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الممتحن أحد المواضيع ال ّثالثة(
المادّة :اللغة واألدب العربي )يختار
َ

األول :ال ّتحليل
الموضوع ّ
يقول ال ّشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدة عنوانھا  :الحجر الصّغير
ســمـع اللـيـل ذو ال ّنـجــوم أنـيـنـا

وھـو يـغـشـى الـمـديـنـ َة البيضا َء

ـر ِق الـھــمـ
فانحنى فوقھـا كمُـسْ ـ َت ِ

ــس يـطـيـل السّكوت واإلصـغـا َء
ِ

فـــرأى أھـلھـا نـيـاما كأھـل الــــ

ْ
ضــــوضـا َء
ــكـھـف ال َج َل َب َة1وال

ورأى ال ّس َّد ْ
خلفھا مُحْ ـ َك َم ال ُبنـــــــ

ــ َيـان والـمـا َء يـشـبـ ُه الصّـحــرا َء

السـ
كان ذاك األنينُ من حجرفي ّ

الـمـقـادر العـمـيـا َء
ــ ِّد يــشــكــــو
َ

شأن يقول في الكـون شــأنـي
أيَّ
ٍ
ال رخــــا َم أنــا َفــأ ُ ْن َح ُ
ـت تــمــثــا

لـسـت شـيـئـا فـيـه ولـسـت َھ َبــا َء
ًال ،وال صـخـر ًة تـكـــــون بـنـــا ًء

لست أرضا فأَرْ ُ
شفُ  2الما َء ،أوما

َ
الـحـدَائ َ
الــــغــ َّنـــــا َء
ِـق
ًء فـأرْ ِوي َ

لست ُد ًّرا ُت َنافِسُ الغـادةُ الحــســــ
ٌ
دمـعــة  ،وال أنـا عـــيـــنٌ
ال أنـا

ْـحـ َة الــحـسـنــا َء
ــنا ُء فـيـه الـمُـ َلـي َ
خـاال 3أو َوجْ ـ َن ً
لـسـت ً
ُ
ـة حـمـــرا َء

حــجـــر أَ ْغــ َبـ ٌر أنـا ،وحــقـــيــ ٌر
ْ
فـألُغـادرْ ھذا الـوُ جُ و َد وأمــضـي

ال َجـ َم ً
ـاال ال حـكـمـة ال مـضــــا َء

َو َھ َـوى من مكانه وھو يشــكوا ْلـ
فـتح الفجر َجف َن ُه فـــإذا ّ
الطـــــــو

بـســالم إ ّنـي كــرھـت الـبــقــــــا َء
ھب وال ّدجى والسّما َء
ــأرض و ال ُّش َ
َ
ـ َفـانُ يــغـشـى الـمـديـنـة الـبيـضا َء

ديوان إيليا أبي ماضي ،طبعة دار العودة ،بيروت ،ص.121

السؤال :ح ّلل القصيدة تحليال أدب ّيا وافيا.
ّ

1

صياح ،صخب ،ضوضاء...
2
أبالغ في مصّ الماء.
3
نكتة أو شامة سوداء في البدن.
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العربي
ا ّللغة واألدب
ّ
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الموضوع ال ّثاني :اإلنشاء
تطوّ ر ال ّنثر الف ّني في العصر الحديث ،فوُ لدت فيه أغراضٌ جديدة لم يكن للعرب عھ ٌد بھا.
تحدّث عن ھذا الموضوع بال ّتفصيل.
الموضوع ال ّثالث :

ال ّتلخيص

العنف
يعتبر العنف اليوم ظاھرة من ظواھر الحياة االجتماعيّة في ك ّل دول العالم .ولقد أصبح عنف ال ّ
شباب
الجامعيّ مصدر قلق للسّلطات ال ّتربويّة والسّياسيّة على ح ّد سواء ؛ وذلك ألنّ المؤسّسات ال ّتعليميّة
العالية تعيش اليوم فترات صعبة حيث إنّ ّ
الطلبة فيھا يحتجّ ون على ك ّل كبير وصغير ويعبّرون عن
غضبھم وعن اعتراضاتھم بطريقة عنيفة .على الرّغم من أنّ ّ
الطريقة الّتي كان يجب عليھم أن يسلكوھا
في احتجاجاتھم تفرض عليھم تص ّرفا يليق بمكانتھم بوصفھم متعلّمين.
ّ
ومظاھر العنف في الجامعات السّنغاليّة ،وخاصّة في جامعة دكارّ ،
الموظفين
تتمثل في االعتداء على
وعلى األساتذة ،واحتجازھم في مكاتبھم ،واالشتباك بال ّ
شرطة ،واختطاف الحافالت ال ّتابعة لل ّدولة .بل
قد يؤ ّدي األمر بھم إلى تخريب الممتلكات العامّة والخاصّة كإحراق ال ّسيّارات وتكسير زجاج المباني
عنيفة في بعض األحيان بين ّ
ً
الطلبة أنفسھم لسبب أو آخر...
اإلداريّة .أضف إلى ذلك اشتباكات
ھذا ،وال ينبغي على المسؤولين ال ّسيّاسيّين وال ّتربويّين أن يكتفوا بإلقاء اللّوم على َّ
الطلبة وال ّتشنيع
بأعمال ال ّتخريب .بل يجب عليھم أوّ ال دراس ُة أسباب العنف في جامعتنا .فكثيرا ما يخرج ّ
الطلبة إلى
ال ّ
الو َجبات الغذائيّة الرّديئة الّتي تق ّدم إليھم في
شوارع احتجاجا على تأ ّخر دفع منحھم ال ّدراسيّة .أو َ
مطاعم الجامعات .ھناك أيضا أسباب بيداغوجيّة حيث يشتكي كثير من ّ
الطلبة من قلّة األساتذة األك ّفاء
يكتظ فيھا ّ
ّ
الطلبة .بل يعتبر اكتظاظ
وسوء ظروف ال ّدراسة في الكلّيّات ،وخاصّة في كلّيّة اآلداب الّتي
ّ
بالطلبة من أھ ّم دعاوي العنف الجامعي .فجامعة شيخ أنت جوب بدكار الّتي كان يجب أن
الجامعات
تستقبل أق ّل من خمسة آالف طالب يوجد فيھا حاليا أكثر من ثالثين ألف طالب.
ونرى من أھ ّم أسباب أعمال العنف في أوساط ال ّ
شباب الجامعيّين غياب ال ّتربيّة األخالقيّة بمعناھا
الحقيقي في المنظومة ال ّتربويّة السّنغاليّة من ال ّناحيّة ال ّتطبيقيّة ،يبدو أنّ المسؤولين والمعلّمين واألساتذة
ير ّكزون على تلقين المعلومات بدال من االھتمام بغرس القيم األخالقية في نفوس األطفال والمراھقين،
على الرّغم من أنّ ال ّتربيّة األخالقيّة تعتبر ركيزة ھامّة من ركائز ال ّنظام ال ّتربوي ،وغاية من غايات
حسن كشجرة بال ظ ّل وال ثمار.
القانون ال ّتوجيھيّ ال ّتربويّ  .فالعلم بال أدب وال سلوك
ٍ
األسئلة
 -1ل ّخص ال ّنصّ إلى ثلثه.
)12د(
 -2اختر من ال ّنصّ فكرة ث ّم ناقشھا.
)08د(

