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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

تعمل ٱلحكومة لخدمة جميع ٱلمواطنين؛ توفر لهم ٱلمرافق ٱلعامة ،مثل ٱلشوارع
وٱلمدارس وٱلجامعات وٱلمستشفيات وٱلسواق وٱلملعب وٱلحافلت وٱلحدائق
ٱلعمومية وغيرها من ٱلممتلكات ٱلعامة.
هذه ٱلممتلكات ملك لجميع ٱلمواطنين بل ٱستثناء ،فهم ٱلذين يستخدمون ٱلحافلت
للنتقال من مكان إلى آخر ،ويتنزهون في ٱلحدائق ٱلعمومية بعد ٱلعناء من ٱلعمل،
ويدرسون في ٱلمعاهد وٱلثانويات وٱلجامعات ،كما بنيت ٱلمستشفيات وٱلملعب لهم...
إذا على ك ٍّل أن يسهر على حماية هذه ٱلمرافق ٱلعامة ،وأَّل يتعمد إتلفها ،كما
يفعل ٱلبعض في ٱلمظاهرات أو في ٱلضرابات حيث يكسرون ٱلحافلت ٱلعمومية أو
يحرقونها ،أويضرمون ٱلنار على ٱلطرق .فهذه تصرفات سيئة ،يجب على ٱلمواطن
ٱلصالح أن يتجنبها.
الممتلكات ٱلعامة وضعت لخدمة جميع أفراد ٱلشعب ،بهدف تسهيل حياتهم .لذلك
يجب على ٱلجميع – حكومة وشعبا – أن يسهروا معا على ٱلمحافظة عليها.
أولا  :فهم ٱلنص

األسئلة
()08 pts
()03 pts

أ -أجب عن ٱألسئلة :
 -1ضع عنوانا مناسبا للنص.
 -2من يوفر ٱلمرافق ٱلعامة للمواطنين ؟
 -3ما ٱلهدف من وجود ٱلممتلكات ٱلعامة ؟
ب-ضع علمة (√) أمام ٱلعبارة ٱلصحيحة و علمة ( )Xأمام ٱلخاطئة :
 -1الممتلكات ٱلعامة ليست ملكا لجميع أفراد ٱلشعب.

( )

 -2على ٱلحكومة فقط مسؤولية ٱلحماية على ٱلممتلكات ٱلعامة) ( .

()01 pt
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()01 pt

ج -اختر ٱلجواب ٱلصحيح فيما يلي :
يفسد بعض ٱلمواطنين ٱلممتلكات ٱلعامة في :
 العياد. الضرابات. المناسبات ٱلعائلية.ص إلى ٱلفرنسية :
د -ترجم ما تحته خط من الن ِّ
ثانيا  :المهارات ٱللغوية :

()03 pts

()08 pts

أ -استبدل "ال ِّتلميذ" في ٱلجملة ٱلتالية بـ "التلميذ" وغ ِّير ما

()02 pts

يشجع ٱلمعلم ٱلتلميذ ٱلذي يجتهد لكي ينجح في ٱلدراسات.
ب -ح ِّول ٱلجملتين ٱلتيتين إلى ٱلمبن ِّي للمجهول :

()02 pts

باع ٱلتاجر ٱلبضاعة – يفتح ٱلتلميذ ٱلباب
ج -هات ٱسم ٱلفاعل وٱسم ٱلمفعول للفعال ٱلتالية :

()03 pts

استخدم – سكن – أراد
د -هات مصدر كلٍّ من ٱلفعلين ٱلتاليين :
تدرب – انطلق
ثال اثا  :النتاج

()04 pts

اختر أحد ٱلموضوعين ٱلتاليين :
الموضوع  : 1تحدث عن واجب ٱلمواطن نحو ٱلممتلكات ٱلعامة.
الموضوع  : 2تكلم عن مشاكل ٱلهجرة.

()01 pt
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ّأول  :فهم ال ّنصّ
أ -الجابة عن األسئلة :

األجوبة le corrigé
()08 pts
()03 pts

 -1العنوان المناسب لل ّنصّ  :الممتلكات العامّة – المحافظة على الممتلكات العامّة  -الممتلكات العامّة ملك
للجميع.
 -2الحكومة هي الّتي توفّر المرافق العامّة للمواطنين.
 -3الهدف من وجود الممتلكات العامّة هو تسهيل حياة جميع أفراد المجتمع.
()01 pt
صحيحة و ( )Xأمام الخاطئة :
ب -وضع علمة (√) أمام العبارة ال ّ
 -1الممتلكات العامّة ليست ملكا لجميع أفراد ال ّ
() X
شعب.
 -2على الحكومة فقط مسؤوليّة الحماية على الممتلكات العامّة)X( .
صحيح :
 -3اختيار الجواب ال ّ
يفسد بعض المواطنين الممتلكات العامّة في :
 الضرابات()03 pts
ج -ترجمة ما تحته خ ّط إلى الفرنس ّية :
Ces biens publics appartiennent à tous les citoyens sans exception ; ce sont eux qui utilisent les bus pour se
déplacer d’un lieu à un autre.
Les biens publics sont au service du peuple dans le but de lui faciliter la vie. C’est pour cela, il incombe à
tous, Etat comme peuple, de veiller ensemble (gouvernants et gouvernés), à leur préservation et à leur
protection.

()08 pts

ثانيا  :المهارات اللغو ّية :
أ -استبدال "ال ّتلميذ" في الجملة ال ّتالية بـ "ال ّتلميذ" وتغيير ما يلزم :
يشجع المعلّم ال ّتلميذ الّذين يجتهدون لكي ينجحوا في دراساتهم.
المبني للمجهول :
ب -تحويل الجملتين التيتين إلى
ّ
بيعت البضاعة – يفتح الباب
ج -التيان باسم الفاعل واسم المفعول للفعال ال ّتالية :
استخدم  :مستخدم ؛ مستخدم – سكن  :ساكن ؛ مسكون – أراد  :مريد ؛ مراد
د -التيان بمصدر كل ٍّ من الفعلين ال ّتاليين :

تدرّ ب  :تدرب – انطلق  :انطلق
ثالثا  :النتاج
لـلـمـصـحــح
مـتـروكـ
ّ

()02 pts
()02 pts
()03 pts
()01 pt

