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 (groupe er1) المجموعة األولى                                 officedubac.sn الموقع في " الويب " :

  ح أحد المواضيع الثاّلثة(رشّ )يختار المت الماّدة: اللغة واألدب العربي

   الموضوع األّول :     التّحليل  

 :  يا راعي الودّ قال أبو العالء المعّري في قصيدته 

 اهر أمرها عن نعتها ـظـي بـنـغـه           تـالــــعــــــذي أفـــــيـا راعـي الـوّد الّ 

 ـهـاـتـأّمـــــة بــل  ـخ  ذر          عــنّـي إلـيـك ل  ــتـــــاعـك فـتـت حيّا ما قطعـنـوكـل

 تهاـحـن تـني مـأنّ ــّرف           مـن فـوقـها وكــــمـتـصني ـم أنّ ـلـعـاألرض تــف

 مائل بأختهاـشّ ـدر الـت ه غـبْ ـاحب           صاحـّل مـصـا وكـي الـّدنـيـغــّدرْت ب

 اـا أظهـرتـه من مقـتهـم  ـتي ل  ـقـق ها الحريص وأظهرْت           مـامو  ْت ب  ـف  ـغ  ـش

 1ـتـهاخْ بـ   لـنـفسي غـْيـر  سـيّئ ذام             ن ذام وال ــــــاء مــنــســحـلـّد لـــال ب

 ها ْبت  وحللت  في وادي الهموم وخ             ي أساك مـشـاطــرا ـرْكت ك فـد شـقـول

ـيد ـوكرهت من بع ـش ــم  ج    رق العزاء على تغيّر س ـمـت هاـط            الثالث تـ 

 فـاتـت إذا لـم آتـهــا فـي وقـتـهـا          وعـلـّي أن أقـضي صـالتـي بـعـدمـا  

 اـتهـمـي صـارة فـبـّل عـإّن الـّصـروف كـمـا علمت صوامت            عنّا وك

 مـتـفـقّـه لـلـّدهــــــــــــر إْن تـسـتـْفـه            نـفـس أمري عن جرمه ال يفـتها

 ّري.ــعـمـالء الــعـي الــوان أبــــدي                                                       

 : حلّل النّّص تحليال أدبيّا وافيا. الّسؤال

  اإلنشاء:               الموضوع الثّاني 

 تطّورا جليّا؛ فاتّسعت موضوعاته وفنونه. بالحرف العربيّ  ر  ب  ع  الم   دب السنغاليّ تطّور األ

 وعن مظاهره وفنونه مستشهدا ببعض النّماذج. اكتب عن أسباب هذا التّطّور:  الّسؤال
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 المجموعة األولى                            دب العربّي                                                                                                                   اللّغة واأل

 :             التّلخيص  الموضوع الثّالث

 العربّي  دور الّصحافة في نهضة األدب                     

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 

مجاّلت األسبوعيّة الّصحف  اليوميّة والالجيل وإمداده بالوعي العلمّي والثّقافي فإّن هناك 

والّشهريّة الّتي يرجع إليها أكبر الفضل في تثقيف الجمهور العاّم وإروائه من مناهل العلوم 

 وعلى اختالف ألوانها القديمة والحديثة. ،والفنون واآلداب على تباين مصادرها الّشرقية والغربيّة

كانت الّصحافة وسيلة ناجعة للتّنوير والتّبصير وذلك ليسرها على الكاتب والقارئ معا، فالكاتب 

ود به القريحة  يجد فيها ميدانا قريب التّناول للتّعبير عن رأيه  وبسط ما يهدي إليه  ونشر ما تج 

، والقارئ إذ ليس الّطريق ممّهدا أمام كّل كاتب إلظهار ذلك في كتاب ي طبع ،البحث والّدرس  

كذلك ال يتعذّر عليه أن يحصل على صحيفة يوميّة أو مجلّة أسبوعيّة أو شهريّة يستمتع فيه 

 وتالئم شتّى المستويات ...ترضي شتّى األذواق  ،بألوان ثقافيّة مختلفة

تتطاير منها المعارف  ،كانت في ذلك الّزمن بمثابة جامعات متنقّلة ت والّصحفإّن هذه المجاّل 

المبّسطة واآلراء الجديدة واألفكار المتحّررة والتّوجيهات الثّقافيّة واآلثار الفنيّة على أوسع نطاق. 

علم أو معرفة، هي الّصحف فيما اكتسبوا من  الفكر واألدب، كانت ينابيعهم من رجالوكثير 

و كتبا تدارسوها، وال شّك في أّن الّصحافة والمجاّلت أكثر مّما كانت ينابيعهم معاهد، تعلّموا فيها أ

يومئذ كانت تسّد النّقص والحرمان الّذي يشعر به المجتمع الّشرقيُّ من ناحية التّعليم الجامعّي 

 أو محدود المجال.الّذي كان مفقودا 

وهذه الّصحافة هي الّتي استطاعت أن تتّجه بأسلوب الكتابة اتّجاها يطّوعها التّعبير عن كّل ما 

وتبسيط العلم والمعرفة للجمهور العاّم. وقد استفادت  ،والكفاح االجتماعيّ  ،يتّصل بالحياة الفكريّة

وسالمة وقدرة  على األداء الّسهل الّسائغ الّدقيق الحافل بالمعاني  بذلك اللغة العربيّة مرونة  

 واألغراض. 

 محاضرات الموسم الّثقافي الّرابع لجامعة بيروت،في  ""األدب العربيّ الحديث واتّجاههمن محاضرة لمحمود تيمور 

 م. 1964-1963سنة  ،208ص:

  األسئلة
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