
 21G38RA0163                                 2/1                      جامعة شيخ أنت جوب بدكار                         

ساعات  4مدّة:                                                                                                           

 A2A /S1LA / Sشعبة:                                 مكتب البكالوريا                                                         

 6          3معامل :                                                           office@ucad.edu.snعنوان البريد اإللكتروني : 

 (gropue er1) المجموعة األولى                                 officedubac.sn الموقع في " الويب " :

 الماّدة: اللغة واألدب العربي )يختار المترشّ ح أحد المواضيع الثاّلثة( 

 التّحليل                : الموضوع األّول 

 " : باألمــر فـيـناأيّــهـا الـقـائـمون  براهيم "إقال حافظ 

 اـل نـسـيـتـم والءنـا والــودادــهـ  نا            ـيـر فــأيّــهـا الـقـائـمون باألم     

 ادكم وجوبوا البالدـغوا صيـتـئا              وابـيـنـيشكم وناموا هـج حفّضوا     

 ن تلك الّربا فصيدوا الـعـباداــيـب            ـوق  ـــكـم ذات طـوزتــوإذا أعـ     

 ـغـادر أطـواقـنـا األجـــيـاالــــام ســـواء              لم تــا نـحـن والـحـممـإنّ      

 ـدونــا إذا ضـلـلـنا الـّرشاداــأرش  وق ولـكــن             ـقـوا بنا العن  ـظ  ـال ت     

 ن صادا  ـصادت الّشمس نفسه حي   ل            ـيـمــن أّمــة بـقـت اـدوـيّ ال تـق     

 داداـسوة واشتـق ه  ي  ـف  ع  ضـعـف ض    نا بأمـر وجـئـتم             ـالـجـــــاء جه     

 ادا ؟ ـــا أردتـــم أم قـيــاص  ص  ــــق   و              أ  ـفـنتم بعـأحسنوا القتل إذا ضن     

 بعفـو             أ نـفـوســـا أصـــبـتـم أم جـمـــادا ؟ ل إذا ضنـنتمـسنوا القـتـأح    

 يرون عـادا ؟تـيش عادت أم عهد ن  ـ             يت شعري أ تلك محملة التّفـل     

  م.ــيــراهـــظ إبــــافــوان حـــــدي                                                               

  حّل النّّص تحليال أدبيّا. :الّسؤال 

 اإلنشاء           : الموضوع الثّاني 

 .الّسنغاليّون معظم األغراض الّشعريّة المعروفة في األدب العربيّ  تناول الّشعراء  

 .تحّدث عن هذه األغراض مستدّّل بشواهد مؤيّدة لما تقول :الّسؤال 

 

 



2/2                                                              21G38RA0163 

المجموعة األولى                                                                                                             دب العربّي                             اللّغة واأل  

 ص:          التّلخي الموضوع الثّالث

 سالمة الّسير

متداد الحضارة، ٱتطّورت وسائل المواصالت وتنّوعت، وتعّددت أغراضها وتزايدت، مع 

ت  حوادث المرور، وتفاقمت  واتّساع رقعة الّسّكان في معظم أرجاء المعمورة، وتبع ذلك أن  ك ث ر 

الّتي تنّظم حركة المرور،  لقوانينٱألنظمة وٱستفحلت أضرارها، ومن هنا وضعت ٱ، وأخطارها

من حوادث الّسيّارات، وما ينجم عنها من أخطار وأضرار، ماّديّة  –بقدر المستطاع  -وتقلّل 

ة األفراد، وحثّهم على مراعاة ات لتوعيإلعالنات والك ت يّ ب  وشخصيّة ... وأ صدرت النّشرات وا

 . «ّي الّسالمةفي التّأن»يل : أصول الّسالمة في كّل مجاالت الحياة العلميّة ... وقديما ق

يّارة على نطاق واسع، في النّقل والتّنقّل مّما دعا إلى إنشاء طرق واسعة، تسمح بنقل تستعمل السّ 

 ومن قطر إلى آخر، بسرعة وأمان. الّركاب والمنتجات من منطقة إلى أخرى، داخل البلد الواحد، 

زدهارها، والّطرق البّريّة ٱعامل رئيسّي في تقّدم البالد و -على مختلف أنواعها–والمواصالت 

ره من متوى الحياة على صورها المختلفة، بأقدر وسائل المواصالت على النّهوض بمس ا ت ي ّس 

منتجات، وتقريب المسافات. وهي ضروريّة لخدمة مرافق النّقل األخرى سبل االنتقال، ونقل ال

ربطها بشبكٍة من الّطرق  -دائما-ريّة، والمطارات، وسكك الحديد، الّتي يلزم كالموانئ البح

 البّريّة. 

عن وسائل النّقل الحديثة، كالّسيّارات، فإّن هذه  وعلى الّرغم من الفوائد العديدة الّتي نتجت

. كثير أخطارا ال يستهان بها، وحوادث يذهب ضحيَّت ها خلق   -في نفس الوقت-الوسائل تشّكل 

هتّمت معظم دول العالم بتنظيم حركة المرور، وإنشاء الّطرقات الواسعة، وإعادة هندستها، ٱولقد 

 وتزويدها باإلشارات الّضوئيّة وغيرها، وقامت أجهزة اإلعالم المختلفة بنشر التّعليمات

 واإلرشادات المتعلّقة بسالمة الّسير والمرور.

ن حتفهم سنويّا اع مليون نسمة من سّكان العأّن نحوا من رب وقد جاء في أحد اإلحصاءات لم يلقو 

، باإلضافة إلى إصابة أكثر من مليوني نسمة إصابات جسديّة مختلفة، بسبب في الّطرقات العاّمة

   حوادث الّسيّارات، فضال عن الخسائر الماّديّة التي يصعب تقديرها أو حصرها.

   تصّرف.ب م،1987هـ / 1407،  6ط ،144ص: المملكة العربيّة السّعوديّة،المطالعة للّصّف الّثاني الّثانوي،             

 ةـــلــئــاألس
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