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مكتب الباكاروريا

الفروع/الشعب –L2 / L1b/L’1:املعامل 4:أو2
المجموعة الثانية

الفاكس  – 93 56 158 )228( :الهاتف18 56 128 :
Epreuve du 2eme groupe

النص:

LANGUE VIVANTE II

نظافةُُالبيئةُ

النظافة نوعان :نظافة خاصة ،ونظافة عامة .فالنظافة الخاصة نظافة جسم اإلنسان وثوبه
وطعامه وبيئته .أما النظافة العامة ،فنظافة األماكن العامة ،كالشوارع والحدائق .وتقع
مسؤولية النظافة الخاصة على األفراد .أمّا مسؤولية النظافة العامة فتقع على األفراد
والحكومات.
يُقاسُ  1تق ُّدم الدول – اليوم – بالنظافة ،فإذا كانت الدولة وسكانها يهتمون بالنظافة ،فهي
دولة متحضرة ،وإذا كانت الدولة وس ّكانها ال يهتمون بالنظافة ،فهي دولة متخلّفة.

2

ُينفق بعضُ الدول أمواال كثيرة في النظافة .و ُنشاهد – اآلن – في ك ّل مدينة عمّال
النظافة ،يجُوبون الشوارع  ،يحملون حاويات النظافة ،ويضعونها في سيارات خاصة،
تحملها إلى خارج المدينة ل ُتحرق .ويشارك المواطنُ الدولة في االهتمام بالنظافة ،حيث يضع
النفايات الخاصة ببيته ،والتي يجدها في الشوارع والحدائق في الحاويات.
العربيةُبينُيديكُُ,جُ2:صُ,232ُ:بتصرفُُُ.
األسئلةُ
ّأوالُ:فهم النص )ُ) 80 pts
أ /ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة ()80 pts
 -1يهت ّم الناس بالنظافة في الدول المتحضرة.

( )

ُ -2تحرق النفايات داخل المدينة..

( )
On mesure/ mesuré .
Sous – développé.
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 -0عمّال النظافة يقومون بإزالة القاذورات من الشوارع) ( .
ب /أجب عمّا يأتي) 82 pts( :
 -1على من تقع مسؤولية النظافة الخاصة؟
 -2ماذا تنفق بعض الدول على النظافة؟
ج /ترجم من..." :يُقاس" إلى "...دولة متخلفة)03pts(.".
ثانياُ:المهارة اللغوية () 80 pts
أ /هات مفرد كل من الكلمات اآلتية)82 pts( :
سيَّارات -ال َّشوارع – مُعلِّمون – أفراد.
ب /هات مصدر كل من الكلمات اآلتية) 82 pts( :
تق َّدم – علَّم– ُنشاه ُد – أنفق.
ج /استخرج من النص ما يلي.) 82 pts( :
 جمع مؤن ٍث سالمًا.
 فعال مضارعا مرفوعا.د /أدخل "إنّ " على الجملة اآلتية) 02pts) :
النظافة نوعان
ثالثاُُُ:اإلنتاج ()04pts
كوّ ن جملة مفيدة مع كل كلمة من الكلمات اآلتية:
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ال ِّديمُقراط َّي ُة – التبذي ُر – يتعاونُ – ينتق ُل.
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