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التّصحيح Le corrigé
ص
أوال  :فهم النّ ّ
ّ

()09 pts
()03 pts

أ-اإلجابة عن األسئلة :
الرئاسيّة  -االنتخابات.
 -1االنتخابات ّ
رئيس الجمهوريّة.
الرئاسيّة
 -2يختار في االنتخابات ّ
ُ

سنغال ّ
 -3يتمنّى إبراهيم أن يفوز المتر ّ
وأال تحدث اضطرابات سياسيّة بعد االنتخابات.
شح األنسب لل ّ
()02 pts

ب -اإلجابة بـ "صحيح" أو "خطأ"
(خطأ)

سياسة كثيرا.
 -1يحبّ إبراهيم ال ّ

ّ -2
تنظم المعارضة ووزارة الدّاخليّة االنتخابات( .خطأ)
()01 pt

صحيح :
ج -اختيار الجواب ال ّ
سنغال على تنظيم انتخابات ألنّها :
تعودت ال ّ
ّ 
 -دولة ديموقراطيّة.

()03 pts

د -الترجمة :

Modou et Ibrahima sont deux amis. Le premier milite dans un parti politique, quant au second (Ibrahima),
eh bien, la politique ne l’intéresse pas beaucoup.
? Est-ce que les élections seront libres et transparentes

-

Je souhaite que le meilleur candidat pour le Sénégal gagne et qu’il n’y ait pas de perturbations post-

-

électorales.

ثانيا  :المهارة اللغويّة :

()08 pts

ص:
أ -االستخراج من النّ ّ

()02 pts

اسم إشارة  :هذه  -ذلك
َ -1
ي…
 -2جملة اسميّة  :مود وإبراهيم صديقان – إبراهيم ينتمي إلى حزب سياس ّ
ضمير المستتر في " :ينتمي" – المتر ّ
سياسة في " :ال ته ّمه
شح في " :أن يفوز المترشح" ال ّ
 -3فاعال  :ال َ
سياسة"…
ال ّ
مفوضي ...
 -4جمعا مذ ّكرا سالما  :ال ّ
سنغاليّون – المراقبين – الدّوليّين – المحلّيين – ّ
ب-أدخل ّ
"إن" ث ّم "كان" على الجملة اآلتية وغيّر ما يلزم :
ّ
إن االنتخابات نزيهة  /كانت االنتخاباتُ نزيهة

()02 pts
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ج -اإلتيان باسم الفاعل والمصدر:
تعود  /أشرف ُ :م ْشرف – إشراف.
تعود ّ -
تعود ُ :م ّ
ّ

()02 pts

د -تصحيح األخطاء:
 -1أنت تذهبين إلى المدرسة.
 -2أنتما لن تأكال في الفصل.
 -3لم يبكـ ّ
صباح.
الطفل في ال ّ
 -4يا تالميذ ا ُ ْكت ُبُوا هذا الدّرس.
ثالثا  :اإلنتاج

()03 pts

ترتيب كلمات ك ّل سطر لتصبح جملة مفيدة :
الريفيّة ظاهرة اجتماعيّة.
 -1الهجرة ُ ّ
الرياضة.
 -2كرة القدم أكثر شعبيّة بين أنواع ّ
 -3يجب على ك ّل مواطن المحافظة على الممتلكات العا ّمة.

