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SESSION 2018 
 
 
 

PERSAN 
 

_______ 
 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 

Séries : STMG, STHR – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 3 
Séries : STD2A, STI2D, STL, ST2S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

 
 

Le candidat traitera, dans la langue étrangère, l’ensemble des questions 
de l’épreuve pour laquelle il compose. 

 
 
 

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit. 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 
 
 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
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  .تاس شده عجيبی تغي�ات دچار هوا و آب

  .است دگرگونی حال در زم� کره هوای و آب

 :ساده مثال یک  .دهیم مي قرار تأث� تحت را هوا و آب انسانها ما که اند عقيده هم متحد ملل سازمان هوای و آب کارشناسان

 و کنند می برخور پل به آفتاب پرتوهای .است دیگر جای از نازکرت ها پل زیر در یخ که دانند می کنند می پاتيناژ که کسانی بيشرت

 5 هوای و آب در گذار تأث� عوامل مهمرتین از یکی تر علمی بيان به .شود می گرم بازتاب این اثر در یخ و شوند می منعکس یخ به

 ای گلخانه گازهای .دهد می بازتاب آمتسفر به را ها پرتو این زم� کره سطح .کند می گرم را زم� که است آفتاب پرتوهای زم�

 ای گلخانه اثر واکنش این .فرستند می پس زم� کره به را آنها از بخشی و گ�ند می را ها رتوپ آمتسفراین در موجود طبيعی

 از استفاده با بویژه کار این .شود می ای گلخانه اثر تشدید موجب ای گلخانه گازهای غلظت افزایش با برش  .است طبيعی

 باقی امر این پيامد .گ�د می انجام شود می کربن سيداک دی انتشار به منجر که گاز و نفت و غالز  مانند کانی های سوخت

 10 .شود می هوا گرمای افزایش نتيجه در و زم� کره سطح در بيشرت گرمای ماندن

 

  دهيم؟ می قرار تاث� تحت را هوا و آب انسانها ما واقعاً  آیا -١

 یک .دهد نشان واکنش شود می وارد آن هب که اختالالتی به گوناگون اشکال به تواند می و است پيچيده هوایی و آب سيستم

 به�ن باشد بيشرت کربن اکسيد دی مقدار چه هر .است آمتسفر در موجود کربن اکسيد دی مقدار هوا و آب برای مهم عامل

 15 ٣٠ کربن اکسيد دی غلظت سو این به سنگ زغال از استفاده آغاز از یعنی نوزدهم سده پایان از .شود می گرمرت هوا نسبت

 ماش� از استفاده زمان ه�ن از تقریباً  .است شده گرمرت درجه نيم از بيش کمی زم� کره آن اثر در و یافته افزایش درصد

 افزایش اما بوده نوسان در رسد و گرم های دوره ب� هميشه هوا و آب .شد غازآ  نيز گازوئيلی و نفتی های گرمکن آب و بنزینی

 چيز هر از بيشرت انسان .کند می کمک زم� کره شدن گرم به ما های آالینده پخش .دارد بستگی انسانها ما خود به گرما کنونی

 !دهد می قرار تأث� تحت را هوا و آب

 20  هستند؟ یکزبان واقعاً  پژوهشگران آیا -٢

 که اند همعقيده مورد این در دارند رشکت املللی ب� معترب پژوهشگر ٢٠٠٠ از بيش آن در که ملل سازمان کارشناسان هيئت

 نظرات هوا و آب بر تأث� در انسان نقش مورد در که است درست .گذارد می تاث� هوا و آب در انسان های آالینده پخش

 موضوع این اما عادی ایست پدیده علمی های پژوهش ب� عقيده و نظر گوناگونی که است درست و دارد وجود گوناگونی

 وچنانچه یافته تشدید پدیده این ولی عادیست ای پدیده ای گلخانه اثر .اهدک �ی را عمده هوایی و آب تغي�ات خطرجدی

 25 خواهيم قرار ای پردامنه بسيار پيامدهای با بزرگ هوایی و آب های دگرگونی آستانه در نياوریم بعمل مورد این در اقدامی

 .گرفت

  است؟ مهم واقعا شدن گرم درجه چند آیا ولی -٣

 شود گرمرت درجه ۶ تا ٢ حدود ٢١ سده طول در زم� کره هوای و آب برند می گ�ن ملل مانساز  پژوهشگران که آنطور اگر

 بي�ری و ها حرشه و افتاد خواهد بخطر انسان ميليونها تندرستی .رفت خواهد افزایش مرت یک ميانگ� بطور دریاها آب سطح

 30 از جانوران و ها گياه از ش�ری نسل و شد واهدخ کمرت آشاميدنی آب به دسرتسی .شوند پخش گسرتده سطح در است ممکن ها

 در .شد خواهد منجر شدید های سيل شدن جاری و باران و شدید توفانهای به همچن� ای گلخانه فزاینده اثر .رفت خواهد ب�
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 و ندک خود کاشانه و خانه ترک از ناگزیر گسرتده سطح در را ها انسان خشکسالی است ممکن دنيا پذیرتر آسيب های بخش

  .بگذارد منفی تأث� جهان متام بر تواند می که امری ،شود ها رشکت بزرگ مالی زیانهای باعث

 کنيم؟ جلوگ�ی هوایی و تغي�آب این روند از توانيم می آیا -۴

 35 پخش که گرفته تصميم سوئد مجلس .کنیم استفاده کمرت گازوئيل و بنزین و نفت و زغال از که رشطی به توانيم می که البته

 دستيابی قابل بنيادی تغي�ات بدون هدف این .یابد کاهش امروز ميزان نصف به ٠۵٢٠ سال تا را زیست محيط های آالینده

 حفظ برای سودمند و نو های تکنيک روی بر و کنند کم را خود های الیندهآ  که شد خواهند ناگزیر نيز کشورها سایر .نيست

 مشرتک های نشست مرتب طور به گذشته سالهای طول در جهان کشورهای رو این از .کنند گذاری رسمایه زیست محيط

 .کنيم محدود را هوا و آب گرمای افزایش توانيم می همدیگر کمک با .اند گرفته مورد این در مهمی های تصميم و اند داشته

)سوئد( طبیعت از مراقبت کل اداره وبسایت :منبع 40 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 points) 
 

۱- به نظر کارشناسان سازمان ملل متحد آیا انسان در گرمرت شدن زمین نقش دارد؟ چگونه؟ با استفاده از مثال های منت  

 توضیح دهید.

 ۲- آیا همه ی پژوهشگران در باره ی گرمرت شدن کره ی زمین عم عقده اند؟ توضیح دهید.

 ۳- آیا چند درجه گرمرت شدن زمین اهمیّتی دارد؟ چرا؟ 

 ۴- تغییران آب و هوایی و گرمرت شدن زمین چه تاثیراتی بر ما خواهد گذاشت؟ چهار مثال بیاورد.

 ۵- به نظر این منت، چگونه می توانیم از گرمرت شدن کره ی زمین جلوگیری کنیم؟

 
 

II. EXPRESSION ÉCRITE : (10 points) 
 

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. 

 
Les candidats traitent le sujet en 180 mots minimum. 
 

 

نظر ش� در باره ی نقش انسان در تغییرات آب هوایی چیست و به نظر ش� برای جلوگیری از گرمرت شدن زمین چه 

باید کرد؟ آیا تغییر رفتارهای غلط در زندگی روزمره ی ما به جلوگیری از تغییرات آب و هوایی کمک خواهد کرد یا 

 خیر؟

 
 

  
 
 


