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 )يختار المترّشح أحد المواضيع الثاّلثة( الماّدة: اللغة واألدب العربي

 :        التّحليلالموضوع األّول 

 يقول الكاتب الّشاعر والمؤّرخ الّشيخ موسى كمرا في مدح الّرسول والتّوّسل إليه 

 ّزلـــــالـكـتـاب تـنـ ي  ولــمـدحـه آ          ـل  ــقـــرايـا أنــــدى الـبـه   دح  ــمــي ل  ـإنّ 

 لــقـبـالـفـرد أحـمد كّل من هو يع           ـهــاتــإنـجـيـل عــيــســى بــّشــرت آيـ

 ـل  ـــنـق  ــعـا ألّن الـكـّل مــنـه يــب  ط   ورى          ـــعلى ال ى من األّم العطوف  ن ح  أ  

 ملـشـت ـتـه لـكـّل  ــا، ورحـمم  ــر  ك             ـاءهـه ورضـر  ـتـــى عـلـيـنـا ســـفـ  أض  

 و األّولـالـحـّق وه ـو  ـحـــل هللا نــــــــــــــوش أهـــــــــــــــــيـجـقائد ل أحد فريد  

 ـلــع لـه لـيـنـال مـا يـتـأمّ ـفـــاشــف           ـذنـب  ـاءك مـوان جـــاألكــ يـا أرحــم  

 ــلـص  ـن ـت  ي   م  ـّد  ـن ت  ـــم   هـوظــظـــحــب           ق  ـوثـم   ان  ـن ع  ـي  ـونـكـالرم ـــــــا أكـي

 ـلـرحــم كــسـيـرا بـائــرا يـتـطـفّ ا    الورى           يــا سـيّـد الـّسـادات يـا غـوث  

 يـفـشلواا وتـثـبـيـتا لـهـم أن ـظـ  ـع  و   الّرسل يوم قيامهم            يــا مــن خـطـبـت  

 ل  ـئ  ـو  ـقـلـي يـا مـن إلـيـه الـم  ـع  يا م    ـي          ـت  ـي  ـن  يـا سـيّـدي يـا مـلـجـئــي يـا م  

 ـل  ــه  ـن   بــذّمــة شــوقــيّـة بـي ت  ك  ــــــــــــــــــــــــــــكن لي وليّا مرشدا خذني إلي

   مذّكرات الّشيخ موسى كمرا )مخطوطة(.                                                        

  : حلّل األبيات تحليال أدبيّا.  الّسؤال

 اإلنشاء         : ثّانيالموضوع ال

على مقّومات فنّيّة هي التّجربة الّشعريّة،  عتماداٱ، عبّر شعراء العصر الحديث عن تجربتهم

 والوحدة العضويّة، والّصورة التّعبيريّة.

 مات على ضوء ما درسته في شعرهم.ث عن هذه المقوّ تحدّ 
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 التلخيص        : ثّالثالموضوع ال

 راحمالتّ 

العطف والّشفقة والتّواضع واإلحسان، ويشعر كّل ن يتعامل النّاس على أساس من التّراحم هو أ

 فرد بأنّه عضو في المجتمع يعمل من أجل تقّدمه وإسعاده، فهو ال يعيش لنفسه وإنّما ألّمته.

 :  منها ،وللتّراحم صور كثيرة تمّر بنا في حياتنا اليوميّة

ون عن أماكنهم في المركوبات العموميّة كالسيّارات مثال، يتخلّ  من الّشباب ة كثيرشاهدم -

ليها، عطفا عليهم ورحمة للمرضى والمسنّين واألطفال، الّذين ال يجدون أماكن يجلسون ع

 وشفقة بهم.

المناسبات االجتماعيّة وغيرها، بزيارة و المنّظمات في من بعض الجمعيّات أ بابقيام ش -

  .فيهملك لترفيههم وإدخال الّسرور ألطفال المرضى، وذل اياالمستشفيات حاملين الهد

فإذا بتقديم المساعدة إلى الفقراء والبائسين، مّمن هم في حاجة إليها،  كثير من النّاس اهتمام -

ق ع د ا أشاهدوا عجوزا أ يق أسرعوا و أعمى...( يريد عبور الّطرو طفال صغيرا أو ذا عاهة )م 

 إلى مساعدته برفق ولين.

، قاموا بجمع التّبّرعات لتخفيف إلى خسائر أو أضرار أّدياحدوث زلزال  ق أويحر ّب  ش   وعند -

 م المصابين ومسح دموع المنكوبين.آال

إليه من طعام وكساء وتعليم  جونابناء األغنياء ديارا خاصة لليتامى ويوفرون لهم كل ما يحت -

ّمتهم وال يكونون عالة ألجتماعيّة حتّى ينشأوا مواطنين صالحين، يخدمون ٱية صّحيّة وورعا

 يها.عل

وتكمن أهّميّة التّراحم في دعوة الجمعيّات الخيريّة، والمنّظمات غير الحكوميّة والهيئات الّدولية 

وابط األمم والّشعوب، وحثّت عليه لما فيه من توثيق الّصالت، وتوكيد الرّ  بين إلى التّراحم

باختالف  ،النّاس، وتطهير النّفوس من البخل والقسوة والكبرياء والحقد، حتّى يعيش األخويّة

ومتعاونين في الّسراء إخوانا متحابّين  ،هم وعادتهم وتقاليدهمتأجناسهم وألوانهم ومعتقدا

    والّضّراء.
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 األسئلة

 د( 12)                               لّخص النّّص إلى نصفه.                                   (1

  د( 08اختر فكرة من النّّص وناقشها.                                                          ) (2


