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لغة العربية وآدابهاال  

 اب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانيةاآلدشعبة 
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 (نقطة 41)درس النصوص : أوال

 أغنية حب للكلمات
 فِيَم َنخشى الكلمات  
من ورودِ  وهي أحياناً أُكف    

ر ت عذبًة فوق خدودِ  باردات الِعط  مرَّ  
 وهي أحياناً كؤوٌس من رحيٍق ُمنِعشِ 

ـفَ ــرشَ  ها، ذاَت صيٍف، َشفٌة في عطشِ ت   
           *    *   *  

 فِيَم َنخشى الكلمات  
هإن  منها كلماٍت هي أجراٌس خفي    

ُعها ُيعلن من أعمارنا الُمنفعالت  َرج 
 فترًة مسحورة الفجِر سخي ه

ا وحياة  قط ا وحب  َرت  حس   
؟  فلماذا نحن نخشى الكلمات 

                 *    *   *  
نا بالسكونِ   نحُن لُذ 

 وَصَمتنا، لم نشأ أن تكشف السرَّ الشفاهُ 
نا أن  في األ لفاظ غوالً ال نراهُ وحِسب   

بُئُه األحرُف عن سمع القرونِ   قابعاً ُتخ 
ل نا الحروف الظامئه  نحن كبَّ
ها تفرش الليلَ لنا  لم َنَدع 

 ِمسَنداً يقُطُر موسيقى وعطراً وُمَنى
 وكؤوساً دافئه

                    *    *   * 
 فِيَم َنخشى الكلمات  

فإنها باُب َهو ُذ منهاى خلفيٌة ين   
نا الُمبَهم، فلنرفع  ستاَرالصمت عنهاغدُ   

 إن ها نافذةٌ ضوئيٌة منها ُيطل  
 ما كتمناهُ وغلَّفناهُ في أعماقنا

 من أمانينا ومن أشواقنا
 فمتى يكتشُف الصمُت الممل  

نا ُعدنا نحب  الكلمات؟  أنَّ
                                                 

.وما بعدها 684: ـ ص 7991 ديوان نازك المالئكة ـ المجلد الثاني ـ دار العودة، بيروت                                                      
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   الموضوع   - 5102  ستدراكيةاال الدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
  اب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانيةاآلد شعبة – اللغة العربية وآدابها: مادة -
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية   

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 وصياغة فرضية لقراءته ،بيتأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألد. 

 تكثيف المعاني الواردة في النص. 

 والمعجم المرتبط بها، وإبرازالعالقات القائمة بينها لحقول الداللية المهيمنة في النصتحديد ا . 

 الشعرية، مع تحديد  د الخصائص الفنية للنص، بالتركيزعلى البنية اإليقاعية والصوررص
 .وظائفهما

 لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية  في تطور الشعر الحديثتركيب نتائج التحليل ،.  

 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي" ظاهرة الشعر الحديث"ورد في مؤلف      

 والحق أن نزعة االنطواء والهروب من مواجهة الحياة، كانت صفة بارزة في شعر)    

وذلك ما حدا ببعض النقاد إلى القول بأنه عندما انفصل مؤسس هذه ... جماعة أبولو

كانت جماعته قد سبقته إلى االنفصال عن "الجماعة أحمد زكي أبو شادي عن الحياة العامة، 

  .(..."الحياة

 "  ر الحديثظاهرة الشع" أحمد المعداوي المجاطي                                                       
 .اوما بعده 33البيضاء، ص ،7001الطبعة الثانية شركة النشر والتوزيع المدارس، 

    

  :تنجز فيه ما يأتيانطلق من هذه القولة ومن قراءتك المؤلف النقدي، واكتب موضوعا متكامال  

 ربط القولة بسياقها داخل المؤلف. 

  جماعة أبولوفي شعر  الذاتي مضمونالرصد خصائص . 

  التيار الذاتي نهج الذي اعتمده الكاتب في دراسةبيان الم . 

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

 

 

 


