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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les activités  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ACTIVITÉ 1 

 
Cette semaine, un nouveau sujet a été lancé sur le forum du site du journal Le Monde :  

" Ouverture des magasins le dimanche : pour ou contre ? ". 
Vous avez décidé de participer à cette discussion en postant un message dans lequel vous 
donnerez votre opinion et au moins deux arguments.  
Écrivez le texte de ce message.  
120-150 mots. Ne signez pas votre texte. 
  
  

 
 
 

ACTIVITÉ 2 
 

Vous travaillez dans une société franco-hellénique. On vous demande de rédiger une 
annonce pour donner des informations aux collègues francophones à propos de la 
campagne d’Euroscience et d’Ash in Art. Inspirez-vous du document reproduit ci-dessous. 
80-100 mots. Ne signez pas votre texte. 
 
Xαρίστε το παλιό σας pc!  

Το ελληνικό παράρτημα της Euroscience (http://www.euroscience.gr) και το Ash in Art 
(http://ashinart.gr) σας καλούν να προσφέρετε υπολογιστές, αξεσουάρ H/Y, laptops, αλλά και βίντεο, 
DVDs, προτζέκτορες που πλέον δεν χρειάζεστε.  

Mπορείτε να αφήνετε τα υλικά που δεν χρειάζεστε –αρκεί κάποια 
κομμάτια τους να λειτουργούν– στην έδρα του Ash in Art (Kαρέα 11, 
συνέχεια Hλιουπόλεως, Mετς) καθημερινά 7-10 μ.μ. ή να επικοινωνείτε 
στα τηλέφωνα 210-9216890, 6948688829 και στο κοινό e-mail των 
οργανώσεων: aneamas@hotmail.com. Σε τακτά διαστήματα, εθελοντές 
τεχνικοί επισκευάζουν τις προσφορές.  

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της καμπάνιας είναι να αποσταλούν H/Y και 
βιβλία σε δημόσια σχολεία της Θράκης, του B.A. Aιγαίου, της Hπείρου, 

καθώς και σε ιδρύματα, σχολεία και φορείς ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μεταναστών, πολύτεκνων, 
αναπήρων κ.ά.) έως το τέλος του 2007. 

ΠPOΣOXH: Kάθε H/Y πρέπει να συνοδεύεται από λειτουργικό σύστημα. 

Έθνος, 6 Φεβρουαρίου 2007 
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