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  )يختار المترّشح أحد المواضيع الثاّلثة( الماّدة: اللغة واألدب العربي

   الموضوع األّول :              التّحليل  

ثرا برحلة أصحابه إلى موريتانيا لزيارة الشيخ أحمد متأ، المشعريب قال الشيخ إبراهيم جو

   بمب بمنفاه

 اءـبـْقيا األطريض إلى ل  ـمــوق الـــش   اء         ـــب  ـــألحـا لـــــوقـــي شــبــلــد ذاب قــق (1

 ـاءــكـــــحـزيـنـا أي ب يـونــــفـل ـ وخ   م        ـــهـب 1وىــن  ـال ديــْت أيـــد رمــة قـب  ــأح (2

 ءواــقإـــبـانـوا ـــْذ بــع مـدامـلـهـا مـ           2ـأتْ ــي وال رقــنـــيـا رقــدْت عـــتا هللا م (3

 م  أعضاء ـد عـدي قـسـي جــد اء فــدي            والــبــه كــي شوى بي خلدي ـر فـمـجـالـف (4

 ـيـاء   ـــام بـــدهــي أي  ــــانــى رمــتـ ـٍب            حـهـن لـــاض مـاًء فـر مــقـد كـنـت أ ْنـك (5

نـي إْذ تـنـادوا بـالـك (6 حــــأنـ   اءـــال أم ٍ وآبـــــع بــيــطـــفـــل رض ًحى            ل ض  ـــيـر 

 ــــاج أدواءــــــــا            بـــــرق تــألأل إال  هـــنـٌح والح سوهم ريـحـمــا هــب  مـن ن (7

وايــــالـبــف ا            ــنــفـاْرِو أحـاديث الـكــرام ليــا سـعــد  (8  إرواءـــــا بـنــيــأتـة تـــر 

ا  " قــد نـزلوا          3ا لـدى "جـراري  ــي  ح  ـــوح  (9 ر  ب عْيد "ص رص 
 اء" واقصص كل  أنب4

د ٍ وإكــــرام وإعـــــالء            واْحِمل سالمي كنشر المسك ي صحب (10    عــــظـــيـــم  و 

 .    الشيخ إبراهيم جوب المصري أو المشعري                                   

   حلّل النّّص تحليال أدبيّا.   :الّسؤال 

 اإلنشاء            :  الموضوع الثّاني

 «.وتعبير لعواطف  ومشاعر، ميزته األسلوب ممزوجة بالخيال أفكاريقال إن  األدب »

 ناقش هذه الفكرة مؤيّدا رأيك بشواهد من األدب الّسنغالي.  

                                                           
 البعد 1  

 جف  / انقطع. 2 

 نطقة بموريتانيا. ماسم  3 

 اسم المنطقة التي نفي إليها الشيخ أحمد بمب. 4 
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 :           التّلخيص الموضوع الثّالث

امتين، أي ا كان الوضع الن ادر من األبطال  ومرب و األطفال، هم من هذا الص نف المعل مون الص 

يهم، يحمله إلن الفرد ال ذي الماد ي ة المحيطة بهم، وأي ا يكو ال ذي تضعهم فيه، وأي ا كانت الظ روف

شة إلى معد ة مهملة ومهم  ن غالي الث من ونفيس الجوهر، تجدهم يناضلون لتحويله من ماد ة خام 

ون من زبدة ما يعرفون وما يعلمون، جرعات مالئمة ومناسبة لسقي هذه الن بتات الجديدة يغرف

والحماية، ويسهرون على ممتلكاتهم  اآلخرين بالس قيبأصفى وأنقى ما لديهم، يتعه دون زرع 

عاية والعناية، قلوبهم ال تحمل الحقد وال األناني ة، ونفوسهم ال تعرف اليأس وال االستالم،  بالر 

يف والمدن،ي  واصلون عمل الل يل بساعات الن هار، يكدحون في الحر  والش تاء، ويكابدون في الر 

ويكفيهم حافزا ودافعا لالستمرار فيما هم فيه أن يروا الت غي ر نحو األفضل ماثال بين أيديهم، وحي ا 

 أثرا في الحياة، دون إحداث ضجيج أو ضوضاء من حولهم.  يرزق، اختاروا أن يتركوا

قصص تضحياتهم تمأل بطون الكتب، ويشهد عليه القاصي والد اني، يصنعون المعجزات، 

د المجتمعات رون يف ؛العاملين عملهم، وتنسى ويختفون عن المسرح أوان عرض المنتوج، تمج  ج 

تهم نحو المجد والعالتعليمهم شأنهم ويرفبالن شء، يعلون  يب أة فالمواهب والط اقات المخ ، عون هم 

ن الث راء والغنى لآلخرين وهم ال يزالون في أوضاعهم البئيسة، يستمتع الن اس بثمرة قويخل

يتذك رهم الن اس قليال، ويخل دونهم موتى، يعيش الواحد منهم طول عمره،  أعمالهم، وهم مجهولون 

ميم يته، يبتسمون في صوال يجد شهادة تقدير على عمله، ليعل قه على مكان جميل على جدران ب

، نجح في مشواره، وانفتحت بين يديه أبواب الن جاح، ويموت جل هم ميذا لهملا رأوا تهم كل مقلوب

 مجهولين.

عت مزاياهم فينا، إلى الحد  الذي بات من غير ها الممكن عد   ولئن تعد دت حسناتهم علينا، وتنو 

واهب وسنا من م؛ هو أن هم خلقوا فينا أحسن ما تمتلئ به نف، فإن  أجمل فضائلهم عليناوإحصاؤها

رونا من وساوس الش يطان، وأحيوا وأيقظوا فينا أجمل الص فات اإلنساني ة  وقدرات ومهارات وحر 

التي بدونها لن تكون حياتنا على ظهر األرض إال  ضربا من ضروب الش قاء  والن عوت اآلدمي ة

 والحرمان.

 " للكاتب سمب أم جو.أخي موسىمن المخطوطات "                                                                       

   ة ـلـئـاألس
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