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مكتب البكالوريا
عنوان البريد اإللكتروني office@ucad.edu.sn :

التّصحيح Le corrigé
()10 pts

أوال :فهم النص :
()04 pts
أ -أجب عن ﭐألسئلة ﭐلتية :
ص  :التلوث البيئي ،حماية البيئة...
 -1وضع عنوان مناسب للن ّ
ي غير ﭐلطبيعية  :حرق اإلنسان الغابات ،وإلقاء النفايات
 -2أذكر سببين من أسباب ﭐلتلوث ﭐلبيئ ّ
والموادّ الكيماويّة في البحار ،وقطع األشجار... ،
 -3قرر أحمد ﭐلرجوع إلى قريته وتوعية ﭐلناس على ضرورة ﭐلـﭐهتمام بالبيئة وﭐحترامها .
 -4أذكر حلين لمواجهة ظاهرة ﭐلتلوث  :غرس األشجار ،عدم إلقاء النّفايات والموادّ الكيماويّة
في البيئة المحيطة بالنّاس... ،
()01 pt

صحيحة أو علمة ( )Xأمام ﭐلخاطئة
ب /وضع علمة (√) أمام ﭐلعبارة ﭐل َّ
(√)
 -1يبحث أحمد عن ﭐلعمل ألن ﭐألمطار تأخرت.
 -2لم يقابل أحمد مدير ﭐلمركز في طريقه إلى ﭐلمدينة)X( .
ج /االستخراج من ﭐلنَّص ض َّد كل كلمة :
تقدم ≠ تأخر  /الذهاب ≠ ﭐلرجوع  /سهلة ≠ صعبة  /صغير ≠ كبير.
د /ترجم من " كيف نحارب ظاهرة ﭐلتلوث ﭐلبيئي؟"...إلى " ...حرق ﭐلغابات".

()02 pts

()03 pts

? Ahmad : Comment lutter contre la pollution de l’environnement
Le directeur : Pour faire face (lutter contre) à ce phénomène nous devons reboiser des arbres et ne pas les
couper, ne pas jeter aussi les déchets dans les eaux, tout comme nous devons éviter de brûler les forêts.

()06 pts

ثانيا  :المهارة ﭐللغويَّة :
أ /االستخراج من ﭐلنَّص ما يلي
عا منصوبًا  :ليبحث ؛ أن نغرس ؛...
 -1فع ًل مضار ً
 -2جمع تكسير  :ﭐألمطار؛ األشجار ؛ ...
ار؛ تأخ ٌر؛ ...
 -3مصد ًرا :حو ٌ

)02 pt( :

 – 4خب ًرا لـ "إن" :كثيرةٌ .في "إن ﭐألسباب كثيرة"؛ ...
ب /االتيان باسم ﭐلفاعل وﭐسم ﭐلمفعول للفعلين :
تأخر  :متأ ّخر ؛ متأخر  /زرع  :زارعٌ ؛ مزروعٌ.

()02 pts
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ج /الوضع في ﭐلمكان ﭐلخالي ﭐألداة ﭐلمناسبة وتغيير ما يلزم :
 -1أكد ﭐلمدير على أن تلوث ﭐلبيئة من أسباب تأخر ﭐألمطار.
 -2يجب على ﭐلمواطنين أن يحافظوا على ﭐلبيئة.
 -3من يستمع إلى ﭐلمعلّم يفهم ﭐلدرس.
 -4لن يقطع أحمد شجرةً.
()04 pts

()02 pts

ثالثا  :اإلنتاج
 إعادة ترتيب ﭐلجمل لتصبح نصا :لزراعية ،بعض ﭐلناس يتركون ﭐ ّ
بسبب قلة ﭐلمحصوَلت ﭐ ّ
لزراعة وﭐلرعي ،ويذهبون إلى ﭐلمدن
ﭐلكبيرة ،بحثًا عن ﭐلعمل في ﭐلمصانع وﭐلشركات.

