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 إمضاء األهل                                                                                       
____________________________ 

 فخر لبنان مغتربوه
غيِر امن هنا، من هذا ال    نيا، وها أنتم  نطلْقتموطِن الصَّ نيا  تجمعونَ )فنشْرتم لبناَن في أرجاِء الدُّ مشارَق الدُّ

غير.في هذا الوط  (ها،ومغاربَ   ِن الصَّ
حنيَن األهِل إلى هذا   َلبِ ينَ م إليها حنين  األبناءِ كم ل  ، على أرِض الجدوِد يحمِ أهاًل بكم في رحاِب لبناَن    

 اللِ قاِء. 
وما انطَوْت عليِه دائًما من إنساني ٍة وانفتاٍح.  (كم هذا تعبيًرا صادًقا عن رسالِة هذا البلِد،رَ لقد أرْدتم مؤتمَ )    

وِل الك نفخر  بإخالِص لذلك ونحن   المواطنيَن الخيِ ريَن،  والءَ كم فَتَبنَّْتكم، وبوالئكم لها ريمِة الَّتي استضافتْ كم للد 
 تم.ال تي اخترْ  العزيزة   واألوطان   أنتمقيٍم بها تدينون فاء للتقي والو نعتزُّ بوفائكم للوطِن األمِ ، فهذا الوفاء  ي

 غتربون،المأيُّها اللُّبناني ون     
ْسِن المناسباِت أن يعقَد مؤتمر       في هذا العاِم، حيث  الذِ كرى الخامسة والعشرون  كم الثَّالث  إنَّ من ح 

لها هذا الوطن من خطً . وإنَّ ما تشاهدو لبنانَ الستقالِل  ِم والعمران، يعود  ن  ى واسعٍة سج  ، في مضماِر الت قد 
.ِم والمغتربِ إلى تآزِر شطريِه الم قي  ، وتكامِل الن شاِط في القطاعيِن العام  والخاص 

 أيُّها المغتربوَن األعزَّاَء،    

 القسـم التكميلي 
2020-2019 
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َتكملقد أعطْيت م لبناَن      وَن إلى  ، فأْسَهْمت م في تحريِرِه واستقالِلِه، واستقراره وازدهاِرِه، وأنتمقوَّ اليوَم مدعو 
وَن لإلسهاِمجديٍد ال يقلُّ شأًنا وأ اءٍ عط متم. أنتم مدعو   في الذَّوِد عن سالمته ودفِع األذى  ثًرا عن سابِق ما قدَّ

 عن حدوده.
ل إليه من تحقيق     وحي ة واإلنسانيَّة على تكريس الق قائم صادق إخاء إنَّ تكوين لبنان وما توصَّ يم الر 

امية،  ًيا على البشريَّة به سسامَ  كل   يجعل)السَّ ًيا على ما تؤمن (،جمعاء تعدِ  وما  من هذه الم ث ل به تعدِ 
 .اإلخاء من ذلك تصبو إليه

عب  اللُّبنانيُّ واجَه في تاريخه     ياِت نشاًطا. والشَّ عوِب من يستخلص  من الِمَحِن بأًسا ومَن الت حدِ  إنَّ من الش 
ع الط ويل ياٍت، وخرَج من الِمَحِن الَّتي مرَّْت بِه عبَر التَّاريِخ أقوى وأكبر.أخطَر ما تواجه  الش   وب  من تحدِ 

خمَ  يَّ الل بنان وجودَ نا هذا الوَحْسب        وال ذي هو وليد  المشاقِ  والمصاعِب، حْسب نا  تمث لون  ال ذي في العالمِ  الض 
خًرا، أنَّكم وحسب ك ْم مجًدا وشرًفا، ولبنان فنبراًسا. في كل  مكاٍن، شاهًدا وحافًزا و  كم ال ذي أعطيتموه لبنانَ مجدَ 

داه العالم، لبنان  كما أراَده  الجدود  الط موح، وم . لبنان  ، فَبَنْيت م لبناَن ال حدوَد له  خرْجت م من لبناَن له  حدود  
ه  جميًعا، لبنان    الخلود. وتريدوَنه  ونريد 

 ورئيس الجمهوري ة الل بناني ة شارل حل                                                
 ۱٩٦٨تم وز۱۵                                                        

 .ةوالء: حمّبة وصداق
 مضمار: جمال.
 الّذود: الّدفاع.

 أبٌس: قّوٌة.
 حسبُنا: يكفينا أن.

 نرباس: مصباج
 أوَّاًل: في القراَءة والتَّحليل 

  متى ألقيت هذه الخطبة؟ َمن ألقاها؟ وفي أيِ  مناسبٍة؟-۱
د من خالل النص  الد ور اإليجابي  ال ذي لعبه  -۲  المغتربون. حد 
ًدا؟إالَم يدعو ا-٣  لخطيب  المغتربين مجدَّ
ر الن داء " أي ها الل بناني ون" غيَر مر ٍة في ه-٤  رار؟ذه الخطبة. ما هي داللة هذا الت كلقد تكر 
، وأدعم  جوابي بشواهد. -۵  أذكر ثالث ممي زات تمي ز  أسلوب الخطابة في هذا النص 
 أستخرج  من النص  طباًقا وأبي ن  قيَمَته .-٦
 ؟ْيت ْم لبناَن ال حدوَد له "ي الخطيب  بقوِلِه: " خرْجت ْم من لبناَن له  حدود ، فَبنماذا يعن-٧
وين لبنان... حت ى اإلخاء" وأضبط  أواخَر الكلمات فيه بالحركات أعيد كتابة المقطع الممتد  من " إن  تك-٨

 المناسبة.



ِ إعراًبا نحويًّا كاماًل ، وم-٩  .ا بيَن قوسين إعراَب ج َملٍ أعرب  ما تحته خط  في الن ص 
ل ه  وأعيِ ن  -۱۰  ه وروي ه .فيت وقا بحَره  أكتب  البيت التَّالي كتابًة عروضيًَّة وأفعِ 
يَِّة الَحْمراِء باب         ِبك       لِ  َيٍد م َضرََّجٍة َيد قُّ وللحرِ 

 لّتعبير الكتابيّ ثانًيا: في ا
ى َأْرسَل لَك والد َك رسالًة يطل ب  ِمْنَك فيها أْن تقوَم َمقاَمه  في أثناِء غياِبه. أ كت ْب رسالًة جوابي ًة ت ْطِلع ه  فيها عل

تمًدا معسؤولي ِة الَّتي ألقاها على عاتقَك، ما أنَت عازم  على القياِم بِه، وت َطْمئن ه  إلى أنََّك ستكون  على ق ْدِر الم
 تقني ة كتابة الر سالة.                                            

 عماًل موف ًقا!                                                       
 

                                  

   


