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Programme littéraire .T.OIB 

) السنة النهائية (الشعبة الدولية للباكالوريابرنامج اللغة العربية   

 

     I /الذات في السرد الروائي 

 2010، حنان الشيخ، دار اآلداب، بريوت، الطبعة الثالثة، حكايتي شرح يطول/ 1

) نصوص للدراسة داخل الفصل (   
 ""يقول يل أيب"...إىل "وكأ�ا تغين يل ) من14-5(كاملة 

) من "نقصد بريوت"... إىل "من الغول والضبع وإبليس" 34-23 (1934بيروت 

) من "كنت ألعب"...إىل "حيث تقف البوسطات". 78-69 (نقطة دم واحدة)، 68-53أنت وكيلي (

) من "كنت مكتفية" ... إىل "حبييب حممد" 140-135أول الحب (

 ... إىل "كفن مطهر" ) من "ولم يكن الغثيان"160-155حنان (

) من "أطلب السماح" ... إىل "أغص يريقي". 236-225 (سامحني: المسامح هو اهللا، سامحيني: سامحتك

 من "تندلع الثورة" ... إىل "وقدمي بعد اآلن" )277-265 تحدث من أجلي" (58ثورة 

 ) من "لو مل أكن أسف احلبوب" إىل ... "ما علق عصفور"380-357 (أوعى يكون عندي من هداك الشكل

 

: يمكن لألستاذ أن يتوسع في تناول هذا المحور من خالل النصوص المقترحة اآلتية دون أن يكون الهدف ملحوظة

 من ذلك دراسة المؤلف دراسة كاملة.

 

 (نصوص للدراسة داخل الفصل)، 2007 ، رجاء عبداهللا الصانع، دار الساقي، بريوت، الطبعة السابعة، بنات الرياض/ 2

 "ليدخنها أمامه ألول مرة". 21 "إن اهللا ل يغري ما بقوم".......إىل الصفحة 9: من الصفحة النص األول

  " أقرب إىل اجلنون".101 " حدثنا آدم قال"....إىل الصفحة 89: من الصفحة نيالنص الثا
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II /السلطة والحرية 

 

. 2012الطبعة السابعة عشر، ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر/ دار التنوير للطباعة والنشر، ، عبد الرمحان منيفشرق المتوسط/1

 (رواية مركزية)                   
 "سنرىإىل " " تشرين األول16الثالثاء ) من: "11-9: (الفصل األول

) من: "الليل يف بداية الشتاء الطويل" إىل: "كأنك ال حتب أن تذكر امسها" 21-23                (

 ) من: "وبدأت أسقط" إىل: "موجودا بالفعل"28-29                (

 "كنت أشفى "و:إىل " باخرة الركاب اليونانية: " أشيلوس) من80-78 (:الفصل الثالث

                ) من: "قال لنا هادي" إىل: أال ختاف؟"90-92                 (

 "سنرى ":" إىلمرسيليا مثل الدنيا كلها) من: "154-150: (الفصل الخامس

) من: جاءت طلقة الرمحة" إىل: سيكون صميت الرد الذي يقطع أحشاءكم... 165- 164                 (

 ) من: "لو كان رجب حيا"... إىل "لعل شيئا بعد ذلك يقع"243-237: (الفصل السادس

                    للدراسة كامال

 .2014 عشر، الثامنةالطبعة  ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر/ دار التنوير للطباعة والنشر، ، عبد الرمحان منيفشرق المتوسط

 "سنرىإىل " " تشرين األول16الثالثاء ) من: "24-22: (الفصل األول

) من: "الليل يف بداية الشتاء الطويل" إىل: "كأنك ال حتب أن تذكر امسها" 41- 38                (

 ) من: "وبدأت أسقط" إىل: "موجودا بالفعل"47-49                (

 "كنت أشفى "و:إىل " باخرة الركاب اليونانية: " أشيلوس) من115-113 (:الفصل الثالث

                ) من: "ذات مرة وكنا ثالثة قال لنا هادي" إىل:تعودت وليس عندي شيء أقوله. أال ختاف؟"128-133                 (

 " أرجو أن حترص على استعماهلا بدقة... بعد أسبوع سنرى ":" إىلمرسيليا مثل الدنيا كلها) من: "214-209: (الفصل الخامس

 ) من: جاءت طلقة الرمحة" إىل: سيكون صميت الرد الذي يقطع أحشاءكم...229 - 228                   (

 ) من: "لو كان رجب حيا"... إىل "لعل شيئا بعد ذلك يقع"243-237: (الفصل السادس

                   للدراسة كامال 

 

: خيصص الفصالن الثاين والرابع للعروض أو لورشات عمل مجاعي ملحوظة
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 1991توفيق يوسف عواد، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة اخلامسة ، طواحين بيروت/ 2

(نصوص للدراسة داخل الفصل)  
 "الذي يأخذ العقل: متيمة". 19 "مع الفجر قامت آمنة إىل سلتها" إىل الصفحة 7: من الصفحة النص األول

 " تؤجل شيئا ما إىل ما بعد" 70 " مل جتد متيمة لزوما" إىل الصفحة 63: من الصفحة النص الثاني

 " غرفتها وفراشها". 176 " يف املهدية الزمت متيمة" إىل الصفحة 170: من الصفحة النص الثالث

  "سيخرس اسم متيمة نصور".269 " قامرت بكل شيء" إىل الصفحة 264: من الصفحة النص الرابع

: يمكن لألستاذ أن يتوسع في تناول هذا المحور من خالل النصوص المقترحة اآلتية دون أن يكون الهدف من ملحوظة

 ذلك دراسة المؤلف دراسة كاملة.

 

 (نصوص للدراسة داخل الفصل)، 2013، عالء األسواين، دار الشروق، الطبعة الرابعة، نادي السيارات/ ا

 "وبدأت أقرأ" 15 "تفهمت زوجيت أنين أحتاج إىل العزلة"...إىل الصفحة 5من الصفحة : النص األول

.  " ونزل با بقوة"73 الصفحة  "الكوو"... إلى60من الصفحة : نيالنص الثا

 

 (نصوص للدراسة داخل الفصل)، 2010، حممد األشعري، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، القوس والفراشة/ ب

 "لن تتم لو فعلت" 20 "عندما قرأت الرسالة"...إىل الصفحة 9: من الصفحة النص األول

 "ال يعرف أحد ما هو" 63 "دخل الفرسيوي"... إىل الصفحة 57: من الصفحة نيالنص الثا

 

III /تحديات الحداثة 

(نصوص مختارة)   

، 16-15، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، ص:الثراث والحداثة، من كتاب االشتغال بالتراث، حممد عابد اجلابري -

 من: "نسمع من حني آلخر" إىل: "طابع النسبية والتارخيية".

، ص: 2000، دار توبقال للنشر، الحداثة وما بعد الحداثة، من كتاب المشروع النهضوي العربي ومخاض الحداثة ،حممد سبيال -

، من: "عندما بدأت األمة العربية" إىل: واملشروع الثقايف المفاصل الكبرى للمشروع الحضاري العربي (فقرة: 95-97

 األيديولوجي"

، من: "هو مفهوم مستعمل 33-29، ص: 2009، دار املدار اإلسالمي، اإلسالم والحداثة، من كتاب الحداثة، عبد اليد الشريف -

 للداللة" إىل: "على وجه التخصيص".
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: يمكن لألستاذ أن يتوسع في تناول هذا المحور من خالل النصوص المقترحة اآلتية: ملحوظة

 عبد اهللا العروي : ثقافتنا يف ضوء التاريخ -

 النص والسلطة واحلقيقة:نص :الرتاث بني التوجيه اإليديولوجي والقراءة العلميةنصر حامد أبو زيد /  -

 الخطاب والتأويل من نصر حامد أبو زيد  -

 النهضة والحداثةحسني العودات /  -

 

- IV /نحو شعر جديد 

 

 .أندلسيةأمحد شوقي / قصيدة:  -

  النبي المجهولأبو القاسم الشايب /قصيدة:  -

  أنشودة المطربدر شاكر السياب /قصيدة:   -

  : أحد عشر كوكبا،من ديوان  ، أحد عشر كوكبا على آخر المشهد األندلسيحممود درويش / قصيدة:  -

 .في المساء األخير على هذه األرض النص األول: 

 .كيف أكتب فوق السحابالنص الثاين: 

 .القدسأمحد الاطي / قصيدة:  -

 

: يقتضي تنفيذ املنهاج اعتماد تدرج تكون فيه املتواليات متعددة املهام ومتنوعة األسانيد يف الشكل (وثائق تنبيه

مكتوبة ، مسموعة ، مصورة،)ويف احملتوى (قضايا أدبية ، غري أدبية..) كما يستلزم إعداد املتعلم المتحانات البكالوريا 

الدولية ختصيص حصص بشكل منتظم للمهارات املطلوبة يف هذا املستوى:تلخيص نص تليه مناقشة ، حتليل نص 

إبداعي ، حتليل قولة ... وهي مهارات  تستدعي إتقان جمموعة من اإلواليات البد أن يعمل األستاذ على تنميتها 

 بشكل مستمر ،أمهها: التوسيع ، التكثيف،إبداء الرأي ، التقومي واحلكم... 


