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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

 
SESSION DE 2014 

 
 

ARABE 
 
 

Langue vivante 1 

Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Série L Langue vivante approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 3 
 
 

 
 
 

L’usage des calculatrices et traductrices électroniques est interdit. 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé. 

 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Ce sujet comporte 3 pages. 

 
 

 
Répartition des points 

I. Compréhension de l’écrit : 
II. Expression écrite : 
 

 
 

10 
10 

 
 
 
 

NOTE IMPORTANTE : 
Il est interdit aux candidats de signer leur composition 

ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
 

 
Tournez la page S.V.P
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TEXTE 

  

ة الرئيســية التــي دين السياســيين ، حــين كانــت القضــيالقــرن العشــرين مــن المجاهــ اتيــكــان فــي أربعين  
يحـــارب مـــن أجلهـــا جيلـــه مـــن الشـــباب هـــي قضـــية اســـتقالل مصـــر مـــن االحـــتالل االنجليـــزي ، وكـــان فـــي 

يزال كـذلك مـن المجاهـدين السياسـيين ، وذلـك حـين أصـبحت القضـية الرئيسـية  ات القرن العشرين اليسبعين
ة نسـان المصـري ، أو بمعنـى آخـر حريـة اسـتقالل اإلب من أجلهـا المثقفـون المصـريون هـي قضـيالتي يحار 

  .اإلنسان المصري في التعبير
وكـان يتمتّـع .  فيـه عـن اآلراء السياسـية المختلفـةيعّبـر " مجلة أكتوبر"كان يكتب مقاًال أسبوعيًا في 

ومسـتفيدًا كـذلك   )1( أنـور السـاداتالقديمـة مـع له ، مسـتفيدًا بصـداقته  يعنّ ة شبه مطلقة في كتابة ما بحري
أو فـي   عبـد الناصـرفـي زمـن  اع القـرار ، قبـل الثـورة وبعـدهامن قربه خالل فترات عمره المختلفة مـن صـنّ 

ة يــة حرّ أغلــب أعمالــه األدبيــة كانــت هــي قضــيالقضــية التــي شــغلته تمامــًا فــي  ، إال أنّ  أنــور الســاداتزمــن 
  . المرأة

 ، ســـّيدةً  فاطمـــة اليوســـفوالتـــي غّيـــرت اســـمها مـــن بعـــد إلـــى  روز اليوســـفلدتـــه كانـــت الســـّيدة وا
فـي ذلـك الـزمن الـذي لـم تكـن تعـرف فيـه  يتهـا داية حياتها تمارس كامـل حرّ إذ كانت منذ ب. استثنائية تمامًا 

أشـكال يتهـا تلـك بوقـد عّبـرت تلـك السـّيدة عـن حر . ب المرأة في مصـر أو فـي بقيـة الـبالد العربيـة إّال الحجـا
فقـط بـل  لـيس هـذا. فمنها مثًال أنها خلعت الحجاب فـي العشـرينات ثـم قامـت بالعمـل فـي التمثيـل . مختلفة 

مجلــة روز "ة حملــت اســمها وهــي د ذلــك أنشــأت وأدارت مجّلــة أســبوعية ثــم بعــأنشــأت وأدارت فرقــة مســرحي
إحســان عبــد لســّيدة والــدة هــذه ا. نشــائها صــدر حتــى اآلن بعــد ثمــانين ســنة مــن إزالــت ت التــي مــا "اليوســف
  . هي التي ضربت له المثل الذي اّتخذه في رواياته مقياسًا للمرأة القّدوس

وقــد عّبــرت عنهــا الســينما  " أنــا حــّرة "طــالق هــي روايــة عتبــر أن أفضــل رواياتــه تلــك علــى اإلأنــا أ
.  شـكري سـرحانو زلبنـى عبـد العزيـومن تمثيـل  صالح أبو سيفخراج مصرية تعبيرًا جّيدًا في فلم من إال

ثم تتمّرد على المجتمع والتقاليد وتـتعّلم كيـف ،  "ال" : ة الفتاة التي تتمّرد على أسرتها وتتعّلم كيف تقولقصّ 
تختار أن تكمل تعليمها الجامعي بـدًال مـن الـزواج ثـم تتمـّرد علـى السـلطات الحاكمـة فـي فتـرة مـا قبـل الثـورة 

 . دارة الفاسدةاالستعمار اإلنجليزي وكذلك من اإلوتتعّلم كيف تناضل في سبيل تحرير مصر من 
  

  سعد الميريعادل أل " لقارئ الفضيا "عن 
 

1981إلى  1970رئيس مصر من = أنور السادات ) 1(  
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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 DU TEXTE 
 

  :وأجب على األسئلة التالية  اقرأ النّصين 
Tous les candidats traiteront les questions suivantes : 

  ؟ ي مراحل كفاح إحسان عبد القدوسه ما .1
  ؟  ةما هي القضايا التي دافع عنها في كل مرحل2. 
   ما هي القضية التي شغلته في أغلب أعماله ؟   .3
  ؟ ة أكتوبرية شبه مطلقة في المقاالت التي كان يكتبها في مجلّ لماذا كان يتمّتع بحرّ  . 4
   لماذا كانت أّم إحسان عبد القدوس استثنائية ؟. 5

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

  ؟ '' أنا حّرة '' إحسان عبد القدوس وبطلة الرواية  ما هي وجوه الشبه بين أمّ . 6
  
 

II. EXPRESSION ÉCRITE 
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 بالعربية أحد الموضوعين التاليين  . 1
 12في ( .المرأةور بين إحسان عبد القدوس الشاّب ووالدته حول موضوع تحرير تخّيل حوارًا يد. أ

  )سطرًا على األقل
 10ي ف(.  ''أنا حّرة '' دة فيلم لة تكتبها متفّرجة تشّجع فيها صديقة لها على مشاهاتخّيل رس. ب

  )سطرًا على األقل
  

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) 

  :التاليين عالج بالعربية أحد الموضوعين . 2
ما رأيك في ذلك على ضوء الوضع ؟  تحقيق التقّدم ل إجباري  لتمّرد على التقاليد والعاداتهل ا .أ

 العربي الراهن ؟

في العالم  م االجتماعيما رأيك في الدور الذي يمكن أن يلعبه األدب والمسرح والسينما في التقدّ . ب
 ؟ العربي


