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التصحيح
األجوبة:
أوال :فھم النص )(11pts
أ /أ ُجيب عن األسئلة التالية(04pts) :
 -1يتعلّم من طاعته لوالديه طاعة قوانين البالد واحترام الممتلكات.
 -2يجب عليھم أن ال يتلفوا شيئا من الممتلكات العامة وال يستخدمونھا استخداما سيئا
وال يسمحون ألحد بتشويھھا.
 -3من وظيفة األب في األسرة:
 ھو عماد األسرة في البيت والمسؤول األول فيه. ھو الذي يغدو ويروح ويسعى ليو ّفر الطعام والشراب والثياب وك ّل ما تحتاج إليهاألسرة.
 ھو الذي يعتني بصحة األوالد ويھتم بنشاطاتھم. -4دور المرأة األم في البيت  :تدبير شؤون المنزل وتربية األوالد.
ب /أَصل الكلمة في قائمة "أ" بمرادفھا في قائمة "ب" (02pts) :
"ب"

"أ"
البيت

يخدم

يستخدم

تزاول

األسرة

يفسد

يتلف

المنزل

تمارس

يستعمل
العائلة

ج /أختار الجواب الصحيح بوضع عالمة )√( أمامه(02pts) :
"أ"
"-يغدو ويروح "

"ب"
 "-تدبير شؤون المنزل"
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* يذھب في الصباح والمساء )√(

*تنظيم كل أمور البيت )√(

د /أ ُترجم ما تحته خط في النص إلى الفرنسية )(03pts
1) La famille est composée d’un père, d’une mère, des enfants,
d’un grand – père et d’une grand – mère.
2) De son obéissance et de son respect à ses parents, l’enfant
apprend l’obéissance et le respect des lois de son pays.
3) Parmi les fonctions de la mère, l’organisation de la maison et
l’éducation des enfants.
ثانيا :المھارة اللغوية )(05pts
)(1

أكمل الجدول التالي(02pts) :
الفعل
تتكوّ ن
َع ِل َم
يستخدم
ِاھْ ت َّم
ف
أ ْت َل َ

اسم الفاعل
مُتكوِّ ن
َعالِم
مُسْ َت ْخ ِد ٌم
ُم ْھ َت ٌّم
ُم ْت ِلفٌ

المصدر
تكونٌ
ُّ
عِ ْل ٌم
اِستخدا ٌم
اِھْ ِت َما ٌم
إِ ْت َالف

) (2أُدخل " لم" على الجمل اآلتية أُغيّر ما يلزم )(01.5pts
 ل ْم َيبْكِ الول ُد  -لم َي َن ِم الكلبُ . التلميذان لم يذھبا إلى المدرسة.) (3استبدال(01.5pts) :
اآلباء ھم الذين يغدون ويروحون ليو ّفروا ألوالدھم ما يحتاجون إليه :
ثالثا :اإلنتاج )(04pts
مـتــروك لــلــمــصــ ّحــح

