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LANGUE VIVANTE II

سياسة كثيرا.
ي ،وأما ٱلثاني فل تهمه ٱل ّ
مود وإبراهيم صديقان .ينتمي ٱلول إلى حزب سياس ّ
لرئاسية ٱلمقبلة :
ذات يوم جلسا يتحدثان عن ٱلنتخابات ٱ ّ
سنغاليون بانتخاب رئيس ٱلدولة في ٱلنتخابات ٱلمقبلة وأرجو أن يُفوز
 مود  :سيقوم ٱل ّمتر ّ
شحي.
 إبراهيم  :متى تجرى هذه ٱلنتخابات ؟ مود  :ستقام في شهر فبراير 2019م. إبراهيم  :من ٱلمسؤول عن تنظيمها ؟ مود  :ستن ّظمها ٱلوزارة ٱلداخلية بواسطة الدارة العامة للنتخابات.
 إبراهيم  :هل ستكون هذه ٱلنتخابات حرة ونزيهة كسابقتها ؟سنغال دولة ديموقراطية تعودت على تنظيم ٱنتخابات
 مود  :أظن أنها ستكون كذلك ،لن ٱل ّمنذ قبل ٱلستقلل.
 إبراهيم  :هل هناك جهات مستقلة تشرف على ٱلنتخابات وتسهر على نزاهتها ؟ لنٱلمعارضة تتهم دائما ٱلحزب ٱلحاكم بتزويرها.
 مود  :طبعا هناك جهات مستقلة مسؤولة عنها .أضف إلى ذلك مُفوضي ٱلمعارضة وٱلمراقبينٱلدوليّين وٱلمحلّيّين ٱلذين يتابعون عمليات ٱلتصويت من ٱلبداية إلى إعلن ٱلنتائج عن طريق
ي.
ٱلمجلس ٱلدستور ّ

األسئلة
ص
أوال  :فهم النّ ّ
ّ
أ -أجب عن ٱألسئلة ٱلتية :
ص.
 -1ضع عنوانا مناسبا للن ّ
لرئاسية ؟
 -2من ٱلذي يختار في ٱلنتخابات ٱ ّ
 -3ماذا يتمنى إبراهيم ؟

()09 pts
()03 pts

01-19G13A- 20
LANGUE VIVANTE II

Epreuve du 1er groupe

ب-أجب بـ "صحيح" أو"خطأ"
سياسة كثيرا.
 -1يحب إبراهيم ٱل ّ
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(

)

 -2ت ن ّ
ظم ٱلمعارضة وٱلوزارة ٱلداخلية ٱلنتخابات( .

)
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ج -اختر ٱلجواب ٱلصحيح :
سنغال على تنظيم انتخابات نزيهة لنها :
 تعودت ٱل ّ
 دولة ديموقراطية. دولة دكتاتورية. دولة ملكية.ص:
د -ترجم ما تحته خط من ٱلن ّ

()03 pts

()08 pts

ثانيا  :المهارة اللغويّة :
ص ما يلي :
أ -استخرج من ٱلن ّ
 -1اسم إشارة.
 -2جملة ٱسمية.
 -3فاعل.
 -4جمعا مذكرا سالما.
 -3أدخل "إن" ثم "كان" على ٱلجملة ٱلتية وغيّر ما يلزم :
النتخابات نزيهة
ج -هات ٱسم ٱلفاعل وٱلمصدر للفعلين ٱلتيين :
تعود  -أشرف
د -ص ّحح ما تحته خط في ك ّل جملة من ٱلجمل ٱلتية :
 -1أنت تذهب إلى ٱلمدرسة.
 -2أنتما لن تأكلن في ٱلُفصل.
 -3لم يبكي ٱ ّ
لطُفل في ٱلصباح.
 -4يا تلميذ اكتب هذا ٱلدرس.
()03 pts
ثالثا  :اإلنتاج
رت ّب كلمات ك ّل سطر لتصبح جملة مفيدة :
الريُفية.
 -1اجتماعية – الهجرة – ظاهرة – ّ
لرياضة –كرة – بين – القدم – شعبية – أكثر.
 -2أنواع ٱ ّ
 -3العامة – يجب – على ٱلممتلكات – على ك ّل – المحافظة – مواطن.
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