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 2016 – 2015( من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  10الواجب المنزلي ) 
 اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

له  إنسان   و حاجة أساسية يبحث عنها الجميع و يتمنى تحقيقها في مختلف المجاالت ، و كل   و رغبة   مطلب   السعادة   تعتبر  "
و التمتع  برخاء   و العيش   المال   هي جمع   بالنسبة لشخص   و كما يراها ، قد تكون السعادة    و حسب ما يريدها  من السعادة   خاص   نوع  

ول ، أو شراء المالبس باهظة الثمن و غير ذلك . و قد تكون بإكمال التعليم و الحص مثل شراء السيارة الفخمة   في كل شيء بالحياة  
بعض المناصب . أشياء كثيرة يرى فيها اإلنسان أسبابًا للسعادة ، لكن السعادة الحقيقية تكمن في تقلد  على أعلى المراتب العلمية أو

و رضا و قناعة ، فال يلتفت كثيرًا لألشياء  و طمأنينة   براحة   فيعيش المرء   ؛أن يكون قلب اإلنسان عامرًا بحب اهلل سبحانه و تعالى
عادة ال تهبط الس -. هذه أجمل الكلمات و العبارت التي قيلت في السعادة  الرحمن   طاعة   البال   ة هي راحة  الحقيقي   السعادة   ة ، ألن  المادي  

على السعادة  من كان ينتظر الحصول على كل شيء ليصبح سعيدًا ، لن يحصل   -بل أنت من يزرعها في األرض  عليك من السماء
 .نوعًا بما عندك تكن سعيدًا كن ق -وحب الذات  هنالك صفات كثيرة تأتي ضد السعادة ، وعلى رأسها تقف األنانية   -في أي شيء 

أن ال تمر باآلالم ، وأن ال تواجه الصعاب ، بل  ليست السعادة   -هي ما تنسجم مع عقلك وقلبك وجوارحك والفرح أفضل حاالت السعادة 
كن سعيدًا و أنت في الطريق إلى  -ة أن تحفظ على رباطة جأشك وهدوء أعصابك ، وتفاؤل قلبك وأنت تواجه الصعاب واآلالم السعاد

نظر اعليه ... و  عما أنتبما عندك .... وراضيًا  قنوعاهي في المحاولة وليست في محطة الوصول. كن  :ةيقيالسعادة ، فالسعادة الحق
ه ، والمتفائل يرى أيام   أفضل   يرى الحاضر   السعيد    فاجعلها جميلة تعش سعيدًا . ، وذاكرتك في ذكرياتك ،سعادتك في ذاكرتك   إلى من 

الحصول  مستقبله أفضل من حاضره ، أما المتشائم فينظر إلى الماضي باعتباره أفضل األيام ، وال يرى مستقبله إال قاتمًا من كان ينتظر  
ر حتى ال تيأس . وتذك ر لحظات فرحك في ساعة الكارثةتذك  ف في أي شيء   على السعادة على كل شيء ليصبح سعيدًا ، لن يحصل  

، فالسعادة الحقة هي في المحاولة وليست دًا و أنت في الطريق إلى السعادةكن سعيف ساعات شقائك في لحظات الفرح  حتى ال تغتر. 
ال تبحث عن سعادتك في  ًا ثانويًا في حياته تسمح ألحد أن يأخذ األولوية في حياتك... عندما تكون أنت خيار في محطة الوصول. ال

ال ستجد نفسك وحيدًا وحزين ،اآلخرين  ".دا. ما أجمل الس عادةالسعادة حتى لو بقيت وحيبل ابحث عنها داخل نفسك وستشعر ب اوا 
 

 والفهم:القراءة 
 أعاله، بّين معنى الّسعادُة الحقيقية ؟بعد قراءتك للنص : 1س

..................................................................................................................................... 
 : كيف ُتمّيز بين الّشخص المتفائل والّشخص المتشائم؟ قّدم أمثلة.2س

.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 
 هذه الجملة: ) ال تبحث عن سعادتك في اآلخرين، بل ابحث عنها داخل نفسك( فّسر: 3س

................................................................................................. 
 استخرج من النص أعاله اآلتي::4س
 



صفة:...............   -كلمة ومرادفها الكلمة:..............مرادفها:...........     ج -طباقا: ....................     ب - أ
 .حرف عطف واسم معطوف: ............................................... -..................      د

 
 .................................................: .......وفعل مضارع منصوب بالفتحةحرف نصب  -
                جملة تعّجب : .............................................. -
 ) خلف الورقة(            أعرب الجملة اآلتية: -

 . "و كّل إنساٍن له نوٌع خاصٌّ من السعادِة "                 
 

 : مهارة اإلمالء: 3س
 الخطأ في كتابة هذه الكلمات المستنبطة من الّنص، موضحا السبب:بين 

 رخاءًا: الصواب: .............السبب: ....................  - أ
 تيئس: الصواب:................  السبب: ................. - ب
 المتشاءم: الصواب:................السبب: ................ - ت

 
 

الذي  الموقف أو الشيء، مبّينا سبب السعادة فيه، وهل واجهكأسعد  لحظة أو موقف  موضوعا تتحّدث فيه عناكتب    مهارة التعبير: 
 سبابا للسعادة الحقيقّية.أأسعدك أّثر في حياتك ونجاحك؟  مقّدما نصائح وموضحا 

 كلمة،  بخط مرّتب وواضح. 500فيما ال يقّل عن 
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