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

    التّحليل           :  ّولالموضوع األ

 :  يمدح الشيخ أحمد بمبا امبكىقال الّشاعر إبراهيم جوب المشعري 

 رـطـالم ـي عـننـا يغـك مـنـيـمـي يــر              وفــمـور وجهك ما يغني عن القـــــفي ن

 1رــبز  ـــن الــي عـنــغـدى تــة               وحكمة وهــــي فــؤادك أنــوار ومــعــرفـــــوفـ

( جـا )الـهـأيّ ت ـأنــف  ـر الـعـلم واألثرحْ ـــ                ـتات الـفـضــائــل بـ  ع أْشــــامـــبكيُّ

 غـــوث الــّزمان سراج العلم روحهما                خـــلـيـفــة هللا فـي بــدو وفــي حـضـر

ر ابـ                 ــن   2العارف الوزر   ر ابن العارف الوز  ر ابن العارف الوز   العارف الوز 

 الــّزاهــد الـعـابـد الـعـالي مــكــانـتــه                عـنــد اإللـــه وعــنــد الـجـّن والـبـشـر

 رـبـخـّر والــسّ ـين الـق عـائـقـحـبحــر الوالية مـصباح الّشريعة يـنـــ                 ـبوع ال

 زدجرمـــــ لّ ـا كـر دوامـيـطـخــجّم  ال                هــو الـجـواد الّـذي أزرى بـنـائله الــ

 ال عيب فيه سوى تقًوى ومـعـرفــــة                 وكــونـــه واهـــــب اآلالف للـــّزمـــر

      تـخــشى مـدى العمر  3صـــاف خـــالئــقــه ضــاف حدائق ه                 لـيـسـت بـوائـقـــه

               قصيدة تحليال أدبيّا.لحلّل هذه ا الّسؤال:

 اإلنشاء          الثّاني:الموضوع  

انيّة بة إنسه تعبير فنّّي عن موقف إنسانّي أو تجرف األدب بأنّ عّر  ي أسد:ورد في مقال لمحمود 

 عة الّزائدة والفائدة....قلها األديب ويبغي من ورائها المتين

 نادا على هذا التّعبير.  تساتحّدث عن العالقة بين األدب والمجتمع  الّسؤال:
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  التّلخيص       : الموضوع الثّالث 

 نحو عالم إنسانّي أفضل

يها عال م اليوم، تبدو اإلنسانيّة جسما مؤّرقا مرهقا، موّزع القوى في غمرة المشكالت التي يخبط ف

والجهود، فما من أّمة تنام ملء رئتيها، وتتعب وفي قلبها نشيد التّعب الخاّلق، وتجني وفي فمها 

ئن غاضحالوة الجنى الّشهّي. بل هناك أرق وقلق وخوف من سوء المصير، وهناك احقاد تغلي، و

ن التي عانتها البشريّة تفور، ليس من يدري م ح  تى تتفّجر صواعق وبراكين. وإذا عدنا على الم 

هّمه رجال الّسياسة، واالقتصاد، ليوم وجدنا أّن مرّدها ليس ما يتوفيما مضى، والتي تعاني منها ا

واالجتماع، والحرب، بل مرّدها أّن النّاس يجهلون قيمة اإلنسان ومكانته في الكون، وهدفه من 

 دف الوجود منه. ، وهالوجود

هبت لهم الحياة،  إّن النّاس يجهلون الغاية من وجودهم، ومن ثّم يجهلون الغاية التي من أجلها و 

، والتّمييز بين الخير والّشّر. ولو أنّهم فهموا الغاية من هذه  واإلرادة ومقدرة التّفكر والتّخيّل

لراحوا يثمرونها لخيرهم، وخير الكائنات، بدال من أن يبذروها فيما يهلكهم، ويهلك  المواهب

ع د  لهم منذ األزل، وهو نت هذه المواهب المفتاح الذي به الكائنات، ولكا يلجون الملكوت الم 

ث ل  ال  محياة العليا التي هي أسمى غايات اإلنسان. لو فهملكوت المعرفة، والقدرة، والحّريّة، وم 

أن تعاون وتآخٍ وتحاّبٍ، بدال من  النّاس غايتهم من وجودهم لكانت حياتهم على األرض حياة

 يكون حياة تنابذ وتنافر وتباغٍض ...

، بات  ولّما كان القلب هو الحْصن  الذي فيه تتحّصن وتنطلق كّل الغرائز التي تستعبد  اإلنسان 

، ال على أخيه اإلنسان الذي هو ضروسا على قلبهأن يعلنها حربا  -إذا شاء الحّريّة-لزاما عليه 

 رب اإلنسان مع قلبه تعنيوكلّها يمّده بالمعونة. وح أو على الكائنات حليفه، ونصيره األكبر

ك القلب في كّل يوم، بل في كّل ساعة على كبح كّل رغبة من شأنها أن تفسد عالقاته رياضة ذل

هدفه. ونحن مطالبون بتخفيف ما حولنا من ذعر مع نفسه، ومع الكون، فتعرقل بذلك خطاه إلى 

نة بقدرتها على إلى هدفها، المؤمواضطراب وقلق وهذه لن تطردها غير القلوب المطمئنّة 

إلى الهدف، ولنؤمن بقدرتنا على بلوغه، فنحن من معدن ال يصدأ، ومن نور ال بلوغه. فلنطمئّن 

 ن وما فيه.  يخبو. ولنا الّزمان وما انطوى عليه الّزمان والمكا

  ميخائيل نعيمة.                                                                                

   األسئلة

    د( 12)                                                                  لّخص النّّص إلى ثلثه.  -1

 د( 08)                                                        اختر فكرة من النّّص ثّم ناقشها. -2

 


