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PRO-Septembre 2010 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

SESSION DE 2010 
ÉPREUVE DE LANGUE VIVANTE 

 
ARABE LITTÉRAL 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 2 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé. 

 
TEXTE 

نترنتهواتف عمومية لإل
 إلى القيام باإلضافة، مية التي تخول لمستخدمها بدأت تظهر في العاصمة البريطانية الهواتف العمو

د البريد اإللكتروني والحصول على آخر األخبار فقُّ بشبكة اإلنترنت وتَصالاالتّبالمكالمات الهاتفية 
  .  والتجاريةواالقتصاديةالعالمية 

 العديد من هذه British Telecom" بريتش تيليكوم"فقد نصبت شركة الهواتف البريطانية 
 5  . ة االتصال  خصوصا بالنسبة إلى المسافرينات القطارات وذلك لتسهيل عمليهواتف في محطّال

صال ذي شاشة تعمل باللمس لتسهيل  الهاتف فهو عبارة عن جهاز اتّاأمتصفّح مواقع ة عملي
م موجودة على الشاشة التي فكل أزرار التحكّ.  اإلنترنت وتقليل أو إلغاء استخدام لوحة المفاتيح

 وهي ذات نقاوة 1  بوصة١٢نة بقياس  النقر عليها والشاشة ملو يتمعندما أصابعكمتستجيب ألوامر 
 أو حتى بطاقات االئتمان كالفيزا أو بطاقات الهاتف الخاصة أوتقبل هذه الهواتف النقود .  عالية

ا جنيه  ابتدائية قدره إال أن الجهاز يعمل بقيمة2 بنسات ة تسعير الدقيقة بعشر، وقد تم الماستر كارد 10 

خصوصاً في  بنشر آالف األجهزة في جميع أنحاء بريطانيا" بريتيش تيليكوم"تفكّر شركة .  واحد
ات االستراحة على الطرقات السريعة التي توصل المدن بعضها ات القطارات ومحطّالمطارات ومحطّ

والبريد الفيديوي لنقل الصور  تطوير هذا النظام ليشمل المؤتمرات الفيديوية إلىكما تسعى .  ببعض
  . صالوالحركة عبر خطوط االتّ

  ١٦/١١/١٩٩٩ )٤٠٧العدد(الوسط 
  

---------  
1- pouces 
2- pences 
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Travail à faire par le candidat 
REMARQUE GENERALE  : Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées. 

I. COMPRÉHENSION (sur 12 points) 

1- Retrouver dans le texte les expressions traduite s ci-dessous (2 points) : 

a- écran tactile  

b- la navigation sur des sites internet 

c- les cartes téléphoniques spécifiques ou même les  cartes bancaires 

 
2-. Relever les mots et expressions qui se rapporte nt au domaine de la 
télécommunication (au moins 8 mots ou expressions) (2 points) : 
 

3. Répondre en arabe aux questions suivantes en se référant précisément au 

texte (8 points) :  

  ؟ نياطافي بريالهواتف العمومية ا ههي الخدمات التي تقدم ما -١
٢-؟  هذه الهواتف كيف يصف النص  
   ؟"بريتيش تيليكوم"هي مشاريع شركة   ما-٣

 

II. EXPRESSION PERSONNELLE (8 points) 

A. Compétence linguistique (2 points)  

Transformer les énoncés suivants en tenant compte d es modifications 

proposées : 

  تظهر في العاصمة البريطانيةالهواتف العمومية بدأت .1

  .................................................................................اتفلها ......

  
�� ا���آ� ���� ��ف ا����ة  .2ّ�  

  ...................................................... �#ْن ...............          
 
B.  Production ( 6 points) 
Traiter en arabe l’un des trois sujets suivants : 

1. الهواتف هل تعتقد أن استهالك  ضرورية للمجتمع العصري أم أنها وسيلةالمذكورة في النص 
  (lignes 6).مثلةأدعم إجابتك با جديدة ؟

 

وتكتب منه لصديق لك رسالة إلكترونية تخيل انّك تستعمل الهاتف المذكور في النص ألول مرة  .2
  (lignes 8)  .خدمة الجديدةتخبره فيها عن هذه ال

  
   (lignes 6) ؟ه وعيوبهذا االختراع  ؟ ما مزاياالمحمولما رأيك في استعمال الهاتف  .3


