كالجندم الراجل، كمنو بيدؽ الشطرنج )جندم الشطرنج( كىو : بيادؽال

 المقصود ىنا. 
ـة: 9)  ( أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 كالفراغ كالجدة    مفسدة للمرء أم مفسدة ( قاؿ أبو العتاىية: إفَّ الشباب1)
 استخرج من النص ما يتوافق كمعنى ىذا البيت، مبينان رأيك فيو. 

  "أكثر النَّاس فراغان أشد ىم ضيقان بنفسو"
ذلك أف اإلنساف ال يحس بالضيق أك الفراغ إْف ىو أشغل كقتو، كاستثمره بالعمل المفيد، أرل أنو صواب؛ 

 ثمر تعبو. فيشعر بلذة إنجازه كيحصد 
 كيف يحقق العمل السعادة لئلنساف؟ ( 2)

 كفكر في ما حولو، كاف لو لذَّة مزدكجة: لذَّة الفكر كالعمل، كلذَّة نسياف النفس.  ،إذا استغرؽ اإلنساف في عملو
 ( على اإلنساف أْف يوجو تفكيره نحو الفرح كالبهجة، بين ذلك. 3)

بمعنى أال يظل اإلنساف حبيس األفكار المحزنة، بأف يقود زماـ تفكيره؛ فيصرفو كما يشاء؛ فيحوؿ تفكيره إلى 
 ناحية تنسيو تلك األفكار، كيحاكؿ إيجاد أفكار أخرل بديلة تسعده. 

 الدنيا".  كم الحياة  تعالى: "فبل تغرنَّ  ( قاؿ4)
 فسر قولو تعالى في ىذه اآلية.  –أ 

 ال تلهكم الحياة الدنيا بما فيها من عيش رغيد كنعيم زائل عن العمل الصالح لآلخرة. 
 استخرج من النص ما يقاربها في المعنى.  -ب

ر الحياة فوؽ قيمتها؛ فالحياة ىي نة، فاعمل الخير ما استطعت.   أالَّ تػ َقد 
لي كما للدنيا، ما أنا في الدنيا إال   ناقش ما استخرجتو في ضوء قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: "ما -ج

 )ركاه الترمذم (. كراكب استظل تحت شجرة ثمَّ راح كتركها".  

اإلنساف في ىذه الحيلة الدنيا عابر سبيل، كالراكب الذم يستظل تحت شجرة ال يعمد إلى أثاث فخم يضعو 
  و راحل كعابر سبيل في ىذه الدنيا. فبل يصنع لنفسو ما يدـك لو ألنفي ظل الشجرة، كإنما إلى ما تيسر كسهل، 
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 ( كيف يجعل المرء السركر عادة في رأم الكاتب؟ 5)
يتصنع الفرح السركر كاالبتساـ في مواقف حياتيو كيتعودىا حتى يصبح التكلف طبعان، فيفعل ما يفعلو الفنانوف، 

حتى يكوف شاعران، كيتخاطب حتى يصير خطيبان، كيتكاتب حتى يصير كاتبان، فتصنَّع الفرح  فالرجل ال يزاؿ يتشاعر
 كالسُّركر كاالبتساـ للحياة، حتَّى يكوف الػػتَّطػػبُّع طَْبعان. 

 ( اقترح حبلن يحقق السعادة لػ"شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود". 6)
 الحياة ىي نة بسيطة فبل يحملها ما ال تحتمل. 

( في ضوء فهمك النص، كازف بين صفات شخصين: أحدىما قادر على خلق السركر، كاآلخر شديد الضيق 7)
 بنفسو. 

 األكؿ سيكوف متفائبلن سعيدان كاثقان بنفسو على تحمل جميع الصعاب. 
 كالثاني على النقيض تمامان؛ إذ سيكوف حزينان متشائمان ال يستطيع مواجهة الصعاب بهمة كإرادة. 

 ( اقترح كسائل أخرل تجدىا أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السركر. 8)
 التسامح، التعاكف، النظر للحياة نظرة تفاؤؿ كأمل ... 

 ( أكثر الكاتب من استخداـ أسلوب التفضيل: 9)
 أكثر، أشد، أقول.    استخرج مثالين على ىذا من النص. –أ 

 المقارنة بين األشياء لبياف تميزىا كأفضليتها.   علل كثرة استخدامو.  -ب
 :التعريف بالكاتب

 . ـ( أديب كمفكر مصرم1954-1886أحمد أمين ) :اسمه
 . شارؾ في إخراج "مجلة الرسالة" -3.  أنشأ مجلة "الثقافة" -2.  عمل في جامعة القاىرة -1: مساهماته

 .  (الذم أخذ منو النص  )"فيض الخاطر"  -3.  "ضحى اإلسبلـ" -2.  "فجر اإلسبلـ" -1 :أهم مؤلفاته

يبين أحمد أمين في ىذا النص كيف يمكن لئلنساف أف يكوف سعيدان؛ ألف السركر ينبع من داخل : مناسبة النص  
اإلنساف ال من الظركؼ الخارجية المحيطة بو حسب، كيذكر السبل كالوسائل التي يمكن بها أف يحقق الفرح كالسركر، 

قويان متحمبلن الصعاب، كأال يفكر بنفسو كثيران ككأنها مركز العالم، كأف يمؤل كقت فراغو بما ىو نافع  نحو أف يكوف
كمفيد مثل العمل، كىو يرل أف على اإلنساف الذم يبحث عن السركر أال يفكر في ما ىو سلبي، بل يوجو تفكيره نحو  

  باعو، كال يضيعها في ما يكدر عيشو.كل ما ىو إيجابي، كأف يجتهد في أف يجعل السعادة طبعان من ط
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 : السِّمات الفنيَّة للنَّصِّ 

 . ، كالمقابلةكالكنايات ،كالتشبيهات ،( استخداـ الصور الفنية1
 استخداـ أسلوب التػػَّػفضيل. ( 2
  ( توظيف بعض عناصر الطبيعة.3

 (.الهمزةغويَّػة: )قضايا ل  
 ( الهمزة في أكَّؿ الكلمة )ىمزة الوصل كىمزة القطع(: 1)

 : ىمزة القطع )أ، إ( كتنطق دائمان  : ىمزة الوصل )ا( ال تنطق في درج الكبلـ : هاعمواض
 األسماء: ابن كابنة، اثناف كاثنتاف، امرؤ كامرأة، اسم.  في األسماء 

 ىمزة )أؿ( التعريف إذا اتصلت باالسم. 
 األسماء ما عدا التي ذ ك َرت. 

 الحركؼ المهموزة: أك، إف، أف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في الحركؼ 
 الفعل الثبلثي مهموز الفاء: أكل، أخذ  أمر الفعل الثبلثي: اكتْب، ادرْس، اقرْأ.  الفعل الثبلثي 
 فعل الرباعي  كأمره  كمصدره: ماضي ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفعل الرباعي 

ْن  إحساف   أْحَسَن  أْحس 
 ماضي الفعل الخماسي  كأمره  كمصدره:  الفعل الخماسي 

ْد  اقتصاد   اقْػَتَصَد   اقْػَتص 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماضي الفعل السداسي  كأمره  كمصدره:  الفعل السداسي 
ـْ  ـَ  اْسَتْخد   استخداـ   اْسَتْخَد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفعل المضارع  ، أستخد  الم ْسَند إلى المتكل م: أكتب 
ب ( الهمزة المتوسطة: 2) تعتمد كتابتها على حركة الهمزة كحركة الحرؼ الذم قبلها، فَػت ْكَتب على حرؼ ي ناس 

 : نحوالحركة األقول منهما، علمان بأفَّ الكسرة أقول الحركات تليها الضمة فالفتحة فالسكوف التي ليست بحركة، 
   : )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور(. ذ ْئب  -أ 

(. : م ْؤتة  -ب    )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مضمـو
   : )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مفتوح(. َمْأموف  -ج

ب تلك الحركة، نحو: ( الهمزة المتطرفة: 3)  تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها، فَػت ْكَتب على حرؼ ي ناس 
  : )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مفتوح(.قَػَرأ  -أ 



 أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".م.          إعداد األستاذ: فتحً 9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 
 

(. :تهيُّؤ  -ب   )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مضمـو
  : )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مكسور(. شاط ئ -ج
  : )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها ساكن؛ فتكتب مفردة على السطر(.مْلء  -د
     : )ألنها ىمزة متطرفة كقبلها حرؼ مد ؛ فتكتب مفردة على السطر(.دعاء  -ق
: )ألنها ىمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" كالحرؼ الذم قبلها من شيئان ، دفئان  -ك

 الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا؛ فتكتب على نبرة(. 
: )ألنها ىمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" كالحرؼ الذم قبلها ال يمكن ضوءان ، جزءان  -ز

 لى السطر(. كصلو بما بعده؛ فتكتب مفردة ع
 ( اضبط حرؼ الشين أك السين في الكلمات اآلتية: 4)

ئوف، منَشأ، مْسؤكؿ، س ئل.  ئ، نْشء، ينش  ئ، منَشأة، ناش   نَشأ، منش 
 ( اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي: 5)

.   )مبلءمة/ -أ  ـ  المعل م  إستراتيجيَّات تدريس ..... للمحتول التعليمي   (. مبلئمةيستخد
 (. مكافأةص ر َفْت للطَّالب الجامعي  ..... مالػيَّة لتميُّزه.   )مكافئة/ -ب
 (. ابذؿ..... جهدؾ تشعر بالسعادة.   )أبذؿ/ -ج

 ( بي ن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحتو خط في العبارات اآلتية: 6)
 ا متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن. ك ت َبْت على السطر؛ ألنهكبير.     عبءالمسؤكلية  -أ 

  ك ت َبْت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.بالشَّيء ي ْذَكر.    الشَّيء -ب
.    االقتصادتطوَّر الػتَّعليم  نحو  -ج  اقتصاد(. -ىمزة كصل/ مصدر لفعل خماسي )اقتصدالمعرفي 
 ىمزة قطع/ فعل ثبلثي مهموز الفاء. المبرَّة اليتيم.    َأَكت   -د
 ىمزة كصل/ فعل ماض  سداسي. العامل بعد عملو.    استراح -ق

( كمنفردة في كلمة )شاَء(. 7) ْئت   ( عل ل: تكتب الهمزة على نبرة في كلمة )ش 
ْئت     ك ت َبْت على نبرة؛ ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور.   :ش 
.   :شاءَ   ك ت َبْت على السطر؛ ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها حرؼ مد 
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( ع د إلى الفقرة الثامنة من نص  القراءة، كاستخرج منها الكلمات المهموزة، كبي ن سبب كتابة الهمزة بالصورة 8)
 التي رسمت عليها.  

 ك ت َبْت على نبرة؛ ألنها مكسورة كما قبلها مد  ساكن. : المسائل
. : البؤس  ك ت َبْت على كاك؛ ألنها ساكنة كما قبلها مضمـو
 . ك ت َبْت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ مد  ساكن: األعباء

ك ت َبْت على نبرة؛ ألفَّ الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب"، كالحرؼ الذم قبلها من : شيئان 
  الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا.   

، البحار، األنهار   ... إلخ الحزف، األفق، اإلنساف، العالم، الشمس، القمر، النجـو
 )أؿ( التعريف ىمزتها كصل دخلت على أسماء. 

ىمزة قطع في بداية االسم / ألنها أسماء ليست من مجموعة    ... إلخأفق، إنساف، أىم، أسباب، أفقو، أعباء 
 بنة، اثناف كاثنتاف، امرؤ كامرأة، اسم. األسماء التي فيها ىمزة كصل كىي: ابن كا

 ىمزة قطع ألنها حركؼ مهموزة.     أفَّ في )ألنَّها(، أْف، إْف، إلى، إفَّ 

 (.المقالة) الكتابة
 خطىاث إػذاد المقبلت: 

 اإلػذاد والخحضيز: جمغ الحقبئق واآلراء في مىضىع المقبلت.  -1

  .الخنفيذ: حزحيب األفكبر وػزضهب في فقزاث مخسلسلت ومخزابطت -2

الخنقيح والخحزيز: الخطىة األخيزة الخي ينظز فيهب الكبحب في لغت مقبلخه وصحت حزاكيبهب ورصبنت  -3

 ػببراحهب. 

الخي ، مزاػيبً الخطىاث كلمتمئت وخمسين ػن  بمب ال يقل   في واحذ من المىضىػين اآلحيين مقبلتاكخب 

 : درسخهب

   . أثز االبخسبمت في حيبة األفزاد( 2)سؼبدة المزء في ػطبئه.   ( 1)

 أحأكذ من أنني:خي المقبلت بؼذ كخبب

    .جمؼج الحقبئق واآلراء في مىضىع المقبلت( 1)

 . رحبج األفكبر وػزضخهب في فقزاث مخسلسلت ومخزابطت( 2)

         . ونظزث في صحت حزاكيبهب ورصبنت ػببراحهب نقحج مقبلخي وحزرحهب من األخطبء اللغىيت،( 3)

 . اسخبؼذث المؼلىمبث واألفكبر المكزورة الخبرجت ػن المىضىع( 4)
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 الشتوية/ الدورة  9102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

  (، ثمَّ أجب عن األسئلة الَّتي تليو:فن السركر)النص اآلتي من اقرأ 
َن األْمر حتَّى تراه َحر جَ   ة االحتماؿ؛ فما إْف ي صاب المرء بالػتَّافو م   أكَّؿ  درس  يجب أْف يػ تَػَعلََّم في فن  السُّركر قوَّ

َف الَوْجو ، ناك َس الَبَصر ،  َي إذا َحَدَثْت ، كتق  تتناجى الهمـو في َصْدر هالصَّْدر ، كاس  ضُّ َمْضَجَعو، كتؤر ؽ  َجْفَنو، َكى 
يَّ الباؿ  فار َغ الصَّ ل   ـَ ملَء جفونو َرض  ْنو  نَػَفسان، كنا  . ْدر  َمْن ى َو أْقول اْحتماالن، َلْم يػ ْلق  لها باالن، َكَلْم ت َحر ؾ م 

ركر حولو. كجزء كبير من اإلخفاؽ ، كيخلق السُّ ب  على المصاع   بَ يتغلَّ  اإلنساف أفْ  و ففي استطاعة  ىذا كل   كمعَ    
 نْ ة الواحدة مَ ركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّ ا نرل في الظُّ ػركر يرجع إلى الفرد نفسو، بدليل أنَّ في خلق السُّ 

 . حزنان  شيء   كل    نْ سركران، كإلى جانبو أخوه الذم يخلق م   شيء   كل    نْ م   يخلقَ  يستطيع أفْ 

  من التركيبين اآلتيين: اذكر المعنى الذم يفيده كل   -1
َف الَوْجو :   -.   بضائق  الصَّْدر  َحر َج الصَّْدر :  -أ  . عابس أك حزينكاس 

2-   .   أرؽ اكتب الجذر الل غوم  لكلمة )تػ َؤر ؽ( الواردة في النص 

ة االحتماؿ لدل الفرد سببان في جلب السركر لو.  -3  بي ن كيف تكوف قوَّ
إف قوة االحتماؿ تجعل صاحبها يتخطى الهمـو كالمصاعب من غير أف يأبو لها كىو قادر على تجاكزىا في 

 نفسو كعقلو كإدراكو، ما يجعلو أقول كأقدر على التعامل معها، فيغدك مرتاحان مطمئن الباؿ. 

 رد نفسو؟ ما الدليل الذم ذكره الكاتب ليؤكد أفَّ جزءان كبيران من اإلخفاؽ يعود إلى الف -4
ْن كل  شيء  سركران، كإلى  أنَّػا نرل في الظُّركؼ الواحدة كاألسرة الواحدة كاألمَّة الواحدة َمْن يستطيع أْف يخلَق م 

ْن كل  شيء  حزنان.   جانبو أخوه الذم يخلق م 

 كض ح الصورة الفنية في قوؿ الكاتب: تتناجى الهمـو في صدره.  -5
 ف بعضهم بعضان على عواطفهم كأسرارىم. صوَّر الهمـو أشخاصان يطلعو 

 كناية عن الحزف كالعبوس. كض ح الكناية في قوؿ الكاتب: ناكس البصر.   -6

 اذكر اثنين من مؤلفات أحمد أمين. -7
 "فيض الخاطر.  -3"ضحى اإلسبلـ".   -2فجر اإلسبلـ".   -1


