
                                             2الشهادة المتوسطة                                          المّدة: ساعتان                  

 
 السرور فنّ 

نَح اإلنسان القدرة على السرور، يستمتعم به إن كانت أسَبابمه، وخيلمقمها إن مل تكْن.   نعمٌة كربى أن ُيم
طئم   يف الظروِف اخلارجيِة، فيشرتطم ليسرَّ مااًل وبنني وصّحًة، فالسرورم  كلَّهامن يظنُّ أّن أسباب السرور  خيم

يعتمدم على النفِس أكثَر ممّا يعتمدم على الظروِف، ويف الّناِس من يشقى يف النعيِم ومنهم من ينعمم يف الشقاِء. ويف 
 اسعًة بأتفه األمثان، وبال مثٍن. الناِس من ال يستطيعم أن يشرتَي ضحكًة عميقًة و 

مصابيح كهربائية يف القدرة على الضياء،  اختالفيف القدرة على خلق السرور  (يختلفون)إنّا لنرى الّناس  
ِِ النوِم ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالِت.  فمنهم املظلمم كاملصباحِ  احملرتِق، ومنهم املضيءم بقدٍر كمصباِح

 إْن ضعمَف واستعْض مبصباٍح قويٍّ ينِّيم لنفسَك وللناِس.  فغِّير مصباَحكَ 
ولعّل من أولر دروِس فنر السروِر أن يقبَض على زماِم تفكِّيِه فيصررفه كما يشاءم، فإن هو تعّرض ملوضوٍع  
حّوَل  –إىل الغضِب  كأن يناقَش أسَرتَهم يف أمٍر من األموِر احملزنِة أو جيادل شريَكهم أو صديَقهم يف ما يَؤّدي  –مقبٍض 

ناحيَة تفكِّيِِه وأثاَر مسألًة أخرى سارًّة ينسى هبا مسألَته األوىل احملزنة. فإْن تضايقَت من حديِث ميزانّية البيت فتكّلْم 
، وانقْل تفكِّيََك كما تنقلم بياِدَق الشطرنِج.  يف السياسِة، وإن آملَك حديثم السياسِة فتكّلم يف اجلور

أاّل تقّدَر احلياَة فوَق قيمتها، فاحلياةم هّينٌة، وكلُّ ما فيها زائٌل، فاعمِل  – (ال أدري) –ثالثها  ثاين الدروِس أو 
مّث األملَ بوقوِعِه، فيكفي يف هذه احلياِة  اخلَِّي ما استطعَت، وافرْح ما استطعَت، وال جتمع على نفِسَك األملَ بتوقُِّع الشرر 

 أملٌ واحٌد للشرر الواِحِد.
خطيًبا،  وَن شاعرًا، ويتخاطبم ح ّى يصبحَ ا، افعْل ما يفعلمهم الفّنانون، فالرجلم ال يزالم يتشاعرم ح ّى يكوأخِّيً  

 ويتكاتبم ح ّى يكوَن كاتًبا، فتصّنِع الفرَح والسروَر واالبتساَم للحياِة ح ّى يكوَن التطبُّعم طبًعا. 
 أحمد أمين            
      ( 2فيض الخاطر )جزء           

                                             
 
 
 
 
 



       أّوالً في الفهم والتحليل:
 )عالمة واحدة(؟دلّ م َ تلمة األكثر تكراراً في الّنّص؟ وعالما الك -1
  ذكر الكاتب عّدة وسائل للحصول على السرور، اذكر وسيلتين منها.) عالمة واحدة( -2

كاتب؟ وأين تكمن في نظر اآلخرين؟ ومن ترى أين تكمن أسباب السرور في رأي ال -3
 أنّه على حّق؟ لماذا؟ )عالمتان(    

لقد تداخل في النّص النمطان البرهاني واإليعازي. أعِط دليلين على كلٍّ منهما واذكر  -4
 أهمّية كلٍّ منهما في الّنص. )عالمتان( 

وظيفتها. )عالمة ما الصورة البديعّية الواردة في الفقرة الثانية؟ استخرجها واذكر  -5
 واحدة(

غلب على الفقرة الثالثة صورة بيانّية اذكر نوعها ووظيفتها في النص واستخرج واحدة  -6
 منها. )عالمة واحدة(

 أعرب ما تحته خطُّ إعراب َ مفردات وما بين قوسين إعراب َ جمل. )عالمتان(  -7

يجادل  أور ورد في الفقرة الّرابعة العبارة : "كأن يناقش أسرته في أمٍر من األمو  -8
صديق َُه في ما يؤّدي إلى الغضب." أعرب "أو" واذكر وظيفتها. )عالمة  أوشريكه 
 واحدة(

  ها: )عالمة واحدة(انقل الفقرة التالية واضبط أواخر الكلمات في -9

"إنّا لنرى الّناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح كهربائّية، في القدرة على 
  الضياء".

  (ثماني عالمات: في التعبير الكتابي:)اً ثاني
قال الكاتب: " نعمٌة ُكبرى أْن يُمنح َ اإلنساُن القدرة َ على الّسروِر. فهناك في الّناِس مْن ال  الموضوع:

 يستطيُع أْن يشتري َ ضحكًة عميقًة واسعًة بأتفِه األثماِن، وبال ثمٍن".
ثالثة أسباب تجعُل اإلنسان َ مسروراً، و  ثالثة، وذاكراً فيها أهمّية السرور في الحياة مبّيناً اكتب مقالة  

 . أسباٍب تحّوله يائساً وحزيناً 
   اعتمد في كتابتك النمط التفسيرّي.    
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       أّوالً في الفهم والتحليل:

 ما الكلمة األكثر تكراراً في الّنّص؟ وعالم َ تدّل؟)عالمة واحدة(-1

ور، ينعم، الكلمة األكثر تكرارا في النص "السرور": " فّن السرور، القدرة على السرور، ليسّر، أسباب السر  
 خلق السرور، مسألة سارّة، افرح...". تكرارها يدّل على أنّها الكلمة الموضوع، وهي محور النّص.

 ذكر الكاتب عّدة وسائل للحصول على السرور، اذكر وسيلتين منها.) عالمة واحدة(-2

للحصول على السرور. ومنها: إن تضايق اإلنسان من الحديث عن موضوع  وسائل كثيرة ذكرها الكاتب 
معّين، أن يحّول مجرى الحديث، وناحية تفكيره إلى مسألة أخرى. أّما الوسيلة الثانية للحصول على السرور 

الفرح فهي عمل الخير، وفرح اإلنسان الدائم طالما كان قادرا على ذلك. والوسيلة الثالثة أن يتصّنع اإلنسان 
  ليتطّبع به.

أين تكمن أسباب السرور في رأي الكاتب؟ وأين تكمن في نظر اآلخرين؟ ومن ترى أنّه على حّق؟ لماذا؟ -3
 )عالمتان( 

يرى الكاتب أّن أسباب السرور تنبع من الداخل ، من ذات المرء، ألنّها مرتبطة بطبع اإلنسان وسلوكه 
مرتبطة بالظروف الخارجّية، وتتوّفر بقدر ما يتوّفر لإلنسان من  وقناعاته. ويرى اآلخرون أّن أسباب السرور

مال، وما يرزق من أوالد، وما يتمتع به من صّحة. أما أنا فأرى أّن أهم مصادر السعادة هي الصّحة ألنّها ال 
وجدت تشترى بأموال الكون، كما أراها في القناعة فلو توّفر لك كّل ما ترغب به وليس لديك ذرّة قناعة لما 

 إلى السعادة سبيال.   

لقد تداخل في النّص النمطان البرهاني واإليعازي. أعِط دليلين على كلٍّ منهما واذكر أهمّية كلٍّ منهما في -4
 الّنص. )عالمتان( 

 في النص نمط برهاني تداخل مع النمط اإليعازي : 
 ظهر النمط البرهاني في القسم األّول من النص، ومن الدالئل عليه:

 عرض الكاتب لوجهة نظر اآلخرين في السعادة، ثم عرض وجهة نظره هو. -
 استعمال أدوات التوكيد :" كّلها، إنّا ، لنرى ..." -



في  -تقديم حجج وبراهين من الواقع تأكيدا على وجهة نظره: " مال الدنيا ال يشتري ضحكة عميقة -
 قلب الشقاء ثّمة من ال يفقدون رجاءهم وفرحهم"

 لكاتب محاولة إلقناع القارئ بوجهة نظره التي تقول بأّن السعادة تنبع من النفس.وقد استعمله ا 
 أّما النمط اإليعازي فقد ورد في القسم الثاني . من األدّلة:

 استخدام أفعال األمر:" تكّلم، انقل، اعمل، افرح، افعل، تصّنع..." -
فرح ) أنت ضمير مستتر( ، ات، تضايقتاستخدام ضمائر المخاطب المتصلة والمستترة:" استطع -

 اعمل...

 ما الصورة البديعّية الواردة في الفقرة الثانية؟ استخرجها واذكر وظيفتها. )عالمة واحدة(-5

ورد في الفقرة الثانية الصورة البديعّية: المقابلة:" في الناس من يشقى في النعيم، وينعم في الشقاء"، " أسباب 
 يعتمد على النفس". السرور في الظروف الخارجّية، السرور

استعملها الكاتب للداللة إلظهار اختالف وخهات النظر بين البشر حول مفهوم السرور. فلكّل نظرته 
 وتفكيره المستقّل عن اآلخر.

غلب على الفقرة الثالثة صورة بيانّية اذكر نوعها ووظيفتها في النص واستخرج واحدة منها. )عالمة -6
 واحدة(

ثة الصورة البيانّية " التشبيه"، استعملها الكاتب لإلقناع والتأثير وللتوضيح بأّن الناس غلب على الفقرة الثال
مختلفون ومتفاوتون في القدرةعلى صنع السرور، وقد صّنفهم كالمصابيح ، فمنهم المطفأ الذي ال يستطيع 

 أن يسعد أبدا، ومنهم الخافت واآلخر المشتعل.

 وما بين قوسين إعراب َ جمل. )عالمتان(أعرب ما تحته خطُّ إعراب َ مفردات -7

كلَّها: توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل 
 جر باإلضافة.

 يختلفون: الجملة الفعلّية واقعة في محل نصب حال.
 اختالف: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 تراضّية ال محّل لها من اإلعراب.ال أدري: جملة اع

صديق َُه في ما  أويجادل شريكه  أوورد في الفقرة الّرابعة العبارة : "كأن يناقش أسرته في أمٍر من األمور -8
 يؤّدي إلى الغضب." أعرب "أو" واذكر وظيفتها. )عالمة واحدة(

 أو: حرف عطف
 اّما وظيفته فهي التفصيل والتقسيم.



 ية واضبط أواخر الكلمات فيها: )عالمة واحدة( انقل الفقرة التال-9

 "إنّا لنرى الّناس َ يختلفون في القدرِة على خلِق السروِر اختالف َ مصابيح َ كهربائّيٍة، في القدرِة على الضياِء". 

  : في التعبير الكتابي:)ثماني عالمات(ثانياً 
 تفاوت المشاعر عند البشر وتأثيرها عليهم. -المقّدمة:

 ّية الفرح في الحياة وما أسبابه؟ وما هي تلك الّتي توّلد الحزن عند البشر؟ما هي أهم -
 صلب الموضوع: _ أهمّية الفرح في الحياة:

إبعاد المشاكل، والنكد، والوساوس. اكتساب الوجه المحّبب والحضور الممّيز والعدد الكبير                  
 وب. من األصدقاء. اإلبتسام هو جواز السفر إلى القل

 تعداد ثالثة أسباب تجعل اإلنسان مسرورا: -
 توّفر المال ) شرح كيف يؤّمن المال السعادة( توّفر الصّحة )شرح ....( توّفر القناعة )شرح...(  
 توّفر الطمأنينة والسالم )شرح....( 

 تعداد ثالثة أسباب تجعل اإلنسان يائسا وحزينا.  -
 عدم توّفر سبل العمل )شرح...( 

عن عمل الخير واإليمان باهلل )شرح....( الكسل والتخاذل والضجر من كل شيء واالستخفاف اإلبتعاد 
 باألمور )شرح.....( االضطرابات والمشاكل والتنافر بين البشر )شرح....(

الخاتمة: التمّني بأن يبقى اإلنسان ما استطاع سعيدا وأن يطوّع كّل أمر من أجل سعادته، وأن يدّرب نفسه 
 عن اليأس واألحزان.  لإلبتعاد 

 


