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Séries L et S 
 

 
 
 

Série L Série S 

Durée : 3 heures – Coefficient : 4  Durée : 2 heures – Coefficient : 2  
 
 
 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est  pas autorisé. 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il  est complet. 
Ce sujet comporte 3 pages numérotés de 1/3 à 3/3. 

 
 
 
 
 
 
 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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Brisbane, d'ar 15 a viz Ebrel 2007 

Margarid, 

Digarezit ac'hanon, me ho ped, ma teuan, dre al lizher-mañ, d'ho lakaat diaes ha da hadañ 
strafuilh en ho kalon. N'em eus ket c'hoant, tamm ebet, evel-just. 

Sur a-walc'h n'ho peus ket soñj eus va anv : Andrew Peterson. Meur a warlene a zo bet 
abaoe an amzer-hont, ya... 5 

Ur soñj resis am eus dalc'het eus ho ti-feurm ken koantik, kollet war ar maez, e Kergroez, 
e parrez Plueltaz, e-kichen Gwened. Pegen c'hwek e oan bet degemeret gant ho familh. 
Ho tad, ho mamm, ha c'hwi. E 1943 e oamp. N'ho poa bet keloù ebet eus ho preur abaoe 
1940. E Bro-Saoz e oa d'ar poent-se. 

Teñval-sac'h e oa an noz pa oa kroget hor c'harr-nij da ziskargañ e gofad bombezennoù 10 
war Sant-Nazer. An Alamaned ne oant ket chomet da c'henaouegiñ1. N'ouzon ket ha tizhet 
e oa bet porzh al listri-spluj gant hor bombezennoù. Hor c'harr-nij, avat, a oa bet tizhet 
gant ar Flak2, ha tizhet mat. Ha krog an tan ennañ ha distrujet an daou geflusker war an tu 
dehoù. Duncan Campbell, ar c'habiten, ha me a sache par ma c'hellemp3 war bep a rod-
stur. Ha pouezañ mort4 war ar walenn-sparl5. Ret e oa mirout ouzh an nijerez a sankañ ha 15 
stouiñ war an tu fall... Gwall boanius eo din, hiziv an deiz c'hoazh, soñjal en nozvezh 
spouronus-se. War an taol e oa bet lazhet Hugh Jones, paotr ar vindrailherez. Morse, 
Margarid, n'em eus ankounac'haet e zremm, na mouezh va c'hamarad Peter Anderson, o 
yudal hir, hir amzer a-raok mervel, treuzet e gof gant ur mell tamm houarnaj, hag an tan 
krog ennañ didruez. Ha ni dic'halloud-krenn. Hag an tan o c'hounit tachenn-ha-tachenn. 20 
Ne sente ket mui ar c'harr-nij ouzh ar stur. Ne oa ken nemet un dra d'ober. Lammat. 

A-ispilh ouzh bep a harz-lamm, e-kreiz an noz, ne welemp netra ha ne ouiemp tamm ebet 
e-pelec'h e touarfemp. War an douar pe er mor ? Hanter varv e oan gant ar spont, ken ne 
santen ket ar boan ken em brec'h nag em zroad gloazet. En un taol, ur mell stokadenn. Ha 
netra ken da-c'houde. 25 

Ha pa oan dihunet, e oa ur vouezh dous o luskellat ac'hanon. Ho mouezh, Margarid. Ken 
dous ken e kave din e oan erruet er baradoz, hag e oa un aelig Doue o tegemer ac'hanon. 
Ha me digeriñ va daoulagad, ha c'hoazh, ne welen ken nemet gant unan, gant ar gwad a 
oa o veuziñ egile... Deiz a oa anezhi. Hag ho tremm am eus gwelet, ho tremm ken koant, 
ho taoulagad liv ar c'histin, ho plev du-bran o c'hoari gant an avel... 30 

« Love at first sight » a reomp e saozneg eus ar pezh a oa o paouez c'hoarvezout ganin. 
Digarezit ac'hanon, Margarid. Perak 'ta e teuan, ouzhpenn tri-ugent vloaz goude-se, da 
lakaat ac'hanoc'h diaes gant ar gerioù-mañ ? Morse n'em boa bet tro da lavaret an dra-se 
deoc'h, Margarid. Ouzhpenn tri-ugent bloavezh zo tremenet hag e don va c'halon eo 
chomet ar sekred-mañ.35 
                                                 
1 genaouegiñ : chom genaoueg, hep ober netra. 
2 Flak : kanolierezh alaman enep kirri-nij.   
3 Par ma c’hellemp : Kement ha ma c’hellemp 
4 pouezañ mort : pouezan kreñv 
5 gwalenn-sparl : benveg evit mestroniañ stur ar c’harr-nij. 
 
 

 
Diwar Filip Oillo, Karantez Dispaket, an Alarc'h Embannadurioù, 2007 
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A – Compréhension du texte – Kompren an destenn (10  points)  
  

1) Respont bewech gant ur frazenn da nebeutañ. (8 p oints) 
 
a)  Petra e oa pal ar vombezadeg war Sant-Nazer ? (1 pt) 
 
b)  Perak e oa krog an tan er c’harr-nij ? (1 pt) 
 
c) Peseurt doare marv en doa bet  Peter Anderson ? (1 pt) 
 
d) Penaos o doa gellet Dunkan Campbell hag Andrew soviñ o buhez ? (1 pt) 
 
e) Gant petra e oa bet merket Andrew da goulz e zihun ? (1 pt) 
 
f) Ha gloazet e oa Andrew ? Pelec’h e oa bet tizhet en e gorf ? (1 pt) 
 
g) Pegoulz eo bet skrivet al lizher ? Pe oad e c’hell bezañ Andrew Peterson bremañ ? (1 pt) 
 
h) Perak en deus divizet skrivañ da Vargarid ken pell goude, d’ho soñj ? (1 pt) 
 
 
 

2) Traduction – treiñ (2 points) 
 
Pennad da dreiñ e galleg : Deus : „Ha pa oan dihunet…“ (linenn 26) betek „… o c’hoari 
gant an avel“. (linenn 30) 
 
 
B – Expression écrite – Emzispleg (10 points ) 
 
E-touez an tri sujed-mañ e tibaboc’h : 
- ur sujed (rann S) – 200 ger 
- daou sujed (rann L) – pep sujed : 150 ger 
 
 
Sujed 1 : Ijinit ur respont graet gant Margarid. 
 
Sujed 2 : Ha gellet a ra karantez diwan e-kreiz ar brezel ? 
 
Sujed 3 : Ker e koust ar brezelioù, n’eo ket hepken e-keñver an argant, met e-keñver an 
dud, ar broioù… Displegit. 


