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   اللغة واألدب العربي
  المواضع الثالثة.يختار الممتحن أحد 

  التحليل: الموضوع األول :

  األرملة المرضعة
  شاهامـم قل اإلمالقــــمشي وقد أثـت  اهاـــــــــقــألنت ـــــما ك يــنـــتـــها ليـــتــــيـــــــقــل
  اــاهـــينـــّد عــــخـــه يف الـــذرفـــع تـــدمــوال  ةـــــيـــل حافـــــــــّرجـــة والــــــا رثّ ـــــــهــــوابـــــــــــــــأث
  اهاــّــ يـحـجوع م ورس منـــكالصفر ّ او   مّرت مدامعهاـبكت من الفقر فاح 

  اهاـــر أشقـقــده بالفــــعــمن ب رــالّدهــف  سعدهاها ويُ ـــحميـمات الذي كان ي
  اهاـــــنـــغّم أضــــا والــــــــلهــــــــــحــــهّم أنـوال  عهاــــــفقر أوجـــها، والـــجعـــــموت أفـال

  الهاـــــــّق أعـــها، وأنشــــّق أسفلُ ـــــفانش  هاـتءاــــــلى عبــــدين قد أبــــــجديـكّر ال
  هااــــانــــــــــت زبــــــالــــــرب شـــــقـــه عــكأنّ   رد يلسعهاـــــــمارها، والبـــــــمشي بأطـت

  ثناياها تواصطكّ  يحالرّ  يف كالغصن  فاـــجـرد مرتـــى غدا جسمها بالبــتّ ــح
  يمناهاـــمدعوما ب محال على الصدر  ها ـل باليسرى وليدتـــــحمـشي وتـــمـت

  واهاــــمج ومطـشرها ســـعني منــيف ال  ةـــــقزّ ــــمـدام مـــــــــــبأهتها ـــــــطـــّــــ مــــــــقد ق
  اهاـــيــها أوصاب دنّـ ــــــإىل رب شكوــــت  معهاـما أنس ال أنس أين كنت أس

  اهاــــــي وإيّ ــــــمنـة وارحــــضيعهذي الرّ   نـــــبــال لـــــــرتك بـــــول:يا رّب ال تــــــقــت
  حّىت جّف ثدياها؟ إن مّسها الضرّ   يب طفلتهاــــــــــع األّم يف تربـــــما تصن

  معروف الّرصافي

  وافيا. أدبّيا حّلل هذا الّنص تـحليال  السؤال:

  اإلنشاء ني:الموضوع الثا
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  يقول الدكتور نذير العظمة:
عليه أن  الـجاهزَة، سواء كانت تراثــيّــًة أو أجنــبــيّــًة ... بل اإلبداع أن ال يقلَد الشاعُر الّنماذج«

  .»يكُسَوها بإبداع نـموذجه هو، أو نـماذجه اليت تـنبع من معاناِة الـحاضر وشروطه اإلنسانـيّــة
  السؤال:

حديث، من حيث الشكل ـّي الــطباقها على األدب العربنن مدى اّـ مقولة، وبيــناقش هذه ال -
  . مضمونــوال

  الموضوع الثالث :التلخيص:                                   الحرية  
  ها اإلنسان.ٍـ ميزة اليت اختص اهللا بـحرية هي أساس الكرامة اإلنسانّية، والـال

مهورا من البشر ـفأنت تستطيع أن تقود قطيعا من الغنم ألنه ال عقل له، ولكنك ال تستطيع أن تقود ج
  ها قطيع الغنم.ـبالطريقة نفسها اليت تقود ب

ختلج يف ـألن آراءك ت وجمهور ألنك تعرب عن إرادته، وألن أفراده يفكرون مثلك. أـتقود هذا ال إنك قد
  ة.ـنفوسهم، فهم يسريون خلفك باختيارهم، وليس يف هذا إلغاء للحريّ 

تلقاه يد ـجري من عصر إىل عصر، وعلما ال يسقط من يد إال لكي تـحريّة كانت وستظل أبدا جدوال يـوال
ميعا وأصبحت أرضا للحيوان من كل ـها جـئن سقط فقد سقطت حصونـخالد، لـة الــلم البشريّ أخرى، ألنه ع
  جنس ولون.

ي اإلنسان، ولوالها لظل هذا اإلنسان حىت اليوم يف ـحرية وراء التقدم والرخاء واألمن لبنـوقد وقفت ال
الباهرة الضوء العالية الدار،  حضارةـم ينشأ هذه الـم يتحرر، ولـم يتحرك ولـالكهوف، ولظل عقله حبيسا ل

  السامقة األركان.
حرية والدفاع عنها، فبالتعليم يصبح اإلنسان قادرا على أن يفكر ـمتينة لوقاية الـوالتعليم أساس من األسس ال

جهل أعظم ـمسائل اليت تشغله، وبذلك ال يكون تابعا لغريه، والـويبحث ويستنتج ويصل إىل رأي يف ال
  بوديّة، ألنه يتيح الفرصة الستعباد الناس.سبب من أسباب الع

  )pts 10(     ّخلص الّنص يف مخسة أسطر 
  )pts 10(استخرج من الّنص فكرة وناقشها 
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