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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺎﻛﺎرورﻳﺎ

اﻟﻔﺮوع/اﻟﺸﻌﺐ –L’1-L2 /L1a / L1b:اﳌﻌﺎﻣﻞ 4:أو  3أو2

اﻟﻔﺎﻛﺲ  – 39 67 864 (221) :اﻟﻬﺎﺗﻒ81 65 824 :

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

Epreuve du 1ER groupe

النص:

LANGUE VIVANTE 1

دور الفرد في األسرة

تتكوّ ن األسرة من األب واألم واألوالد والجد والجدة ,ويجب على كل واحد من أفراد
األسرة أن يحافظ على وح دة األسرة وتماسكھا ,ويجب أن يكو ن البيت أع ّز مكان على
األرض عنده.
الطفل يتعلّم في البيت كثيرا من الدروس .فمن ح ّبه إلخوته وأخواته يتعلّم درس حبّ
الحياة واحترام الغير وحبّ وطنه .ومن طاعته لوالديه واحترامه لھما يتعلّم طاعة قوانين
البالد واحترا َم الممتلكات العامة .وغدا عندما يكبر ويصبح مسؤوال ال يتلف شيئا من تلك
الممتلكات وال يستخدمھا استخداما سيّئا ,وال َيسْ َم ُح ألح ٍد بتشويھھا.
األب عماد األسرة في البيت والمسؤول األول فيه ,وھو الرجل الذي يغدو ويروح ويسعى
ليو ّفر الطعام والشراب والثياب وكل ما تحتاج إليه األسرة ,كما يعتني بص ّحة أوالده ويھت ّم
بنشاطاتھم.
أ ّما األ ّم فھي المرأة التي من وظيفتھا تدبي ُر شؤون المنزل وتربية األوالد...
بتصرف
من كتاب القراءة والمحفوظات صص173-172 :؛ج4:
ّ

األسئلة
أوال :فھم النص )( 11pts
أ /أجب عن األسئلة التالية:

)(04pts
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 -1ما ھو الدرس الذي يتعلّمه الولد من طاعته لوالديه؟
 -2ماذا يجب على األوالد عندما يكبرون ويصبحون مسؤولين؟
 -3اذكر شيئا من وظيفة األب في األسرة؟
 -4ما دور المرأة األم في البيت؟
ب /صل الكلمة في قائمة " أ " بمرادفھا في قائمة " ب " كما في المثال(02pts) :
"ب"

"أ"
البيت

يخدم

يستخدم

تزاول

األسرة

يفسد

يتلف

المنزل

تمارس

يستعمل
العائلة

ج /اختر الجواب الصحيح بوضع عالمة )√( أمامه (02pts) :
أ( العبارة " يغدو ويروح" تعني:
 (1يذھب في الصباح والمساء( ) .
 (2يرجع في الصباح والمساء( ) .
 (3يذھب في الليل.

) (

ب( العبارة " تدبير شؤون المنزل" تعني:
 (1طبخ الطعام فقط .

) (

 (2طبخ الطعام وتنظيف المنزل فقط) (.
 (3تنظيم ك ّل أمور البيت.

) (
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د /ترجم ما تحته خط في النص إلى الفرنسية(03pts) :
ثانيا :المھارة اللغوية )(05pts
 -1أكمل الجدول التالي كما في المثال(02pts) :
الفعل

اسم الفاعل

المصدر

َت َت َك َّونُ

ُم َت َكوِّ نٌ

َت َك َّونٌ

َع ِل َم

................................

................................

يستخدم

................................

.................................

اِھْ َت َّم

................................. .................................

أتلف

................................. ..................................

 -2أدخل " لم " على الجمل اآلتية وغيّر ما يلزم (01.5pts).
 يبكي الولد. ينام الج ُّد. التلميذان يذھبان إلى البيت. " -3األب ھو الذي يغدو ويروح ليو ّفر ألوالده ما يحتاجون إليه ".
األب"بــ "اآلباء" وغيّرْ ما يلزم )(01.5pts
استبدل كلمة "
ِ
ثالثا:

اإلنتاج )(04pts

اختر احد الموضوعيْن:
الموضوع : 1اكتب عن واجب األب نحو األسرة .
الموضوع  : 2اكتب عن واجبك تجاه الممتلكات العامة.

