BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SESSION 2016

ARMÉNIEN
VENDREDI 17 JUIN 2016
_______

LANGUE VIVANTE 1
Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4
Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 3

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 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Répartition des points
Compréhension de l’écrit
Expression écrite
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Texte en arménien oriental

Երկիրը Երկի՛ր է
Ռաֆֆի Տուտագլյան
«Արեւելք»
Դեկտեմբերի 16, 2015

5

10

Երբ Սիրիայի մեջ ծագած կռիվները մի քանի տարի առաջ Հալեպ հասան,
բազմահազար սիրիահայեր տուն, խանութ եւ գործարան իրենց հ ետեւ թողնելով,
ապաստան գտան 1 հայրենի խաղաղ երկնքի տակ։ Նր ան ց ի ց շատերը հ ույս
ունեին, որ պատերազմը շուտով պի տի վերջանար, եւ բոլորն էլ պիտի
վերադառնային իրենց քաղաքը։ Օրեր, շաբաթներ, ամիսներ անցան, եւ ոչինչ
չ փոխվեց Սիրիայի ներքին ռազմաճակատներում 2 , ընդհակառակը՝ կացությունը
ավելի վատթարացավ3 եւ կենցաղային պայմանները4 անտանելիորեն դժվարացան։
Սիրիահայերի դեպի Հայաստան հոսքը շարունակվում է մինչեւ այսօր, թեպետ
ավելի դանդաղ ռի թ մ ո վ ։
Հայաստանը, պետք է ասել, գրկաբաց 5 ընդունեց հայրենիք հասած բոլո՛ր
հայերին եւ կարելիության սահմաններում, բազմաթիվ դյուրություններ6 ընծայեց 7
գաղթականի հոգեբանությամբ ապահով տեղ փնտրող մեր հայրենակիցներին։
Մեծ է նրանց թիվը, ովքեր Եվրոպա եւ Կանադա մեկնեցին (ու ուզում են
մեկնել)՝ հուսալով, որ ավելի լավ կյանք պիտի ունենան այդ մայրցամաքներում։

15

20

Այսօր բազմաթիվ սիրիահայեր գործարարությամբ են
զբաղվում
Հայաստանում։ Նր ան ք ներդրումներ են կատարել շինարարական ծրագրերում,
բացել են օճառի, կոշկագործության, կարի, կահույքի արտադրության փոքր
գործարաններ։ Ոմանք հաջողության են հասել, ուրիշները դժվարությունների են
դիմագրավում, մանավանդ ներմուծման եւ արտահանման 8 հետ կապված։
Հայաստանի շուկան փոքր է եւ պետք է արտասահմանյան նոր շուկաներ գտնել,
իսկ սա շատ լուրջ մարտահրավեր 9 է նորաստեղծ գործերի համար։
1

ապաստան գտնել – trouver refuge, se réfugier
ռազմաճակատ – front de guerre
3
վատթարանալ – se détériorer
4
կենցաղային պայմանները – les conditions de vie
5
գրկաբաց – à bras ouverts
6
դյուրություն - facilité
7
ընծայել - offrir
8
արտահանում եւ ներմուծում – import-export
9
մարտահրավեր - défi
2
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25

30

35

Արհեստավորները փորձում են իրենց հմտություններով 10 մրցունակ լինել, կան
բժիշկներ, որոնք հիվանդանոցների մեջ գործ են գտել կամ բացել են իրենց
սեփական կլինիկան։ Ուրիշները բանկերի եւ այլ ընկերությունների մեջ պաշտոնյա
են դարձել, եւ այսպես՝ փորձում են վերապրել, դիմանալ եւ առաջադիմել, մինչեւ
հստականա Սիրիայի իրենց բնակավայրերի ճակատագիրը։
Սիրիահայերի ամենից ակնհայտ, աչքառու գործը, սակայն, արեւելյան
ռեստորաններն են, որոնք երեւանյան ճաշարանային մշակութի մեջ յուրահատուկ
տեղ են գրավում։ «Տերյան քաբաբի» մասին, օրինակ, գրել է նույնիսկ «Նյու Յորք
Թայմզը»։ Նրա տերերը երկու խնամիներ են, որոնցից մեկը ունեցել է մեծ
ձուլարան 11 ՝ 150 աշխատողով, իսկ մյուսը եղել է առեւտրական։ Հիմա
ռեստորանատեր են եւ հպարտ են իրենց ստեղծած այս գողտրիկ12 անկյունով։
Գրել էի արդեն «Կայ ծ Լահմաջո» ռեստորանի պատին փակցված «Երկիրը
երկի՛ր է» հ այտնի գրության մասին։ «Ո՞նց թե էս անտեր երկիրը երկիր է, ախպեր
ջան»,- մի օր Կայծին հարց տվեց ընկներներիցս մեկը։
«Այո, երկիրը երկի՛ր է, իսկ ինչո՞ւ ոչ։ Մյուս տեղերը սրանից լա՞վ են, այնտեղ
չպիտի՞ աշխատեն, չպիտի՞ հոգնեն։ Մենք մե՛ր միջոցներով, առանց մեկի
օգնության մեր գլխի ճարը տեսանք։ Իսկ եթե բոլորով մի քիչ օգնենք մեր տեղացի եւ
նոր եկած հայերին՝ որպեսզի ոտքի կանգնեն, երկիրը երկիր կլինի ո՛չ միայն մեզ,

40

այլ աշխարհի բոլոր հայերի համար»,- պատասխանեց Կայծը:

10

hմտություն – savoir-faire
ձուլարան - fonderie
12
գողտրիկ – tranquille, confortable
11
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
I.

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 points)
1. Սիրիայի հայերը ինչո՞ւ են ապաստանել Հայաստանում:
2. Սկզբնական շրջանում սիրիահայերը մնայո՞ւն կերպով ուզեցին
հաստատվել Հայաստանում:
3. Սիրիահայերը Հայաստանում ի՞նչ գործով են զբաղվում:
4. «Տերյան քաբաբ» ռեստորանի երկու տերերը Սիրիայում ի՞նչ գործով էին
զբաղվում:
5. «Կայծ լահմաջո» ռեստորանի տերը գո՞հ է Երեւանի իր գործից:

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 les DEUX questions (120 mots minimum pour chaque
question)
1. Բացատրե՛ք, թե մարդիկ ինչ դժվարությունների են հանդիպում, երբ
Սիրիայից Հայաստան են տեղափոխվում:
2. Դուք կարո՞ղ եք պատկերացնել ուսման կամ աշխատանքի համար
ապագայում արտասահման տեղափոխվել: Նկարագրե՛ք պատճառները,
որոնք Ձեզ մղում են նման քայլ անելու:
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Texte en arménien occidental
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
I.

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 points)

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 les DEUX questions (120 mots minimum pour chaque
question)
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