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LANGUE VIVANTE 2 
 
 

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 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

 
 
 
 
 
 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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Douar du

«Poent eo mont kuit, aotrou Prezidant !» 

Edo rener-meur ar Stadoù-Unanet e penn uhelañ building uhelañ kêr Washington asambles 
gant un nebeud jeneraled, kuzulierien, uhelgargidi. Prest edo ar fuzeenn da loc'hañ diwar ar 
voul-Douar etrezek ar blanedenn Meurzh. Edo ar blenier anezhi o c'hedal an urzh a-berzh an 
aotrou Barack Obama. 5 

Ur sell a daolas ar prezidant dre brenestr ar savadur uhel. Beuzet-holl e oa kêr Washington 
gant ur mor rouz-du, gwak, goloet a glogorennoù tev. Ne oa labous ebet ken a-zioc'h ar mor-
se, na bag ebet war e c'horre. Tamm trouz ebet paneve bourbouilh bouk ar mor du o sevel 
goustadik, ar c'hlogorennoù o tarzhañ a bep eil. Ar c'hwezh kreñv a intre ar sal m'edont 
daoust ma oa kloz-mat ar prenester. C'hwezh an eoul-douar, ar mazout ! 10 

Poan o doa o kaout o alan, an aveler ne 'z ae ket mat en-dro mui. Ne c'hellfent ket padout 
pell ken. Mall-bras a oa warno mont kuit. Gwelet a rejont ur fuzeenn o skeiñ war-zu Meurzh. 
An eil fuzeenn ziwezhañ o kuitaat ar blanedenn Douar. Enkrez vras a oa enno o welet al lanv 
du o sevel, an aer o vihanaat... Ar prezidant avat a oa o termal atav, teñval e benn... Penaos 
e oant en em gavet en ur stad ken estlammus ?  15 

Pemp bloaz a oa e oa bet torret ur puñs eoul-douar e goueled mor Louiziana, ha strinket ar 
mazout er-maez dre an toull. Den na tra ne oa deuet a-benn da stankañ an toullig-se. A bep 
seurt doareoù o doa klasket evit e stouvañ. Kazeg bep tro ! DaIc'hmat e vere an eoul-douar 
diouzh strad ar puñs, hag ec'h en em lede war ar mor, war an aodoù, ha dizale war an 
douaroù izel.  20 

Glac'har ha droug a oa e Barack Obama. Droug vras. Penaos ne oa ket bet gouest ur vro 
ken bras, ken pinvidik, ken galloudus, da stankañ ur faoutig, un toullig dister ! [...] Ur vro 
gouest da gas tud war al loar, ha war Meurzh bremañ ! Hag a chome boud dirak un toullig o 
foerigellañ. 

«Aotrou Prezidant !» 25 

Dre ma ne oant ket bet gouest da stankañ ar puñs o doa klasket dastum an eoul-douar a-
feur ma teue er-maez. E-giz da vare ar Valdez, an Torrey-Canyon, an Amoko, an Erika... 
Labour lugudus, labour didalvez... Ken o doa ranket goulenn sikour digant ar broioù bihan 
gant o bagoù bihan, Mec'hiko, Kuba, Chili, Vietnam deuet da sunañ ar mazout. Eus Breizh 
zoken e oa deuet pesketaerien ar Vro Vigoudenn ha bezhinaerien Bro-Leon. Un dro wenn 30 
war al lanv du. Kaka atav ! 

«Aotrou Prezidant, mall eo mont bremañ. An aveler ne ya ket en-dro ken. Ne c'hellomp ket 
dale hiroc'h mui.»  

Edo ar penn-jeneral o sachañ e vilgin. Prest e oa ar fuzeenn da loc'hañ evit ar veaj diwezhañ.  

Meur a vilier a Amerikaned o doa gellet kas war Meurzh el lec'h ma oa dour glan hag aer vat. 35 
An dibab eus ar bobl o doa kaset di : ijinourien, micherourien arbennik, mammoù yaouank, 
brav ha yac'h, paotred yaouank kreñv, jeneraled ha soudarded ampart, ar vouedenn na petra 
'ta, evit sevel ur vro nevez. Savet o doa kêrioù eno, Iabouradegoù... Edont da vat o turiañ 
douar ar blanedenn evit tennañ dioutañ ar pinvidigezhioù stank a oa ennañ. Dre ar rouedad 
e veze kaset keloù dezho. Doare vat a oa gant ar Stadoù-Unanet nevez. 40 

«Aotrou Prezidant !» 

En desped dezhañ e pignas Barack Obama en nijerez. Laouen e oa ar re all. A-barzh ar fin ! 
Ur pezh tousmac'h1 ha moged gwenn. Dibradañ a reas goustadik diwar lein ar savadur uhel. 
Dre doull ur prenestr e welas ar prezidant an Douar o vihanaat dindanañ. Rouz-du e oa ar 

                                                           
1 Tousmac’h : trouz 
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voul penn-da-benn. Begoù ar menezioù uhel nemetken a oa war-wel e-kreiz ar mor du, 45 
bernioù tud stag outo oc'h astenn o divrec'h war-zu ar fuzeenn.  

D'an ampoent e youc'has ar guzulierien hag ar jeneraled a-unvouezh gant laouenidigezh.  

«Aotrou Prezidant ! Ur c'heloù dreist a-berzh Meurzh. Kavet ez eus bet petrol e douar ar 
blanedenn, petrol mat-kenañ ha fonnus-eston [...]» 

Diwar Goulc'han Kervella, miz Gouere 2010, YA, niverenn 276, Gwener 17 a viz Gwengolo 2010 
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A- Compréhension du texte (10 points) - Kompren an destenn (10 poent)  
 
Respont bewech gant ur frazenn da nebeutañ. 

 
Goulennoù evit ar rummadoù L ha S – Questions pour les séries L et S 
 

1. Perak en em gave pennoù bras ar Stadoù Unanet e penn uhelañ 
building uhelañ kêr Washington ? 

2. Displegit perak e oa mall bras warno mont kuit ? 
3. Eus pelec’h e teue ar mor rouz-du ? 
4. Penaos oa bet klasket stourm ouzh al lanv du ? 
5. Gant piv oa bet sikouret an Amerikaned ? 
6. Petra a dalvez  « Un dro wenn war al lanv du » ? 
7. Pegement a dud oa bet kaset war ar blanedenn Meurzh ? 
8. Penaos oa bet dibabet an dud kaset du-hont ? 
9. Petra e oa an Amerikaned o sevel hag o kas da benn eno ? 
10. Peseurt keloù a voe roet d’ar prezidant er fuzeenn ? 

 
 
 
 

B- Expression écrite (10 points) – Pennad-skrid (10  poent)  
 
 
E-mesk an tri sujed amañ-edan e tibaboc’h : 
- ur sujed (rann S) – 200 ger 
- daou sujed (rann L) – pep sujed : 150 ger 

 
 
Sujed 1 : Petra a ya d’ober fent du er skrid-mañ ? 
 
Sujed 2 : Daoust hag-eñ e c’hell ijinadennoù degas gwallefedoù ? Displegit ho soñj 
ha roit skouerioù. 
 
Sujed 3 : Hag un diskoulm a zo d’an diouer a betrol ? 
 
Sujed 4 : Warc’hoazh  ne vo ket mui a betrol ken. Kontit ho puhez pemdez. 


