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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

SESSION 2019 

ARABE 
_______ 

LANGUE VIVANTE 1 

Durée de l’épreuve : 3 heures 

Séries ES et S – coefficient : 3 
Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4 

Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8 
_______ 

L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé,  
à l’exception des dictionnaires électroniques. 

L’usage de la calculatrice est strictement interdit. 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

Répartition des points 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 
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DOCUMENT 1 

یف الر طالبة شاّبة من " تمیمة" بطلة القّصة. سبعینات القرن الماضي في بیروت تدور أحداث هذه الروایة في
   .اللبناني تدخل إلى جامعة بیروت و تتعّرف على أصدقاء جدد ، لهم آراء مختلفة حول المجتمع

 .اختلفنا الیوم مّرة أخرى . ال یوافقني على هذا  هانيلكّن ". مكاني في الحیاة قبل مكاني في المجتمعأرید "  - 
 ".ال حیاة خارج المجتمع : " قال لي 

 .لم یسأل عنها . لم یتلفن . كانت متوّترة ذلك المساء
على . ى محاضرات وندوات دعوات إل. ة كثیر لى الطاولة وتناولت بطاقة من هذه البطاقات العضربت بیدها    

 .ث إلى المراهقاتشاعر المراهقات یتحدّ : كانت ُمغریة 1" وست هول"أّن الدعوة إلى 
كانت رئیسة اللجنة تلقي كلمتها باسم طالبات الجامعة األمریكّیة في بیروت . وصلت متأّخرة بعض الشيء    

اعد مشغولة كّلها ، والقاعة تغّص بالطالبات مع كانت المق. بالباب  تمیمةفوقفت . مقّدمًة الشاعر إلى الُحضور
. وٕاذا بأحدهم یقوم و یقّدم لها كرسّیه ُمرّحًبا. سادة وسّیدات من المجتمع و كتّاب وصحفّیین وطائفة من الطّالب 

 .ألقى كتفه على الجداره كان قد ترك لها المكان و أرادت أن تعتذر ولكنّ 
 : و أطّل الشاعر   
 .أن تثوريك ُثوري ، أحبّ "  -

   –ا ال ترهبي أحدً  –انتصري على الوهم الكبیر ثوري على التاریخ و 
 . فوق السریر  2ثوري على شرق یعتبرك ولیمة 

 . حّب التمّلك ثوري على الرجال رمز األنانیة والشهوة و 
 فلماذا تسكتن علینا أّیتها النساء ؟ لماذا ؟

دون أن تقوم القیامة علیها ،  ودون " أحّبك " یة أن تقول لرجل رّ ح.  ة الحبّ یهي حرّ ة التي أطلبها للمرأة یالحرّ 
 ."أن ُیرمى رأسها في كیس الزبالة

 :وصرخ صارخ . ومع الغمغمة دّق باألقدام. لم یكد الشاعر یصل إلى هذا الحّد حّتى سرت في القاعة ضوضاء 
 ا الكالم ؟أال تسمعون ؟ أترضون بهذ. ال نقبل هذا الكالم ! نحتّج !  3نحتّج " -

 :وارتفعت أصوات    
 !"ُاسكت ! ُاقعد " -

 :وهو یمضي في الصیاح
 !"شرفنا مقّدس ! شرفنا مقّدس . لن أسكت . لن أسكت " -

 :قالت وصعدت رئیسة اللجنة المنبر و 
 ".ومن ال یعجبه ذلك بإمكانه أن یخرج . ةیلیس من مقّدس هنا إّال الحرّ "  -

                                                 
1 West Hall,  لبنان(اسم یُعطى للجامعة األمریكیة في بیروت(  
2 Un festin 
3 Protester 
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 :المه وأشارت إلى الشاعر، فاستأنف ك 
 . ني أحّرض النساء على الحبّ نّ سیقول المتزّمتون إ" 
 .ني أحّرضكّن على أجمل ما فیكّن ، و أنبل ما فیكّن نّ إ

 . "نسان ضكّن على االرتفاع إلى مستوى اإلأحرّ 
 .لدى نزول الشاعر من المنبر تزاحم الحضور لتهنئته و . أثار الحدیث حماسة كبیرة   
 

)بتصّرف( ن بیروتطواحی ،توفیق یوسف عّواد  
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DOCUMENT 2 
 

 : إحیاء الذكرى السّتین لصدور قانون األحوال الشخصیة

 المرأة التونسیة بین االحتفال بإنجازاتها والمطالبة بمزید من الحقوق 

 
 

 
 

األحوال الشخصیة كما " مدّونة"ین لصدور قانون األحوال الشخصیة، أو احتفل التونسیون یوم أمس بالذكرى الستّ 
ها تتقّدم مسافات كبیرة عن تر المرأة التونسیة ومنحها حقوقًا جعلهذا الیوم التاریخي الذي حرّ . سّمى في تونستُ 

 .نساء البلدان األخرى

ُطرحت ) تونسّیة ودائما إلى األمام(» امدّ تونسیة ودیما اْلقُ «د تحت شعار وخالل االحتفاالت التي شهدتها البال
ة المجاالت، وسط مطالبات مشروعة بإلغاء كّل أشكال ا حّققته في كافّ التونسّیة وعمّ أسئلة حارقة حول واقع المرأة 

 .الحدیثاجتماعّیة ونفسّیة بین القدیم و  التمییز ضّدها في مجتمع یطالب بالحداثة وسط صراعات
في ندوة صحافیة عقدتها في هذه المناسبة أّن أهّم ما تّم تحقیقه هو  سمیرة مرعيذكرت وزیرة المرأة واألسرة 

من أجل  اب الشعبالمرأة إلى مجلس نوّ  ضدّ  تقدیم مشروع القانون األساسي المتعّلق بالقضاء على العنف
 .المصادقة علیه

    13/08/2016،جریدة القدس العربي ،روعة قاسم
http://www.alquds.co.uk/?p=58 

http://www.alquds.co.uk/?p=58
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Travail à faire par le candidat 

REMARQUES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSÉS :  
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre 

et numéroter les réponses conformément au sujet. 
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées. 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

 : النّص وأجب على األسئلة التالیة أاقر 

Tous les candidats traiteront les questions suivantes. 
 

  1 وثیقةال
 
 ؟ة مناسبة تقع أحداث النّص في أیّ  .1
 ؟ الشخصیات الموجودة في النّص  هي ما .2
 . ما یدّل على ذلك عر؟ استخرج من النّص كیف تعامل الحاضرون مع كالم الشا .3

 

 2 الوثیقة   

 ؟ هي أهّم مطالب المرأة التونسیة في الصورة وفي النّص  ما .4
 ؟من هم المتظاهرون الذین یظهرون في الصورة  .5
 یحتفل التونسیون ؟ ذابما .6

 

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) 
traiteront la question suivante. 

 ؟" یة الحرّ  س هنا إالّ لیس من مقدّ : " ماذا تقصد رئیسة اللجنة عندما تجیب أحد الحاضرین  .7
 



 

19AR1GELI1  Page : 6/6 

II. EXPRESSION ÉCRITE 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 

Seuls les candidats des séries S et ES et ceux de la série L qui ne composent pas 
au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) traiteront la question suivante. 

 :عالج بالعربیة أحد الموضوعین التالیین . 1 
 

 .ة المرأةأحد المعارضین له حول موضوع حّری بینالشاعر و  آراء را بین أحد المدافعین عنصّور حوات .أ
 )سطرا على األقلّ  12(
 

تها جهه من عراقیل في سبیل تحقیق حّریما تواوتطّور و  رأة العربیة من نجاحا حّققته الممّ تحّدث ع .ب
 )ى األقلّ أسطر عل 10( .دّعم أفكارك بأمثلة. وكرامتها كاملة في المجتمع

 

 

Tous les candidats traiteront la question suivante : 

(25 lignes minimum pour les candidats composant au titre de la LVA / 15 lignes 
minimum pour les autres) 

 :عالج بالعربیة أحد الموضوعین التالیین. 2 
 
 .جوابك عالقة هذه العبارة بمفهوم فكرة التقّدم ؟ بّررما  . "ال حیاة خارج المجتمع"  :یقول هاني  .أ

 

 علیها المرأة العربیة ؟ وكیف تطالب بهذه الحقوق ؟ تحصلما هي أهّم الحقوق التي یجب أن   .ب 




