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

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

  ثاّلثة(ل)يختار المترّشح أحد المواضيع ا الماّدة: اللغة واألدب العربي

   الموضوع األّول :              التّحليل  

 :  لها في الواقعقصص ال أصل  قال أبو العالء المعّري مستعيذا من افتراء

 ـوهـــرا أسـّروه أو شـّرا أذاعــسمعوا           خـي ن قوم إذاـاهلل مـوذ بـأع  -1

 وهـاعـطـفعل األمر في الّدنيا مُ ـمـا ُحــمَّ ولَـْم تـدفَـعــهُ مـشـقـة            وي  -2

 اعوهـِر بـلبعض التَّج م ناس  ـرغْ ـب در          ـإّن النّجاشيَّ نال الملك عن ق -3

 ن قدره الكوُن في حّي أضاعوهــوخـالُد بـُن سـنـان  ليس ينـقصه           م -4

ما لي رأيت دعاةَ الغّيِ  -5
 نـاطـقةً           والرشد يصمت خوف القتل داعوه 1

 نــاعـــوهل ــفـطّ ـال راءُ ــشـا بُ ــفإنّم           د ذوو شرفوال يـفـرحـّن بـمـول -6

 الخسران ساعوه صاحبه           ولـم يـعـد بسـوىمن ي كذلك الـّدهر َغنَّى -7

  وإّن أوجـب شـــيء أن تــراعــــوه           ظنونــكم 2وهللا حّق وإن ماجتْ  -8

 ديوان أبي العالء المعري.                                                                 

  .: حلّل النّّص تحليال  أدبيا وافياالّسؤال 

 :            اإلنشاءالثّاني  الموضوع

من حيث األغراض، مستشهدا بأبيات  ب العربّي في األدب الّسنغالّي منتحّدث عن تأثير األد

 الّشعراء الّسنغاليّين. 

 

 

 

                                                           
 الّضالل  1
 كثرت - 2

 



2/2                                                                  0163 22G38RA 

 المجموعة األولى                                                                                                                                               اللّغة واألدب العربيّ 

 :          التّلخيصالثّالث   الموضوع

إلى كفرها بعد وفاة النّبّي، وجّد أبو بكر وجّد معه األنصار والمهاجرون في رّدهم  عادت العرب

 لــاتــقــة يــــامـمـر إلى اليـخرج خالد بن الوليد بجيش أبي بكوإلى اإلسالم طائعين أو كارهين. 

 هل الّرّدة، فكانت بينهم موقعة من أشدّ أمسيلمةَ ويرّد بني حنيفةَ إلى اإلسالم. والتقى المسلمون و

دا. والمشاهد ما عرف المسلمون من المواقع وكان في الجيش أربعة نفر كلّهم شهد بدرا وأُحُ 

يما ومواله حديثا : عّما ر بن ياسر، وأبو حذيفة بن عتيبة بن ربيعة، وابنه قدكلّها مع رسول هللا

المسلمون وكادت الّدائرة  بن سهيل بن عمرو. وقد انكشفسالم بن سالم، وأخو امرأته عبد هللا 

فأّما سالم فجعل  .ال يَريمون تدور عليهم، ولكّن النّاس يرون هؤالء النّفر قد ثبتوا في أماكنهم

ة فأثبت فيها قدميه، وصنع أبو كنّا نقاتل مع رسول هللا ! ثّم احتفر حفر: ما هكذا يصيح  بالنّاس

 حذيفة وعبد هللا بن سهيل صنيعه فاستشهدوا جميعا في أماكنهم.

: فهي تتذبذب، وهو يصيح بالمسلمين قائما على صخرة وقد قطعت أذنهوأّما عّمار فقد رآه النّاس 

ما زال بهم يدعوهم وقد ثبت على ! و؟ الجنّة تفّرون نَ مِ  بن ياسر، أَ إلّي أيّها المسلمون أنا عّمار 

 أبا بكر موُت سالم، وأنزل هللا عليهم نصره. ويبلغصخرته ال يزول حتّى ثاب إليه المسلمون 

فإذا ولّى عمر الخالفة  بته هلل عّز وجّل.: سيّ ثُبَْيتَة، فترّده وتقول والئه فيدفع تراثه إلى صاحبة

ويضعه  فترّده وتقول: سيبته هلل عّز وجّل،دفع تراث سالم مرة أخر إلى ثبيتة صاحبة والئه، 

 عمر في بيت المال. 

 وأقبل أبو بكر في أثناء خالفته حاّجا. فلّما دخل مّكة جاءه سهيل بن عمرو مسلًّما، فعّزاه أبوبكر

: لقد بلغني أّن رسول هللا صلّى هللا عليه ل سهيلبابنه عبد هللا الذي قتل في اليمامة شهيدا. قا

َ وأ «!يشفع الّشهيد لسبعين من أهله »وسلّم قال :     . قبلي د  حَ نا أرجو أاّل يبدأ ابني بأ

  األسئلة

 د( 12)                                                                 .لّخص النّّص إلى ثلثه  -1

  د( 08)        اختر منه فكرة، ثّم ناقشها.                                                       -2


