ال ّتصحيح
ص:
ّأوال :فھم ال ّن ّ

Le corrigé

)(08 pts

أ -/اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

)(03 pts

 -1ال ّتعاون – ال ّتضامن – ال ّتكافل – اال ّتحاد ...
 -2ال يستطيع اإلنسان أن يعيش منفردا أل ّنه ال يمكن أن يح ّقق ك ّل ما يريده لنفسه.
 -3أحسّ اإلنسان ضرورة ال ّتضامن منذ القدم.
ص ال ُم َرا ِد َفات :
ب -/ا ِْس َت ْخ ِرا ُ
ج مِنَ ٱل َّن ِّ

)(02 pts

منفردا = وحيدا ،ال ّتكافل /المتع ّددة = الكثيرة  /يقدر  :يستطيع  /مات  :توفي.
ج -/ال َت ْر ِجمة مِنْ  " :وقد شعر اإلنسان اليوم "...إِ َلى " ...واالنتقال.".

)(03 pts

Il est établi aujourd’hui que les besoins de l’homme à la solidarité est une nécessité impérieuse pour
qu’il puisse faire face à tous ses besoins : le besoin de manger, de boire, de se vêtir et de se déplacer.

ثانيا :المھارة اللغو ّية:

)(08 pts

ص َما َيلِي:
ج مِنَ ٱل َّن ِّ
أ -/ا ا ِْس َت ْخ ِرا ُ

)(03 pts

يدفن...
 -1مضارعا منصوبا  :يح ّق َق -يعال َج – َ
 -2فعال مزيدا :يُعالج – يح ّقق – يستطيع...
َ -3مصْ دَرً ا :تعاون -مساعدة – أكل...
ب -/إدخال "إنّ " ث ّم "كان" على الجملة ال ّتالية :

)(02 pts

عاون ضروريٌّ  /كان ال ّتعاونُ ضروريّا
إنّ ال ّت َ
ج -/إتيان اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر:
اسم الفاعل

اسم المفعول

أكل :

آكل

مأكول

عالج :

مُعالِج

معا َل ٌج

ثالثا :اإلنتاج

)(03 pts
المصدر
أكل
معالجة  /عالج

)(04 pts

إعادة ترتيب كلمات كل ّ سطر لتصبح جملة مفيدة.
أ /فاز برشلونه على باريس بس ّتة أھداف مقاب َل واح ٍد.
مواطن/ .ج /يجب علينا أن نحترم الممتلكات
ب /محارب ُة ال ّتلوّ ث واجب على ك ّل
ٍ
العا ّم ّة / .دّ /
يبذ ُر السّنغاليّون أمواال كثيرة في االحتفاالت.

