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معامل :
المجموعة األولى ()1er groupe

 

مكتب البكالوريا
عنوان البريد اإللكتروني office@ucad.edu.sn :
الموقع في " الويب " officedubac.sn :

المادّة :اللغة واألدب العربي (يختار المترشّح أحد المواضيع الثّالثة)

األول :
الموضوع ّ

التّحليل

يقول المتنبّي :
لـقــي
ْـك مـا َي ْـلـقــى الـفــؤا ُد ومـا
لعـيـنـي ِ
َ

بـقي
وللـحـبّ مـا لـم يـبـقَ مـنّـي وما
َ

ومــا كـــنـــتُ مـ ّمـن يـدخـل ال ِع ْش ُق قل َبه

1
ولـكـن َم ْ
ّ
ق
يـبـصـر
ـن
ِ
ُ
جفونك َيـ ْعــشَـ ِ

ب والـنَّـــوى
الرضا وال ُّ
وبين ّ
سخط والقر ِ

ق
لــدمـعِ الـ ُمـ ْقلَ ِة
مـجـا ٌل
ْ
ِ
الـمـتـرقــــر ِ

وأحلى الهوى ما َّ
شك في الـوصــل ربُّـه

ّهر ير ُجو ويَـتَّـ ِقي
وفـي ال َه ْجر فهو الد ُ

صـبا
و َغ ْ
س ْكرى من الـ ّ
ضبَى من اإلدالل َ

بــريِّــق
شـفَـ ْعـتُ إليـها مــن شـبـابــي َ

ت واضــح
َب 3مــ ْعـــسـو ِل الـثّـ ِنـيَّـا ِ
وأ َ ْشـن َ

ـرتُ فـمــــي فــقـبَّـل َمـ ْفــر ِقــــي
ســت َ ْ

وأجــيــاد ِغ ْ
كــجـيـدكُ 4زرنَـنـــي
ــز َالن
ِ

فـلـم أتـبـي ْ
مــطــوق
ّـن عــاطــال مــن
ّ

ف إذا خال
ــوى يَـ ِع ّ
ومــا كـــ ّل مــن يَــ ْه َ

الحبَّ والخي ُل تلـتقي
ِعفَافِي ويُـرضي ِ

يــســـرها
صــبا مـا
ســقــى هللا أيّــام الـ ّ
ّ

ي الـمـعَـتّق
ويــفـعَـل فــعــ َل الـبـابـلــ ّ

2

5

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

اإلنشاء

«بلغ ال ّ
الرقي واالزدهار ،حتّى لُقّب بالعصر
ي في العصر العبّاسي درجةً عالية من ّ
شعر العرب ّ
الذّهبي ».تحدّث عن العوامل واألسباب الّتي أدّت إلى نهضة الشّعر في هذا العصر.
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العربي
اللّغة واألدب
ّ
المجموعة األولى

الموضوع الثّالث :

التّلخيص
الشّعر والمجتمع

شعر ال ّ
لل ّ
الرابع
ي في الجزيرة العربيّة وفي بالد العرب عموما دور ال ينكر ،بدأ منذ القرن ّ
شعب ّ
وتطور وشاع وذاع خصوصا في وسط الجزيرة العربيّة وبالتّحديد في المجتمعات
فما دونه،
ّ
تطورت به األحوال إلى أن طرق شتّى المجاالت
النّجديّة .فقام مقام وسائل اإلعالم حاليا وقد ّ
وأعطى من فنونه وضروبه وأشكاله ال ّ
وتلون بألوان عديدة.
شيء الكثير وقد ّ
تفرع إلى فروع ّ
ول ّما كانت اللّهجات العربيّة بصفة عا ّمة قد تعدّدت على المستوى اإلقليمي والمهجري فقد
وح َرفِها مل ّحة إلى نوع من ال ّ
شعر يعايش الواقع
أصبحت ضرورة الحياة اليوميّة بأعمالها ِ
بمفرداته البسيطة؛ لذا أصبح ّ
والراعي
ي بعض كلماته المحلّيّة،
ّ
الفالح يردّد في ميزان موسيق ّ
ّ
المتغزل مفرداته
صاد والبنّاء وصاحب النّخل .كما أ ّن للعاشق
ي وغيرهم ،وكذلك الح ّ
والحرف ّ
صة به فينتقي أجمل الكلمات المحلّيّة يضعها في ميزان رائع تتّزن على وقع خطوات اإلبل
الخا ّ
ّ
وكأن من يسمعُها يعيش واقع
أو هديل الحمام فانبثق من ذلك أشياء أثّرت واستأثرت بقلوب النّاس
ذلك ال ّ
شاعر .كما ّ
أن للمتألّم م ّمن فقد عزيزا أو قريبا طريقتَه في رسم لوحة من الكلمات الحزينة
ونزيف القلب.
والّتي تحاكي في واقعها قطر الدّم
َ
شعر ال ّ
وبذلك أصبح ال ّ
شعبي منبرا يُ َعب َُّر من خالله عن المشاعر واألحاسيس ودافعا قويّا إلى
ي أ ّمة مهما ٱرتقت إلى
البطوالت واألمجاد فله صدى في النّفوس وهو جزء ال يتجزأ من تراث أ ّ
ي.
ي مستوى حضار ّ
أ ّ
أن ال ّ
فإن رجال الفكر والتّاريخ والباحثين في التّراث ،يعرفون جيّدا ّ
عالوة على ذلكّ ،
شعر
ال ّ
شعبي حفظ العديد من المواقف التّاريخيّة في الجزيرة العربيّة ،كما أثبت العديد من مس ّميات
الواقع .ووضع تسلسليّة األحداث ،م ّما جعله حلقة وصل بين األجيال .ولم تقف ثقافة ال ّ
شعر
ال ّ
شعبي عند هذا الحدّ ،بل أصبحت وسيلة للدّعاية واإلعالن م ّما يؤ ّكد شراكته في الجانب
االقتصادي ويعود إلى وجود شريحة كبيرة من المجتمع؛ تهت ّم بهذا الموروث لكونه جزءا من
ثقافتهم.
المصدر :جريدة ال ّرياض ،األحد 3جمادى األولى ،سنة 1441هـ ،موافق  29ديسمبر 2019م.

سؤال :
ال ّ
ص إلى ثلثه.
)1ل ّخص النّ ّ
ص وناقشها.
)2اختر فكرة من النّ ّ
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