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Textes à étudier en classe pour préparer l’oral du Bac OIB 

 T.OIB-   برنامج السنة الختامية 

)النصوص الخاصة بإعداد االمتحان الشفهي لبكالوريا الشعبة الدولية(  

2016-2017  

     I /الذات في السرد الروائي 

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

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

) 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 

 

II /السلطة والحرية 

 

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

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

                ) من: "ذات مرة وكنا ثالثة قال لنا هادي" إىل:تعودت وليس عندي شيء أقوله. أال ختاف؟"92-90 ( :الفصل الثالث

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

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

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

 " 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

                   

 1991توفيق يوسف عواد، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة اخلامسة ، طواحين بيروت/ 2

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

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

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

 

 

III /تحديات الحداثة 

   

، 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".

، 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: 97-95ص: 

 األيديولوجي"

IV /نحو شعر جديد 

  النبي المجهولأبو القاسم الشايب /قصيدة:  -

  أنشودة المطربدر شاكر السياب /قصيدة:   -

 


