
 

 

 

 

T.OIB 
 

 (النصوص الخاصة بإعداد االمتحان الشفهي لبكالوریا الشعبة الدولیة)
Textes à étudier en classe pour préparer l’épreuve orale 

  ابتداء من الموسم الدراسي:2020-2019 
 

 I/ الذات في السرد األدبي
 II/ السلطة والحریة

 
 - ا لبئر األولى ،  جبرا إبراهیم جبرا، دار اآلداب ، بیروت ، الطبعة الثانیة 2016

 
الصفحة- المدرسة"....إلى في المعلم كان التالي الیوم في " 54 الصفحة من األول :               النص

 55 " فال تحس بأي ألم عندما یهوي المعلم علیها بعصاه، مهما تكن غلیظة ".
-" 125 الصفحة حیاتي"....إلى في حاسم صباح أي " 124 الصفحة من الثاني :               النص

 أرجو أن توافق على قبول أخیه عندنا".
الصفحة- الرصاص"....إلى بالقلم أرسم أیامئذ " وبدأت 180 الصفحة الثالث :من           النص

 181 " ورؤى الجبال والودیان المتضاحكة في َذْوب الشمس ".
في- " 209 الصفحة "....إلى اسمه عندكم ولد " لي 208 الصفحة الرابع :من              النص

 حصص متتالیة ، مشهدا مشهدا".
 

الثانیة الطبعة العربي، الثقافي المركز ، زید أبو لیلى ، الفیل عام -2             
.2018 

 
أكثر "قائد إلىالصفحة54: مشاعر" بها وربطتني الرباط سحرتني " 52 الصفحة من األول :               النص

 منه في أي وقت مضى"
 النص الثاني : من الصفحة73 "أشعر بإعیاء شامل " إلىالصفحة 75: " الكالم في السیاسة ممنوع "
عصر بدأ 90"لقد الصفحة إلى النصح"... إسداء أسهل "ما 89 الصفحة :من الثالث               النص

 السكرتیرات"
 
 
 

 3/طواحین بیروت ،  توفیق یوسف عواد، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة الخامسة 1991
 

 النص األول : من الصفحة 63 " لم تجد تمیمة لزوما" إلى الصفحة 70 " تؤجل شیئا ما إلى ما بعد"
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غرفتها " 176 الصفحة إلى تمیمة" الزمت المهدیة في " 170 الصفحة من الثاني :                النص

 وفراشها".
تمیمة اسم "سیخرس 269 الصفحة إلى شيء" بكل قامرت " 264 الصفحة من الثالث :                النص

 نصور".
 

 
 III/ تحدیات الحداثة

 
دراسات- مركز والحداثة ، الثراث كتاب من بالتراث ، االشتغال الجابري، عابد            محمد

"طابع إلى: آلخر" حین من "نسمع من: ص:16-15، الثالثة، الطبعة العربیة،             الوحدة
 النسبیة والتاریخیة".

بعد- وما الحداثة كتاب من الحداثة ، ومخاض العربي النهضوي المشروع سبیال،             محمد
للمشروع الكبرى المفاصل (فقرة: 97-95 ص: ،2000 للنشر، توبقال دار            الحداثة ،
الثقافي والمشروع إلى: العربیة" األمة بدأت "عندما من: العربي ،           الحضاري

 األیدیولوجي"
 

نحو شعر جدید  /IV 
 -أبو القاسم الشابي /قصیدة:  النبي المجهول

 -بدر شاكر السیاب /قصیدة:   أنشودة المطر
 

 
Centre d’Études Arabes – 28, boulevard Mohamed El Yazidi, Hassan, 10000 - Rabat 

Téléphone : (212) 537 72 45 25  –  Email : centre.etudes.arabes@ceamaroc.org 
 


