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اللغة الفرنسیةلمادة)العلميالفرع (ة العامةالثانویالدراسة امتحان شھادة
٢٠١٣اعتبارًا من العام الدراسي وفق المناھج الحدیثة 

 :٣٠٠
I. Lecture et compréhension écrite : (١٢٠ points)

:ثالثة أقساممن ھذا السؤالیتألف
روحة على نص مھارة القراءة والفھم الكتابي لدى الطالب من خالل إجابتھ على أسئلة مطانیقیس:الثانيواألولانالقسم

یة لما ھو نص یأتي مصاغًا من مفردات و تراكیب و أفكار موازالنصوص الواردة في المنھاج حرفیًا أومكتوب منتقى من بین
.  وارد في المنھاج

) عكوس-مرادفات( سؤال یقیس قدرة الطالب على تحدید معاني عدد من المفردات المفصلیة في النص : الثالثالقسم

A. Répondez par "vrai" ou "faux":
Dans ce texte…
١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.

B. Répondez aux questions suivantes:
٩.
١٠.
١١.

C. Choisissez la bonne réponse: (synonyme ou contraire)
١٢. Le synonyme de "         " est: a) b)

c)
١٣. Le contraire de "         " est: a) b)

c)

II. Grammaire et activités de langue: (٩٠ points)

تمرینات استخدامھا ضمن سیاق تواصلي ویتضمندرتھ على فھم وظائف مكونات اللغة و كیفیة  قالطالب ومھارةھذا السؤالیقیس
، من مستوى الطالبأو موازیة لھا) الكتاب و دفتر األنشطة(واردة في المنھاج ) قواعدیة(تقارب عدة موضوعات لغویة و نحویة 

، و ذلك في جمل تواصلیة أو ضمن أو أنواع أخرى من التمرینات" ملء فراغ " أو" اختیار من متعّدد:   "و تكون على شكل 
.سیاق معین

(Outre les différents points grammaticaux abordés dans le manuel, cette question porterait sur les

pré acquis des élèves et les outils de la langue déjà étudiés lors des années précédentes :

" les prépositions, les déterminants, les pronoms, le genre, le nombre etc…").

A. Choisissez la bonne réponse:

١٤. a) b) c)

١٥. a) b) c)

١٦. a) b) c)

١٧. a) b) c)
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١٨. a) b) c)

١٩. a) b) c)

٢٠. a) b) c)

٢١. a) b) c)

٢٢. a) b) c)

٢٣. a) b) c)

B. Exercice

٢٤.

٢٥.

C. Exercice

٢٦.
III. Complétez le texte avec les éléments suivants: (٣٠ points)

( les numéros ٢٧,٢٨,٢٩,٣٠,٣١,٣٢)

وتوظیف ،مھارة الطالب في تحدید معاني بعض الكلمات و التراكیب من خالل اإلحاطة بالمعنى العام للسیاقیقیس ھذا السؤال 
مكتسباتھ اللغویة في ذلك ویحاكي ھذا السؤال مضمون الحوارات والموضوعات التي درسھا الطالب في قسم الفھم و التعبیر 

.السابقةفي ھذا المجال خالل سني دراستھما تعلمھفي المستوى یراعيالشفویین أو ما یوازي ذلك و
.

(Ou) III. Trouvez la question pour chacune des réponses suivantes: (٣٠ points)
قیس ھذا السؤال مھارة الطالب في التواصل كتابیًا و قدرتھ على فھم الجواب وصیاغة األسئلة المناسبة لھ بتوظیف مكتسباتھ ی

ویحاكي ھذا السؤال مضمون الحوارات والموضوعات التي درسھا الطالب في قسم الفھم و التعبیر الشفویین أو ، اللغویة في ذلك
.تعلمھ في ھذا المجال خالل سني دراستھتناسب مع ما ما یوازي ذلك وی

IV. Expression écrite : ( ٤٠ points)

٣٣. Traitez le sujet suivant:
درتھ على التعبیر الكتابي من حیث الفكر و التراكیب و ترابط الجمل حول أحد الموضوعات قیقیس ھذا السؤال مھارة الطالب و 

.أو ما یوازیھاالواردة في المنھاج

V. Traduction: ( ٢٠ points)
Version : Traduisez  en  arabe:
٣٤. Une phrase à traduire.

، علمًا أن ھذه )العربیة(باللغة األم ایقیس ھذا السؤال قدرة الطالب على فھم المعنى العام لجملة باللغة الفرنسیة و صیاغتھ
.ىمن المحتوتكون مقتبسة حرفیًاقد الالجملة 

---------------------------------------------------------------

انتھت األسئلة


