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SESSION 2017 
 
 
 

ARABE 
_______ 

 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 3 heures 
 
 

Séries ES et S – coefficient : 3 
Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4 

Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8 
_______ 

 
 
 

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 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
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TEXTE 1 
 

 قصة أول امرأة تدّرب فریق كرة قدم للرجال في العالم العربي

ؤ لرعایة الزوج ي بالطبخ والتهیّ أن تهتمّ  ، وعلیك جین؟ في نهایة المطاف ستتزوّ  توّدین فعله ماذا:  قیل لي"

كرة القدم،  أحبّ .  ة وینبغي لي عمل الكثیر، لدّي روح حرّ  ق لتدور حیاتي فقط حول انتظار زوجخلَ لكنني لم أُ .   واألطفال

 قدم مدّربة كرةفریقیا والعالم العربي تشغل منصب إل امرأة في ، أوّ لسلمى الماجديهذا الحدیث .  "وحیاتي تدور حولها

  . للرجال

 . ن في السودانیْ ها أكبر نادیَ فی، و  تعشق هذه الریاضة، المدینة التي  درمان أمّ في  سلمى الماجديلدت وُ 

، كنت في الثالثة عشرة من  درمان بأمّ   » الهالل « بدأت رحلتي مع كرة القدم في مدرسة نادي: " سلمىتقول 

 ." ، أكون حاضرة ، حتى عندما یغیب عن أداء التدریبات كان العبًا في الفریقو ،  أذهب مع شقیقي.  عمري

. ، وخطط المدّربین ، فأنا كنت أتابع أداءهم للتمارین شغفي بالتدریب كان كبیراً : " ) عاماً  26 (تضیف الماجدي 

ثم صارحت والدّي برغبتي في االتجاه إلى .  له، وأضع خططًا لفریق أتخیّ  ر في األمر كثیراً حین أعود إلى البیت كنت أفكّ 

 ." ، وبعدها انطلقت عاني، ومع إصراري الشدید وافقا وشجّ  كرة القدم

في مجتمع ذكوري یصعب علیه استیعاب قدرة المرأة :  221 لرصیف یاسمین أحمدتقول الصحافیة الریاضیة 

، وأقنعت  أن تكسر حاجز احتكار الرجل السوداني للتدریب سلمى، استطاعت  على النجاح في العدید من المجاالت

رائدة ألنها خرجت من مجال تدریب البنات إلى تدریب  الماجديتجربة : " وتضیف ". المجتمع أنه لیس حكرًا على الرجال

  ." وخلقت حالة من الرضا في جزء من المجتمع الذي ال یعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمراء.  الرجال

في  لكنني ال أجامل قطّ  ، عالقتي به یسودها االحترام: " سلمى الماجدي ، تقول وعن العالقة بینها وبین الفریق

، وسط استغراب إدارة الفریق  ، ألنه كان ال یلتزم بأوامري أبرز العبي الفریق 2لقد أجلست في مقاعد البدالء.  العمل

 . " وجمهوره

، تشیر إلى أن كرة القدم النسائیة في السودان بعیدة جدًا عن الظهور إلى السطح  وعن االنتقال إلى تدریب النساء

،  2010، الذي حاز إحدى البطوالت في مالیزیا عام  » التحدي«  ، رغم وجود منتخب الظروف الحالیة في ظلّ 

                                                           
1 Rassif 22 : nom de la revue dont est tiré l’article 
2 Remplaçants  
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، فهو یحتاج إلى تأسیس منافسة وٕالى قبول  لكن األمر أكبر من ذلك.  ووصوله إلى نهائي بطولة الشرق األوسط وٕافریقیا

 . ، ودعم ورعایة من الحكومة من المجتمع

 ،"ىسلم 4كوتش: " ، نادیُتها 3محین دخلُت إلى مقّر اّتحاد كرة القدم في الخرطو : " یاسمین أحمد ةالصحافیوتضیف 

،  أحمد بابكرب ة المدرّ ، قمت بتحیّ  قبل مجیئها بقلیل.  ة األولى التي أنادي فیها امرأة تحمل هذا اللقبكانت تلك المرّ  

  ." ة الثانیةأنني شعرت بأن للكلمة وقعًا مختلفًا في المرّ  غیر،  أیضاً " یا كوتش"بـ

.  ، آمل في المستقبل أن أنتقل لخوض تجربة خارجیة كبیرة ف على العمل داخل بلديحلمي ال یتوقّ : " سلمىتختم 
 .  تلقیت عرضًا من إحدى الدول العربیة لتدریب أحد فرق الناشئین

 19/5/2016،  22 رصیفعكب الفاروق ، 

 

 

                                                           
3 Khartoum, capitale du Soudan  
4 Coach, entraineur  
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TEXTE 2 
 

 دوالراً  20حملة أمریكیة لوضع صورة امرأة على الـ 

المستخدمة حالیا  أندرو جاكسونستبدل بمقتضاه صورة الرئیس یدرس مجلس الشیوخ األمریكي مقترحا یمكن أن تُ 

    .   بصورة شخصیة نسائیة بارزة

عملتنا الورقیة جزء : " في بیان صحفي 5نیو هامبشایر، عضوة مجلس الشیوخ عن والیة  جین شاهینوذكرت 

هذا أمر طال انتظاره لیعكس إسهامات : " ، وأضافت "ناألمریكییمن حیاتنا الیومیة وتعكس قیمنا وتقالیدنا وتاریخ  مهمّ 

  ."المرأة

لجنة من المواطنین الختیار  المالیةل وزیر أن یشكّ م به یوم األربعاء إلى التقدّ  ویحتاج مشروع القانون الذي تمّ 

  .دوالرا 20التكریم وطبع صورتها على العملة الورقیة فئة الـ  تستحقّ امرأة 

 الریاض 2016 /17/4

 

 

                                                           
5 New Hampshire, un des états des Etats-Unis 
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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 
 

 : وأجب على األسئلة التالیة  یناقرأ النصّ  

Tous les candidats traiteront les questions suivantes. 

 : 1  النّص 

 .عن الشخصیة الرئیسیة كل ما یذكر استخرج من النّص . 1

 ؟نفسها في المجال الریاضي  سلمى الماجديفرضت كیف . 2

 فریقها ؟ سلمى الماجديكیف تعامل . 3

 في المجال الریاضي ؟ سلمىما هي طموحات  .4

 :  2 النّص 

 النّص وموضوع  المقترح ذاهوما العالقة في رأیك بین  ؟ الذي یدرسه مجلس الشیوخ األمریكيما هو المقترح . 5

 األول ؟

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

 : 1 النّص 

 " في المرة الثانیة  اً مختلف شعرت بأن للكلمة وقعاً "   :فّسر مالحظة الصحفیة  . 6
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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. 

 

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. 

 
 : یع التالیةضاعالج بالعربیة أحد المو . 1
 

بة لفریق بعد أن أخبرتهما برغبتها في االشتغال كمدرّ  جدياسلمى المر الحوار الذي دار بین والدي تصوّ  .أ 

 )سطرا على األقل 12في ( . كرة القدم

     . ا إذا كانت حیاتها المهنیة متوافقة  مع الزواجها عمّ أمّ و  سلمى الماجديیدور بین  ر حواراً تصوّ  .ب 

 )سطرا على األقل 12في (

 
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) 

 :عالج بالعربیة أحد المواضیع التالیة. 2
 

جدیرة بالتكریم  اقترح اسم امرأة بارزة. م وزارة التعلیم مسابقة من أجل إطالق اسم جدید على ثانویتكتنظّ  .أ 

  .تدافع فیه عن اختیارك وأّلف مقاالّ 

 ؟ العالم العربي حالیًا في المجال المهني فيكیف ترى وضعیة المرأة  .ب 

 


