قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال األول  :اقرأ
ّ
الكلمة الحلوة  ،الكلمة اللطٌفة  ،ما أحو َج أسماعنا إلٌها  ،بل ما أحوج قلوبنا ! إنّ كلمة شكر أو ثناء  ،كلمة
ُّ
تلطف أو ُدعاء ُ ،تقال فً حٌنها  ،تفعل فعل السحر  ،ف ُتفرح القلب الحزٌن  ،وتمسح عرق المُت َعب ،
وتحرّك الهمّة والمروءة  .إ ّنها مفاتٌح القلوب  .فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة  ،ولو كان دونك مقاما ً
أو كان اجٌراً لك  ،من فضلك أو اعمل معروفا ً ُ ،كن واثقا ً أ ّنه سٌإ ّدي العمل على خٌر وجه ؛ أل ّنــه
سٌإ ّدٌه بمحبّة  ،ث ّم متى كافؤته بكلمة ال ّ
شكر أو الثناء أو ال ّدعاء  ،زدته تعلّـقا ً بك وحرصا ً على إرضابك .
الكلمة الحلوة من مزاٌــا اإلنسان  ،فاآللة توفّر لها الوقود وال ّزٌت فتصدع بؤمرك  ،ولٌست فً حاجة إلى
أن تقول لهــا  :من فضلك أو أشكرك  ،وهً تإ ّدي العمل بدقّة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان  ،لكنّ
ص َمم اآللة  ،ال ّنفوس المتن ّكرة إلنسانٌّتها تفضّل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان
النفوس الصمّاء َ
وأجر ٌُد َفع ال نصٌب للقلب وال للّسان فٌه ،
ُنجز
 ،فتصبح فلسفة التعامُل بٌن ال ّناس على أساس
عمل ٌ َ
ٍ
ٍ
وتصبح الحٌاة – كما قالت العاملة األمٌّة – شٌبا ً ال ٌطاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ .ما معنى كل ّ من  :المروءة  ،مقاما ً  ،تصدع ؟
المروءة  :األخالق والنخوة وكمال الرجولة  ،،،مقاما  :منزلة أو مكانة  ،،،تصدع  :تنفذّ
ٕ .ما سبٌل اإلخالص فً العمل كما ٌرى الكاتب ؟ مع التمثٌل على ذلك ؟
الثناء والشكر  ،،،من فضلك أو اعمل معروفا ً
ٖ .هات ح ّقٌن من حقوق العمال كما فهمتها من الدرس .
الحفاظ على كرامة العمال وتحدٌد ساعات العمل والمعاملة الطٌّبة
النص ؟
ٗ .هات ثالثا من آثار الكلمة الحلوة كما تفهم من
ّ
ُتعب  ،وتحرّ ك الهمّة والمروءة
ُتفرح القلب الحزٌن  ،وتمسح عرق الم َ
٘ .فأنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة من فضلك ُكن واثقا ً أ ّنه سٌؤدّي العمل على خٌر وجه  .علل .
أل ّنــه سٌإ ّدٌه بمحبّة
 .ٙكٌف ٌحرص صاحب العمل على توطٌد عالقته بال ُع ّمال  ،وتحفٌزهم على العمل ؟
بالحِفاظ على كرامتهم و َت َج ُّنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطٌّب  ،وال ُّشكر .
 .7ما الجذر اللغوي لكلمة " مروءة " ؟؟ مرإ
 .8وضح الصورة الفن ٌّة فً  :إنّ الكلمة الحلوة مفاتٌح القلوب
شبّه القلوب باألبواب والكلمة الحلوة بالمفتاح
السحر ؟ إذا قٌلت فً حٌنها
 .9متى تفعل الكلمة الحلوة فعل ّ
ٓٔ .هات صورتٌن من صور التعزٌز والثناء  ( .من فضلك  ،،اعمل معروفا )
النص ؟ أ -أثر الكلمة الطٌّبة ب -ما ٌجب أن تكون علٌه العالقات بٌن أفراد المجتمع
ٔٔ .ما الذي تناوله الكاتب فً
ّ
اإلنسانً  ،بتوضٌح أهمٌة الكالم الطٌّب واللباقة فً الحدٌث  ،وأثره فً القلوب وتقوٌة روابط األلفة والمحبة بٌن
الناس ( األهل  ،األصدقاء  ،الخادم والمخدوم ) .
النص ؟ موالٌد األرق
ٕٔ .ما اسم الكتاب الذي أخذ منه
ّ
وضح ذلك
ٖٔ.
فرق الكاتب بٌن إنسان مادّي وإنسان للعاطفة دور كبٌر فً حٌاته ّ .
ّ
وأجر ٌُد َفع ال نصٌب للقلب وال للّسان فٌه .
ُنجز
االنسان المادّي ٌ :تعامل مع ال ّناس على أساس
عمل ٌ َ
ٍ
ٍ
االنسان الذي للعاطفة قٌمة فً حٌاته ٌ :ق ّدر قٌمة الكالم الطٌّب فالكلمة الحلوة طبعٌ فٌه وٌنظر للحٌاة بمنظار االنسانٌّة .
ص َمم اآللة  :شبه االنسان الما ّدي باآللة الصمّاء
ٗٔ .وضح الصورة الفنٌة فً  :النفوس الص ّماء َ
ّ
٘ٔ .بم تختلف اآللة عن االنسان ؟؟ أ -تو ّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك ب -ولٌست فً حاجة إلى أن تقول
لهــا  :من فضلك أو أشكرك ج -تإ ّدي العمل بد ّقة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان
 .ٔٙما داللة  ":إنها حٌاة ال ُتطاق " ؟ أنّ المعاملة لم تعد ُتحتمل وقد تجاوزت الح ّد .
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الثانً  :اقرأ
ّ
إنّ التمسك باستقاللنا الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل العربً المنفتح على اآلخر؛ انطال ًقا من خصوصٌته التً
تحترم التنوّ ع بؤشكاله والتعددٌة الثقافٌة التً تقو ُدنا إلى الحدٌث عن مفهوم العٌش المشترك .وال ننسى أن
الحضارات العظٌمة تفسح المجال للتنوّ ع وتتخذ من "التسامح للجمٌع" شعارً ا .كذلك كانت الحضارة
اإلسالمٌة فً أوج ازدهارها تتسع لدٌانات وثقافات متباٌنة وتض ّم أفرا ًدا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة.
فكان التنوّ ع من مكامن القوة واالختالف أحد الس َنن الكونٌّة التً قام على أساسها الوجود .وحٌنما تعجز
العقول عن تفسٌر طبٌعة االختالف ،وتؤْبى القلوب تقبّل اآلخر واستٌعاب نظرته فً الحٌاة ،وٌتف ّ
شى
التعصّب للطابفة أو العقٌدة سرعان ما تنشؤ الحواجز وٌزداد التباعد بٌن شرابح المجتمع الواحد ،وتخت ّل
التوازنات الطبٌعٌة لعالقة اإلنسان بؤخٌه اإلنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ .ما معنى كل من  :أوج  ،األعراق  ،السنن الكون ٌّة
أوج  :العلوّ  ،،األعراق  :األصول  ،،السنن الكونٌّة  :ما أودعه هللا فً الكون من قوانٌن وأسباب
معان ؟
وضح ما تحمله عبارة " التسامح للجمٌع " من
ٕ.
ّ
ٍ
التساهل والتٌسٌر فً التعامل مع اآلخرٌن  ،وتقبّلهم على اختالف أدٌانهم أو أجناسهم أو أصولهم .
ٖ .جعل سمو األمٌر الحسن الحضارة االسالم ٌّة نوذجا للحضارات العظٌمة  ،ب ٌّن ذلك .
َّ
ألنها ت ّتخذ من شعار "التسامح للجمٌع " شعاراً  ،وكانت الحضارة االسالمٌّة فً أوج ازدهارها تتسع لدٌانات وثقافات
متباٌنه وتض ّم أفراداً ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة .
قوة ال ّ
شعوب  ،وضح ذلك .
ٗ.
التنوع الثقافً من أه ّم مصادر ّ
ّ
ً
ّ
التنوّ ع من مكامن القوة ألنه ٌقود إلى العٌش المشترك  ،انطالقا من الخصوصٌّة واالستقالل الثقافً التً تحترم التنوّ ع
بؤشكاله والتع ّددٌة الثقافٌّة فتقود إلى العقل المنفتح على َ
اآلخر بخبراته المختلفة .
٘ .ما داللة عبارة ( العقل العربً المنفتح على َ
اآلخر ) ؟؟
البُعد عن التعصّب  ،وقبول َ
اآلخر  ،واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة .
 .ٙكٌف ٌو ّفق االنسان العربً بٌن االستقالل الثقافً واالنفتاح على َ
اآلخر فً ضوء فهمك النص؟
االستقالل الثقافً ال ٌعنً منع االنفتاح على ثقافات اآلخرٌن  ،بل ٌعنً هوٌّة ثقافٌّة مستقلّة بذاتها  ،وفً الوقت نفسه تتقبّل
اآلخر وتنفتح على ثقافاته  ،وتحترم التنوّ ع والتعد ّدٌة الثقافٌّة وتحتكم إلى العقل .
التعصب ؟؟
 .7ما النتائج المترتبة على عدم قبول اآلخر  ،وانتشار
ّ
تنشؤ الحواجز وٌزداد التباعد بٌن شرابح المجتمع الواحد ،وتخت ّل التوازنات الطبٌعٌة لعالقة اإلنسان بأخٌه اإلنسان
 .8متى تكون الحضارة عظٌمة ؟؟
عندما تفسح المجال للتنوّ ع وتتخذ من "التسامح للجمٌع" شعارً ا
التنوع من مكامن القوة واالختالف أحد الس َنن الكون ٌّة التً قام على أساسها الوجود
النص دلٌال على أن
 .9هات من
ّ
ّ
.
ً
أفرادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة
كانت الحضارة اإلسالمٌة فً أوج ازدهارها تتسع لدٌانات وثقافات متباٌنة وتض ّم
ٓٔ .ما الجذر اللغوي لكل ّ من  :استٌعاب  ،ت ّتسع  ،استقالل  ،انتشار
وعب  ،وسع  ،قلل  ،نشر
النص السابق ؟؟
ٔٔ .ما مناسبة
ّ
استذكار أمجاد الثورة العربٌّة ال ُكبرى وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من ِق ٌَم الحق والعدل والمساواة مبادئ لها .
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الثالث  :اقرأ
ّ
والكلمة الحلوة ال تغنً عن األجر الما ّدي  ،وال تكون على حسابــه  ،فتحاول أن تنقص منه وتقتصد ؛ ألنّ
األجر واجب كما أنّ الخدمة واجبة  ،لكنّ الكلمة الحُلوة عطاء ؛ فحٌن ٌدفع صاحب العمل األجــر وهو
ٌقول  :سلمت ٌداك  ،ومتى ٌقبض العامل أجره وهو ٌقول لصاحب العمل  :عوّ ض هللا علٌك  ،أو ٌو ِجز
َ
باآلخر لم تعد عالقة
االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك ٌ ،شعر كالهما أ ّنه فعل أكثر من الواجب  ،وأنّ عالقته
الج ٌْ َبٌْن  ،وإذا الخِدمة الما ّدٌة ترتدي طابعا ً إنسانٌّا روحان ٌّا ً هو
منفعة ما ّدٌّة صِ رفة  ،وأنّ القل َبٌْن حال مح ّل َ
الطابع الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العالقات بٌن ال ّناس ؛ أل ّنــه ٌشٌع ُّ
ّ
الطمؤنٌنة وٌنشر الهنــاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ .ما معنى كل ّ من  ":صِ رفة ٌ ،شٌع ؟؟
صرفة  :خالصة ٌ ،،،شٌع ٌ :نشر
ٕ .أشار الكاتب إلى أنّ َدفع صاحب العمل األجر واجب  ،والكلمة الحلوة عطاء :
أ -هل تؤ ٌّد الكاتب فً ذلك ؟ ولماذا ؟
أوافق الكاتب فً أنّ دفع األجر واجب على صاحب العمل  ،وأخالف الكاتب فً أنّ الكلمة الحُلوة عطاء
ولٌست واجبا ؛ فؤرى أنها أٌضا ً وجبا كدفع األجر .
ب -ما الذي ٌُضفٌه هذا العطاء على العالقة بٌنهما ؟
ّ
إنّ العالقة بٌنهما لم تعُد عالقة ما ّدٌة صِ رفة وأنّ قلبٌهما حال مح ّل ج ٌْ َبٌْهما  ،بطابع إنسانً روحانًّ
االنسانً الروحانً بٌن الناس
ٖ .علل ٌ :جب أن ٌسود الطابع
ّ
أل ّنه ٌُشٌع َّ
الطمؤنٌنة وٌن ُ
شر الهناء
ٗ .ما المقصود بقول الكاتب  ":وإنّ القلبٌن ّ
حال محل ّ الج ٌْ َبٌن " ؟
العالقة اإلنسانٌّة تطغى على العالقة المادٌّة
عوض هللا علٌك " ؟ الدعاء
٘ .ما المعنى البالغً لجملة " َّ
ما الجذر اللغوي لـ ( روحانًّ  ،الطمؤنٌنة ) ؟ روح  ،طمؤن
 .ٙوضح الصورة الفن ٌّة فً  " :الخدمة المادٌّة ترتدي طابعا ً إنسان ٌّا " ؟
شبه اإلنسانٌة رداء والخدمة إنسانا ٌلبسه
 .7الكلمة الحلوة ال تغنً عن األجر المادّي  ،وال تكون على حسابــه  ،علل
ألنّ األجر واجب كما أنّ الخدمة واجبة .
النص ؟
 .8ما أثر كلمات الشكر والثناء على الخادم والمخدوم كما ورد فً
ّ
َ
باآلخر لم تعد عالقة منفعة ما ّدٌّة
أٌ -شعر كالهما أ ّنه فعل أكثر من الواجب بٌ -شعر كالهما أنّ عالقته
الج ٌْ َبٌْن
صِ رفة جٌ -شعر كالهما أنّ القل َبٌْن حال مح ّل َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الرابع  :اقرأ
ّ
وبعد مرور ما ٌقارب المبة عام على هذه الدعوة ،ما زلنا نستذكر بكل اعتزاز المنطلقٌن األساسٌٌّن للثورة
العربٌة الكبرى :حفظ كرامة العروبة والتمسك بق ٌَم اإلسالم النبٌلة السامٌة( .االتجاهات الفكرٌة للثورة
العربٌة الكبرى من خالل جرٌدة القبلة ،د .سهٌلة الرٌماوي ،1992 ،ص  )22لقد تص ّدت هذه الثورة
لمظاهر استغالل الدٌن الحنٌف كافة؛ مإكد ًة ،فً اآلن نفسه ،أنّ اإلسالم والتقدم صنوان ال ٌفترقان .كما
طالبت بتطبٌق نظام ال ّ
شورى كوسٌلة من أهم وسابل اإلصالح االجتماعً والسٌاسً .وأولَت البعد
الحضاري اإلنسانً للمنطقة العربٌة بؤكملها والتمسك بالتراث واألصالة الحضارٌة فً مواجهة األخطار
المحٌقة باألمة ُج ّل اهتمامها وعناٌتها.
وكان من أبناء األمّة التوّ اقٌن إلى الحرٌة والتغٌٌر سلٌمان البستانً ،الذي كان ٌتطلع إلى مستقبل ٌتحقق
فٌه اإلصالح المنشود وٌتم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌّن فً كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانٌة قبل
الدستور وبعده" .1908 ،وهنا أقول :ال ٌع ّد التارٌخ سٌرورة سردٌّة ،إنما هو ذكرى وعبرة تحفز الخٌال
على التفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو حدود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التواقٌن  ،،،االستبداد
ٔ .ما معنى كل ّ من  :صنوان  ،،المحٌقة ُ ،،،جل ّ ّ ،،،
التواقٌن  :صٌغة
صنوان  :واحدهما  :الصّنو وهو المِثل والنظٌر  ،،،المحٌقة  :المحٌطة  ،،،جل ّ  :معظم أو ك ّل ّ ،،
تاق َ /
مبالغة من َ
تاق إلى  :كثٌر الرغبة والشوق  ،،االستبداد  :االنفراد بالرأي من غٌر مشورة  ،،سٌرورة  :االمتداد
واالستمرار
ٕ .ما المنطلقان األساس ٌّان للثورة العرب ٌّة الكبرى ؟
حفظ كرامة العروبة والتمسك بق ٌَم اإلسالم النبٌلة السامٌة
ٖ .كٌف تصدّ ت الثورة العرب ٌّة الكبرى لمظاهر استغالل الدٌن الحنٌف ؟
بالتؤكٌد على أنّ اإلسالم والتقدم صنوان ال ٌفترقان
ٗ .ما هً المبادئ التً نادت بها الثورة وعملت على تحقٌقها ؟؟
 تص ّدت هذه الثورة لمظاهر استغالل الدٌن الحنٌف كافة
 طالبت بتطبٌق نظام ال ّشورى كوسٌلة من أهم وسابل اإلصالح االجتماعً والسٌاسً
 وأولَت البعد الحضاري اإلنسانً للمنطقة العربٌة بؤكملها والتمسك بالتراث واألصالة الحضارٌة فً مواجهة األخطار
المحٌقة باألمة جُ ّل اهتمامها وعناٌتها
النص ؟؟
٘ .علل اختٌار البستانً كمثال فً هذا
ّ
ألنّ تطلّعاته كانت منسجمة مع مبادئ النهضة العربٌّة
النص ؟؟
 .ٙما أهم ٌّة نظام الشورى كما ٌتضح من
ّ
إ ّنه وسٌله من وسابل اإلصالح االجتماعً والسٌاسً
فسر ذلك .
 .7جاءت تطلّعات البستانً منسجمة مع مبادئ النهضة العرب ٌّة ّ ،
كان من أبناء األمّة التوّ اقٌن إلى الحرٌة والتغٌٌر ،وكان ٌتطلع إلى مستقبل ٌتحقق فٌه اإلصالح المنشود وٌتم فٌه تفكٌك
االستبداد  ،وهو ما ٌتوافق مع مبادئ النهضة العربٌّة
فسر ما ٌأتً  :أ -االسالم والتقدّ م صِ ْنوان ال ٌفترقان .
ّ .8
أي أنّ اإلسالم ٌدعو إلى التق ّدم واالزدهار وتنوٌر البشرٌّة وٌدعو إلى النهضة والرقًّ .
النص ؟
 .9ما الغرض من تعلُّم التارٌخ كما ورد فً
ّ
التارٌخ ذكرى وعِ برة تحفز الخٌال على التفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو حدود.
النص ؟ ( الكسرة )
ٓٔ .أشكل حرف العٌن فً ( عبرة ) الواردة فً
ّ
َّ
ٔٔ .وضح الصورة فً  " :تفكٌك االستبداد "  :صور االستبداد بشًء متشابك ٌُ َفكك
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الخامس  :اقرأ
ّ
سمعتها تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء  " :هذه حٌاةٌ ال ُتطاق ! نعمل سحابة ال ّنهار وبعض اللٌل  ،وال ُنكا َفؤ
إال بالتؤنٌب واالنتهار  ،ال نسمع من أحد كلمة حلوة  ،إنها حٌاةٌ ال ُتطاق ! " كانت المتكلّمة عاملة أمٌّة ،
تخاطب فتاة البٌت التً انتهرتها  ،وصبّت علٌها اللوم ؛ ألنها قصّرت فً أداء واجب  .وٌظهر أنّ ربة
البٌت كانت قد أمطرتها بمثل هذا الوابل فً الصّباح الباكر  ،وأنّ ربّ البٌت لم ٌوفّر صوته فً المساء
الذي سبق  ،فتفجّر البركان  ،بركان اإلنسانٌّة فً أبسط مطالبهــا  ،وتكلّمت الخادمة األمٌّة بلغة فٌلسوف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ .ما معنى كل من  :التؤنٌب  ،،االنتهار  ،،الوابل  ،،سحابة النهار  ،،فٌلسوف
التأنٌب  :التوبٌخ والتعنٌف  ،،،االنتهار  :ال ّزجر  ،،،الوابل  :الغزٌر( ٌُقال للمطر الشدٌد )
سحابة النهار  :طٌلة النهار  ،،،فٌلسوف  :حكٌم
النص ؟؟ الجواب  :المقالة
ٕ .ما نوع الفن الذي ٌنتمً إلٌه
ّ
النص ؟؟ الجواب  :موالٌد األرق
ٖ .ما اسم الكتاب الذي أخذ منه
ّ
ٗ .صِ ف نهج الكاتب فً هذه المقالة .
ّ
والحق
أ -التفكٌر والتعبٌر بلغة تبعث على األمل والتفاإل فً التعامل بٌن الناس  ،ودفعهم نحو الخٌر
ب -االلتزام نحو مجتمعه والمحٌطٌن به  ،وشعوره القويّ بما ٌنقص المجتمع لٌنهض وٌنمو وٌصبح أجمل
وأفضل المجتمعات .
٘ .وضح الصور الفن ٌّة فً :
صبّ
أ -وصبّت علٌها اللوم  :شبّه اللوم بسابل ٌُ َ
ب -أمطرتها بمثل هذا الوابل فً الصّباح الباكر  :شبّه عبارات التؤنٌب واالنتهار بالمطر الشدٌد
 .ٙعا َملَت ر ّبة البٌت الخادمة معاملة قاسٌة ؛
أ -هات صورا من تلك المعاملة ؟ التؤنٌب واالنتهار بصو ٍ
عال واللوم
ت ٍ
ب -ما سبب هذه المعاملة ؟؟ تقصٌر الخادمة فً أداء واجب
ّ
تستحق هذه المعاملة ؟ ب ٌّن رأٌك .
ج -هل تظنّ أ ّنها
ال أظ ّنها تستحق تلك المعاملة ؛ إذ ٌُمكن توجٌه الخادمة بالكالم الطٌّب الحلو
د -ما الذي كانت تتو ّقعه العاملة من أهل البٌت مقابل عملها ؟؟ الكلمة الحلوة
 .7وضح داللة كل من :
أ -سمعتها تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء
ش ّدة الضٌق والحزن
ب -تكلّمت الخادمة األم ٌّة بلغة الفٌلسوف
تجربتها جعلتها تتكلّم كالحكماء رغم أمٌّتها  ،داللة على قهرها وضعف احتمالها
ج -نعمل سحابة النهار وبعض اللٌل
العمل طوال الٌوم  ،دون تحدٌد لساعات العمل
فتفجر البركان  ،بركان اإلنسان ٌّة
د-
ّ
داللة على أنّ الخادمة لم َتعُد تحتمل هذه المعاملة  ،فثارت واضطربت .
 .8ما داللة تكرار عبارة  " :حٌاة ال ُتطاق " فً رأٌك ؟؟
تؤكٌد أنّ هذه المُعاملة لم َتعُد ُتح َت َمل  ،وقد تجاوزت الح ّد
النص
 .9هات حقوق الع ّمال التً ألمح إلٌها الكاتب فً
ّ
أ -تحدٌد ساعات العمل ب -الحفاظ على كرامة العمال ومعاملتهم بالكالم الطٌّب
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال السادس  :اقرأ
ّ
الكلمة الحلوة  ،الكلمة اللطٌفة  ،ما أحو َج أسماعنا إلٌها  ،بل ما أحوج قلوبنا ! إنّ كلمة شكر أو ثناء  ،كلمة
ُّ
تلطف أو ُدعاء ُ ،تقال فً حٌنها  ،تفعل فعل السحر  ،ف ُتفرح القلب الحزٌن  ،وتمسح عرق المُت َعب ،
وتحرّك الهمّة والمروءة  .إ ّنها مفاتٌح القلوب  .فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة  ،ولو كان دونك مقاما ً
أو كان اجٌراً لك  ،من فضلك أو اعمل معروفا ً ُ ،كن واثقا ً أ ّنه سٌإ ّدي العمل على خٌر وجه ؛ أل ّنــه
سٌإ ّدٌه بمحبّة  ،ث ّم متى كافؤته بكلمة ال ّ
شكر أو الثناء أو ال ّدعاء  ،زدته تعلّـقا ً بك وحرصا ً على إرضابك .
الكلمة الحلوة من مزاٌــا اإلنسان  ،فاآللة توفّر لها الوقود وال ّزٌت فتصدع بؤمرك  ،ولٌست فً حاجة إلى
أن تقول لهــا  :من فضلك أو أشكرك  ،وهً تإ ّدي العمل بدقّة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان  ،لكنّ
ص َمم اآللة  ،ال ّنفوس المتن ّكرة إلنسانٌّتها تفضّل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان
النفوس الصمّاء َ
وأجر ٌُد َفع ال نصٌب للقلب وال للّسان فٌه ،
ُنجز
 ،فتصبح فلسفة التعامُل بٌن ال ّناس على أساس
عمل ٌ َ
ٍ
ٍ
وتصبح الحٌاة – كما قالت العاملة األمٌّة – شٌبا ً ال ٌطاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٔ7ما معنى كل ّ من  :المروءة  ،مقاما ً  ،تصدع ؟
المروءة  :األخالق والنخوة وكمال الرجولة  ،،،مقاما  :منزلة أو مكانة  ،،،تصدع  :تنفذّ
 .ٔ8ما سبٌل اإلخالص فً العمل كما ٌرى الكاتب ؟ مع التمثٌل على ذلك ؟
الثناء والشكر  ،،،من فضلك أو اعمل معروفا ً
 .ٔ9هات ح ّقٌن من حقوق العمال كما فهمتها من الدرس .
الحفاظ على كرامة العمال وتحدٌد ساعات العمل والمعاملة الطٌّبة
النص ؟
ٕٓ .هات ثالثا من آثار الكلمة الحلوة كما تفهم من
ّ
ُتعب  ،وتحرّ ك الهمّة والمروءة
ُتفرح القلب الحزٌن  ،وتمسح عرق الم َ
ٕٔ .فأنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة من فضلك ُكن واثقا ً أ ّنه سٌؤدّي العمل على خٌر وجه  .علل .
أل ّنــه سٌإ ّدٌه بمحبّة
ٕٕ .كٌف ٌحرص صاحب العمل على توطٌد عالقته بال ُع ّمال  ،وتحفٌزهم على العمل ؟
بالحِفاظ على كرامتهم و َت َج ُّنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطٌّب  ،وال ُّشكر .
ٖٕ .ما الجذر اللغوي لكلمة " مروءة " ؟؟ مرإ
ٕٗ .وضح الصورة الفن ٌّة فً  :إنّ الكلمة الحلوة مفاتٌح القلوب
شبّه القلوب باألبواب والكلمة الحلوة بالمفتاح
السحر ؟ إذا قٌلت فً حٌنها
ٕ٘ .متى تفعل الكلمة الحلوة فعل ّ
 .ٕٙهات صورتٌن من صور التعزٌز والثناء  ( .من فضلك  ،،اعمل معروفا )
النص ؟ أ -أثر الكلمة الطٌّبة ب -ما ٌجب أن تكون علٌه العالقات بٌن أفراد المجتمع
 .ٕ7ما الذي تناوله الكاتب فً
ّ
اإلنسانً  ،بتوضٌح أهمٌة الكالم الطٌّب واللباقة فً الحدٌث  ،وأثره فً القلوب وتقوٌة روابط األلفة والمحبة بٌن
الناس ( األهل  ،األصدقاء  ،الخادم والمخدوم ) .
النص ؟ موالٌد األرق
 .ٕ8ما اسم الكتاب الذي أخذ منه
ّ
وضح ذلك
.ٕ9
فرق الكاتب بٌن إنسان مادّي وإنسان للعاطفة دور كبٌر فً حٌاته ّ .
ّ
وأجر ٌُد َفع ال نصٌب للقلب وال للّسان فٌه .
ُنجز
االنسان المادّي ٌ :تعامل مع ال ّناس على أساس
عمل ٌ َ
ٍ
ٍ
االنسان الذي للعاطفة قٌمة فً حٌاته ٌ :ق ّدر قٌمة الكالم الطٌّب فالكلمة الحلوة طبعٌ فٌه وٌنظر للحٌاة بمنظار االنسانٌّة .
ص َمم اآللة  :شبه االنسان الما ّدي باآللة الصمّاء
ٖٓ .وضح الصورة الفنٌة فً  :النفوس الص ّماء َ
ّ
ٖٔ .بم تختلف اآللة عن االنسان ؟؟ أ -تو ّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك ب -ولٌست فً حاجة إلى أن تقول
لهــا  :من فضلك أو أشكرك ج -تإ ّدي العمل بد ّقة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان
ٕٖ .ما داللة  ":إنها حٌاة ال ُتطاق " ؟ أنّ المعاملة لم تعد ُتحتمل وقد تجاوزت الح ّد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال السابع  :اقرأ
ّ
آن معا ً  ،وهً تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو ببطنها السّمٌك  ،كما أ ّنها
إ ّنها نبتة متعِبة ومُقلِقة فً ٍ
ترغمنً ك ّل صباح على إزاحة السّتابر كً ترى ال ّنور أو ٌراهــا  ،وتجبرنً على رٌّهــا  ،وتنظٌف
أوراقها من ال ُغبار  ،ث ّم تسمٌدهــا بٌن م ّدة وأخرى  ،أجزم بؤننً كره ُتهــا .
ما أثار غٌظً  ،هو ما قرأته فً إحدى الصّحف من أنّ النباتات التً تعٌش داخل البٌوت تحتاج إلى من
ٌبتسم لها أحٌانا ؛ ألنها مخلوقات حسّاسه  ،كابنات حٌّة تتلقّف االبتسامة  ،كما الضّوء الذي ٌبعث الحٌاة
فً عروقها .
هذا ما ٌنقصنً ث ّم إنّ االبتسام لٌس من طبعً  ،فؤنا أكاد أرخــً شفتًّ أمام أكثر األمور طرافة (.حسنً )
الذي جاء بها ٌعرف هذه الحقٌقة  ،فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرّد نبتة بلٌدة ؟
أفضل ح ّل هو أن أضعها خارج الغرفة  ،عند زاوٌة درج العمارة  ،لكنّ ( حسنً ) أوصانً بؤال أنقلها من
مكانها ؛ ألنّ تغٌٌر موقعها سٌإ ّدي إلى اضطرارها للتكٌّف مع المكان الجدٌد  ،وقد ال ٌناسبها  ،فتذبل
وتموت .
المفردات  :غٌظً  :غضبً الشدٌد  ،،،تتلقف  :تلتقط  ،،،ترغمنً  :تجبرنً
بلٌدة  :بطٌبة الفهم  ،خاملة  ،قلٌلة الحركة والنشاط  ،،،التك ٌّف  :التآلف مع الشًء واالندماج فٌه
األسئلة :
القاص من النبتة
 -1عدد األمور التً أثارت استٌاء
ّ
ترغم ه ك ّل صباح على إزاحة السّتابر كً ترى ال ّنور أو ٌراهــا ،
أ -تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو ف
وتجبره على رٌّهــا  ،وتنظٌف أوراقها من ال ُغبار  ،ث ّم تسمٌدهــا بٌن م ّدة وأخرى
ب -تحتاج إلى من ٌبتسم لها أحٌانا  ،ولٌس من طبعه االبتسام
القاص عن النبتة ؟
 -2ما الحقائق التً ذكرها
ّ
تحتاج إلى الضوء والريّ والتسمٌد وتنظٌف األوراق
 -3وضح الصور الفنٌة اآلتٌة
أ -كائنات ح ٌّة تتل ّقف االبتسامة  :شبّه النباتات باإلنسان ٌستقبل االبتسامة وٌرتاح لهــا
ب -كً ترى النور أو ٌراها  :شبّه النور والنبات بؤشخاص ٌرون بعضهم
ج -تجبرنً على ر ٌّها  :صور النبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها
 -4لماذا لم ٌبتسم الكاتب للنبتة ؟؟
ألنّ االبتسام لٌس من طبعه  ،فهو بالكاد ٌرخً شفتٌه ألكثر األمور طرافة
 -5لكنّ ( حسنً ) أوصانً بأال أنقلها من مكانها  ،علل
ألنّ تغٌٌر موقعها سٌإ ّدي إلى اضطرارها للتكٌّف مع المكان الجدٌد  ،وقد ال ٌناسبها  ،فتذبل وتموت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال الثامن  :اقرأ
ّ
خالل شهر آذار  ،انتعشت تلك ال ّنبتة  ،ونمت بما ٌوحً برغبتها فً التخلّص من عٌوب صمتها  ،ولكن
هذا لم ٌوقف صراعً الصّامت معها  ،فهً على أٌّة حال كابن ٌدهم حٌاتً ٌ ،خرق وحدتــً  ،وٌتد ّخل
فً ٌومٌّاتً  ،لماذا ال أتخلّص منها ؟ أال ٌمكن أن ٌكون
( حسنً ) قد تآمر على حٌاتً بوضعها فً غرفتً ؟
حٌن اقتربت ٌدي من ساقها  ،تحسّست تلك السّاق  ،إ ّنها خشنة مع طراوتها  ،ف ّك ُ
رت  :لن ٌستغرق األمر
أكثر من ثانٌة واحدة  ،أدٌر ٌدي  ،فؤقصف السّاق  ،حركة واحدة وأرتاح منها .
قلّبت الفكرة فً رأسً  ،فتوصّلت بسرعة إلى أ ّننً مُقدم على ارتكاب فِعلة تنتمً إلى سلسلة جرابم قتل
ال ّنفس  ،تراجعت  ،وتنهّدت  ،وجلست على المِقعد  ،ووضعت كفًّ أسفل ف ّكً مُح ّدقا ً بحٌرة وقلق .
تشربِبّ  ،وتولّدت ألوراقها عٌونٌ  ،عٌونٌ كثٌرة أخذت تراقبنً بحذر  ،فو ِج ُ
بت
فً تلك اللحظة رأٌ ُتها ِ
بشفتاي تفت ّران عن ابتسامة غٌر مفهومة  ،على األق ّل بالنسبة لً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفردات  :انتعشت  :عادت إلٌها قوتها وحٌوٌتها وصحّتها ٌ ،،،،دهم ٌ :فاجا  ،،،تآمر  :حاول اإلٌقاع به
ٌ ،،،خرق ٌ :شق  ،،،،أقصف  :أكسر  ،،،تنهّد  :تنفّس الصعداء  ،،،ف ّكً  :مغرس األسنان  ،،،،مح ّدق :
منعم النظر  ،،،،تشرببّ  :تم ّد عنقها لترى  ،،،،تفت ّران  :ابتسم وبدت أسنانه
األسئلة :
القاص بالتخلّص من النبتة ؟؟
 -1لماذا ف ّكر
ّ
أل ّنه رأى فٌها كابنا ٌدهم حٌاته وٌخرق وحدته وٌتد ّخل فً ٌومٌّاته
 -2ما الذي جعله ٌتراجع عن التخلّص منها ؟؟
شعوره أ ّنــه مُقدم على ارتكاب فِعلة تنتمً إلى سلسلة جرابم قتل ال ّنفس
 -3تق ّبل اآلخرٌن ضرورة فً حٌاتنا  ،ب ٌّن إلى أي مدى التزم الكاتب بذلك ؟
لم ٌكن الكاتب ملتزما المقولة التزاما ً مطلقا ً  ،فقد كان ٌحاول التخلّص منها ؛ إال أ ّنه كان ٌشعر بتؤنٌب
ضمٌره وٌتراجع  ،ث ّم ابتسم لها ابتسامة غٌر مفهومة بالنسبة إلٌه ث ّم أخذ ٌتفقّد أوراقها وٌُس ّر بسماع
صوتها وهً تتف ّتح فؤخذ ٌبتسم لهــا .
القاص عنصر الحركة :
 -4وظف
ّ
أ -م ّثل على ذلك
انتعشت تلك النبتة  ،ونمت  .اقتربت ٌدي من ساقها  ،تحسّست تلك السّاق
ب -ما األثر الفنً لتوظٌف عنصر الحركة ؟؟
بشكل ّ
أدق وأوضح
تقرٌب المعنى من نفس المتلقًّ  ،ونقل أفكار القاصّ
ٍ
صة ؟؟
 -5ب ٌّن زمن الق ّ
من شهر آذار إلى أٌّـــار
تحول إٌجابً نحو النبتة  ،وضحهــا
 -6بدت على
القاص مالمح ّ
ّ
فوجا بشفتٌه تفت ّران عن ابتسامة غٌر مفهومة
التحول ؟؟
 -7ما سبب هذا
ّ
إرادة الكاتب أن ٌتعوّ د على وجودهــا  ،والرغبة فً بقابهــا
 -8أشر إلى المواضع التً برزت فٌها المشاعر اآلتٌة
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
ا -التر ّدد  :قلّبت الفكرة فً رأسً  ،تراجعت
ب -الفرح  :فو ِج ُ
بت بشفتاي تفت ّران عن ابتسامة غٌر مفهومة  ،على األق ّل بالنسبة لً
تشرئ ِّب  ،وتولّدت ألوراقها عٌونٌن  :شبه النبتة
 -9وضح الصورة الفنٌة فً  :فً تلك اللحظة رأٌ ُتها ِ
بإنسان ٌمد رأسه لٌرى ما حوله  ،وشبه أوراقها بوجه فٌه عٌون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال التاسع  :اقرأ
ّ
وفً األٌّام الالحقة نمت وتوالت لها أوراق جدٌدة  ،أوراق خضراء ٌانعة  ،وحٌن بلغت منتصف الجدار ،
ُ
أردت توجٌهها نحو الباب كً تكسو ٌسار الجدار  ،أمّا هً فتوجّهت إلى
دبّ الخِالف بٌننا من جدٌد فؤنا
غٌر ما أرٌد  ،نحو ال ّنافذة .
أمسكت رأسها ُ ،
ُ
قلت كمن ٌُخاطب امرأة  :من هنا أٌّتها العزٌزة ولوٌ ُت ُع ُن َقها برفق ناحٌة
هدأت نفسً ،
الباب  ،ث ّم ربطته بخٌطٍ م ّتصل بحافة ذلك الباب  .وبعد أٌّام  ،عاد رأسها ٌتوجّه نحو ال ّنافذة  ،فبدت كؤ ّنما
تنظر إلى الوراء .
دب الخالف  :سرى روٌداً روٌداً
المفردات ٌ :انعة  :ناضجة وطٌّبة ّ ،،،
األسئلة :
 -1ما داللة ُ " :
قلت كمن ٌُخاطب امرأة  :من هنا أ ٌّتها العزٌزة ولوٌ ُت ُع ُن َقها برفق ناحٌة الباب "
داللة على التحوّ ل اإلٌجابً من القاصّ نحو ال ّنبتة .
القاص توجٌه ال ّنبتة نحو الباب ؟؟
 -2لماذا أراد
ّ
كً تكسو ٌسار الجدار  ،فقد بلغت منتصف الجدار
التوجه ولماذا ؟؟
 -3أٌن أرادت النبتة
ّ
أرادت التوجه نحو النافذة حٌث الضوء والهواء ؛ أل ّنها ترٌد البقاء والحٌاة
 -4وضح الصور الفن ٌّة فً :
دب الخالف بٌننا  :شبه النبتة بإنسان على خالف مع القاصّ
أّ -
ب -فبدت كأ ّنما تنظر إلى الوراء  :شبه النبتة بإنسان له عٌون ٌنظر إلى الخلف
ج -من هنا أ ٌّتها العزٌزة  :شبه النبتة بإنسانة عزٌزة على الشاعر ٌخاطبها برفق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد تتشببه األسئلة المقترحة ّ
لكه التميّز يكون بتحديد اإلجببة النموذجيّة وطريقة صوغ السؤال
النص اآلتً ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
السؤال العاشر  :اقرأ
ّ
صحٌ ٌح أنّ المشهد اثار فً نفسً أسىً مُب َهما ً  ،وال سٌّما حٌن ق ّد ُ
رت أ ّنها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهً
وتذكٌري بالتفاهم الذي حصل بٌننا  ،لكن  ،لماذا ال تستجٌب لرغبتً ؟ على األق ّل إكراما ً الهتمامً بها ،
ث ّم إنّ المساحة المتبقٌّة من الجدار ح ّتى النافذة ال تستوعب نموّ ها وامتدادهــا ن فهً مألى بالصّور .
حاولت لًَّ ُع ُنقها برفق وتصمٌم  ،لك ّنها هذه الم ّرة بدت أكثر صالبة وإصراراً على التوجّه نحو النافذة ،
ُ
أحسست ب ُع ُنقِها ترتجف  ،أجل  ،لقد ارتجفت مرّتٌن .
وحٌن قست أصابعً علٌهــا قلٌالً ،
ُ
ازددت
من الصّعب أن أفهم أو أص ّدق ما حدث  ،لكن تلك ال ُع ُنق ارتجفت بٌن أصابعً مثل سمك ٍة ح ٌّ ٍة ،
اصراراً على تنفٌذ ما بدأ ُته  ،وبٌنما أحاول ثنٌها نحو الباب بإصرار  ،إذ بها تنكسر .
األسئلة :
القاص أن تسٌر النبتة فً طرٌق  ،وأرادت النبتة أن تسٌر فً طرٌق آخر :
 -1أراد
ّ
ما نتٌجة هذا التع ّنت على كل ّ منهما ؟؟
القاص  :قست أصابعه علٌهــا وهو ٌحاول لًّ عنقها نحو الباب  ،فانكسرت  ،مما أثار فً نفسه خوفا ً
ّ
ورأى فً أوراق النبتة عٌونا ً ت ّتهمه .
ال ّنبتة  :انكسر عنقهــا أوالً  ،ث ّم ذبلت أوراقها واصفرّت  ،وجفّت وسقطت .
صور ؟؟
نموها وامتدادهــا ن فهً مألى بال ّ
 -2ما داللة  :ح ّتى النافذة ال تستوعب ّ
ذكرٌات القاصّ كثٌرة .
 -3ارتجفت النبتة بٌن أصابعً مثل سمك ٍة ح ٌّ ٍة  :شبه النبتة بالسمكة الحٌّة تتلوّ ى بٌن ٌدٌه
 -4أرادت بحركتها تلك لفت انتباهً وتذكٌري بالتفاهم الذي حصل بٌننا  :شبه النبتة بإنسان ٌذ ّكر الكاتب
بالعهود بٌنهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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