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المجموعة األولى
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شح أحد المواضيع ّ
المادّة :اللغة واألدب العربي (يختار المتر ّ
الثالثة)

األول :
الموضوع ّ

ال ّتحليل
ولد الهدى

يا مـن لـه األخـالق مـا تهوى العال

مـنهـا ومــا يـتــعــ ّشـق الـكـبـراء

لو لم نـفـهـم دنيـا لـقـامـت وحـدهـا

ديـنـا تـــــضـــيء بـنـوره اآلنـاء

زانتك في الخلق الـعـظـيم شـمـائـل

يــغـــرى بهــنّ ويولـع الـكـرماء

فإذا سخوت بلغت بالجودي المدى

وفـــعـــلـت ما ال تـفعـل األنـواء

وإذا عــفـــــوت فـقــادرا ومـقـ ّدرا

ال يـسـتهـين بعفوك الـجــهــــالء

وإذا رحـمـت فـــــــــأنـت أ ّم وأب

هـذان في ال ّدنيا هما الـرّ حـمــــاء

وإذا خـطـبـت فـللمـنـابــــــر ّ
هـزة

ي وللقـلــوب بـكـاء
تـعـرو 3الـ ّند ّ

وإذا قضيت فال ارتياب ،فـكأ ّنـمــا

جــاء الخصوم من السّماء قضاء

وإذا حـمـيـت الـمــاء لم يورد ولو

أنّ الـقـياصـر 4والملـوك ظـمــاء

وإذا بـنيـت 5فخـيـر زوج عِ ـشرة

وإذا ابـتـنـيـت فـــــدونــكـ اآلبــاء

وإذا صحبت رأى الوفاء مجسّما

في بردك األصحاب والخلـطـاء

وإذا أخـذت الـعـهـد ،أو أعـطـيته

فـجـمـيـع عـهـدك ذمّـة ووفــــاء

سؤال  :حلّل هذه األبيات تحليال أدب ّيا وعلّق عليها.
ال ّ

 1ساعات الليل.
 2الغيث ،المطر...
 3ته ّز وتح ّرك
 4جمع قيصر ،وهم ملوك القيصر
 5معاشرة ال ّزوجة.
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بي
اللّغة واالدب العر ّ

الموضوع ال ّثاني :
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اإلنشاء

انقسمت ال ّدولة العبّاسيّة إلى دويالت يحكم ّ
كال منها ملِ ٌ
ك أو أمير ،فأ ّدى هذا االنقسام إلى ازدياد
ال ّشعر قوّ ة وشهرة وذيوعا وانتشارا.
السؤال  :تحدّث عن هذه المقولة مستعينا بما درسته.
ّ
الموضوع ال ّثالث :

ال ّتلخيص

الرّ شوة قديمة قدم اإلنسان ،فهي موجودة ما دام أنّ هناك قويّا وضعيفا ،غنيّا وفقيرا .فهي
ما يعطيه ال ّشخص للحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ؛ وبعبارة أخرى ،هي ما
يعطى إلبطال ّ
حق وإثبات باطل.
وهي ممارسة قبيحة وفعل سيّ ء ،ألنّ خطرها كبير على األفراد والمجتمعات وال ّدول؛ فهي
تتضمّن أخطارا كبيرة ته ّدد وحدة المجتمع.
فإذا انتشرت في مجتمع ما ،فإ ّنها تهدم دعائمه وتؤ ّدي إلى فساده ودماره وانهياره .وقد حرّ مت
الرّ ساالت السّماويّة وال ّشرائع كا ّفة الرّ شوة بك ّل أشكالها وأنواعها ومظاهرها ،واعتبرها اإلسالم
من كبائر ّ
الذنوب ؛ أل ّنها أكل المال بالباطل.
ومن أسبابها ضعف السّلطة السّياسيّة ،وخاصّة في األنظمة الّتي ال تتم ّتع ْ
بقدر من ال ّديموقراطيّة
وال ّنزاهة ،وضعف الوعي االجتماعيّ واالنتماءات القبليّة والحزبيّة ،وعالقات القرابة.
ولمحاربة ظاهرة الرّ شوة ،ال ب ّد من تحقيق مبدإ العدالة وال ّديموقراطيّة وتكافؤ الفرص بين
أفراد المجتمع ،وإصدار قرارات تمنع الرّ شوة بك ّل أشكالها ؛ وكذلك وضع رجل مناسب في
ّ
الموظفين،
المكان المناسب مع مراعاة أخالقه وسيرته وسلوكه والرّ قابة الفعّالة والمستمرّ ة على
وتحسين الوضع االقتصادي وظروف المعيشة للمواطنين ،وتوجيه نصائح وإرشادات لل ّتحذير
من خطورة الرّ شوة ومفاسدها عن طريق ال ّندوات والمحاضرات واستخدام وسائل اإلعالم لنشر
ثقافة ال ّنزاهة والع ّفة واإلخالص في العمل.
مجلة البحوث اإلسالمية ،بتصرف ،العدد الرابع عشر -5041هـ  5041هـ

األســــئـلــة

ّ -1
لخص ال ّنصّ إلى ثلثه.
 -1اختر من ال ّنصّ فكرة ث ّم ناقشها.
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