
 

 
ةنموذج اختباري  /  1                                                                              2019/ 2018 :   الثاين عشر الصف  

 
 

 
 
 

                                                      التـــربيــــــــــــــــة والتعلـيـــــــم                                                                           وزارة       

                                                                                                                                                                                      

 
 

 

                        (درجة  04 )                                                                                            :، ثم أجب  املقال اآلتياقرأ )  أ  (  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 أف يُغّيم الرؤيةالتفاؤؿ ديكن 
( أعلى رئيس وزراء )ويلز( اجلنوبية اجلديدة يف )أسًتاليا( عن مسابقة لتصميم دار )األوبرا( اجلديدة يف مدينة 1955يف عاـ ) . 1

ة بشأف ( مهندسا معماراي من مجيع أحناء العامل ، كانت ىناؾ نشو 230)سيدين( ، فوزّعت الدعوات للمشاركة يف مسابقة لتصميم البناء على )
اركي)جوف ىذا البناء الذي أصبح الحقا حتفة فنية حديثة ، واليـو ديّثل مبٌت متميزا ومعلما سياحيا عادليا ، وقد اختَت ادلهندس ادلعماري الدمن

يكتمل البناء  أوتزورف(ليكوف ادلشرؼ على ادلشروع ، وكاف ادلتوقع أف تصل كلفة ادلشروع يف ذلك الوقت إىل ستة ماليُت دوالر أسًتايل ، وأف
( . بدأ التشييد يف احلاؿ ، رغم أف )أوتزورف( مل يكن قد أكمل التصاميم النهائية ، ورغم وجود قضااي أساسية مل حُتل بعد ، 1963يف يناير ) 

ليت أظهرهتا غَت أف احلكومة قد ضغطت وقتها من أجل البدء ابلعمل خوفا من أف ينقلب عليهم التمويل أو الرأي العاـ . درجة التفاؤؿ ا
موقع كاف احلكومة كاف أمرا ال ديكن الوقوؼ أمامو أو مساءلتو ، وكاف وراء فشل احلكومة يف إدراؾ التعقيد اذلائل ذلذا ادلشروع الذي ُشّيد على 
تسبب يف ُيصّنف على أنو مستنقعات ، ومل ديض وقت طويل حىت بدأت ادلشاكل تظهر يف ادلشروع ، فيضاف ماء العاصفة يف أرض البناء 

جت أتجيالت غَت متوقعة ، وألف البناء بدأ قبل انتهاء الرسومات األخَتة فإف أعمدة ادلنصة مل تكن ابلقوة الكافية لتحمل ثقل السقف واحتا
هتامات ( مليوف دوالر إسًتليٍت ، بينما ازداد اجلدؿ ، وكانت اال16( كانت ادليزانية قد ارتفعت إىل )1966إىل إعادة بناء ، وحبلوؿ عاـ )

ا أتجيال علنية والذعة بُت ادلهندسُت ادلعماريُت واحلكومة اليت كانت متّوؿ ادلشروع ، ويف النهاية استقاؿ )أوتزرف( وعاد إىل )الدمنارؾ( مسبب
 انية األصلية. ( ضعفا للميز 14( أبكثر من )1973إضافيا للمشروع ، وُأكمل ادلشروع أخَت بتكلفة مائة واثنُت مليوف دوالر أسًتايل يف عاـ )

      
التفاؤؿ غريزة شديدة اإلنسانية ، وىو غريزة ال تتغلغل يف قرارات األعماؿ التجارية فقط ، بل يف القرارات اليومية العادية أيضا . 2 

%( من السكاف لديهم توقعات حياة متفائلة ، واالعتقاد أبف ادلستقبل سيكوف أفضل كثَتا 80، فوفقا لعامل النفس )ديفيد أمنور( فإف حوايل ) 
( عاما يروف 60( أف كبار السن الذين جتاوز عمرىم)2005اضي ، واحلاضر ال يتبدد مع العمر ، فقد وجدت دراسة أجريت عاـ )من ادل

،  نصف الكوكب ادلمتلئ مثل الشباب متاما ، فهل للتفاؤؿ آاثر سيئة على حياتنا وقراراتنا ؟ قد يكوف ىذا ما تقولو أحدث الدراسات النفسية
ا ادلتأصل مبستقبل أفضل ديكن أف حيفزان ويلهمنا للقياـ ابألعماؿ العظيمة ، ويبعدان عن األمراض النفسية واجلسدية ، فإنو ففي حُت أف تفاؤلن

 على اجلانب اآلخر ديكن أف يؤدي أيضا إىل سوء تقدير ضخم ومكّلف كما يظهر من مثاؿ دار )األوبرا( يف )سيدين( 
 

ألعماؿ التجارية ، يتغلل التفاؤؿ يف كل توقعاتنا ، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الزجيات ففي احلياة كما ىي احلاؿ يف ا.  3     
بل الفاشلة على سبيل ادلثاؿ يستمر الناس يف افًتاض أف زجياهتم لن تكوف بُت إحصائيات الطالؽ ، ىذا ما تبُت من البحوث اليت أجريت من ق  

ة الدراسات العليا يف كلية احلقوؽ الذين كانوا خيططوف للزواج ، وقد صاغ الكاتب اإلجنليزي عادلي النفس )لُت بيكر( و) روبرت إديري( مع طلب
  ) صاموئيل جونسوف( ىذا األمر أبانقة حُت قاؿ عن تفاؤلنا فيما يتعلق ابلزواج : إنو انتصار األمل على التجربة . 
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األمر لو عالقة مبا ُيسّمى أتثَت التحيز للتفاؤؿ ، وىو الذي ديكن شرحو متيل إىل روابط االحتماالت ادلنخفضة      إف . 4   
ابألحداث السلبية ، واالحتماالت ادلرتفعة ابألحداث اإلجيابية ، وطبقا لنظرية التعلم فإنو جيب علينا أف نتعلم من النتائج السلبية 

ابية على حد سواء ، وأف نصحح توقعاتنا ، لكننا ال نتعلم بسبب ما ُيسّمى أتثَت التحيز للتفاؤؿ ، ورفضنا للتعلم على الصعيد واإلجي
( أكرب دليل على ذلك ، إذ 2008االئتمانية اليت حدثت يف أوقات متفرقة ، وكاف آخرىا  أزمة )اجملتمعي واضح جدا ، ولعل األزمات 

( عاما تقريبا ، فأكثر خرباء االقتصاد البارزين الذين يتابعوف دورات االئتماف مل 50ت ُيشَت إىل تفاؤؿ يتكرر كل )إف تكرار ىذه األزما
 يستطيعوا أف يروا قدـو أحدث األزمات رغم وجود مؤشرات قوية عليها ، لقد لعب التحيز للتفاؤؿ دوره مرة أخرى . 

 

لتفاؤؿ ، ىناؾ شكل آخر للتفاؤؿ أال وىو ادليل للبحث عن اخلَت يف كل شيء : الناس ػػ وابإلضافة إىل ما ُيسّمى أتثَت التحيز ل 5

" وقد ُُسّي على اسم كتاب صدر عاـ ) ( من أتليف )الينور بورتر( و )بولياان( 1913وادلواقف . وىذا ادليل غالبا ما ُيسّمى بػػ " البوليانـز

ال يُقاـو ، وجتد اخلَت يف كل شيء ، وعلى عكس )بولياان( اليت يف الكتاب صار  ىي الشخصية الرئيسة يف الكتاب ، وكانت ُتظهر تفاؤال

اسم )بولياان( أو النسب إىل )بولياين( ُيستخدـ اليـو ابزدراء ، ويشَت إىل شخص تفاؤلو مبالغ فيو إىل حد السذاجة ، أو إىل شخص 

ؤلو ادلفرط ، وقد شرح الدكتور )شاندرماف( ىذا األمر يف كتابو " يرفض قبوؿ احلقائق يف موقف معُّت ؛ ألنو عاجز عن رؤيتها بسبب تفا

طبيعة العقل البشري وىندسة الدماغ " ، إذ تبُّت أف النصف األيسر للدماغ يتمسك بوجهة نظره عن العامل رافضا ادلعلومات ادلتنافرة ، 

ا موقف األعمى الرافض ، وقد وجدوا أف الشخص الذي بينما يقف النصف األدين للدماغ متحداي وابحثا عن ادلتناقضات ، وال يقف منه

 لديو نظرة )بوليانية( للعامل يسيطر على تفكَته الفص األيسر سيطرة شبو مطلقة ، وبذلك فإنو سيعاين معاانة كبَتة إذا طُلب منو أف يعد

 زة وخطَتة ، ألف دماغ )البولياين( يتجاىلتقريرا عن مشروع ترتفع فيو نسبة الفشل . ىذه النظرة )البوليانية( قد تكوف نتائجها متحي

ادلعلومات اليت ال تدعم تفاؤلو ، ويسقطها من احلساب وال يتعامل معها ، حىت إذا كانت ىي ادلعلومات الوحيدة اليت تعرّب عن الواقع 

غائمة ومتحيزة ، ولكن أتثَته ديتد  تعبَتا صحيحا ، وىناؾ خطر آخر للتفاؤؿ أيضا ؛ فهو ال يؤثر يف رؤيتنا لألشياء اليت تكوف يف الغالب

 فيما ُيسّمى أتثَت أتكيد االحنياز ، وىو يتمثل يف ميل اإلنساف إىل عدـ ادلوضوعية يف حتليل ادلواقف . 

ا ػػ ال شك أف التفاؤؿ مهم يف احلياة ، وىو يشكل دافعا قواي لالستمرار والصمود يف وجو العقبات ، لكنو التفاؤؿ الواعي البصَت ، أم 6

 التفاؤؿ األعمى فإنو قد يقود صاحبو إىل اذلاوية ، وىو يقفز فرحا ال يدري ماذا سيكوف مصَته .
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 :    ىا الصحيحز ػػػرة حوؿ رمػػػع دائػػبوض (10 ( حىت ) 1 ) أ  ػػػ أجب عن األسئلة اآلتية من  
   الحلا جحفت فىيت حدًثت " ما املعنى السياقي  ملا جحخه خط ؟بشأن هرا البىاء الري أصبح وشىة " كاهت هىاك              

 

        محاسةػػػ    ب                                 قلقأ ػػػ                       
 د ػػػ    فرح                                          تردد  ج  ػػ            

   
   بىاء داز ) ألاوبسا ( في سيدوي بأستراليا ؟كم سىت اسخغسق           

 

    سنة 11ب ػػػ                               سنوات 8 أ ػػ                     
     سنة 16د ػػ                                    سنة 18ج .              

  
 

 في أي فلسة ججد الفكسة املحىزٍت للملال ؟         

    الثانية  ب ػػ                                 األوىلأ ػػػ                      
       الرابعة د ػػػ                                           الثالثةج ػ             
  
 

 ما امللصىد بهره العبازة ؟( عاما ًسون هصف الكىكب املمخلئ " 06" إن كباز السن الرًن ججاوش عمسهم )         

 كبار السن متشائمونب ػػػ                                      كبار السن متفائلون ػػػ      أ                  
 كبار السن يتعلمون من جتارهبم السابقة  د ػػ                  كبار السن يرون األكواب دائما نصف شلتلئةج ػ           

   
 ماذا كصد الكاجب بالشخص ) البىلياوي ( ؟          

 

         الشخص الساذج ػػػ    ب                               الشخص ادلتفائل      أ ػ                   
 الشخص ادلتعصب لرأيود ػػػ                                  الشخص ادلفرط يف التفاؤل  ج ػػ          

 

 

سّمى بخأثير الخحيز للخفاؤل ؟          ٌُ ف ما   ما حعٍس

 

 ادليل إىل التفاعل مع األحداث السلبية أكثر من التفاعل مع األحداث اإلجيابية .ػػػ     أ                  
       عدم التعلم من األحداث اإلجيابية .  ب ػػ          
 عدم التعلم من األحداث السلبية .  ج ػ          

   ادليل إىل التفاعل مع األحداث السلبية أقل من التفاعل مع األحداث اإلجيابية  . د ػػػ            
        

 " بّين أن الىصف ألاٌسس للدماغ ًخمسك بىجهت هظسه " ما هىع خبر الحسف الىاسخ في هره العبازة ؟         

 
 

ـــ               ــ          مجلة امسية  ػػػ    ب                     مفرد               أ ـ
 جار ورلرور د ػػػ                                مجلة فعلية  ج ػ          

3 

4 

5 

6 

7 

2 

1 
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ين والحكىمت " ما خبر الفعل الىاكص في هره العبازة ؟              " وكاهت الاتهاماث علىيت والذعت بين املهىدسين املعماٍز
 

      علنيةب ػػػ                               االهتاماتػػػ   أ                   
      ادلهندسٌند ػػ                                     الذعة ج ػػػػ                
  

 

ت للكلمت التي وضع جحتها خط ؟ شكل" هىاك             آخس للخفاؤل " ما الىظيفت الىحٍى
 

               ب ػػ نعت                                  مبتدأأ ػػػ                      
        بدلد ػػػ                                              خربػ    ج            

 

  " إهه اهخصاز ألامل على الخجسبت " ما الضبط إلاعسابي املىاسب ملا ُوضع جحخه خط ؟         
   

         اهخصاُز ألامل  ػػػ      ب                                    اهخصاُز ألامل  أ ػػػ                    
 اهخصاز  ألامل    د ػػ                                           اهخصاُز ألامُل ج ػ             

 مقال  )  ب (                                                        
  ( 16ػػػػ  11اكتب إجابتك على السطر ادلنقط لألسئلة من ) :  اثنيا 

 ػػػػ اقرتح عنواان آخر يتكون من كلمتٌن أو ثالث يشرح العنوان األساسي للمقال : ) التفاؤل ديكن أن يُغّيم الرؤية( 11
............................................................................................................................................................................................................................... 

 . وظف كلمة )ازدراء( يف مجلة من إنشائك توضح معناىاــــ  21
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ( رغم وجود مؤشرات قوية عليها .2008علل : عدم رؤية خرباء االقتصاد قدوم األزمة االئتمانية عام)ــــ  21
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 إنو انتصار األمل على التجربة يف ضوء ما فهمتو من الفقرة الثالثة.اشرح بلغتك عبارة ) صموئيل جونسون ( : " ــــ   20
............................................................................................................................................................................................................................ 

 وضح كيف أثبتت دراسات الدكتور )شاندرمان( أتثًن عمل الدماغ على طبيعة التفكًن عند الشخص ) البولياين(.ــــ  21
................................................................................................................................................................................................................................ 

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

 استخرج من الفقرة السادسة ادلفاىيم النحوية اآلتية وفق اجلدول :ــــ  22

 ......................... ضمًنا منفصال وقع مبتدأ :  ................................................... مجلة فعلية وقعت خربا : ......................... اسم "ال" النافية للجنس :

         
 
 
 

9 

10 

8 
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 درجة( 24) مث أجب :با األمًن سيف الدولة احلمداين،اقرأ األبيات اآلتية للشاعر أيب الطيب ادلتنيب سلاط: السؤال الثاين
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ما يل أكتم حبا قد برى جسدي 1
 
 
 

 وتّدعي حب سيف الدولة األمم
 فيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم اي أعدل الناس إال يف معامليت 2 

 ورم أن حتسب الشحم فيمن شحمو أعيذىا نظرات منك صادقة 3
 إذا استوت عنده األنوار والظلم؟  وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 4
 وأمسعت كلمايت من بو صمم أان الذي نظر األعمى إىل أديب 5
  إذا رأيت نيوب الليث ابرزة 6

 
 فال تظنن أن الليث يبتسم

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم اخليل والليل والبيداء تعرفين 7
 وجداننا كل شيء بعدكم عدم يعز علينا أن نفارقهماي من  8
 فما جلرح إذا أرضاكم أمل إن كان سرّكم ما قال حاسدان 9
  إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 10

 
 أال تفارقهم فالراحلون ىمُ 

 وشر ما يكسب اإلنسان ما يصم شر البالد بالد ال صديق هبا 11
 الدر إال أنو كلمُ  قد ُضّمن  ىذا عتابك إال أنو مقة 12

 

     
 
 :       الصحيحىا دائرة حوؿ رمز  رسم( ب 26 ( حىت)17سئلة من ) أجب عن األ أوال :   

 

      ما ادلوضوعان اللذان مزج بينهما الشاعر يف ىذا النص ؟ــــــــ    23 
   

                

   الغزل والوصف ب .               اذلجاء وادلدحأ .  
   الراثء واحلنٌن. سيف د            العتاب والفخرج .  

 

  "ما يل أكتم حبا قد برى جسدي " ماذا تعين الكلمة اليت وضع حتتها خط يف سياقها الشعري ؟ــــــــ    24
   أضعفب .             أذلّ أ .  
  أخفى.  د                           شفىج  .         

 
 

: أعيذىا : أحصنها وأنزىها ػػ ورم : انتفاخ ػػ القرطاس : الورقة اليت يكتب عليو )اجلمع : قراطيس( ػػ يعز : يشتد ويشق ػػ  ادلعجم اللغوي
 وجداننا : إدراكنا ػػ عدم : ال قيمة لو ػػ يصم : يعيب ػػ ِمقة : زلبة ػػ ُضّمن : أودع فيو ػػ كِلم : كلمات )مجع كلمة (

https://seraj-uae.com/file/7738/


 

 
ةنموذج اختباري  /  6                                                                              2019/ 2018 :   الثاين عشر الصف  

 
 

 
 
 

                                                      التـــربيــــــــــــــــة والتعلـيـــــــم                                                                           وزارة       

                                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

 األنوار والظلم ؟ ما الغرض البالغي لالستفهام يف ىذا البيت ؟ وما انتفاع أخي الدنيا بناظره   إذا استوت عنده"ــــــــ    25
   االستهزاءب .         التهديدأ .  

  النفيد .                               التعجب. ج        

 

  إبنصافو؟ما البيت الذي عرّب فيو الشاعر صراحة عن إحساسو العميق ابليأس من أن يقوم سيف الدولة ــــــــ    14

    رابعب . ال                األولأ .  
   اخلامسد .                              الثاين.   ج           

 ػػػػ ما ادلعىن الكنائي الذي يتضمنو البيت اخلامس ؟  21
 أ ػػ متكن ادلتنيب من موىبتو الشعرية .                     ب ػػػػ رؤية األعمى ادلتنيب وىو يلقي أشعاره . 

 ج ػػػػ ارتفاع صوت ادلتنيب عند إلقاء الشعر .              د ػػػػ مساع األصم اشعار ادلتنيب .
 ما وضع حتتو خط ؟ والبيداء تعرفين . ما العالقة البالغية بٌن الليلو  اخليلػػػ  22

 أ ػػػ سجع                                ب ػػ طباق  
 ج ػػػػػ جناس                                د ػػػػػ مقابلة

 حب سيف الدولة األمم  ما الداللة اإلحيائية دلا وضع حتتو خط ؟  وتدعيػػػػػ  23
 أ ػػػػ الصدق                       ب ػػػػ الكذب 

 ػػػػ اخليانة                       د ػػػػ اخلالص ج
 ػػػػ " فال تظنن أن الليث يبتسُم " ما مفعوال الفعل ادلتعدي على مفعولٌن )ظن( يف ىذا الشطر الشعري ؟ 24

 أ ػػػ الليث ويبتسُم            ب ػػػػ ادلصدر ادلؤول من مجلة "ان الليث يبتسم " سد مسد ادلفعولٌن
 يبتسُم"           د ػػػػ نون التوكيد الثقيلة يف الفعل"ظنَّ" والليثج ػػػ مجلة"

 ػػػػ "مناشدة الشاعر سيف الدولة أال خيطئ الرأي وينخدع بكالم ادلنافقٌن " يف أي بيت وردت ىذه الفكرة ؟ 25
 أ ػػػػ الثالث                                      ب ػػػػ التاسع

 د ػػػ العاشر                           ج ػػػػ الثامن         
 " ما الوزن الصريف للكلمة اليت ُوضع حتتها خط ؟يصمُ ػػػ " وشر ما يكسب اإلنسان ما  26

 أ ػػػ يفِعُل                         ب ػػػػ يفَعلُ 
 ج ػػػػ يِفُل                           د ػػػ يِعلُ 
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 (  32ػػػ  27اثنيا : اكتب إجابتك على السطر ادلنقط لألسئلة من ) 

 ػػػػ ىات :  27
 ...................................مجع"البيداء" 

 ...................................مفرد"الظَُلم" 
 ػػػ مب تعلل نزعة الشاعر إىل احلكمة يف األبيات السابقة ؟  28

................................................................................................................................................................................................ 
 لصداقة والصديق . ػػػ اشرح البيت اآليت بلغتك األدبية ، مبينا موقف ادلتنيب من ا 29

 َشرُّ البالِد مكاٌن ال صديق بو      وشّر ما يكسب اإلنسان ما يصم          
................................................................................................................................................................................................. 

 ػػػػ وضح مجال االستعارة التصرحيية فيما وضع حتتو خط من البيت اآليت ، مبينا ما توحي بو .  30
 ىذا عتابك إال أنو مقة                 قد ضمن الدر إال أنو كلمُ 

.................................................................................................................................................................................................... 
 ػػػػ استنتج ملمحٌن من مالمح البيئة يف النص .  31

............................................................................................................................................................................................... 
 ػػػػ من خالل فهمك النص ، خلص ػػػػ حبدود ثالثة أسطر ػػػ انطباعك عن شخصية ادلتنيب . 32
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