
Préparation à l’agrégation d’arabe - session 2021 

VERSION  

• Précisez clairement votre cursus sur votre copie : M1/M2 recherche / MEEF / agrégation. 

• Consignes pour les agrégatifs : Traduisez intégralement le texte en français. Seuls les dictionnaires 

arabes unilingues sont autorisés. 

• Consigne pour les étudiants de Master : Traduisez le texte en français jusqu’à l’astérisque (*). 

Dictionnaires bilingues autorisés. 

.  1الفىت الذي طمح إىل السيادة فعمل خاطبة وهو يغادر الدار شعر ابلندم. بل ابلغضب. رمبا ضرب يوما مثال للحماقة والسخرية.  
إذا جنح. وهو الوفاء إذا وعد. فكيف يشك يف جدارة  يف العصابة وعده ابملكانة الثانية  الفتوة  وسيكون اندرة أخرى إذا هرب. ولكن

   وليصمد وليمحق الريب. . إنـها حمنة حقا ولكن وراءها ما وراءها. فليصمد  إنه ألمحق إذا تـهاون مع سوء الظن العمل؟ 
   خربين ما املهمة؟ - الغجرية بلهفة:  " ستهم" وسألته أمه 

. لذلك  فليذعه املعلم إن شاء أن يبلوه يف الكتمان. والكرامة أيًضا تلزمه به.  أجل إن املعلم مل يكلفه ابلكتمان ولكنه شعر أبن األمان  
 األسف واملعذرة.  -قال: 

 أنت وشأنك ولتتجرََّعنَّ الندم!   ا فهو ابن حرام.من خيف عن أمه سر   - فصرخت املرأة: 
لنفسه:   . ذهب إىل محام األمري وأسلم جسده إىل املغطس. ارتدى جلبااًب جديًدا ومضى منور الشباب  «   تقدم بال تردد   »وقال 

كالبدر. استحال عينني حذرتني، تسعيان وراء اجلمال حيث يكون. كلما ملح ُحْسنا سجله يف ذاكرته وواصل السعي. وصادف يف  
ىل أنـهم مل يقفوا على سره بعد. متىن أن حيافظ املعلم على  سعيه رجاال من العصابة يراقبون ويتساءلون. ضاعف من حذره مطمئنا إ

   * .الندمال افظ عليه هو. متىن أن يعثر على ضالته حىت تنجلي احلقيقة عارية. أجل ستنكشف مهمة اخلاطبة عن اجملد حيالسر كما 
املعلم يوم  . هو الذي زكاه عند  . انقبض صدره ولكنه ابتسم"طباع الديك"وكان يسرتيح يف مقهى النجف عندما جلس إىل جانبه  

 أصبح لك مظهر الوجيه ال الفتوة!  -تسم الرجل وقال:  اب  صديق أسرته الذي يعترب ستهم الغجرية أم ا له.   قبل. 
 ال تستقر يف مكان!   - متتم الرجل: و إنه يستدرجه ولكن هيهات. 

 ال أريد إحراجك، هذا أول ما تطالبين به عالقتنا الطيبة.   - ابدله االبتسام دون أن ينبس فقال طباع الديك: 
 معذرة اي صاحب الفضل.   -فتمتم شطا أبسف: 

 إين عاذرك، ومقدر حلالك، ولكن واجيب كصديق لألسرة يطالبين أبن أحذرك.  -
 حتذرين؟   -
 لكنك حديث عهد بنا فال تعرف فتوتنا كما أعرفه. معاذ هللا أن أحرضك على إفشاء سر، و  -

 احلارة كلها تعرفه.  -فقال شطا بصدق: 
 لعلها ال تعرف مثلي حبه الدعابة والعبث.  -

 ارتعد قلبه ولكنه قال بقوة يغطي بـها على ارتعاده:  
 الدعابة ال العبث، إنه جاد كل اجلد...  -
 مل صفح عن زميلنا األعجر؟ ومل أصر على عقاب شعراوي؟   -

 ارتعد قلبه مرة أخرى ولكنه قال:  
 مثة سبب يعلمه وجنهله، إنه أبعد ما يكون عن العبث.  -
 . ين قليب أبنه يهيئ للعبث مقلبا صدقين اي شطا، مل مل أقدم على املهمة على الرغم من أنين أجدر الرجال بـها؟ حدثَ  -
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