
 22G08B0118                                                                          1/2                                              جامعة شيخ أنت جوب بدكار 
ناتساعمّدة :                                                                                                                      

 L’1-L2  L1a   L1bة : شعب                                                                                                           مكتب البكالوريا  
            4     3    2   معامل :                                                               office@ucad.edu.snعنوان البريد اإللكتروني : 
                                                                                                                                                           المجموعة األولى                                                                          officedubac.snالموقع في " الويب " : 

 LANGUE VIVANTE I                                                                                                                   Epreuve du 2e groupe 

    

بُوعِ ٱفِي نَِهايَِة   ُسأ َطفَى فِي بَيأتِِه فََسلََّم َعلَيأِه ثُمَّ َسأَلَهُ: ٱْلأ َمُد َصِديقَهُ ُمصأ  لأَماِضي َزاَر أَحأ

َطفَى، َهلأ تَابَعأَت  أَْحَمُد : - بَاَر ٱيَا ُمصأ َخأ َم ؟  ٱْلأ يَوأ  لأ

غُوَلا ِجدًّا بُِدُروِسي فِي ُمْصَطفَى :  - َم ُكنأُت َمشأ يَوأ َمُد، اَلأ  لأَجاِمعَِة. ٱََل يَا أَحأ

ا ِمنأ َشبَاِب أَْحَمُد :  - ِر، لأبَحأ ٱإِلَى أُُروبَا َعنأ َطِريِق  لسَّفَرَ ٱلأَحّيِ َكانُوا يَُحاِولُوَن ٱَسِمعأُت أَنَّ َكثِيرا

ََسِف  َكبُُهمأ فَتُُوفَِّي ٱَوِلْلأ  َعَدٌد َكبِيٌر. ِمنأُهمأ لشَِّديِد انأقَلََب َمرأ

 إِنََّها لَُمِصيبَةٌ َكبِيَرةٌ!  ،آهأ  :ُمْصَطفَى  -

ُر فِي أَْحَمُد :  - ا ُكنأُت أُفَّكِ َطفَى، أَنَا أَيأضا ِب َعنأ َطِريِق ٱلأِهَجَرةِ إَِلى ٱَصَراَحةا يَا ُمصأ ِر ٱلأغَرأ لأبَحأ

َيَّاِم ٱفِي   لأقَاِدَمِة.ٱْلأ

َمُد!؟  كَ لِ ذَ  ِلمَ  :مصطفى  -  يَا أَحأ

ِونَـــِة ٱلـشَّـبَـاَب فِـي َهــِذِه ٱإِنَّ أَْحَمُد :  - ونَ ْلأ َطرُّ َرةِ ِللظُُّروِف ٱإِلَى  ُمضأ بَِة ٱلأِهجأ عأ لَّتِي ٱلصَّ

 يَِعيُشونََها.

َرةَ لظُُّروَف َصعأبَةٌ ِجدًّا، لَِكنَّ اأَنَّ اَصِحيٌح، ُمْصَطفَى :  -  لَيأَستأ َحًّلًّ ُمنَاِسباا.لأِهجأ

َرةِ لأ ٱيقَاِف َهِذِه لِ  لأُمنَاِسبُ ٱلأَحلُّ ٱ َوَما: أَْحَمدُ  - يَِة؟ٱِهجأ ّرِ  لّسِ

فِيُر فَُرِص لأمُ ٱلأُحلُوِل ٱأََرى أَنَّ ِمَن ُمْصَطفَى :  - ُح َمـَراِكـَز لأعََمِل ٱنَاِسبَِة : تَوأ ِللأُمَواِطنِيَن، َوفَـتـأ

ٍة لِ  ـِويـنِـيَـّ    لأِقَطاَعاِت.ٱاِب، َوإِنأَشاُء َمَشاِريَع تَنأَمِويٍَّة فِي َجِميعِ بَ لشَّ تَـكأ

نَتِي ٱلنََّصائِحِ َوَسأَبأقَى فِي َوَطنِي ٱَعلَى َهِذِه  ىفَ طَ صأ ا مُ ا يَ را كأ شُ   : دُ مَ حْ أَ  - لَّتِي ٱلأَحنُوِن َوأَُماِرُس ِمهأ

َمُن ِلي   لسَِّعيَدةَ ُمنأذُ َسنََواٍت.ٱلأَحيَاةَ ٱتَضأ
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groupe e2 Epreuve du                                                                                            ILANGUE VIVANTE         
  ةـلـئـاألس

 (pts 09)                               ص   الن   مُ هْ : فَ  لً و  أَ 

بْ  -ا  (pts 04)                                                              :  ة  يَ ت  اْل  ة  لَ ئ  سْ األْ  ن  عَ  أَج 

َطفَى؟  أَْينَ  -1                                                ُمصأ

َم؟                                           -2 يَوأ بَاَر الأ َخأ َطفَى اْلأ  ِلَماَذا لَمأ يُتَابِعأ ُمصأ

َمُد يُ   -3 رفِيَم َكاَن أَحأ  ؟                                                             فَّكِ

يقَاِف  رأ كُ ذأ اُ   -4 َرةِ ٱَحلَّيأِن ُمنَاِسبَيأِن ِلِ يَِّة.                                       ٱلأِهجأ ّرِ  لّسِ

يٌح( أَْو )َخَطأٌ(      -ب ْب ب ـ)َصح   (pts 02)                                                        أَج 

َطفَى  -1 ُر فِي ُمصأ َرةِ إلَى أُوُروبَاٱيُفَّكِ  (   ..............)   .  لأِهجأ

    (..............لأَحّيِ.            )ٱتُُوفَِّي َعَدٌد َكبِيٌر ِمَن َشبَاِب  -2

َرةُ ِهَي  -3     (..............لأُمناِسُب ِللّشبَاِب.         )ٱلأَحلُّ ٱاَلأِهجأ

َمَد بِ  -4 َطفَى َصِديقَهُ أَحأ َرةِ.    ٱنََصَح ُمصأ     (..............)  لأِهجأ

ْم َما تَْحتَهُ َخطٌّ ف ي  -ت  (pts 03)                                                        :  لن ص   ٱتَْرج 

ي ةُ ٱـَمَهاَراُت لْ اَ : ايً ان  ثَ   (pts 80)                    للُّغَو 

َن  -ا ْج م   (pts 02)َما يَل ي:                                                              ص   لن  ٱا ْستَْخر 

 ا.را دَ صأ مَ  -1

 ا.يدا زِ  مَ ًّلا عأ فِ  -2

3-  . ا ِْلَنَّ ما  اِسأ

ا ِْلَنَّ  -4  .َخبَرا

ْل َما تَْحتَهُ َخطٌّ ف ي  -ب . ك  ذَ مُ لْ ٱ ىن  ثَ مُ لْ ٱإ لَى  ة  يَ ال  لت  ٱ ة  لَ مْ جُ لْ ٱَحو     (pts 02)                            ر 

رُ              .ِهَجَرةِ لأ ٱفِي  ّهذَا َشابٌّ نَِشيٌط يُفَّكِ

ْلف ْعلَْين  ٱوَ  ول  عُ فْ مَ لْ ٱْسَم ٱَهات   -ت :                                         ٱْلَمْصَدَر ل   (pts 02)ْلت يَْين 

 َشَكرَ  - دَ اهَ شَ            

ل   -ث  (pts 02)ل ْلَمْجُهول  َوَغي  ْر َما يَْلَزُم:                             ي   ن  بْ مَ لْ ٱف يَما يَل ي إ لَى  لَ عْ ف  لْ ٱَحو  

َرةِ. نََصحَ  -1 داا بِالِهجأ  َعليٌّ ُمَحمَّ

مُد  يَُماِرسُ  -2 َراَعةَ.ٱأَحأ  لّزِ

 

ْطٍر ل تُْصب َح ُجْملَةً ُمف يَدةً  :ا ثً ال  ثَ  ْد تَْرت يَب َكل َمات  ُكل   س   (spt 30)                أع 

ِب ـ الفًَّّلُح ـ ِليَُهاِجَر.  -  َعَملَهُ ـ تََرَك ـ إِلَى الغَرأ

 لأبَِطالَةُ.لبِلأداِن ـ اَ ٱفأِريِقية ـ ُمنتَِشَرةٌ ـ فِي الأ  -

ُل ـ يَبأقَى  - َمُد ـ يُفَّضِ  أَنأ ـ فِي وَطنِه ـ أَحأ

 


