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مكتب البكالوريا
عنوان البريد اإللكتروني office@ucad.edu.sn :
الموقع في " الويب " officedubac.sn :

المادّة :اللغة واألدب العربي (يختار المترشّح أحد المواضيع الثّالثة)

األول :
الموضوع ّ

التّحليل

سل إليه
يقول الكاتب الشّاعر
الرسول والتّو ّ
والمؤرخ الشّيخ موسى كمرا في مدح ّ
ّ
إنّـي لــمــدح هــدى الـبـــرايـا أنـــقـــل

ولــمـدحـه آي الـكـتـاب تـنــــــ ّزل

إنـجـيـل عــيــســى بــ ّ
شــرت آيــــاتــه

بـالـفـرد أحـمد ك ّل من هو يعـقــل

أحنى من األ ّم العطوف على الـــورى

طـبـعـا ّ
ألن الـكـ ّل مــنـه يــنـقــــل

أضــفـــى عـلـيـنـا ســتــره ورضــاءه

كــرمـا ،ورحـمــتـه لـكـ ّل تـشـمل

ّ
األول
أحد فريد قائد لـجـيـوش أهـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــل هللا نـحــو
الـحـق وهـو ّ
يـا أرحــم األكـــوان جـــاءك مــذنـب

فــاشـــفــع لـه لـيـنـال مـا يـتـأ ّمــل

يـا أكـــــــرم الـكـونـيـن عـان مـوثـق

بــحـــظــوظـه مـــتـنـ ّدم يـتـنـصــل

سـادات يـا غـوث الورى
يــا سـيّـد الـ ّ

ارحــم كــسـيـرا بـائــرا يـتـطـفّــل

الرسل يوم قيامهم
يــا مــن خـطـبـت ّ

وعــظـا وتـثـبـيـتا لـهـم أن يـفـشلوا

يـا سـيّـدي يـا مـلـجـئــي يـا مـنـيـتـي

يا مـعـقـلـي يـا مـن إلـيـه الـمـوئـل

كن لي وليّا مرشدا خذني إليــــــــــــ ـــــــــ ـــــــك بــذ ّمــة شــوقــيّـة بـي تـنـهــل
مذكّرات الشّيخ موسى كمرا (مخطوطة).

سؤال  :حلّل األبيات تحليال أدبيّا.
ال ّ
اإلنشاء
الموضوع الثّاني :
مقومات فنّيّة هي التّجربة ال ّ
شعريّة،
عبّر شعراء العصر الحديث عن تجربتهم ،ٱعتمادا على ّ
صورة التّعبيريّة.
والوحدة العضويّة ،وال ّ
المقومات على ضوء ما درسته في شعرهم.
تح ّدث عن هذه
ّ
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التلخيص
الت ّراحم

التّراحم هو أن يتعامل النّاس على أساس من العطف وال ّ
شفقة والتّواضع واإلحسان ،ويشعر ك ّل
فرد بأنّه عضو في المجتمع يعمل من أجل تقدّمه وإسعاده ،فهو ال يعيش لنفسه وإنّما أل ّمته.
تمر بنا في حياتنا اليوميّة ،منها :
وللتّراحم صور كثيرة ّ
-

-

-

مشاهدة كثير من ال ّ
شباب في المركوبات العموميّة كالسيّارات مثال ،يتخلّون عن أماكنهم
للمرضى والمسنّين واألطفال ،الّذين ال يجدون أماكن يجلسون عليها ،عطفا عليهم ورحمة
وشفقة بهم.
ّ
المنظمات في المناسبات االجتماعيّة وغيرها ،بزيارة
قيام شباب من بعض الجمعيّات أو
سرور فيهم.
المستشفيات حاملين الهدايا لألطفال المرضى ،وذلك لترفيههم وإدخال ال ّ
اهتمام كثير من النّاس بتقديم المساعدة إلى الفقراء والبائسين ،م ّمن هم في حاجة إليها ،فإذا
شاهدوا عجوزا أو طفال صغيرا أو ذا عاهة (مقعدا أو أعمى )...يريد عبور ّ
الطريق أسرعوا
إلى مساعدته برفق ولين.
برعات لتخفيف
وعند شبّ حريق أو حدوث زلزال أدّيا إلى خسائر أو أضرار ،قاموا بجمع الت ّ ّ
آالم المصابين ومسح دموع المنكوبين.
بناء األغنياء ديارا خاصة لليتامى ويوفرون لهم كل ما يحتاجون إليه من طعام وكساء وتعليم
ورعاية ص ّحيّة وٱجتماعيّة حتّى ينشأوا مواطنين صالحين ،يخدمون أل ّمتهم وال يكونون عالة
عليها.

ّ
والمنظمات غير الحكوميّة والهيئات الدّولية
وتكمن أه ّميّة التّراحم في دعوة الجمعيّات الخيريّة،
إلى التّراحم بين األمم وال ّ
الروابط
شعوب ،وحثّت عليه لما فيه من توثيق ال ّ
صالت ،وتوكيد ّ
األخويّة ،وتطهير النّفوس من البخل والقسوة والكبرياء والحقد ،حتّى يعيش النّاس ،باختالف
سراء
أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم وعادتهم وتقاليدهم ،إخوانا متحابّين ومتعاونين في ال ّ
والض ّّراء.
من :التّربيّة اإلسالميّة للمرحلة ال ّثانويّة  ،ط ،2ليبيا ،ص .220 :

األسئلة
ص إلى نصفه.
 )1ل ّخص النّ ّ

( 12د)

ص وناقشها.
 )2اختر فكرة من النّ ّ

( 08د)

