
 

 التصحيح 

                                       (11pts)   أوال: فهم النص

                                                                (4pts)    أجب عن األسئلة التالية: -أ

 وضع عنوان مناسب للنص: البيئة، حماية البيئة، المحافظة على البيئة، إلخ. -1

 خرج علي للتّنّزه في الغابة واالستمتاع بالمنظر الجميل. -2

 رأى علي خالل نزهته نوعين من المواطنين. -3

 مايتها والمحافظة عليهاواجبنا نحو البيئة ح -4

( أمام الخاطئة في X( أمام العبارة الصحيحة وغالمة الخطأ )Vضع عالمة الصحيح ) -ب

                                              (2pts)  العبارات التالية:

 (Xعلي ممن يفسدون البيئة.                              ) -1

 (X)                   ال ينتمي علي إلى أي جمعية.       -2

 (Vأقنع علي الذين يفسدون البيئة.                         ) -3

 (Vمن وسائل المحافظة على البيئة غرس األشجار.     ) -4

                  (2pts):استخرج من النص ضد كل كلمة من الكلمات التالية -ج

 قريب ≠بعيد  –النادرة  ≠الكثيرة  –أصدقاء  ≠أعداء  – فرح ≠ غضب

                                                                                (3pts) الترجمة -د
- Ne savez-vous pas que l’environnement est une partie importante de notre vie et que 

l’on doit veiller sur lui. 

- On doit veiller sur l’environnement, le protéger de tout ce qui le détruit, en s’occupant 

des animaux et en procédant à l’implantation  des arbres tout en évitant de les couper 

ou de bruler les forêts. 

                                                                     (6pts)ثانيا: المهارات اللغوية

                                                      (2pts):من النص ج ما يليااستخر -أ

 : يفسدون، تعلمون،...فعال مضارعا مرفوعا بثبوت النون -1
 (ُجْزء  : )أنَّ البيئةَ خبرا لـ)أن( -2

 ماية، إفساد، محافظة ...ق، ح  ع، حر  : تنزه، قط  مصدرا -3

 كالمك صحيح... –هذا هو إفساد البيئة  –نحن ال نفسد البيئة  –: علي مواطن جملة اسمية -4

       (2pts)فيما يلي:دون تغيير الزمان  عل الذي بين القوسينف الفيصرت -ب

 على البيئة. واَحافِظُ أنتم أيها المواطنون  -1

 الرسالة. افَِهمَ علي ومصطفى  -2

 أهمية البيئة. يَْعلَُمواالناس لم  -3

 إلى إفساد البيئة. يَْرِجعَاهما لن  -4
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             (2pts)اسم الفاعل واسم المفعول لكل من الفعلين اآلتيين:ب يانتاإل -ت

عَ  //   معلوم –: عال م َعل مَ  ٌع َشجَّ  عٌ ُمَشجَّ  –: ُمَشّج 

                                                                                   (3pts)ثلثا: اإلنتاج

 َكِلَماِت ُكل ِ ِسْطٍر ِلتُْصبَِح ُجْملَةً ُمِفيَدةً. تَْرتِيبُ 

بََحت  َوَسائ ُل  -1 َم أَص  يَو  يعَة  ٱال   .لنَّق ل  َسر 

يَاَضةُ  -2 بََدن يَّةُ ٱاَلّر  سم  وَ ُمف يَدةٌ ل  .ٱل ل ج   ل عَق ل 

ُن  -3 ب   نتحّدثُ نَح  َو ٱَعن  َواج  ن  نَح  .ٱل ُمَواط  ب يئَة   ل 

 

 


