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مكتب الباكاروريا

الفروع/الشعب –L2 / L1b/L’1:املعامل 4:أو2
المجموعة األولى

الفاكس  – 93 56 158 )228( :الهاتف18 56 128 :
Epreuve du 1ER groupe

النص:

LANGUE VIVANTE II

احترام الممتلكات العامة

إن الممتلكات العامة ملك للجميع ،يشترك فيها جميع الناس .فكل اعتداء عليها يعد اعتدا ًء
على حقوق الجميع.
فيا عج ًبا! إن كثيرا من الناس يتص ّرفون تجاه الممتلكات العامة تصرّ فا سيّئا ومتناقضا.
ترى كثيرا من المسؤولين في اإلدارات والمصالح العامة يستخدمون ممتلكاتها في حاجاتهم
الشخصية ،وال يحافظون عليها وال يهت ّمون بصيانتها ،فيجمعون بين اإلفراط والتفريط.
فأنت أ ّيها السنغالي المسؤول عن إدار ٍة أو مصلح ٍة من مصالح بلدك وضع تحت تص ّرفك
ممتلكات عامّة لتسهيل شغلك ومهمّتك في صالح اإلدارة .أما تشعر بالغش وبالخيانة حين
تستعمل هذه الممتلكات كس ّيار ٍة ً
مثًل في تنقًلتك أو في تنقًلت أسرتك .أهذا من العدل يا
أخي المواطن؟
كثير من الممتلكات العامة في عدي ٍد من
إن هذا التص ّرف األناني قد أ ّدى إلى تر ّدي
ٍ
اإلدارات والمرافق العامّة ،ألن جل الناس يعتبرونها عند االستعمال مل ًكا خا ً
صا لهم ،وعند
ً
مهملة ال تستحق العناية بها والحمايتها.
الصيانة ،أشيا ًء
فيا أخي المواطن ،اعلم أن احترام الممتلكات العامة وحمايتها واجب دينيّ ومطلب
وطنيّ .
األسئلة
-I

فهم النص)01 pts( :

أ) أجب عن األسئلة التالية)10 pts( :
 -0هل الممتلكات العامة ملك للجميع؟
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 -2لماذا وضعت ممتلكات عامة تحت تصرّف مسؤول إدارة؟
 -0إلى أيِّ شيء أ ّدى التصرّف األناني في هذه الممتلكات؟
ب) ضع عًلمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعًلمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة)( 1010 pts
 -0إن احترام الممتلكات العامة واجب ( )
 -2المواطنون يحافظون على هذه الممتلكات العامة) ( .
 -0الممتلكات العامة كال ّس ّيارات واألجهزة تس ِّهل مهمّة المواطن) ( .

ج) صل بين الكلمة ومرادفها كما في المثال) 12 pts( :
(ب)

(أ )
 -0يستخدم

أ  -تح س

 -2تحافظ

ب -شغل

 -0عمل

ج -عائلة

 -4أسرة

د -يستعمل

 -0تشعر

ه  -تحمي
و -جور

د) الترجمة:

)(03.5pts

ترجم ما تحته خط في النص إلى الفرنسية.
-II

المهارة اللغوية)10 pts( :

 -1هات اسم الفاعل واسم المفعول من األفعال اآلتية(02pts):
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يشترك -وضع – أدى – يعتبر.
 -2حوّ ل ما تحته خط إلى المثنى المذ ّكر وإلى الجمع المذ ّكر)12 pts( .
يجب عليك أن تحترم الممتلكات العامة.
 -0كوّ ن جملة مع كل كلمة من الكلمات األتية)12 pts( :
ليس – إنّ – لم – لن.
-III

اإلنتاج)04pts( :
ً
جملة مفيد ًة:
أعد ترتيب الكلمات في كل سطر لتكون

 -0السكن – مشكلة – في – أصبح – المدن..
 -2توفير – يجب على – وحدا ٍ
ت – الحكومات – سكنية..
 -0النمو السكاني – الهجرة – يؤ ّدي إلى – السريع – إلى المدن.
 -4ال – الممتلكات – العامة – تستخدم – الشخصية – في حاجتك.

