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SESSION 2018 
 
 
 

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. 

 
 
 

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 

 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
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TEXTE   
 

مبدعة في  2یةبلمسات فنّ  مهمّ  ثقافيم لَ عْ تونسیة إلى مَ ال1 ةجربجزیرة لت ، تحوّ  في حدث غریب من نوعه
، وهو صاحب معرض  ان التونسي الشهیر مهدي بن الشیخالفنّ  3، حیث أقدم شوارعها وعلى جدران بیوتها

للعمل بمشروع  مختلفاً  ان من ثالثین بلداً ة فنّ ، بدعوة أكثر من مائ لفنون في العاصمة الفرنسیة باریسل
 ." جزیرة المساجد" ـعرف ببعد أن كانت تُ " جزیرة األحالم"تحویلها إلى ل، جربة في  4"دهو  جربة"

 دول مختلفة منها المكسیك وفرنسا انین القادمین منجاءت الرسومات الساحرة نتیجة جهد وتعاون الفنّ 
ا جعل مّ موفلسطین وتونس والمغرب وجنوب أفریقیا  ریونان ومصلجنتین وار األیطالیا و إ برازیل و لوا والیابان

  . بارزاً  سیاحیاً  معلماً  ةمن هذه الجزیر 
في باریس  2013قام في عام  إذ،  منذ سنوات في الشوارع ان مهدي بن الشیخ حركة الفنّ الفنّ  یدیر

 ل إلى أكبر، لیتحوّ  طوابق ةن من عشر ان آخر بالرسم على مبنى سكني مهجور مكوّ بالتعاون مع مائة فنّ 
  . في وسط العاصمة الفرنسیة "La tour Paris 13" تجربة من خاللفي أوروبا  "الشارع فنّ "لـ معرض
، وقضیت مثلها من  قضیت عشرین سنة في وطني تونس " : عن تجربتهالشیخ بن ان مهدي قال الفنّ 

رت نقل تجربتي من ذهن والقلب، فقرّ قي راسخا في الالوطن ب حبّ  السنین وسط الثقافة الفرنسیة، ولكنّ 
أكبر متحف  لجزیرةا ذهأن تصبح ه" دجربة هو "من مشروع  ل واألهمّ أن هدفه األوّ  وأكدّ .  "فرنسا إلى تونس

.  ین بفنون الشارع وبتاریخ الثقافة والحضارة التونسیةب أنظار المهتمّ ذلج، وذلك  في العالم ي حرّ فنّ 
 فقد اشترط،  سهالً  ف للمشاركة في المشروع لم یكن أمراً ر ان محتفنّ  100كثر من جمعه أل أنّ وأضاف 
 6عمرانها ویعكس تقالید ونمط حیاة 5التاریخي وأصالة جزیرةبأسلوب یحفظ وجه ال انین أن یلتزمواعلى الفنّ 

 . 7تشویه أهلها من دون أيّ 
2017یونیو  3یخ بتار  1891ة سیدتي ، العدد عن مجلّ                            

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 L’île de Djerba 
2 Touches artistiques 
3 Prendre l’initiative. 
4 Djerbahood 
5 Authenticité de son architecture 
6 Style de vie 
7 Déformation  
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الثورة عقب اندالع  2011نوفمبر  24و 19 ما بینفي الفترة  في مصر 8رسوم الجرافیتيتّم استخدام  
، ومنها أسوار الجامعة األمریكیة  عةمتنوّ ة و عامّ في أماكن  رسوم والكتاباتظهرت هذه ال . المصریة

نقل  والكتابات رسومالكان الهدف من هذه و ... إلخ 9وجدران بعض العمارات وأسوار المدارس المالصقة
  . زهاورمو  10هاالعدید من شعاراتالمصریة ونشر  تطّور أحداث الثورة

 2013یونیو  3عن موقع الیوم السابع بتاریخ 

                                                 
8 Graffiti 
9 Avoisinant. 
10 Slogans. 
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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 على أجباقرأ الوثیقة األولى و 
 ؟ النّص األّولعن أّي بلد یتحّدث  .1
 عن مهدي بن الشیخ ؟ نعرفماذا  .2
 ؟ مهدي بن الشیخهو الحدث الذي ینّظمه  ما .3
 من شارك في هذا الحدث ؟ .4
 الشیخ من هذا الحدث ؟ ما هدف مهدي بن .5

 ؟ هذا الحدث ماذا اشترط مهدي بن الشیخ على المشاركین في .6
 ؟هو موضوع النصما  :الثانیة وأجب على هذا السؤال  اقرأ الوثیقة .7

 
II. EXPRESSION ÉCRITE 

  
  :عالج بالعربیة أحد الموضوعین التالیین  . 1
 .)سطرًا على األقلّ  12في (  "جربة هوود" همشروع ومهدي بن الشیخ حولصحفي بین  تصّور حواراً  -أ

" دجربة هو " خالل حدث "بةرْ جَ " ن زیارتك لجزیرةث فیها عصدیقة لك تتحدّ اكتب رسالة لصدیق أو  -ب
 . )على األقلّ  أسطر 10في (
 
 : )على األقلّ سطرًا  15في ( عالج بالعربیة أحد الموضوعین التالیین. 2

 أ-  من خالل الوثیقتین و من خالل ما درستھ في مفھوم "فضاءات وتبادالت"، كیف یقّرب الفن بین الشعوب؟
 عبر الفّن في الحیاة االجتماعیة والثقافیة ؟ في العالم العربي انكیف یساهم الشبّ  -ب

 
  


