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الفصل الثّاني 
اِقرأ النّصّ التّالي بتمعّن ثمّ أجبْ عن الأسئلةِ الّتي تليه:
كيف نحقّق سفَرًا ناجحًا؟ 
(1)



 (5)




 (10)




 (15)




 (20)

السّفر نشاط إنسانيّ حَيَويّ، غالبًا ما يرتبط فعلُه مع نهاية السّنة الدّراسيّة
 وحلول الصّيف. والسّفر مناسبة يجدّد فيها الإنسانُ نشاطه ويزيل عن نفسه أعباءَ الأعمال وأتعاب الأشغال، ويُلحق بنفسه وبعائلته ضُروبًا من التّرفيه والانتعاش والسّرور. كما أنّ في السّفر معرفةً واطّلاعًا على حضارات الشّعوب وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها.
التّخطيط للسّفر:
يُعدّ التّخطيطُ المُسْبَق للسّفر من أهمّ خصائص عصرنا الحاضر. وإذا كان 
التّخطيط ضرورة لأيّ نشاط إنسانيّ ناجح فإنّه بات أكثرَ إلحاحًا في عصرنا 
الحاضر، عصر السّرعة والتّقدّم الهائل. ولضمان سفرٍ ناجح وموفَّق، احرصْ أوّلاً على تحديد الهدف من السّفر؛ فلكلّ نوع من الأسفار مُستلزماتُه المتميِّزة. وهناك فوارق ملموسة بين السّفر من أجل السّياحة والتّرفيه، والسّفر للعلاج، أو للدّراسة أو غيرها.
قُبَيْلَ السّفر للخارج، تأكّد من صلاحيّة جواز سفرك، على أن يكون ساريَ 
المفعول ولمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر. ويفضّل أن تُجري تأمينًا صحّيًّا لِما لذلك من تسهيلات مهمّة في الحصول على العلاج الملائم في الوقت المناسب.
وسيلة السّفر:
قد يكون السّفر بالحافلة أو القطار أو السّيّارة، كما قد يكون في الطّائرة أو 
السّفينة. فإذا كان بالسّيّارة، يُنصَح بالقيام بفترات استراحة إذا زادت المسافةُ 
على 6 ساعات، لأنّ السّفر لمدّة طويلة يسبِّب الإرهاقَ وينبغي أخذُ قسطٍ من الرّاحة. وإذا كان السّفر بالطّائرة، فيفضَّل الجلوسُ على كرسيّ قريب من الممرّ لسهولة التّحرُّك، وينبغي ربطُ حِزام الأمان قُبيلَ إقلاع الطّائرة وعند الهبوط. أمّا 
السّفر بالسّفينة فهو عمومًا مريح ولكن قد يُصاب بعضُ المسافرين بدُوار البحر، 
ولذلك ينبغي تفادي ذلك بالتّزوُّد بالأدوية المناسبة.
(25)



(30)



(35)




(40)




(45)

على أرض البلد المُضيف:
يجب عليك احترامُ أنظمة وقوانين البلد الّذي ترغب في زيارته حتّى لو لم تَنَلْ إعجابَك. كذلك احذرْ من أيّ تصرّف غير لائق، لأنّ هذا يُسيء إلى سمعتك 
وسمعة بلدك. فكنْ خيرَ سفير غير رسميّ لبلدكَ بالتزامك قِيَمَ الآداب واحترامِك 
لتقاليد المجتمعات لتعطي الآخرين صورةً أمينة ومشرِّفة عن بلدك وحضارتك.
عند وصولك إلى البلد احتفظ بجواز سفرك، فهو وثيقة خاصّة بك، وفي حالة 
فُقدان جواز السّفر بادِرْ إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة وقدِّم صورةً من هذا 
البلاغ إلى سفارة بلدك لمساعدتك. كذلك حافظ على أغراضك الشّخصيّة ولا 
تحمل في جيبك أموالاً نقديّة كبيرة إلاّ ما تحتاجه بالفعل. في كلّ بلدة تزورها، 
احرصْ على تنظيم الوقت ومعرفة الأماكن الّتي تريد الذّهاب إليها مسبقًا. 
يُنصح بارتداء الملابس المريحة خاصّة القطنيّة، وانتعال حذاء مريح أثناء التّجوال في معالم البلد. تناوَلْ وجباتٍ خفيفة ومتوازنة المحتويات تحوي أنواعَ الغذاء الرّئيسيّة، كذلك ينبغي الإكثارُ من شرب السّوائل تفاديًا لحدوث الجفاف.
التّحضير للعودة إلى بلدك:
لا بدَّ من التّحضير الجيّد للعودة إلى الوطن. فارتباك السّفر والنّسيان وكثرة 
المشاغل قد تُنْسيك أمورًا هامّة جدًّا. في السّاعات الأخيرة راجعْ وثائقَ سفرك ومحفظتك الشّخصيّة، واجتنبْ أن تُحضر معك أشياء تخصّ أُناسًا لا تعرفهم، 
أو تعرفتَ إليهم في هذه الرّحلة لئلاّ تُسْتَغَلّ في إحضار مَمْنوعات، ممّا يسبّب لك المشاكل.
هكذا، وبالتّخطيط المسبق والسّليم تستطيعُ ضمانَ سفر موفَّق وقضاءَ أجمل 
الأوقات وأمتعها في كلّ بلد تزوره. 

السّؤال 1 
ماذا تعني كلمة "ضُروبًا" (السّطر 3)؟
1	أعمالًا.
2	أموالًا.
3	آلامًا.
4	أنواعًا.
                                   
السّؤال 2 
اكتبْ هدفَيْن من أهداف السّفر بحسب النّصّ (الأسطر 12-6).
	____________________________________________________
	____________________________________________________

                                    
السّؤال 3 
كيف يمكن أن تكون سفيرًا غير رسميّ لبلدك بحسب النّصّ (الأسطر 28-24)؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________







السّؤال 4 
ما المقصود بكلمة "هذا" (السّطر 26)؟
1	السّفير غير الرّسميّ. 
2	البلد الّذي تزوره.
3	التّصرّف غير اللّائق.
4	البلد الّذي تسكنه.
                                    
السّؤال 5 
اكتب أمرَيْن على المسافر أن يفعلَهما إذا فَقَدَ جوازَ سفره في الخارج بحسب النّصّ.
	____________________________________________________
	____________________________________________________

                                    
السّؤال 6 
أيّهما تفضّل بحسب رأيك، السّفر بالطّائرة أم السّفر بالسّفينة؟ علِّل.
______________________________________________________
______________________________________________________






السّؤال 7 
ما أهمّيّة العناوين الثّانويّة (الفرعيّة) للفقرات في النّصّ بحسب رأيك؟
______________________________________________________
______________________________________________________
                                   
السّؤال 8 
اكتب نصيحتَيْن لقريب لك ينوي السّفر للدّراسة في الخارج. 
	____________________________________________________
	____________________________________________________

                                    
السّؤال 9 
ما الوظيفة النّحويّة لكلمة "تفاديًا" في جملة "كذلك ينبغي الإكثارُ من شرب السّوائل تفاديًا لحدوث الجفاف" (السّطر 36)؟
1	مفعول لأجله.
2	مفعول مطلق.
3	مفعول فيه.
4	مفعول به.


	
	 
	
	
السّؤال 10 
خاطب المفردة المؤنّثة في العبارة التّالية:  
"كُنْ خيرَ سفير غير رسميّ لبلدكَ" (السّطر 27)

		خيرَ 			غير 			لبلدكِ.
		      (ب)		      (ج)















الفصل الثّاني
اِقرأ النّصّ التّالي بتمعّن ثمّ أجبْ عنِ الأسئلةِ الّتي تليه:
السّعادة بين القصر والكوخ 
(1)




 (5)



(10)




 (15)



(20)
"السّعادة كلمة تلفظها شفاهُنا، أمّا حقيقتها فضائعة...". قرأ هذه الكلمة وعجب، وانبثق مع عجبه إصرارٌ شديد. فعزم أن يبحث عن السّعادة في كلّ مكان حتّى يجدها. إذ ليس من المعقول أن تخلوَ هذه الدّنيا من مخلوق اخضرّت الحياة في وجهه فقالت له السّعادةُ ها أنذا.
قصدَ إلى قصر كان صاحبُه مشهورًا بالْجاهِ العريض والثّراء الواسع، فقاده الخادم إلى رجل وَخَطَ الشّيبُ مفرقَيْهِ، وعلى فمه ابتسامةٌ صفراء وفي عينَيْه نظرة متسائلة. وهنا قال الشّابّ: "لقد جئتُ يا سيّدي أبحث عن السّعادة". فحملق الرّجل فيه وصاح: "ماذا تقول؟ أتبحث عن السّعادة؟ وهنا؟!".
أطلق الرّجل ضحكةً داويةً ثمّ عاد وطبع على شفتَيْه ابتسامته الصّفراء التّقليديّة وقال: "لقد أخطأتَ أيّها الفتى وضللتَ السّبيل، فنحن الأغنياء أشدّ النّاس بُعدًا عن السّعادة... نحن أشبَهُ بطائر حبيس في قفص مُلوّن. تسمع تغريده فتَخال سعادةَ الدّنيا بين يَدَيْهِ، ولكن لو استطعتَ التّغلغلَ إلى نفسيّته لميّزتْ أذناك شَجاهُ الحزين وأدركت مبلغَ شقائه.
ونحن أيضًا يضمّنا سجن قاسٍ، وتغلّلنا قيودٌ أشدّ قساوةً هي قيود المادّة. المال والمال دائمًا، فلا همّ لنا سواه ولا غاية إلّا هو... نقضي حياتنا راكضين وراء الذّهب، فلا يورّثنا هذا المعبودُ الأصفر سوى الغيرة والجَشَع ومتاعب الفكر الّتي لا تنتهي. اذهبْ يا ولدي... وإذا شئت أن تبحث عن السّعادة فابحث عنها هناك في أكواخ المزارعين والرُّعاة!"
وساقته قدماه نحو كوخ شبه مُهدّم. فدخل وشاهد رجلًا يجلس على قطعة ممزّقة من الحصير. رجل ترك الزّمنُ على وجهه الهزيل خطوطًا وآثارًا تقرؤها العيونُ الحكيمة. وحول الرّجل اجتمع صغارٌ أربعة بدَتْ على وجوههم آثارُ الذّلّ والفاقة. وهنا قال الشّابّ: "لقد جئت أيّها الرّجل باحثًا عن السّعادة".
(25)





 (30)






فقال المسكينُ وعلى شفتَيْه ابتسامة حزينة: "أوَترى بيننا ما تقصدُه؟"
وقال الشّابّ وقد أخذته الحيرةُ: "كلّا... ولكنّ بعضَهم قال بأنّ السّعادة قد توجد في أكواخ أبناء الطّبيعة".
هزّ الرّجل رأسه وأجاب: "نعم يا سيّدي نحن أبناء الطّبيعة الجوّادة، ولكن قد تقسو علينا أمُّنا أحيانًا، فتُميت العواصفُ ما غرسناه بعرق الجبين، وتذرو ما تعهّدناه الشّهورَ الطّوال، ولا تُخلّف لنا سوى الدّموع. نحن نعيش وشَبَحُ الفاقة يتراءى لنا في كلّ لحظة، وغوائلُ الجوع تهدّدنا في كلّ حين، أفيمكن أن تنزل السّعادةُ بقوم هذه حالهم؟! ليست السّعادة يا سيّدي هنا... بل هناك في قصور المترفينَ والأغنياء."
ومضى الشّابُّ وقد ترقرقتْ في عينه دمعةٌ، وتدافعت على شفتَيْه كلمات الهنديّ الحكيم: "السّعادة كلمة تلفظها شفاهُنا، أمّا حقيقتها فضائعة...".










السّؤال 11 
ما المقصود بالتّعبير "اخضرّت الحياة في وجهه" (السّطرانِ 4-3)؟
1	أنّه باحث عن الغنى.
2	أنّ حياتَه ضائعة. 
3	أنّ وجهَه ملوّن.
4	أنّه سعيد في حياته.
                                    
السّؤال 12 
اعتقد الشّابّ أنّ السّعادة موجودة في قصر الغنيّ ولذلك بحث عنها هناك أوّلًا.
لماذا اعتقد ذلك بحسب رأيك؟ وضِّح.
______________________________________________________
______________________________________________________
                                    
السّؤال 13 
أيّ منَ الصّفات التّالية تناسب الغنيّ بحسب النّصّ؟
1	ذو جاه عريض.
2	ذو وجه هزيل.
3	ذو عزم وإصرار.
4 	ذو قامة قصيرة.


		 
	
السّؤال 14 
الضّمير "الهاء" في كلمة "شقائه" (السّطر 13) يعود إلى:
1 	السّبيل.
2 	الفتى. 
3 	الطّائر الحبيس.
4 	اللّحن الحزين.
                                    
السّؤال 15 
ما هو التّناقض الّذي تعبّر عنه الفكرة في الجملة: نحن أشبه بطائر حبيس يغرّد في قفص مُلَوّن (بحسب الأسطر 13-11)؟
1 	الشّيب والشّباب.
2 	الظّاهر والباطن. 
3 	الغنى والفقر.
4 	الظُّلم والعدل.
                                    
السّؤال 16 
ما سبب بُعد ساكن الكوخ عن السّعادة بحسب النّصّ (الأسطر 31-26)؟
1 	الفقر والجوع.
2 	قِلّة الأولاد.
3 	ظلم الغنيّ.
4 	العجز والشّيخوخة.


السّؤال 17 
من صاحب العبارة "السّعادة كلمة تلفظها شفاهُنا، أمّا حقيقتها فضائعة..."
(السّطر 33)؟ 	
______________________________________________________
______________________________________________________
                                    
السّؤال 18 
هل تؤيّد أم تعارض الرّأيَ: "السّعادة كلمة تلفظها شفاهُنا، أمّا حقيقتها فضائعة..."
(السّطر 1)؟ علِّل. 
______________________________________________________
______________________________________________________
                                    
السّؤال 19 
أمامك ثلاثة عناوين مُناسِبةٌ للنّصّ. اخترْ واحدًا تفضّلهُ منها ثمّ اشرح لماذا وجدته مناسبًا.
"رحلة البحث عن السّعادة"   
"السّعادة حقيقة أم وهم؟"   
"حكمة الهنديّ العجيبة"
العنوان:_________________________________________________
التعليل:_________________________________________________
______________________________________________________

السّؤال 20
ما الوظيفة النّحويّة لكلمة "قساوة" في جملة "تغلّلنا قيودٌ أشدّ قساوةً هي قيود المادّة" (السّطر 14)؟
1 	حال.
2 	بدل.
3 	تمييز. 
4 	نعت.
                                    
السّؤال 21 
حوّلِ الفعلَيْن المضارعَيْن في الجملة التّالية إلى فعلَيْن ماضيَيْن مع ملاءمة الضّمير:
"أوَترى بيننا ما تقصدُه؟"

أو 			 بيننا ما 			؟
(أ)

(ب)










الفصل الثّالث
اِقرأ النّصّ التّالي بتمعّن ثمّ أجبْ عنِ الأسئلة الّتي تليه:
تربية الأرانب 
(1)



(5)



 (10)




 (15)



(20)
تعتبر الأرانب من الحيوانات الثّدييّة الأليفة الّتي تمتاز بكثرة الولادات، وسرعة النّموّ. وهي تعيش عشرات السّنين إذا توفّرت لها العنايةُ الصّحّيّة والتّغذية المناسبة. وتتّصف الأرانبُ برغبتها في العيش مع أرانب أخرى، وحبّها للجري والحركة، وتنشط في اللّيل، ومن أعاجيبها أنّها تنام مفتوحةَ العينَيْن.
تُربّى الأرانب في القرى مع حيوانات المزرعة إذا ضمن المَزارع حمايتَها من الكلاب والثّعالب. أمّا في المدن، فتربّى فوق سطوح المنازل. ويقدَّم للأرانب يوميًّا غذاءٌ صِحّيّ يتكوّن ممّا يتوفّر من الجزر واللّفت والبرسيم والحبوب، بالإضافة إلى الأملاح والفيتامينات. كما يوضَع الغذاء في معالف خاصّة، ويوضع الماء النّظيف في مناهل. جدير بالذِّكر، أنّ عدم إمداد الأرانب بنظام غذائيٍّ متكامل، وعدم ممارستها للحركة يوميًّا، قد يؤدّيان إلى إصابتها بهشاشة العظام ومشاكل عديدة في الأسنان. لذا ينبغي عدم احتجازها في مكان مغلق لمدّة طويلة.
للأرانب أنواع وسُلالات عديدة تتباين فيما بينها من حيث الشّكل واللّون واللّحم، فلحمها غزير وصحّيّ، وفراء بعض أنواعها غالي الثّمن، ولا تحتاج مشاريع تربية الأرانب لمصاريف كبيرة، غير أنّها بالمقابل تُدرُّ دَخْلًا لا بأس به على المربّين. كما تختلف حسب الغرض أو الحاجة من تربيتها. ومنها:
أرانب اللّحم والتّسمين:
تتميّز لحوم الأرانب عن غيرها من لحوم الحيوانات الأخرى والدّواجن بارتفاع 		مُحتواها من البروتين وانخفاض نسبة الدّهون والكولِسترول بها.
أرانب الجلد والفراء:
تستخدم فروة الأرانب في صنع الملابس الّتي تمتاز بنعومة ملمسها، بالإضافة إلى أنّها توفِّر الدّفء والأناقة لمن يرتديها. كذلك تدخل فروةُ الأرانب في صناعة موادّ اللّصق والصِّباغة.
(25)







أرانب المعارض والزّينة:
تمدّنا الأرانب أيضًا بجَمال منظرها عند استخدامها لأغراض الزّينة والجمال في
المعارض العالميّة ومُسابقات الجمال لدى الحيوانات.
أرانب التّجارب العلميّة:
يتمّ اللّجوء إلى الأرانب أحيانًا لإجراء التّجارب عليها في المختبرات العلميّة للاستفادة منها في التّوصّل لنتائج الأبحاث العلميّة، كما يتمّ استخدامُ دم الأرانب كمَصْلٍ (دواء سائل) في العديد من هذه التّجارب العلميّة وذلك لانخفاض تكلفتها.
















السّؤال 22 
اكتب ثلاثة أنواع غذاء صحّيّ تقدَّم للأرانب بحسب النّصّ (الأسطر 9-6). 
	__________________________________________________
	__________________________________________________
	__________________________________________________

                                   
السّؤال 23 
كيف يمكن أن نمنع إصابة الأرانب بهشاشة العظام بحسب النّصّ (الأسطر 11-9)؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
                                    
السّؤال 24 
الضّمير "ها" في كلمة "مُحتواها" (السّطر 18) يعود إلى:
1 	لحوم الحيوانات.
2 	الدّهون.
3 	لحوم الأرانب. 
4 	الدّواجن.




السّؤال 25 
لماذا تربَّى الأرانب في المدن فوق سطوح المنازل بحسب رأيك؟ 	
______________________________________________________
______________________________________________________
                                  
السّؤال 26 
أيّ نوع من الأرانب الّتي ذُكرت في النّصّ تفضِّل تربيتها؟
علّل أجابتك. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
                                  
السّؤال 27 
هل يمكن أن يكون نصّ "تربية الأرانب" مفيدًا لمن يرغب في تربية الأرانب؟
علّل إجابتك. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________




السّؤال 28 
ما الوظيفة النّحويّة لكلمة "غالي" في الجملة "وفراء بعض أنواعها غالي الثّمن"
(السّطر 13)؟
1 	خبر. 
2 	تمييز.
3 	نعت.
4 	حال.
                                  
السّؤال 29 
وردت في التّعبير "في العديد من هذه التّجارب العلميّة" (السّطر 29) كلمة وظيفتها النّحويّة بدل. اكتبها.

البدل: 			







الفصل الرّابع
اختر أحدَ الموضوعَيْن التّاليَيْن بوضع × داخل المربّع الملائم، ثمّ اكتب عنه
ما لا يقلّ عن 15 سطرًا، بخطّ واضح.
	تعاني بلادُنا من نقصٍ في المياه. تحدّث عن هذه الأزمة واقترح طرقًا لحلّها. 
	لكلّ إنسان أمنية في حياته. ما هي أمنيتك الشّخصيّة؟ كيف ستعمل على تحقيقها؟ اكتب عنها بالتّفصيل.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________









نتمنّى لك النّجاح!
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