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Le corrigé

ص )(10pts
ّأوال :فھم ال ًّن ّ
أ -أجيب عن األسئلة )(4pts
 -1كان اإلنسان قديما يستخدم الحيوانات األلفيّة مثل الفرس والحمار والبغل لالنتقال.
 -2اليوم نستخدم الحيوانات في المناطق ال ّنائيّة لالنتقال.
 -3تسبّب درّ اجات"جاكرتا" حوادث كثيرة كما تسبّب أيضا إھمال ال ّتالميذ ال ّدراسة.
ت...
اجا ِ
 -4يجب على الحكومة َت ْنظِ ي ُم ٱسْ ت ِْخدَ ِام َھ ِذ ِه ٱل َّدرَّ َ
الصحيح )(1pt
ب -أختار الجواب ّ
العبارة "تبدأ شيئا فشيئا" تعني :أ -تبدأ قليال فقليال.
ص مرادفات الكلمات اآلتية(2pts) :
ج -أستخرج من ال ّن ّ
الحصان = الفرس  /يستعمل = يستخدم  /كثيرة = عديدة  /البعيدة = ال ّنائيّة.
د -أترجم من ) :أ ّما اليوم (...إلى )...المناطق ال ّنائية( 3pts
De nos jours, les voitures, les avions, les motocyclettes, les trains, les navires et les grands
bateaux ont remplacé les animaux, de sorte que tu ne vois presque personne utiliser une
bête pour le voyage, sauf dans les zones les plus éloignées du pays.

ثانيا :المھارة اللغو ّية )(6pts
ص ما يلي:
أ -أستخرج من ال ّن ّ
 جمع تكسير :وسائل – أمتعة – قرونا... جمعا مؤ ّنثا سالما :الحيوانات – ال ّسيّارات – ّالطائرات...
 مصدرا :االنتقال  -اإلشارة – إھمال – ال ّدراسة... فعال مزيدا :يستخدم – يسافر – اخترع – يجھّز...ب -أضع "ليس" مكان "إنّ "(1.5pt) :
ً
ْ
مشكلة كبير ًة.
ليست ظاھرةُ درّ اج ِة"جاكرتا"
أحول الجملة إلى المث ّنى(2.5pts) :
جّ -
ھاتان البنتان الّلتان تذھبان إلى المدرسة ّ
مھذبتان.
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ثالثا :اإلنتاج
ِيب ٱ ْل ُج َم ِل ٱ ْآل ِت َي ِة لِ َت ُكونَ ق ِْط َع ًة :
أُعِ ي ُد َت ْرت َ
ف
َام ٱ ْل َح َي َوا َناتُِ ،ث َّم َع َر َ
ك َك َ
ان لِ َذلِ َ
اَ ْ ِ
إل ْن َس ِ
ال ْن ِت َقا ُل َشيْ ٌء َط ِبيعِيٌّ فِي َح َيا ِة ٱ ْ ِ
ان َي ْن َت ِق ُل َقدِيمًا ِباسْ ت ِْخد ِ
يع ًة أَ َّد ْ
ال.
َو َسا ِئ َل أ ُ ْخ َرى َس ِر َ
ت إِ َلى ُسھُو َل ِة ٱ ْالِ ِن ِت َق ِ

