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SESSION 2015 
 
 
 

PERSAN 
 

VENDREDI 19 JUIN 2015 
_______ 

 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 
 

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

Série STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 3 
_______ 

 
 
 
 
 

L'usage des dictionnaires et des calculatrices électroniques 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 
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دوسِت کوچک ،خاطرهھاىپراكنده  
 
 

ترقى گلى از  
 
 
 
 

دوسِت کوچک ھمبازی من است و دوستی . ترين بچه ی روی زمينم دوازده سال دارم و خوشبخت . 1

ھر . ھای مدرسه فصِل جدايی است، جز برای ما دو نفر تابستان برای ھمه ی بچه. (...) ما ابدی است

  ھای گوجه فرنگی الی بته. کنيم  ھای تاريک باغ را با ھم کشف می بينيم و گوشه  یروز ھمديگر را م

 .دھيم  اند گوش می ھا که که خانه را روی سرشان گذاشته کشيم و به صدای جيرجيرک  دراز می

به ھر کدام از . برد  خوانند و مادر خوابش نمی  تا صبح می. استغه ھای پای ديوار پر از قوربا جوی. 5

     . (...)دھد  ای را بگيرد چيزی پاداش می ما که قورباغه

خيال و   شود بی مثل شِب عيد است و نمی 1اول مھر ]شبِ [. گذرد  روزھای تابستان مثل برق و باد می

ھای تازه و يک قدم جلوتر، سيزده سالگی  ھای نو، درس راحت خوابيد؛ کالس جديد، کيف و کتابچه

  دروازه ی ورود به دنيای" چھارده"ه سالگی است، و کلمه ی نزديک است و پشت سرش چھارد

ھر دوی ما به   زنيم ولی  حرفش را نمی. بزرگ ترھا، به سرزمينی ناشناخته و مرموز و ترسناک. 10

   نکند از ھم جدا شويم؟. زند  کنيم و قلبمان می نزديک شدن آن روِز خاص فکر می

ی مدرسه ی فيروزکوھی را ديد ھاتوانيم پسر  راھرو میاز پنجره ی . کالس ششم در طبقه ی سوم است

نويسند و يواشکی از الِی پنجره به آن طرف پرت   ی بدون امضا میھاھا نامه از دختر  بعضی. بزنيم

  .کنند  می

درست کند و مادر يک سينِی بزرگ يخ قيسى  حسن آقا قول داده برای شب تولدم رشته پلو با. (...) 15

  .تھيه ديده استدر بھشت برايمان 

                                                           
1 Le premier Mehr = Le 23 septembre, le jour de la rentrée scolaire en Iran. 
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کشند و   ھا داد می برف روب. آيد و اين اولين برِف سال است و ھمه توی کوچه اند  روِز تولدم برف می

خورند و راه بندان شده و شھر، يک جوِر خوبی شلوغ پلوغ و خوشبخت است؛ انگار   ھا ليز می ماشين

  .تمام دنيا آن روز را به خاطِر تولِد من جشن گرفته است

تولد شمع ھاى زنم و تمام عددھای توی سرم تبديل به   مست، چرت میھای  ر کالس مثل آدمس. 20

ھمه چيز درست ھمان گونه است که . شمارم  ھا را می حواسم پيش ساعت چھار است و دقيقه. شود  می

شوم و تا چھارده   از فردا وارد سيزده سالگی می. کشم  آن قدر خوشبختم که خجالت می. خواستم می

  شوم و  داغ می. فاصله نيست و کلمه ی چھارده توی سرم زنگِ غريبی دارد سالگی يک قدم بيشتر

  تمام. آيد  کنم و تنم از کيف کش و قوس می  اين کلمه را توی سرم تکرار می  ھی. دھد  ھايم صدا می گوش

  .تپد می  ھای خوب دنيا در انتظارم است و قلب کوچکم از خوشی اتّفاق .25

   
  . 1994=  ١٣٧٣ ،باغآينه: تھران ،دوسِت کوچک ،دهخاطرهھاىپراكن ،ترقى گلى

  

 
le surnom de la compagne de jeux et 
l’amie d’enfance de la narratrice  

 دوسِت کوچک 

la cigale  جيرجيرک  

la récompense  پاداش 

la porte (de ville) ; la grande porte دروازه 

mystérieux مرموز 

regarder avec convoitise ; regarder du coin 
de l’œil, à la dérobée mais avec insistance 

 ديد زدن

sans signature, anonyme بدون امضا 

s’étirer (muscles) به كش و قوس آمدن
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points) 

 

   گذرانند؟  وزھا ِی تابستان را چگونه میراوی داستان و دوست کوچک ر. ١

  برد؟ راوی داستان و دوست کوچک چرا شِب اول مھر خوابشان نمی .٢

  کردند؟  دختران کالِس ششم در راھروِی طبقه ِی سوم چه کارھايی می. ٣

  .کرد؟ توضيح دھيد  آيا راوی داستان در روِز تولدش در کالس به درس توجه می. ۴

 

 
II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points) 

Traitez les deux sujets. (90 mots minimum pour chaque question)  
 

 کنيد؟  تابستان چه می تعطيالتشما در . ١

  .دھيد توضيحھيجان انگيز بود؟ اضطرابآميز و آيا آغاز دوراِن نوجوانی براِی شما . ٢

  

 le narrateur, la narratrice = راوى 

 faire attention = جه كردنتو  

 le commencement, le début = آغاز 

 inquiétant = اضطرابآميز 

   excitant= ھيجان انگيز 

 


