
 

 

 

 

Programme littéraire .T.OIB 
 برنامج اللغة العربیة  (الشعبة الدولیة للباكالوریا)  السنة النهائیة

 ابتداء من الموسم الدراسي:2020-2019 
 

 I/ الذات في السرد األدبي
 II/ السلطة والحریة

                                          (نصوص للدراسة داخل الفصل)
الثانیة الطبعة ، بیروت ، اآلداب دار جبرا، إبراهیم جبرا  األولى ، البئر /1             

2016 
 

-11 الصفحة القدس"...إلى مقهى في یوما كنت انني "أذكر 9 الصفحة األول: من              النص
 "بشكل یختلف عن مجرد استعادات الذكرة ".

من- ركن في الزیر في بالماء نحتفظ كنا ولئن " 14 الصفحة من الثاني :                النص
 الدار"...إلى الصفحة 15 " دائم الفیض في طوایا إنسانیة".

وأنا- " 25 الصفحة رأیتهمیكتبون"...إلى المدرسة في " 23 الصفحة من الثالث :              النص
 من أین لي نصف قرش".

المدرسة"....إلى- في المعلم كان التالي الیوم في " 54 الصفحة من الرابع :              النص
 الصفحة 55 " فال تحس بأي ألم عندما یهوي المعلم علیها بعصاه، مهما تكن غلیظة ".

كان- الدنیا على االنفتاح هذا آخر"...إلى بیت إلى تحولنا " 98 الصفحة الخامس :               النص
 لي متعة هائلة ".

-" 125 الصفحة حیاتي"...إلى في حاسم صباح أي " 124 الصفحة من السادس :               النص
 أرجو أن توافق على قبول أخیه عندنا".

الصفحة- مفتش"...إلى لحین حین من یأتینا " وكان 130 الصفحة من السابع :             النص
 131 " وأسمع فیها أحادیث المعلمین تأتیني كل لحظة بجدید".

الصفحة- الرصاص"...إلى بالقلم أرسم أیامئذ " وبدأت 180 الصفحة الثامن :من           النص
 181 " ورؤى الجبال والودیان المتضاحكة في َذْوب الشمس ".

في- " 209 الصفحة "...إلى اسمه عندكم ولد " لي 208 الصفحة التاسع :من              النص
 حصص متتالیة ، مشهدا مشهدا".

 
 

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

المدینة. مقابر في أجداث "أهلي 8 الصفحة إلى الجناح " مهیضة "رجعت 7 الصفحة من األول :                 النص
 ماالعمل؟ "
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هو هل ؟ سیدي یا ذاك "ما إلىالصفحة19 االستقالل " به جاء ما الصفحة18:"هذا من الثاني :                 النص

 السحر؟
أكثر "قائد إلىالصفحة54 مشاعر" بها وربطتني الرباط سحرتني " منالصفحة52: الثالث :             النص

 منه في أي وقت مضى"
 النص الرابع :منالصفحة73: "أشعر بإعیاء شامل " إلىالصفحة75 " الكالم في السیاسة ممنوع "

 النص  ا لخامس : منالصفحة89: "ما أسهل إسداء النصح" إلىالصفحة90"لقد بدأ عصر السكرتیرات"
 النص السادس :منالصفحة 115: "الدكتور برنار، أیثیر اهتمامك" إلىالصفحة116

 "أن كل شيء جدید ومتغّیر وعلى ما یرام"
 3/طواحین بیروت ،  توفیق یوسف عواد، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة الخامسة 1991

العقل: یأخذ "الذي 19 الصفحة إلى سلتها" إلى آمنة قامت الفجر "مع 7 الصفحة من األول :                  النص
 تمیمة".

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

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

 نصور".
 

 ملحوظة: یمكن لألستاذ أن یتوسع في تناول هذین المحورین - ( الذات في السرد األدبي/
 السلطة والحریة ) -  من خالل اختیار مقاطع دالة من النصوص المقترحة اآلتیة دون أن

 یكون الهدف من ذلك دراسة المؤلف دراسة كاملة.
 

  ا/  بنات الریاض  ، رجاء عبداهللا الصانع، دار الساقي، بیروت، الطبعة السابعة، 2007،
ألول أمامه "لیدخنها 21 الصفحة بقوم".......إلى ما یغیر ل اهللا "إن 9 الصفحة من األول :                 النص

 مرة".
 النص الثاني : من الصفحة 89 " حدثنا آدم قال"....إلى الصفحة 101 " أقرب إلى الجنون

  ب/  نادي السیارات ، عالءاألسواني، دار الشروق، الطبعة الرابعة، 2013،
"وبدأت 15 الصفحة العزلة"...إلى إلى أحتاج أنني زوجتي "تفهمت 5 الصفحة من األول :               النص

 أقرأ"
 النص الثاني:  من الصفحة 60 "الكوو"... إلى  الصفحة 73 " ونزل بها بقوة".

  ج / القوس والفراشة ، محمد األشعري، المركز الثقافي العربي، الطبعة األولى، 2010،
 النص األول : من الصفحة 9 "عندما قرأت الرسالة"...إلى الصفحة 20 "لن تتم لو فعلت"

 النص الثاني : من الصفحة 57 "دخل الفرسیوي"... إلى الصفحة 63 "ال یعرف أحد ما هو"
 

 III/ تحدیات الحداثة
 (نصوص مختارة)
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الوحدة- دراسات مركز والحداثة ، الثراث كتاب من بالتراث ، االشتغال الجابري، عابد             محمد

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

 الحضاري العربي ، من: "عندما بدأت األمة العربیة" إلى: والمشروع الثقافي األیدیولوجي"
-،2009 اإلسالمي، المدار دار والحداثة ، اإلسالم كتاب من الحداثة ، الشرفي، المجید             عبد

 ص: 29-33، من: "هو مفهوم مستعمل للداللة" إلى: "على وجه التخصیص".

 ظة : یمكن لألستاذ أن یتوسع في تناول هذا المحور من خالل نصوص من المؤلفات اآلتیة:
 عبد اهللا العروي :  ثقافتنا في ضوء التاریخ-
اإلیدیولوجي- التوجیه بین والحقیقة :نص:التراث والسلطة النص  / أبوزید حامد           نصر

 والقراءة العلمیة
 نصر حامد أبو زید الخطاب والتأویل-
 حسین العودات /  النهضة والحداثة-
 - علي أملیل: في التراث والتجاوز-

نحو شعر جدید  /IV 
 أحمد شوقي / قصیدة:  أندلسیة .-
 أبو القاسم الشابي /قصیدة:  النبي المجهول-
 بدر شاكر السیاب /قصیدة:   أنشودة المطر-
أحد- دیوان : من ، األندلسي المشهد آخر على كوكبا عشر أحد قصیدة: / درویش                محمود

 عشر كوكبا،
 النص األول:  في المساء األخیر على هذه األرض.

 النص الثاني:  كیف أكتب فوق السحاب.
 أحمد المجاطي / قصیدة:  القدس .-

(وثائق الشكل في األسانید ومتنوعة المهام متعددة المتوالیات فیه تكون تدرج اعتماد المنهاج تنفیذ                تنبیه :یقتضي
المتحانات المتعلم إعداد یستلزم كما أدبیة..) غیر أدبیة، (قضایا المحتوى مصورة،)وفي             مكتوبة،مسموعة،
مناقشة تلیه المستوى:تقریر هذا في المطلوبة للمهارات منتظم بشكل حصص تخصیص الدولیة              البكالوریا
إتقان تستدعي مهارات وهي ... قولة تحلیل إبداعي، نص تحلیل ، مناقشة تلیه نص تلخیص                 حجاجیة،
التكثیف،إبداء التوسیع، ،أهمها: مستمر بشكل تنمیتها على األستاذ یعمل أن البد اإلوالیات من               مجموعة

 الرأي ، التقویم والحكم...
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