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EPREUVE D’ARABE (durée 2 heures) 

Texte
وابنته، وكان يجلس في أحد المقاعد  الرباط كان يجلس في أحد مقاعد الوسط الرجل - في الحافلة التي تقطع مسافة مراكش

ولم تبعد البنت الصغيرة نظرها عنه، . لى أعلى الكرسي األماميّ إأمريكي، وقد رفع رجليه األمامية رجل طويل أشقر في الظاهر أّنه سائح 

  .تتّبع حركات الرجل الغريب لوال أّنها أخذت تقّلده ولم يكن األب يصّدها عن

صّدها . لم تكن البنت تتجاوز الخامسة من عمرها، ولشّدة فضولها واهتمامها به أخذت تحّرك شفتيها كما لو كانت تمضغ شيئا  

، ولم تقنع بذلك، بل رفعت مو الشوينك"لى الجهة األخرى، وهي تقّلد الرجل األمريكي وهو يمضغ إأبوها عن ذلك ولكّنها كانت تلتفت 

صاحت البنت من ألم اللطمة، فالتفت األمريكي . فاستشاط األب غضبا ، ولطمها على خّدها. ا على ُمّتكأ المقعد األماميمرجليها ووضعته

 ! " يا له من قليل األدب ، يضرب ابنته في حافلة عمومية: " احتقار، وفي داخله يرّدد  لى األب نظرةإوهو ينظر 

لى أعلى إثم رفعت رجليها  .أخذت تحّرك شفتيها .لى تقليد الرجل األمريكيإد حين، نسيت البنت ألم اللطمة، ورجعت بع

 ... لى أبيها نظرة أمريكّيةإوتذّكرت ألم اللطمة على خّدها، أنزلت رجليها بسرعة، ونظرت  .المقعد األمامي

 محمد ابراهيم بوعلول" أقصوصة في دقيقة 05"عن 

estionsQu

1ère partie : QCM : Connaissance grammaticale et lexicale (30 points)

I- Connaissance lexicale 

- Entourez la bonne réponse : 

.دولة -ت. مدينة مغربية. -ب. مدينة تونسية -أ: مراكش  -(1
.األب -ت. الكاتب -ب. الراوي -أ:  محمد ابراهيم بوعلو -(2  
.ال نعرف -ت. المغرب -ب. أوربا -أ: يسكن األب في  -(3  
.ال نعرف -ت. مراكش -ب. الرباط -أ: تبدأ الرحلة من  -(4  
.ال نعرف -ت. مراكش -ب. الرباط -أ: يسكن األب في  -(0  
.ال نعرف -ت. أمريكي -ب. الراوي -أ: السائح  -(6  
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.ال نعرف -ت. كاتبة النص -ب. بنت الراوي: البنت -(7  
.ال نعرف –ت . المغرب  -ب. الصباح -أ: زمن األحداث -(8  
. امرأة -ب. رجل -أ: السائح  -(9  

.قصير -ت. متكّبر -ب. مهّذب -أ: السائح -15  
.ال نعرف -ت. في مراكش -ب. هذا العام -أ: سيتزوج األب -(11  
.Touriste -ب Avocat. -أ: تعني " سائح" كلمة -(12

ة" كلمة -)13 Choc -ب. Gifle-أ: تعني " لطم

. Imitation -ب. Divorce -أ: تعني " تقليد"كلمة -(14

Connaissance grammaticale  -II

- Entourez la réponse la plus conforme à la grammaire arabe : 

.الراوي بالمغرب -ت. الراوي مع المغرب -ب. الراوي من المغرب -أ -(10
 . الرباط مدينة في المغرب -ت. الرباط مدينة المغرب -ب. بيةالرباط مدينة مغر  -أ -(16
ا في نيويورك -أ -(17  .كان سائح بنيويورك -ت. كان سائح في نيويورك -ب. كان سائح 
 . وكّن السنوات -ت. وكانت السنوات -ب. وكان السنوات -أ -(18
ا -ت. هذا طالب ا ناجح  -ب. هذا طالب ناجح  -أ -(19  .هذا طالب ناجح 
 .أنا بخدمة الشعب -ب. أنا في خدمة الشعب -أ -(25
ة -أ -(21 هّم هّم في المحاماة -ب. دبلوم في المحاماة م  .دبلوم م
 . لم يكن الطالب في الجامعة -ب. لم يكونوا الطالب في الجامعة -أ -(22
 .ليس األمر صعب -ب. ليس األمر صعبا    -1 -(23
 .أكبر من فاس مراكش -ب. مراكش كبيرة من فاس -أ -(24
 .لن يذهبون إلى الرباط هذا العام -ب. لن يذهبوا إلى الرباط هذا العام -أ -(20
 .معلمات المدرسة طيبات -ت. معلمات المدرسة طيبان -ب. معلمات المدرسة طيبون -أ -(26
 .ال نرجو في إخالصك -ت. ال نرجو بإخالصك -ب. ال نرجو إخالصك -أ -(27
 . تلميذات المدرسة عرب -ب. سة عربياتتلميذات المدر  -أ -(28
ا -أ -(29 ا - -ب. الساعة الرابعة صباح   .الساعة رابعة صباح 
 .هّن ال يدرسون باكر ا -ت. هّن لم يدرسن باكر ا -ب. هّن لم يدرسون باكر ا -أ -(35

Compréhension du texte (35 points) 
 من هو كاتب النّص؟( 1
 هل هو رجل أم امرأة؟( 2
 ما هو المصدر الذي ُاخذ منه هذا النّص؟( 3
 ما هو تاريخ نشره؟( 4
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 : ما هي طبيعة هذا النّص؟( 5
 هل هو مقالة صحفّية؟ هل هو قّصة؟ هل هو قصيدة؟ هل هو مسرحّية؟

من هي الشخصّيات؟( 6
 (! مّيز بين الشخصّيات الرئيسّية والثانوّية) 7)
 (المكان) أين تدور األحداث؟ ( 8
(الزمان) دور األحداث؟ متى ت( 9

 ما هو موضوع النّص؟( 10
ما هي مهنة الراوي؟( 11

كيف عرفت ذلك؟ 12)

:في النّص عن المقابل العربي للعبارات التالّية ( ابحثي) ابحث 

- Cherchez dans le texte l’équivalent en arabe des expressions suivantes : 

13) Il paraît que c’était un touriste améric
14) La fille avait à peine cinq ans.
15) Comme si elle mâchait quelque chos
16) En regardant le père d’un air méprisant.
17) Elle s’est mise à faire bouger ses lèvre

 :ّية استخرج من النّص الكلمات أو العبارات التي تدّل على األفكار التال
- Relevez les mots ou les phrases qui expriment les idées suivantes : 

18) La fille imitait le touriste américain.
19) Le père était vraiment fâché.
20) Le touriste n’apprécie pas l’attitude du père à l’égard de sa fille .

Expression écrite (35 points) 

Au choix : Traitez le premier ou le deuxième sujet : 

 :الموضوع األّول 

.تخيل تتمة للنص  

 :الموضوع الثاني

في رأيك، ما هو السبب في اختالف الثقافات؟ وما هي الوسائل التي من شأنها أن تمّكن الشعوب من التفاهم والتقارب؟
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Correction de l’épreuve d’Arabe (durée 2 heures) 

I- Connaissance lexicale 

- Entourez la bonne réponse : 

1(- مراكش : أ- مدينة تونسية. ب-. مدينة مغربية. ت- دولة.
 2(- محمد ابراهيم بوعلو : أ- الراوي. ب- الكاتب. ت- األب.
 3(- يسكن األب في : أ- أوربا. ب- المغرب. ت- ال نعرف.
 4(- تبدأ الرحلة من : أ- الرباط. ب- مراكش. ت- ال نعرف.
 0(-  يسكن األب في: أ- الرباط. ب- مراكش. ت- ال نعرف.

 6(- السائح : أ- الراوي. ب- أمريكي. ت- ال نعرف.
 7(- البنت: بنت الراوي. ب- كاتبة النص. ت- ال نعرف.

 8(- زمن األحداث: أ- الصباح. ب-  المغرب. ت – ال نعرف.
 9(- السائح : أ- رجل. ب- امرأة. 

 15- السائح: أ- مهّذب. ب- متكّبر. ت- قصير.
 11(- سيتزوج األب: أ- هذا العام. ب- في مراكش. ت- ال نعرف.

.Touriste -ب Avocat. -أ: تعني " سائح" كلمة -(12

ة" كلمة -)13 Choc -ب. Gifle-أ: تعني " لطم

. Imitation -ب. Divorce -أ: تعني " تقليد"كلمة -(14

Connaissance grammaticale  -II

- Entourez la réponse la plus conforme à la grammaire arabe : 

.الراوي بالمغرب -ت. الراوي مع المغرب -ب. الراوي من المغرب -أ -(10
 . الرباط مدينة في المغرب -ت. الرباط مدينة المغرب -ب. غربيةالرباط مدينة م -أ -(16
 .كان سائح بنيويورك -ت. كان سائح في نيويورك -ب. كان سائًحا في نيويورك -أ -(17
 . وكّن السنوات -ت. وكانت السنوات -ب. وكان السنوات -أ -(18
 .اهذا طالب ناجح   -ت. هذا طالب ا ناجح  -ب. هذا طالب ناجح  -أ -(19
 .أنا بخدمة الشعب -ب. أنا في خدمة الشعب -أ -(25
ة -أ -(21 هّم هّم في المحاماة -ب. دبلوم في المحاماة م  .دبلوم م
 . لم يكن الطالب في الجامعة -ب. لم يكونوا الطالب في الجامعة -أ -(22
 .ليس األمر صعب -ب. ليس األمر صعباً   -1 -(23
 .كش أكبر من فاسمرا -ب. مراكش كبيرة من فاس -أ -(24
 .لن يذهبون إلى الرباط هذا العام -ب. لن يذهبوا إلى الرباط هذا العام -أ -(20
 .معلمات المدرسة طيبات -ت. معلمات المدرسة طيبان -ب. معلمات المدرسة طيبون -أ -(26
 .ال نرجو في إخالصك -ت. ال نرجو بإخالصك -ب. ال نرجو إخالصك -أ -(27
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 . تلميذات المدرسة عرب -ب. درسة عربياتتلميذات الم -أ -(28
ا - -ب. الساعة الرابعة صباًحا -أ -(29  .الساعة رابعة صباح 
.هّن ال يدرسون باكر ا -ت. هّن لم يدرسن باكًرا -ب. هّن لم يدرسون باكر ا -أ -(35

Compréhension du texte (35 points) 
من هو كاتب النّص؟( 1

 /محمد ابراهيم بوعلو
هو رجل أم امرأة؟ هل( 2

 .رجل
ما هو المصدر الذي ُاخذ منه هذا النّص؟( 3
 ."أقصوصة في دقيقة 05"

 ما هو تاريخ نشره؟( 4
 ,ألا نعرف

 : ما هي طبيعة هذا النّص؟( 5
 هل هو مقالة صحفّية؟ هل هو قّصة؟ هل هو قصيدة؟ هل هو مسرحّية؟

 .قّصة
 من هي الشخصّيات؟( 6

.األب، البنت، السائح
 (! مّيز بين الشخصّيات الرئيسّية والثانوّية) 7)

 .كل الشخصّيات الرئيسّية
 أين تدور األحداث؟( 8

 .في الحافلة -(مراكش، الرباط) المغرب : المكان
 متى تدور األحداث؟ ( 9

,ال نعرف: الزمان
 ما هو موضوع النّص؟( 10

 ...احترام اآلخرين 
 ما هي مهنة الراوي؟( 11

.ال نعرف
رفت ذلك؟كيف ع 12)

.ال نعرف

:في النّص عن المقابل العربي للعبارات التالّية ( ابحثي) ابحث 

- Cherchez dans le texte l’équivalent en arabe des expressions suivantes : 

13) Il paraît que c’était un touriste américain.
.أمريكيفي الظاهر أّنه سائح 

14) La fille avait à peine cinq ans.
.لم تكن البنت تتجاوز الخامسة من عمرها
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15) Comme si elle mâchait quelque chose.
.كما لو كانت تمضغ شيئا  

16) En regardant le père d’un air méprisant.
.احتقار لى األب نظرةإوهو ينظر 

17) Elle s’est mise à faire bouger ses lèvres.
,حّرك شفتيهاأخذت ت

 :استخرج من النّص الكلمات أو العبارات التي تدّل على األفكار التالّية 
- Relevez les mots ou les phrases qui expriment les idées suivantes : 

18) La fille imitait le touriste américain.
لى الجهة األخرى، وهي تقّلد الرجل األمريكي إعن ذلك ولكّنها كانت تلتفت صّدها أبوها . أخذت تحّرك شفتيها كما لو كانت تمضغ شيئا   - 

.... مالشوينكو "وهو يمضغ 
19) Le père était vraiment fâché.
.فاستشاط األب غضبا ، ولطمها على خّدها

20) Le touriste n’apprécie pas l’attitude du père à l’égard de sa fille.
! " يا له من قليل األدب ، يضرب ابنته في حافلة عمومية: " احتقار، وفي داخله يرّدد  لى األب نظرةإوهو ينظر  فالتفت األمريكي

Expression écrite (35 points) 

Au choix : Traitez le premier ou le deuxième sujet : 

 :الموضوع األّول 

.تخيل تتمة للنص  

 :الموضوع الثاني

يك، ما هو السبب في اختالف الثقافات؟ وما هي الوسائل التي من شأنها أن تمّكن الشعوب من التفاهم والتقارب؟في رأ

Expression écrite (35 points) 

Le candidat devra traiter l’un des deux sujets proposés. Quel que soit le choix, il devra faire preuve d’une 
connaissance satisfaisante des faits linguistiques relatifs à la langue arabe. Quant au contenu de la 
dissertation, il devra être original, riche d’idées, de vocabulaire et d’imagination. 




