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 أحد المواضيع الّثالثة( حرشّ )يختار المت الماّدة: اللغة واألدب العربي

 الموضوع األّول:   الّتحليل

َكَل، مادحا رجاال ساعدوه على تسوية أرض بنى عليها زاويته : قال الّشيخ القاضي َمَجَخِتى  

 ا مرضىعَ وا مَ ن  ظ  ّتى يَ ـم حــارهـصــأبـــغّضا          ك مرّبون قد غّضوا من أصواتهم

 و رّبهم قرضاـــض  رِ ـق  ـات م  ـــدقـوا صو  ــهــــم           ذَ هـــم   نَ يساكأو م ــاب  طِ أرادوا أَ 

  م خدمة كبرت عرضاــليهـــع ت  ــرضــبـيـنـنا الــقــول ســـاعــة          عنا ا أدرـمّ ـفل

 ا قبضوا قـبـضـا  ـويـــدي أقــأيـا بــؤوســهـا وتـنـاولـوا           فض  ــر  فهان عـلـيـهـم عَ 

 ـا ـضـــاألعـ ـقـةِ ـــقّ ـشـم ار  ــجـأش رةِ ـيـثـك           ـة  ـيـضَ األرض أّيـة غِ  ةَ ـــــــَل و فَ م  أَ و

 آقد ض ّنبي  ـال ق  ـح ومِ ـي در  ــياف بـأســك           ب  غِ ل لم تَ اوِ عَ المَ  أصــوات  وفــغــابــوا 

  ـىـضَ ـغ  أو أَ  قَ رَ ـــ  طو أَ ـــه إاّل وهـاذيـحـأجــنـبـّيـًة           ت   مــنـهــم واحــد   ــقَ ــل  ولم يَ 

 ىـضَ ــم  ــم   ه  ـــم  ـك  ـح   ن  مَ بل بِ  ر  ك وحَ شو  ـوا           بأ ـ بَ ـلـم يـكـونـوا لـيـعـ ا حــفـاةً و  ل  ـوَ فَ 

 ضار  ــل وال فــفـات نــروا األوقـا أخّ ــم            ومـهـرِ ك  فما رفعـوا األصـوات إاّل بـذِ 

 ارضى زلزلوا األَ دَ األرض العِ ن ـا عو  فَ ن  يَ ــم            لِ ه  ـادَ ـهلل لــو أّن الــمــرّبـي قـوتـا 
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     .وعلّق عليها : حلّل األبيات تحليال أدبّيا الّسؤال

 

 الموضوع الّثاني :   اإلنشا 

 بّيةد أّنهم لم يهتّموا بالّتّيارات األدي  الّسنغالّيون باألدب العربّي شعرا ونثرا، بَ لقد اهتّم الّشعرا  

؛ فتناولوا في شعرهم األغراض واألوزان والقوافي المحافظين إاّل بتّيار الّتي ظهرت فيه

 الموروثة من شعرا  العرب.

 .مهلمحافظين في قصائدنغالّيين باّتجاه اتحّدث عن هذا الموضوع مبّينا تمّسك الّشعراء السّ 
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 لخيص:   التّ ّثالثالموضوع ال
  المستقبل الّشباب أمل

 فئة  أخرى من فئات عاية أكثر من أيّ يحظى الشباب في جميع المجتمعات بالعناية والرّ 
ذي ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات وحتى هم عماد المستقبل واألمل الّ المجتمع، ألنّ 

ي جميع قدم فريق لتحقيق التّ ة المستقبل، والطّ دّ هم ع  أنّ على لشباب ى الإاألهل، فالجميع ينظر 
 في أيّ  اقيّ ا فرقاً حقيحدثوتغيير، ويستطيعون أن يزمة للّ اقة الّل مجاالت الحياة، فهم يمتلكون الطّ 

 ةة  جسديّ ن جزً  منه، فما يملكونه من قوّ نوومشروع  يك أيّ تنفيذه، وفي  يعزمون علىشي   
 .مقرونة بالحماسة واالندفاع، يجعل منهم طاقة كبيرة ي مكن استغللها لتحقيق األفضل

هم لم كان يعتمد عليلة والسّ سول عليه الصّ باب، أن الرّ ة استغلل طاقات الشّ يّ ا يدل على أهمّ ممّ 
الجيوش، كما كان يستشيرهم ويأخذ بآرائهم في الكثير من األمور، فهم أصحاب  قيادةِ بم ه  ف  وي كلّ 

اً رافكأ دائماً  ببازم لتغيير المستقبل، يمتلك الشّ األفكار المنطلقة للحياة، ويملكون االندفاع الّل 
احها، ت ثبت نج غالًبا ماوجه نظر مختلفة نحو األمور، وأ أيضا كثيرة، ولديهم ومشاريعَ  ةً مختلف

 .تهماباب الفرصة كي ي ثبتوا كفا لذلك يجب منح الشّ 

باب، من خلل االهتمام بتثقيفهم وتعليمهم هاً نحو الشّ يجب أن يكون معظم االهتمام موجّ 
نوا من تطبيق أفكارهم على أرض الواقع، كما المناصب العليا كي يتمكّ  تولّيومنحهم فرصة 

فولة، الطّ  ليمة منذربية السّ و  ثانياً، ويكون هذا بالتّ ومن رفقا  السّ  يجب حمايتهم من أنفسهم أوالً،
قعون باب ين، فالكثير من الشّ نيالسّ  على مرّ وإحكام رقابة األهل على األبنا  كي ال ينحرفوا 

ربية لتّ ا ر شباب المستقبل، لكنّ رات وغيرها من األشيا  التي ت دمّ دخين وتعاطي المخدّ للتّ  ضحيةً 
هذا، كما يجب االهتمام بنشر الوعي بينهم، وتنمية  حصول كلّ  انتمنع الّصارمة قابةوالرّ ليمة السّ 

هم، ئة من أدمغتيّ حيح والخطأ، وإخراج جميع األفكار السّ مييز بين الصّ التّ وعقولهم وتعليمهم 
ف راحهر، ويمنعهم من االنابو مستقبل  ذي يأخذ بأيديهم نحليم الّ السّ  ويّ وتزويدهم بالفكر السّ 

 .فةاألفكار المتطرّ  نحو

رى ومن أراد أن ي .باببالشّ  ته مستقبلً زاهراً، فعليه أن يهتمّ من أراد أن يصنع لوطنه وأمّ 
ي أفضل بأبنائه وأطفاله وي عط ذي يهتمّ بهم، فالمجتمع الّ  زاً، فعليه أيضاً أن يهتمّ نتاجاً فريداً متميّ 
عاية ى الرّ تي تحتاج إلغيرة الّ بتة الصّ بالمستقبل، فاإلنسان ي شبه النّ  يهتمّ  الّذي ما لديه لهم، هو

يطرة على سّ لن يستطيع ال ي همله الّذيب بكل تأكيد، ويّ يجد الطّ باً ا طيّ هَ قِ س  قاية والعناية، فمن يَ والسّ 
لك يجب لذ ؛داً ا جيّ هَ مِ ح  يح إن كسرتها ألنه لم يَ أغصانها عندما تتشابك، ولن يستطيع أن يلوم الرّ 

ي ذته الكامنة وعماده الّ ه الحصين وقوّ ع  ر  أن ي حافظ المجتمع على شبابه ألنهم خيمة الوطن ودِ 
مرهون   هجدد مستمر، وأن الخير كلّ ي ثبت أن التّ لي شأن األمة وـع  مل الباقي الذي ي  ال يلين، وهم األ

 .جةبالعقول الفتية المتوهّ 

 .موقع وزي وزي
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