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مكتب البكالوريا
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شح أحد المواضيع الثّالثة)
المادّة :اللغة واألدب العربي (يختار المتر ّ

األول :
الموضوع ّ

التّحليل

المعري في قصيدته يا راعي الو ّد :
قال أبو العالء
ّ
يـا راعـي الـو ّد الّـــــذي أفــــــعــــالـه

تـغـنـي بـظـاهر أمرها عن نعتها

لـوكـنـت حيّا ما قطعـتـك فـاعـــــتــذر

عــنّـي إلـيـك لـخـلـة بــــأ ّمــتــهـا

ـرف
فــاألرض تـعـلـم أنّـني مـتـصــــ ّ

مـن فـوقـها وكـأنّـني مـن تـحـتها

غــد ْ
ّرت بـي الـدّنـيـا وكـ ّل مـصـاحب

صاحـ ْبـته غـدر الـ ّ
شـمائل بأختها

ْ
شـغـفـ ْ
وأظهرت
ت بوامـقها الحريص

مـقـتي لـمـا أظهـرتـه من مقـتهـا

ال بـــ ّد لـلـحــســنــاء مــــــن ذام وال

ذام لـنـفسي غـيْـر سـيّئ بـ ْخـتـها

ولـقـد شـر ْكتك فـي أساك مـشـاطــرا

وحللت في وادي الهموم وخبْتها

وكرهت من بعـد الثالث تـجـشــمـي

طـرق العزاء على تغيّر سـمـتها

ي أن أقـضي صـالتـي بـعـدمـا
وعـلـ ّ

فـاتـت إذا لـم آتـهــا فـي وقـتـهـا

ّ
صـروف كـمـا علمت صوامت
إن الـ ّ

عنّا وكـ ّل عـبـارة فـي صـمـتهـا

مـتـفـقّـه لـلـدّهــــــــــــر ْ
إن تـسـتـ ْفـه

نـفـس أمري عن جرمه ال يفـتها

1

ديــــوان أبــي الـعــالء الـمـعــ ّري.

ص تحليال أدبيّا وافيا.
سؤال  :حلّل النّ ّ
ال ّ
الموضوع الثّاني :

اإلنشاء

تطورا جليّا؛ فاتّسعت موضوعاته وفنونه.
ي ّ
ّ
ي المعبر بالحرف العرب ّ
تطور األدب السنغال ّ
طور وعن مظاهره وفنونه مستشهدا ببعض النّماذج.
ال ّ
سؤال  :اكتب عن أسباب هذا الت ّ ّ
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العربي
اللّغة واألدب
ّ

الموضوع الثّالث :
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التّلخيص

العربي
صحافة في نهضة األدب
دور ال ّ
ّ
إذا كانت المعاهد التّعليميّة المختلفة قد قامت بقسط كبير في تثقيف الجيل الّذي اضطلع
بأعباء النّهضة الحديثة وإذا كانت حركة التّأليف والنّشر قد غذّت تلك الجهود التّربويّة في تنشئة
صحف اليوميّة وال ّ
ي والثّقافي ّ
مجالت األسبوعيّة
فإن هناك ال ّ
الجيل وإمداده بالوعي العلم ّ
وال ّ
شهريّة الّتي يرجع إليها أكبر الفضل في تثقيف الجمهور العا ّم وإروائه من مناهل العلوم
والفنون واآلداب على تباين مصادرها ال ّ
شرقية والغربيّة ،وعلى اختالف ألوانها القديمة والحديثة.
صحافة وسيلة ناجعة للتّنوير والتّبصير وذلك ليسرها على الكاتب والقارئ معا ،فالكاتب
كانت ال ّ
يجد فيها ميدانا قريب التّناول للتّعبير عن رأيه ونشر ما تجود به القريحة وبسط ما يهدي إليه
البحث والدّرس ،إذ ليس ّ
الطريق مم ّهدا أمام ك ّل كاتب إلظهار ذلك في كتاب يطبع ،والقارئ
كذلك ال يتعذّر عليه أن يحصل على صحيفة يوميّة أو مجلّة أسبوعيّة أو شهريّة يستمتع فيه
بألوان ثقافيّة مختلفة ،ترضي شتّى األذواق وتالئم شتّى المستويات ...
ّ
صحف كانت في ذلك ّ
ّ
الزمن بمثابة جامعات متنقّلة ،تتطاير منها المعارف
إن هذه
المجالت وال ّ
المتحررة والتّوجيهات الثّقافيّة واآلثار الفنيّة على أوسع نطاق.
سطة واآلراء الجديدة واألفكار
المب ّ
ّ
صحف
وكثير من رجال الفكر واألدب ،كانت ينابيعهم فيما اكتسبوا من علم أو معرفة ،هي ال ّ
ّ
شك في ّ
والمجالت أكثر م ّما كانت ينابيعهم معاهد ،تعلّموا فيها أو كتبا تدارسوها ،وال ّ
صحافة
أن ال ّ
يومئذ كانت تس ّد النّقص والحرمان الّذي يشعر به المجتمع ال ّ
ي
ي من ناحية التّعليم الجامع ّ
شرق ُّ
الّذي كان مفقودا أو محدود المجال.
يطوعها التّعبير عن ك ّل ما
وهذه ال ّ
صحافة هي الّتي استطاعت أن تتّجه بأسلوب الكتابة اتّجاها ّ
ي ،وتبسيط العلم والمعرفة للجمهور العا ّم .وقد استفادت
يتّصل بالحياة الفكريّة ،والكفاح االجتماع ّ
سائغ الدّقيق الحافل بالمعاني
سهل ال ّ
بذلك اللغة العربيّة مرونة وسالمة وقدرة على األداء ال ّ
واألغراض.
من محاضرة لمحمود تيمور "األدب العربيّ الحديث واتّجاهه" في محاضرات الموسم ال ّثقافي ال ّرابع لجامعة بيروت،
ص ،208:سنة 1964-1963م.

األسئلة
ص إلى ثلثه.
 -1ل ّخص النّ ّ
 -2اختر منه فكرة ث ّم ناقشها.
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