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ص
ّأوال  :فھم ال ّن ّ
)(02 pts
أ /اإلجابة بـ "صحيح" أو "خطأ" :
 -1الممتلكات العامّة ملك لنا دون األجيال القادمة) .خطأ(
)خطأ(
 -2الممتلكات العامّة ملك خاصّ للحكومة.
)خطأ(
 -3جميع ال ّناس يھتمّون بالممتلكات العامّة.
)صحيح(
 -4احترام الممتلكات العامّة واجب وطني.
)(04 pts
ب /اإلجابة عن األسئلة :
 -1واجبنا نحو الممتلكات العامّة الحفاظ عليھا ...
 -2ينظر معظم المواطنين إلى الممتلكات العامّة كأ ّنھا ال تعنيھم وال يستفيدون منھا.
 -3وضعت الممتلكات العامّة لخدمتنا نحن جميعا.
 -4نقضي على ال ّتصرّ فات الخاطئة تجاه الممتلكات العامّة بتربيّة األبناء وتفعيل دور البيت
والمدرسة والمسجد ووسائل اإلعالم.
)(02 pts
ت /وصل الكلمة في قائمة "أ" بضدّھا في قائمة "ب" :
)(11 pts

"أ"

"ب"

 الحسن عامّة قصيرة القادمة خاصّة طويلة السابقة السيّئ صالحةث /ترجمة ما تحته ّ
ص:
خط في ال ّن ّ

)(03 pts

Les biens publics constituent une propriété pour moi, pour toi, et pour les générations à venir.
Il est de notre devoir, de bien les garder afin qu’ils soient utilisables pendant longtemps. Mais
malheureusement, ce que nous voyons aujourd’hui au niveau des places publiques donne
envie de pleurer.

)(05 pts
ثانيا  :المھارات اللغو ّية :
)(02 pts
أ -إدخال "إنّ " ث ّم "كان" على الجملة ال ّتالية وغ ّير ما يلزم :
ت العا ّم َة مل ٌ
ك للجميع.
إنَّ الممتلكا ِ
ُ
الممتلكات العا ّم ُة مل ًكا للجميع.
كانت
)(02 pts
ب-اإلتيان بالفعل من كل ّ مصدر والمصدر من كل ّ فعل :
احترا ٌم  :احترم  /خ ٌ
ِدمة  :خدم  /يكتب  :كتابة َ /شا َب َه  :مشابھة.
)(01 pt
أ -اإلتيان باسم الفاعل واسم المفعول للفعل اآلتي :
ض َع َ :واضِ ٌع َ -م ْوضُو ٌع .
َو َ
)(04 pts
ثالثا  :اإلنتاج
تكوين جملة مفيدة مع كل ّ من الكلمات ال ّتالية  :الرّ ياضة  -يتعاون – ال ّتلوّ ث – يھاجر.
لـلـمـصــحــــح(
)مــتـروكــ
ّ

