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مكتب البكال وريا

شعبة –L-AR :املعامل6:
المجموعة األولى

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


الممتحن أحد المواضيع ال ّثالثة)
الما ّدة :اللغة واألدب العربي (يختار
َ
األول :ال ّتحليل
الموضوع ّ
قال أحمد شوقي:
-1

ك في الرمال لـــــوا ًء
َر َك ُزوا ُر َفا َت َ

يــستنهض الــوادي صــبا َح مـسا َء

-2

دم
يا وي َْح ُهم َن َ
صبُوا منارً ا مـــــن ٍ

ضا َء
ُيـــوحــي إلى جــيــل ال َغد ال َب ْغ َ

-3

ما ضرَّ لَ ْو َجعلوا العالقة في غـ ٍد

بـ ْيــن الــشــ ُعــوب مو ّدة وإخـــــاء

-4

جرح يصيح على المدى وضحيّة

تــتــلــ ّمــــس الحـــ ّريّة الحــمــراء

-5

يا أيّها السّيف المج ّرد بالــفــــــال

يكسو السّيوف على ال ّزمان مضاء

-6

تلك الصّحاري غمد ك ّل مه ّنــــــ ٍد

أبــلــى فــأحــســن في الـعدوّ بالء

-7

وقبور موتى من شبـــاب أ ّمـــــة

وكــهــولــهــم لم يــبــرحوا أحياء

-8

ْلو ال َذ بالجوزاء منهم َمعْ قــــــــ ٌل

دخــلــوا عــلى أبـراجها الجــوزاء

-9

فتحوا ال ّ
شمال :سهول ُه وجبالَـــــ ُه

وتـو ّغـلـوا فاستعمروا الخـضـراء

-11

وبنوا حضارتهم فطاول رك ُنها

دار السّالم »1و«جلَّ َق »2الشماء.
« َ

السعود ّية.
األدب وال ّنصوص – وزارة المعارف ّ

سؤال :حلّل ال ّنصّ تحليال أدبيّا.
ال ّ
الموضوع ال ّثاني :اإلنشاء
يقول عامر صامب« :إنّ األدب العربيّ وجد في السّنغال وط ًنا ثانيا».
سؤال :ناقش هذا القول مبيّنا مكانة األدب السّنغاليّ العربيّ ومعتمدا على شواهد ممّا درست منه.
ال ّ
1

 بغداد -دمشق

2
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اللّغة واألدب العربي

الموضوع ال ّثالث:

المجموعة األولى

ال ّتلخيص

ال ّنجاح هو ال ّنتيجة الحتميّة لسالمة ال ّتفكير ،وسداد ال ّرأي وسعة اإلدراك ،ونفاذ البصيرة .وال ّنجاح في
األعمال ال يعتمد على الغنى والجاه ،بقدر ما يعتمد على ال ّ
شخصيّة الكاملة المتكاملة ،كما أنّ اإلخفاق ال
يُعْ َزى دائما إلى نقص من المال ،وإ ّنما ُيعْ َزى في الغالب األع ّم إلى عجز في العقل ونقص في اإلدراك.
واإلخفاق كثيرا ما يكون مألوفا بين أولئك الذين يحاولون عمل أشياء عظيمة ،وأولئك الذين ينطوون
على أنفسهم ،ويستقلّون بذاتهم ،وغير ّ
الطموحين ،والقانعين بحالتهم الرّاهنة .ويُخفق الكثيرون أل ّنهم لم
يتعلّموا من أخطائهم ،أو أل ّنهم ال يبذلون من الجهد في أعمالهم شيئا.
ولكي تتغلّب على إخفاقك يجب عليك أن تحلّله ،وتتخلّص من أسبابه ،وتتج ّنب تكراره ،وإعادته،
فالحازم من ي ّتخذ من الخطإ وسيلة للصّواب ومن اإلخفاق وسيلة لل ّنجاح.
إنّ الذين يكسبون أينما كانوا هم الذين يقاومون المصاعب بشجاعة ويواجهون ال ّ
شدائد بصبر وحزم.
والرّجل الذي ينال بسهولة ك ّل ما يطلبه ،ويأتيه كل شيء دون ك ّد أو جهد لن يتعلّم الكفا َح في سبيل
ُ
عامات فإ ّنه يسقط وال يستطيع معاودة ال ّنهوض بنفسه،
الحصول على أشياء ،وإذا ان ُتزعت من تحته ال ّد
فال ّنائبات والضّائقات كثيرا ما تكون امتحانا صادقا للمرء ،وأنت إذا أردت أن تفعل الخير ،فعليك أن
تجعل شجاعتك تتغلّب على مخاوفك بل وتسحقها سحقا ،فإنّ شجاعتك ستبعث فيك روح اإلبداع
واإلنشاء ،وستفتح لك أبواب الفرص ،وتستخرج لك قواك المخبوءة.
إنّ ال ّ
شخص ال ّناجح ليس هو الذي يبدأ ث ّم يقف ،وإ ّنما هو الذي يبدأ ث ّم يثابر ،ويص ّر على ال ّنضال،
فإذا أردت أن تقاوم إخفاقك وتتغلّب عليه ،فينبغي أن يكون عندك االنتباه الفاره ،واإلصغاء الذكيّ
الفطن ،واإلرادة الحاذقة الحازمة ،والمثابرة ،واإلصرار على العمل في األوقات ال َعصي َبة القاسية بنفس
الحماسة والحميّة التي تعمل بها في األوقات السّهلة.
ومن وسائل ال ّنجاح ّ
الثقة بال ّنفس ،وال ّتخلّص من ك ّل أثر لل ّ
شعور بال ّنقص ،وال ّتحلّي باإلخالص
والحماسة ،فحين يكون الفرد متحمّسا يسطع في وجهه ضياء ،ويشع من عينه بريق ،ويتدفّق من صوته
األلباب ،تجتذب شخصيّته القلوب واألفئدة ،وتحمل كلماته اإلقناع ،فتحمل
اهتزازات بها سحْ ٌر يخلب
َ
غيره على االقتناع.
المطالعة الجديدة – وزارة ال ّتربية  -الكويت

األسئلة
 -1ل ّخص ال ّنصّ إلى ثلثه.

(12د)

 -2اختر من ال ّنصّ فكرة ث ّم ناقشها.

(08د)

