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

األول :ال ّتحليل
الموضوع ّ
قال ال ّشيخ القاضي َم َج َختِى َك َل ،مادحا رجاال ساعدوه على تسوية أرض بنى عليها زاويته :
كـــأبــصـارهــم حـ ّتى َيظنوا َم َعا مرضى

مربّون قد غضّوا من أصواتهم غضّا
أرادوا أَطِ بــا أو مساكي َن هـــمــهــــم

َذووا صـدقـــات مـقـ ِرضـــو ربّهم قرضا

فلـ ّمـا أدرنا بـيـنـنا الــقــول ســـاعــة

عــرضــت عـــليهــم خدمة كبرت عرضا

فهان عـلـيـهـم َعــرضـهـا وتـنـاولـوا
َ
ـيـضـة
وأَمو َف
ـــــــل َة األرض أيّـة غِ
َ

فـؤوســا بـأيــدي أقـــويـا قبضوا قـبـضـا
كـثـيـر ِة أشـجــار مـشــ ّقـــقـ ِة األعـــــضـا

اول لم َت ِغب
فــغــابــوا وأصــوات ال َم َع ِ

وم حـق الـ ّنبي قد ضآ
كــأسـياف بــدر يـ ِ
ضـى
تـحـاذيـه ّإال وهـــو أَطـــ َر َق أو أَغــ َ

َف َـولوا حــفـا ًة لـم يـكـونـوا لـيـعــ َبـأوا

ضـى
وحر بل ِب َمن حـكـمـــه مــمــ َ
بـشوك َ

ـرهــم
فما رفعـوا األصـوات ّإال بـ ِذك ِ

ومـا ّ
أخـروا األوقــات نـفــل وال فــرضا
لِ َين َفوا عـن األرض ال ِعدَ ى زلزلوا األَرضا

ــق مــنـهــم واحــد أجــنـبـي ً
ولم َيــل َ
ّـة

وتـا هلل لــو أنّ الــمــربّـي قـــادَ هــم

اإلعدادي ،ص .98 :
الرابع
اللغة العرب ّية
ّ
للصف ّ
ّ

السؤال  :حلّل األبيات تحليال أدب ّيا وعلّق عليها.
ّ
الموضوع ال ّثاني  :اإلنشا
لقد اهت ّم ال ّشعرا السّنغاليّون باألدب العربيّ شعرا ونثراَ ،بيد أ ّنهم لم يهتمّوا بال ّتيّارات األدبيّة
الّتي ظهرت فيه ّإال بتيّار المحافظين؛ فتناولوا في شعرهم األغراض واألوزان والقوافي
الموروثة من شعرا العرب.
سك ال ّ
السنغال ّيين با ّتجاه المحافظين في قصائدهم.
شعراء ّ
تحدّث عن هذا الموضوع مب ّينا تم ّ
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الموضوع ال ّثالث :ال ّتلخيص
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ال ّشباب أمل المستقبل
يحظى الشباب في جميع المجتمعات بالعناية والرّ عاية أكثر من أيّ فئة أخرى من فئات
المجتمع ،أل ّنهم عماد المستقبل واألمل الّذي ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات وحتى
ّ
والطريق لتحقيق ال ّتقدم في جميع
األهل ،فالجميع ينظر إلى الشباب على أ ّنهم ع ّدة المستقبل،
مجاالت الحياة ،فهم يمتلكون ّ
الطاقة ّ
اللزمة للّتغيير ،ويستطيعون أن يحدثوا فرقا ً حقيق ّيا في أيّ
شي يعزمون على تنفيذه ،وفي أيّ مشروع يكونون جز ً منه ،فما يملكونه من قوّ ة جسد ّية
مقرونة بالحماسة واالندفاع ،يجعل منهم طاقة كبيرة يمكن استغللها لتحقيق األفضل.
صلة وال ّسلم كان يعتمد عليهم
م ّما يدل على أه ّم ّية استغلل طاقات ال ّشباب ،أن الرّ سول عليه ال ّ
ويكلّفهم بقياد ِة الجيوش ،كما كان يستشيرهم ويأخذ بآرائهم في الكثير من األمور ،فهم أصحاب
األفكار المنطلقة للحياة ،ويملكون االندفاع ّ
شباب دائما ً أفكاراً
اللزم لتغيير المستقبل ،يمتلك ال ّ
ومشاريع كثيرة ،ولديهم أيضا أوجه نظر مختلفة نحو األمور ،وغالبًا ما تثبت نجاحها،
مختلف ًة
َ
لذلك يجب منح ال ّشباب الفرصة كي يثبتوا كفا اتهم.
يجب أن يكون معظم االهتمام موجّ ها ً نحو ال ّشباب ،من خلل االهتمام بتثقيفهم وتعليمهم
ومنحهم فرصة تولّي المناصب العليا كي يتم ّكنوا من تطبيق أفكارهم على أرض الواقع ،كما
يجب حمايتهم من أنفسهم أوالً ،ومن رفقا ال ّسو ثانياً ،ويكون هذا بال ّتربية ال ّسليمة منذ ّ
الطفولة،
وإحكام رقابة األهل على األبنا كي ال ينحرفوا على مرّ ال ّسنين ،فالكثير من ال ّشباب يقعون
ً
ضحية لل ّتدخين وتعاطي المخ ّدرات وغيرها من األشيا التي تد ّمر شباب المستقبل ،لكنّ ال ّتربية
ال ّسليمة والرّ قابة الصّارمة تمنعان حصول ك ّل هذا ،كما يجب االهتمام بنشر الوعي بينهم ،وتنمية
صحيح والخطأ ،وإخراج جميع األفكار ال ّس ّيئة من أدمغتهم،
عقولهم وتعليمهم وال ّتمييز بين ال ّ
وتزويدهم بالفكر ال ّسويّ ال ّسليم الّذي يأخذ بأيديهم نحو مستقبل باهر ،ويمنعهم من االنحراف
نحو األفكار المتطرّ فة.
من أراد أن يصنع لوطنه وأ ّمته مستقبلً زاهراً ،فعليه أن يهت ّم بال ّشباب .ومن أراد أن يرى
نتاجا ً فريداً متم ّيزاً ،فعليه أيضا ً أن يهت ّم بهم ،فالمجتمع الّذي يهت ّم بأبنائه وأطفاله ويعطي أفضل
صغيرة الّتي تحتاج إلى الرّ عاية
ما لديه لهم ،هو الّذي يهت ّم بالمستقبل ،فاإلنسان يشبه ال ّنبتة ال ّ
وال ّسقاية والعناية ،فمن َيس ِق َها ط ّيبا ً يجد ّ
الط ّيب بكل تأكيد ،والّذي يهمله لن يستطيع ال ّسيطرة على
أغصانها عندما تتشابك ،ولن يستطيع أن يلوم الرّ يح إن كسرتها ألنه لم َيح ِم َها ج ّيداً؛ لذلك يجب
أن يحافظ المجتمع على شبابه ألنهم خيمة الوطن و ِدرعه الحصين وقوّ ته الكامنة وعماده الّذي
ال يلين ،وهم األمل الباقي الذي يعـلي شأن األمة ويثبت أن ال ّتجدد مستمر ،وأن الخير كلّه مرهون
بالعقول الفتية المتو ّهجة.
موقع وزي وزي.

األسـئــلـــة
 )1ل ّخص النّصّ إلى ثلثه.
 )2اختر فكرة واحدة من النّصّ  ،ث ّم ناقشها.

( 21د)
( 80د)

