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SESSION 2015 
 
 
 

VIETNAMIEN 
 

MARDI 23 JUIN 2015 
_______ 

 
 
 

LANGUE VIVANTE 2 
 
 

Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

Séries Hôtellerie - ST2S et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

Séries STI2D, STD2A, STL – Durée de l’épreuve : 2 heures – épreuve facultative 

 
 
 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série. 
_______ 

 

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 3pages numérotées de 1/3 à 3/3. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 

 

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
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Trải nghiệm với Sống khác: Nhiều bài học thực tế cho giới trẻ 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

Cũng là chương trình truyền hình thực tế nhưng so với các chương trình đang 
“làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ, Sống khác lên sóng (lúc 20g15 thứ Ba 
hàng tuần trên VTV6) một cách âm thầm, nhưng được giới trẻ và các bậc phụ 
huynh đón nhận hào hứng. 
Tham gia chương trình, người chơi được một lần trải nghiệm đời sống khác 
với hiện tại. Đó là những thay đổi về nơi ăn, chốn ở và một công việc mà họ 
chưa từng làm. Hầu hết đều là lao động chân tay như bốc vác, bán hàng, đánh 
giày, rửa chén, rửa xe, làm nông... địa điểm trải dài từ Lạng Sơn đến mũi Cà 
Mau. Điểm thú vị là chính người chơi cũng không biết trước về môi trường 
sống cùng những thử thách họ sắp trải qua. 
Với độ tuổi từ 18 đến 23, độ tuổi còn ít nhiều phụ thuộc vào gia đình, nhận từ 
ban tổ chức chương trình một công việc lạ lẫm, khó nhọc, cảm giác ban đầu 
của những người chơi là lo lắng, bỡ ngỡ và sợ không hoàn thành nhiệm vụ. 
Tuy nhiên, khi nhập cuộc, tất cả đều nỗ lực hết mình trong môi trường mới, 
sống thật, làm thật. Hà Anh - học sinh Khoa Piano, Học viện Âm nhạc quốc 
gia đi làm muối cùng diêm dân; Nguyễn Ngọc Thái, sinh viên Học viện Hành 
chính quốc gia TP.HCM với công việc móc bùn ở Vĩnh Long để kiếm 
50.000đ/ngày; Phạm Linh Chi bán hàng rong trên xe đạp ở ngoại ô Hà Nội; 
Huyền Thương - cô sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng đi bán sầu riêng dạo 
trên đường phố Sài Gòn… Một ngày ngắn ngủi sống trong môi trường lao 
động, người chơi sẽ nhìn cuộc sống thực tế hơn, thấu hiểu nỗi cực nhọc của 
những người nghèo. 24 giờ trải nghiệm tuy có vất vả nhưng những giá trị thật 
từ cuộc sống mang lại không thể cân đong đo đếm được. 
Không chỉ tham gia lao động, người chơi còn được tiếp xúc với nhiều người, 
nhiều mảnh đời khác nhau, nhìn thấy quanh mình còn nhiều số phận, hoàn 
cảnh bất hạnh. Nếm trải được mọi điều khác xa với cuộc sống hàng ngày của 
mình, người chơi và cả khán giả theo dõi chương trình đều cảm nhận được 
nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì thế, dù có đi được hết hành trình hay 
không, người chơi cũng có dịp nhìn nhận lại bản thân một cách nghiêm túc 
để thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, thấu hiểu hơn cuộc đời người 
khác. 

 Thanh Phúc 13/3/2014
Theo phunuonline.com.vn 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 

I. Compréhension de l’écrit (10 points) 
 

Trả lời câu hỏi sau khi đọc xong bài báo. 

1. Em hãy cho biết bài báo trên nói về cái gì?  

2. Nội dung của “Sống khác” là gì?  

3. Những người tham gia “Sống khác” là ai? Họ cảm thấy như thế nào trước 

khi vào cuộc chơi?  

4. Mỗi trò chơi trong “Sống khác” kéo dài bao lâu?  

5. “Sống khác” có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người chơi?  

 

 

II. Expression écrite (10 points) 

Les candidats de la série L doivent traiter les deux questions. (120 mots 
minimum par question) 
 
1. Nếu em tham gia vào trò chơi trong “Sống khác”, em sẽ chọn làm nghề gì 

trong thời gian giới hạn của trò chơi?  

2. Hãy giới thiệu một chương trình truyền hình Pháp dành cho thanh thiếu niên 

mà em biết? Em có thích chương trình đó không? Hãy giải thích vì sao?  

 
 
 
Les candidats des autres séries traitent uniquement la question suivante. 
(150 mots minimum) 

 

Hãy giới thiệu một chương trình truyền hình Pháp dành cho thanh thiếu niên mà 

em biết? Em có thích chương trình đó không? Hãy giải thích vì sao?  


