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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ

ﺷﻌﺒﺔ –L-AR :اﳌﻌﺎﻣﻞ6:

اﻟﻔﺎﻛﺲ  – 39 67 864 (221) :اﻟﻬﺎﺗﻒ81 65 824 :

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

الممتحن أحد المواضيع ال ّثالثة(
المادّة :اللغة واألدب العربي )يختار
َ
األول :ال ّتحليل
الموضوع ّ
قال محمود سامي البارودي:
َت َع َّز عن العليا ِء باللـــؤم واعْ ـ َتـ ِز ْل

ارق
ولــم َي ْد ِر أَ ِّني ُدرَّ ةٌ في الــــمـــفــ ِ
ْ
ليست بـلـغـو الـمنـاطـــق
فـإنّ ال ُع َال

أَ َال أيّھا َّ
اري َعــ َلــيّ بــجـھـلـه
الز ِ
فما أنا ممّن َت ْق َبـ ُل الضـي َم نفــسُـــه

ويرضى بما ال يرضى به ك ُّل مائق

إذا المرء لم ينھض بما فيه مجـ ُده

العوائـــق
قضى وھو َك ٌّل في خدور
ِ

وأيّ حـــيـــاة المـرئ إن تن ّكرت

له الحال لم يعقد سيور المـــنــــاطـق

ـات ال ّ
فــمـا َقـ َذ َف ُ
عز ّإال لـــــمـاجـ ٍد

إذا ھ ّم جلّى ْ
عز ُم ُه كـــــــ َّل غــاســق

يقول أناس إ ّنني ُثرْ ُ
ت خـالـــــعً ـا

وتلك صـفـات لـم تـكـــن من خالئقي

ولك ّنني ناديت بالعدل طــالــــبــا

ُ
واستنھضت أھل الحـقـائــق
رضا G

أمرت بمـعـروف وأنكرت ُم ْن َكرً ا

وذلك حــكـــم فـي رقــاب الـخـالئـق.

السؤال :حلّل ال ّنصّ تحليال وافيا.
ّ
الموضوع ال ّثاني :اإلنشاء
يقول أحمد أمين:
»إذا كان منبع ال ّنھر ملوَّ ثاَ ،ت َلوَّ َ
ث ال ّنھ ُر؛ فصال ُح األ ّم ِة وصال ُح البالد ھو دائما بصالح
األسر ِة«.
ناقش ھذا القول مبيّنا مدى أھمّية بناء األسرة الصّالحة.
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العربي
ا ّللغة واألدب
ّ

الموضوع ال ّثالث:

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

ال ّتلخيص
الحياة ھدف وإرادة

أعتقد أنّ أھ ّم خطوة في حياتي ،ھي أ ّني استطعت أن أح ّدد ھدفي من الحياة منذ الصبا،
الثانوي ،ح ّتى ّ
فإ ّني لم أكد أمضي قليال في مرحلة ال ّتعليم ّ
وطنت العزم على أن أكون أديبا
كاتبا ،ولم أدر لذلك سببا .فأنا لم أكن من المبرّ زين في اللغة وآدابھا ،بل كنت تلميذا عاديّا.
على أ ّني أذكر ميلي الخاصّ دائما إلى الفنون الجميلة منذ ّ
الطفولة .فقد كنت مولعا بال ّرسم ث ّم
بالموسيقى ،ولكنّ ازدراء أھلي لھذا العمل لم يشجّ عني على ال ّتشبّث به .فلمّا جاءت مرحلة
ي ما صادفني من كتب وقصص ،تي ّقظ في نفسي حبّ الفنّ في
المطالعة ووجدت في يد ّ
صورة أخرى .وكان والدي من رجال القضاء ،ولم تكن الجامعة قد أنشئت في مصر وقتئذ،
فأدخلني مدرسة الحقوق ألصبح فيما بعد مثله من رجال السّلك القضائيّ  ،ولك ّني لم أظھر
ميال إلى القانون ،وكان حبّي لألدب والفنّ قد نما بمطالعتي الكثيرة الخفية .والحظ والدي
م ّني ذلك ،فجعل ّ
يحذرني من سوء المصير إذا انحرفت عن القانون إلى األدب.
ولك ّني قد قررت في نفسي مصيري ...وھذا القرار الذي ي ّتخذه اإلنسان في شأن مصيره
قلّما تنقضه األيّام ،إذا كان صادرا ح ّقا عن إدارة وإيمان.
ال أعني باإليمان ھنا أن يؤمن اإلنسان بمواھبه ،فأنا من أق ّل ال ّناس ثقة بأنّ لي مواھب،
وإ ّنما أومن بالھدف الّذي وضعته نصب عينيّ  ،وركزت إرادتي في السّير نحوه .ولم يكن
أمامي من خطر ّإال وكافحت لل ّتغلّب عليه .فقد تف ّتحت أمامي أبواب كثيرة وكان من الممكن
أن تغيّر مجرى حياتي ،كانت أمامي يوما فرص العمل للسينما على نطاق تجاري.
وكان في مقدوري ال ّنجاح في ك ّل باب من ھذه األبواب؛ ألنّ طبيعتي قابلة على ال ّتكيّف،
ولكنّ إيماني بوحدة الھدف جعلني أخصّص في نفسي لخدمة األدب وحده .وعلى الرّ غم من
اعتقادي أنّ الحياة ھدف وإرادة ،فإ ّني الحظت فيھا وجود كائن ھائل .ھو وحده الّذي أحسب
له ك ّل حساب ،ذلك ھو )ال َقدَر( ،وھو معي ساخر دائما .وھو ال يبدو الذعا في سخريّته ّإال
عندما يلمح م ّني بادرة شعور بأ ّني اقتربت من ھدفي.
األسئلة
ّ -1
لخص ال ّنصّ إلى ثلثه.

)12د(

 -2اختر من ال ّنصّ فكرة ث ّم ناقشھا.

)08د(
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التصحيح الم ّتبع في اللغة واألدب

العربي:

 -1التحليل األدبي:
على المصحّح أن يراعي ما يلي:
-

احترام المنھجيّة ) وضوح األجزاء  :المق ّدمة والعرض والخاتمة (
دراسة األفكار  ):عمق األفكار وتسلسلھا (.
دراسة األسلوب من حيث األغراض البالغيّة والعبارات والجمل واأللفاظ والصّور...
دراسة العاطفة  :من حيث القوّ ة والضعف والصدق وعدمه.
سالمة لغة الطالب ووضوح أفكاره.

-

 -2اإلنشاء األدبي :
احترام المنھجيّة ) المق ّدمة – البسط  -الخاتمة(
وضوح األفكار وتسلسلھا.
حسن استخدامه للشواھد واألدلّة.
سالمة اللغة ،وعدم الخروج من الموضوع.

-

 -3التلخيص:
تقيّد الطالب بأفكار النص.
التقيّد بالتعليمة
قدرته على مناقشة أفكار ال ّنصّ .
الممتحن أسلوبه الخاص وعدم تكرار ألفاظ النصّ ّإال عند الضرورة.
استخدام
َ
سالمة اللغة ووضوح األفكار.

