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 اللغة العربية وآدابها

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

    

    

  

 

 

 

 نقطة( 14أوال: درس النصوص )

   يقول الشاعر أحمد زكي أبو شادي:
 موت وحياة 

  صـــرخة   دِويُّ  البحــــــر   أهـــــــــاج  
  آمـــــــــــالي

وبــدّد أحـــــــــــــالمي  وب ْلـبـل    

 ب ْلباِلـــــــــــــــــي

 مــلء  األمــــــواج  به   رأيت  
 اصطخابـــــــــــــها

ت قـــــات ل   مثـل الحــــّظ  في  عمــــري    

 الباِلــــــي

ـِهم   الصــــــخر   األش ـــــــّم   وتلتـ 

 أمــامـــــــــــــــــــها

كما طـــــــّوح  الدّهــــــر   الخـــــؤون    

 بآمـالــــي

تأمــلت ه  في  حــــــــْيرة  بعــــد   

 حــــــــــــــــــــــــيرة
ـل    ـــــــٍل   تـاٍل   علــى  وج  ج  وفي   و 

 تـــــــــــالِ 

ـــزن   الذي   نــال  وقــد جـــــدَّد   الحــــ

 تيمهجــــــ
سنـــــين   كـــــــــأني  حامـــــــٌل  هـمَّ   

 أجيــــــــالِ 

به  ع ْقب ــــــى  الحيـــــــــاة      رأيت  

ـــــــــــــــى  ومنته 
مطامـــــِحها  العــــليا  من  الحـــــــب   

 والمـــــــالِ 

 ه ـِشيٌم مــــن األمـــــواج قتلـى وكـــــمْ 

 بهـــــــــــــــا
عـــــــواطف  ضـــــاقت بالحيــــــاة   

 وأمـــثالــــــــي

ــــــــــــــوٍم    أطِ  ج  ــــلُّ  عليها  في   و 

 ولوعــــــــــــة
كــأني  أرى  األخـــــــــــرى  أمـــامي   

 وأهـوالـــي

وقـد  نِسي ْت   نفســـي  وجـــــودي   

 ــــرتْ وأ ْشعِ 
اآلالم  في   روعــــــة  وجـــــــودا  من   

 الحـــــــالِ 

ــــــزن   قْلب   كـالغـــــريب       ـ  فيا  حـ

 بعال ـــــــــم
يــــــــــــن         ـريبغــــــ  ألهـْــليه    األب ّرِ

 واآللِ 

دفنـت    أسيفــا  عــــــــــْزمـتي      

 ومـواهبــــــــــي 
ـــد نْ   همـومــي    ذنبي  ع ـــــدَّ  مـن  لـ 

 وآمالـــي

جهــــــــودي  ومــــــــا      وحــيَّا  أِخــــالّئي 

ْوا  در 
التي  مــــاتت  لحـزني     جهـــــودي 

 وإقاللـــــي

ْت  حـــــولي  ف     فيا مــــــوج   ـــــوتك   م  م 

 راحـــــة
مـــــــــرآة  لموتـــي     ومــــوتك    

 وإذاللـــــــــــي

وإن  كــــــان  لي  في الفـــــــكر  دنيا    

 جـديـدة
عن   الدنيا   بإحسـاسها     تعـالت  

 العـالــــــي



    

 

 

 الموضوع – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 مسلك اآلداباآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة  - اللغة العربية وآدابهامادة:  -
 

NS  01  
 الصفحة

2               2 

 

 

3         

غنِمت   بهــــا  روح  الجمــــــال  التي   

ــــتْ   س مــ 
واستـولت  على  حـبي   عن  الجســـم   

 الغالـــي
 

  .24-23 .ص ،1933الطبعة األولى، ، مطبعة التعاون الشعلة،، أحمد زكي أبو شادي                                                         

 

 :مساعدةشروح  
 فزت.: غنمت -     : خوف وجلـ      : المرتفع األشم -    شدة الهم والوسواسالبلبال:                         

 

  

  

 اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية،    

 ومسترشدا بما يأتي:

  .تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته 

 .تلخيص مضمون النص 

 القائمة بينها.  ةالعالق، وإبراز تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها 

 وتحديد وظائفها. ،د الخصائص الفنية في النص )البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب(رص 

 مدى تمثيل النص لتجربة سؤال الذات.  تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، وتبين 

 

 نقط( 6ثانيا: درس المؤلفات )

 ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي: "الحديثظاهرة الشعر "ورد في مؤلف 

 

 عبد الرحمان شكري وعبد القادر ء الشعراء )عباس محمود العقاد و"التقى هؤال

غير أن مفهوم الوجدان عندهم  .هي أن الشعر وجدان، المازني( عند فكرة واحدة

تباينا.  .11.". ص..كان م 

 

 "عوا مفهوم سّ و  أن ي   اأرادو، قد وال سيما ن عيمة وجبران لكن شعراء المهجر

  .19.الوجدان حتى يشمل الحياة والكون.". ص

 
 أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، شركة النشر والتوزيع المدارس،

 ، )بتصرف(.2007 الثانية،الطبعة الدار البيضاء،                                                                                           

 

ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما  ،ولتين، ومن قراءتك المؤلف النقديانطلق من هاتين الق

 يأتي:
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 ف في سياقه العام.المؤلّ  وضع 

 شعراء الرابطة القلمية.هوم الوجدان عند شعراء الديوان وتحديد مف 

  .بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث 

   ظاهرة الشعر الحديث"صياغة خالصة تركيبية تبرز قيمة مؤلف". 

 


