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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

SESSION 2019 

ARABE 
_______ 

LANGUE VIVANTE 1 

Séries STD2A, STI2D, STL, ST2S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 2 

Séries STHR, STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 3 
_______ 

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 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

Répartition des points 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 
 



19AR1TEG11  Page : 2/4 

Document 1 

 الصفات لیصبح ملك الراب العربي مّكي یمتلك كلّ ي أحمد المغنّ 

مواقع و  بین األوساط الصحفیة واإلعالمیة جدیداً  جدالً  يألحمد مكّ  » زمان 1وقفة ناصیة «أثارت أغنیة 
، وهذا ما  ح واالنتشارتحقیق النجا يمكّ استطاع وقد . یة دائًماكما یحدث مع أعماله الفنّ  يالتواصل االجتماع

 . في یومین فقط مالیین مشاهد 3رآها هذه األغنیة التي  يمشاهدیظهر بوضوح في عدد 
ث عن األصدقاء والمنازل ، وتتحدّ  يمكّ عاش فیها و على المنطقة التي ولد هذه األغنیة ترّكز كلمات 

 ٕاعادة تذكیرهم بعدم التجدید و اتُّ  يمكّ أّن الغریب من ف . ات ثقافة موسیقى الرابمن أساسیّ ذلك ، و  والشوارع
 ! الرابعن ثقافة  أفكاره القدیمة فمن یقولون ذلك ال یعلمون شیئاً 

م صورة غیر ه یكذب أو یقدّ ، وكأنّ  يفي منظر جمال 3م العشوائیاتقدّ للنقد ألّنه  يمكّ  2كلیبوقد تعّرض 
 4مایكل جاكسون ! بإظهار القبح والسوء ح مطالباً ان أصبالفنّ  ة الغرابة وكأنّ وهذا أمر في قمّ !  حقیقیة عن الواقع

ولكن وقتها  للعشوائیات البرازیلیة في واحدة من أشهر أغنیاته جمالیاً  م هو اآلخر شكالً قدّ  یةالعالم بوبالسطورة أ
، وهذا یظهر بوضوح في تفاصیلها  صادقة ألبعد حدّ »  وقفة ناصیة زمان « أغنیة . همه أحد بالكذبلم یتّ 

 يال كانوا من أهال، وكذلك النساء والعمّ  يلمكّ ون ، فأغلب من ظهروا في الكلیب هم أصدقاء حقیقیّ  رةصوّ المُ 
 . بالمرسومة على الجدران كانت لشخصیات ملهمة لكثیر من الشبا 6يرافیتغى صور ال، حتّ  5الطالبیةمنطقة 

وقع  كبیرا خطأ هذ ؟ أجنبیة ةاألغنیة مأخوذ عن أغنی 7توزیع لماذا لم یذكر أنّ  هي يمكّ مشكلة أغنیة 
عن  مختلفاً  مصریاً  مذاقاً  ألغنیةل يلتعط واألكوردیون يعربیة كالنابآالت استعان ه ولكنّ .  يأحمد مكّ  فیه

  . األغنیة األصلیة
بعبارات نقدیة لألحوال الذي یقارن الحاضر بالماضي  يأحمد مكّ ذكاء األغنیة تدّل على كلمات و 

األغنیة  منخفضة ألنّ غنائه ، وكذلك سرعة  ة نطقه للحروف والكلمات سلسة وبسیطةطریقكما أّن  . الحالیة
 . الراب فقط يالجمهور ولیست مغلقة على محبّ لكّل هة موجّ 

لموسیقى  یصبح ملكاً  يله لكما یؤهّ  يلدیه من الفكر الموسیق بعد آخر أنّ  یوماً  يمكّ د وفي النهایة یؤكّ 
أعماله الغنائیة نالت النجاح واالنتشار  ، وكلّ  ات لذلكصفال تلك كلّ ، فهو یم يالراب في العالم العرب

 . يالجماهیر 
 )فبتصرّ ( 26/02/2018عن موقع المقال 

 

                                                 
1  Coin de rue 
2  Clip 
3  Les bidonvilles 
4  Michael Jackson 
5  Quartier de la banlieue du Caire 
6  Graffiti 
7  L’arrangement musical 
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Document 2 

 رشید طه یرحل عن عالمنا

 طهرشید ُولد  . ة فاجأته أثناء نومهنوبة قلبیة حادّ  بعد،  سنة 59عن  رشید طهالمغني الجزائري ُتوّفي 
 بطاقة إقامة « یة األولى ضمن فرقةخطواته الفنّ خطا .  العاشرة في سنّ  فرنسالى إوالدیه  معاجر وه وهرانفي 

Carte de séjour «  ّفرقة في هذه الانخرطت و .  الثمانینیات بدایةفي  من رفاق الحيّ  مجموعة معسها التي أس
 فرنسا «الشهیرة  8ریني ت شارلباقتباسها الساخر ألغنیة شتهرت ، وا حراك أبناء المهاجرین آنذاك

، عام  9غنیة كالنار في الهشیماأل هذه انتشرتف.  ، على إیقاعات موسیقیة مغاربیة »Douce France  العذبة
على هم على أقدام وا، الذین مش األناشید المرافقة لمسیرة أبناء المهاجرینمن  ةواحدى أصبحت حتّ ،  1986

، للمطالبة بالمساواة في الحقوق بینهم وبین  باریسبرلمان الفرنسي في لى الإ 10مرسیلیامن  مدى أربعة أشهر
 . باقي الشباب الفرنسیین

تي في موسیقى الروك الّ  رشید طهانخرط  Carte de séjour ولى ضمنفي تلك التجربة الموسیقیة األ
سعى ، انفصل عن الفرقة و  ناتالتسعی في بدایة،  هلكنّ .  لى أبناء جیلهإار األكثر اجتذابًا بالنسبة لت التیّ شكّ 
و بعد انتقاله أ،  وهران، سواء خالل طفولته في  يقه الفنّ ي ذو موسیقیة العربیة التي أّثرت فال نواعستعادة األال
 . لى المهجرإ

، بفضل استلهامه  ، وعرف نجاحًا عالمیاً  1998عام »  دیوان «حمل عنوان  11اً ألبوم رشید طه صدرأ
، عبر اآلالت  بلمسات عصریة 13، وتطعیمها الجزائري 12"  الشعبي"  من تراث فنّ ذة المأخو غاني من بعض األ

 .  1998خالل صیف في العالم أغنیة الموسم »  رایحالیا  «أغنیة أصبحت وقد .  واإللكترونیة 14النحاسیة

 )فبتصرّ ( 13/09/2018عن موقع األخبار 
 

                                                 
8  Charles Trenet 
9  Comme une traînée de poudre 
10  Marseille 
11  Album 
12  Genre musical algérien 
13 Doter, enrichir 
14  Cuivres 
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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 
 : التالیة األسئلة عن بوأج الوثیقة األولى والثانیة قرأاِ 

 ي ؟من هو أحمد مكّ  .1
 ؟ 15وكلیبه ي االنتقادات التي واجهتها أغنیة أحمد مّكيما ه .2
 رت أغاني رشید طه على أبناء المهاجرین ؟كیف أثّ  .3
 لرشید طه ؟ دیوانالعناصر الفّنیة التي ساهمت في نجاح ألبوم هي ما  .4
 ما هي میزات أغنیة أحمد مّكي وأغاني رشید طه ؟ .5

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. 
  

     )على األقلّ سطر أ  10( : عالج بالعربیة أحد الموضوعین التالیین .1
 .ي وبین صحفي ینتقد أغنیته الجدیدةبین أحمد مكّ  ر حواراً تصوّ . أ

 .ئه فیها على نجاحههنّ تكتب له رسالة تُ . ي أنت صدیق من أصدقاء مكّ . ب

  )على األقلّ سطرًا  15(:  عالج بالعربیة أحد الموضوعین التالیین .2
 كبیرا خطأ هذ ؟ أجنبیة ةاألغنیة مأخوذ عن أغنیّ  16توزیع لماذا لم یذكر أنّ : " یقول كاتب المقال . أ
 ما رأیك ؟."  يأحمد مكّ  وقع فیه

بّرر جوابك اعتمادًا على ما درسته في  ؟في نظرك ما هي مختلف وظائف الُمغّنین في المجتمع  .ب
 .فضاءات وتبادالتمحور 
 

                                                 
15  Clip 
16  L’arrangement musical 




