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ال ّتصحيح Le corrigé /
عاقبة ال ّتبذير
ص(08pts) :
ّأوال :فھم ال ّن ّ
أ :-/اإلجابة عن األسئلة )(03pts
 -1يتح ّدث أحمد مع صديقه موسى.
ُ
خبر اليوم أ ّنه لم يبق بينه وبين ال ّتقاعد ّإال وقت قليل.
 -2أحمد حزين أل ّنه أ ِ
 -3يعيش أحمد مع أسرته بعد ال ّتقاعد في حيّ فقير وفي بيت حقير لم يكتمل بناؤه وليس
فيه ماء وال كھرباء.
ب -/أجيب ِبـ )صحيح( أو )خطأ((02pts) :
 -1كان أحمد يقتصد من ماله.

)خطأ(

 -2كان أحمد ّ
يبذر أمواال كثيرة في مناسبة الرّ جوع من م ّكة) .صحيح(
ج -/ال ّترجمة )(03pts
ص.
ص من" :وھكذا صار ..."...إلى آخر ال ّن ّ
أترجم ال ّن ّ
Ainsi, après la retraite, Ahmadou vivait avec sa grande famille, dans un quartier pauvre et dans une
maison modeste dont la construction n’était pas encore terminée, sans eau ni électricité.

ثانيا :المھارة اللغو ّية ).(08pts
ص(02pts) :
 -/1أستخرج من ال ّن ّ
-

فعال مضارعا مجزوما :يكن )لم( – يبق )لم( – أستع ّد )لم(...
مبتدأ :أحمد ) ّ
موظف( – المشكلة )ھي( – ھذا )خطؤك(...
جمعا مؤ ّنثا سالما :سيّارات – المناسبات...
جمع تكسير :بيوت  -أموال...
َ
الصحيح(02pts) :
 -/2أختار الجواب ّ
أ /ھؤالء ھم الّذين خرجوا من الفصل.
ّ
الموظفان يتقاضيان.راتبا محترما.
ب/
ج /لم يكتب.ال ّتلميذان درسھما.
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د /أيّھا ال ّتالميذ ،ا ُخرجوا من الفصل.
 -/3أدخل "إنّ " ث ّم "صار" على الجملة ال ّتالية(02pts) :
ّ
موظفٌ
إنّ  :إنّ أحم َد
ّ
موظ ًفا
صار :صار أحم ُد
 /4أك ّمل الجدول اآلتي(02pts) :
الــــفــــعــــل اســــم الــفـاعــــل
مُــــتــحــ ِّدث
يــتــحــ ّدث
ـــــــــــــارفٌ
َع
ف
ـــــر َ
َع َ
ِ

الــمــــصـــدر
ـــــحــــــــ ُّد ٌ
ث
َت َ
مــــعــــرفــــة

ثالثا :اإلنتاج )(4pts
أعيد ترتيب كلمات كل ّ سطر لتصبح جملة مفيدة:
ً
 (1أَصْ َب َح ال ّتلوّ ُ
مشكلة كبير ًة في اَ ْل َعا َل ِم.
ث
ت العا ّم ِة واجبٌ وطنيٌّ .
 (2المحافظ ُة على الممتلكا ِ

