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10.AR.TE.ME1 

 
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

 
 

SESSION DE 2010 
 

ARABE 
 

Langue vivante 1 
Séries ST2S, STI, STL et STG 

 
Séries ST2S, STI, STL et STG option GSI  

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 2 
 

Série STG options Mercatique, CGRH et CFE 
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 3 

 
Le candidat choisira le questionnaire correspondant  à sa série 

 
 

L’usage des calculatrices électroniques est interdi t. 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé. 

 
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il  est complet. 

Ce sujet comporte 4 pages. 
 
 

Séries STI et STL 
Répartition des points 

I. Compréhension du texte :  
II. Expression personnelle : 

 
 

12 
8 

 
 

Séries STG et ST2S 
Répartition des points 

I. Compréhension du texte :  
II. Expression personnelle : 

 
 

10 
10 

 
 
 

NOTE IMPORTANTE : 
Il est interdit aux candidats de signer leur compos ition 

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

Tournez la page S.V.P. 
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TEXTE 
 

  بقيت أنا ، و ذهبن إلى حفلة زفاف أمينة بنت عميصغارهنلطيفة وأمي وباقي أخواتي و - 
  .  في البيتبدر و
   . يا سعاد أنت المحرومة دائما- 
الفستان الذي كنت آمل أن أذهب به للحفلة أفسده : ة أسباب أنا لم أذهب إلى الحفلة لعد ،  ال-

ه المناسبة ،  ، وفساتيني القديمة ال تصلح لهذاطالخي وفساتين أخواتي مقاساتها غير مناسبة لي ، فكلهن 5 

 ، اهللا لها عمي كثيراً ألنّها ابنته الوحيدة ، دلّ أمينةفطلأستكما أنّني ال .  وأنا الوحيدة الطويلة قصيرات
 كنت معها في أحد محالت . إليهتحب إثارة االنتباه في كل مكان تذهب  ، أنانية ويساعد زوجها

 إلى الورقة عندما نظرتْ. ضع في يدها ورقة تحمل رقم تليفونه وفجاء شاب مراهق وطور ، الع
 الشاب المسكين ذاب في . استدعاء الشرطة الشاب وطلبت من صاحب المحّلوشاهدت الرقم أمسكت 

 10 ،  آخر مرة ، أرجوك سامحيني ، هذه أول وأرجوك ، أنا آسف: "  وامتقع لونه وصاح بتوسل ثيابه

بلي ، ؤثّر ذلك على مستقة في مركز الشرطة سيغداً سألتحق بدورة في الجيش ، إذا عملت لي قضي
  ، اعتبرينيارحميني ، أال يوجد لديك إخوة يرتكبون هفوات صغيرة،  أبي سيضربني ، أبي سيقتلني

أخاً صغيراً أخطأ ، سامحيني ، أقبل رأسك ، أقبى ، حاولت أن  انهار وبك."ل قدميك ل يديك ، أقب
لقد تعلّم درسه ، دعيه يذهب ، مئات البنات يستلمن : " هامسة أقنعها بتناسي الموضوع ، وقلت لها 

خروجهن ، أوراقاً بأرقام تليفونية في المحالت والمراكز التجارية ويقذفن بها في سالل المهمالت عند  15 

وجاءت الشرطة ، وذهبنا على رأيها  وأصرت )1(  لكنّها ركبت رأسها "! سامحيني ، ال نريد فضائح
     . لم أمر به في حياتي من قبل  ومؤذياً محرجاًإلى المركز وكان موقفاً

  
  )بتصرف(  لمحمد المر » سحابة صيف« عن              

  
 n’en faire qu’à sa tête= ركب رأسه ) 1(
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Travail à faire par le candidat – séries STI et STL  

 
REMARQUES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSES:  

Le candidat devra présenter les exercices dans l’or dre 

et numéroter les réponses conformément au sujet. 

Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées. 

 
 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE  
 

 :ية التال األسئلة عن بالعربية أجب  

   ؟  الحفلة سعاد تحضر لماذا لن .1
  . قدم شخصية أمينة. 2
  ؟ العطورماذا حدث في محّل .3
  ؟سعاد رد فعل وأمينة ما هو رد فعل  .4
  ؟دافع الشاب عن نفسهكيف  .5

  

 

 
II. EXPRESSION PERSONNELLE  

  

 

    :اضيع التاليةعالج بالعربية أحد المو

1.ل الحوار الذي يدور بين  تخيسطرا على 15في  . ( في مركز الشرطة والشرطيالشاب 
  )األقّل

 زواجها فماذا تقول في حفلةها إلى تعتذر فيها عن عدم حضورألمينة  رسالةسعاد كتب ت .2
 )  على األقّلارسط 12 في (؟ الرسالة

 ) على األقّلسطور  10 في( ؟  العربي اليومهل تغيرت العالقات بين الفتيان والفتيات في العالم .3
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Travail à faire par le candidat – séries STG et ST2 S 

 
REMARQUES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSES:  

Le candidat devra présenter les exercices dans l’or dre 

et numéroter les réponses conformément au sujet. 

Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées. 

 
I. COMPRÉHENSION DU TEXTE  

 

 :ية التال األسئلة عن بالعربية أجب

  ؟  الحفلة سعاد تحضر لماذا لن. 1
   .قدم شخصية أمينة . 2
   ؟ العطورماذا حدث في محّل .3
  ؟أمينة ورد فعل سعاد هو رد فعل   ما.4
  ؟ ع الشاب عن نفسهدافكيف  .5

 
 

 
II. EXPRESSION PERSONNELLE  

  

    :) سطرا على األقّل 12 في (عالج بالعربية أحد الموضوعين التاليين. 1

  .  الذي يدور بين الشاب والشرطي في مركز الشرطة  الحوارتخيل. أ

   ؟ في الرسالة زواجها فماذا تقولحفلةسعاد رسالة ألمينة تعتذر فيها عن عدم حضورها كتب ت .ب

 

  :  )سطور على األقّل 8 في(  عالج بالعربية أحد الموضوعين التاليين. 2

 ؟  هل تغيرت العالقات بين الفتيان والفتيات في العالم العربي اليوم .أ

  . "ال نريد فضائح"   التالية الجملة علىعلّق .ب
  

  

 

 


