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)points١٢: (Compréhension écrite-I

روحة على نص مكتوب منتقى من بینمھارة القراءة والفھم الكتابي لدى الطالب من خالل إجابتھ على أسئلة مطھذا السؤالیقیس
النصوص الواردة في المنھاج حرفیًا أو نص یأتي مصاغًا من مفردات و تراكیب و أفكار موازیة لما ھو وارد في المنھاج و تكون 

.... ) –تعلیل حیحة مع تعلیل من النص  أو بدون أشر إلى اإلجابة الص-صح  / طأخ-ختیار من متعّدد ا: ( سئلة موضوعیة األ
.بسیطة تتناسب و مستوى الطالبأو أسئلة تقلیدیة شریطة أن تكون اإلجابة علیھا مختصرة و 

A) Cinq énoncés ( QCM ) ou ( V/F ).
١-
٢-
٣-
٤-
٥-

B) Répondez à la question suivante:
٦- Question.

II- Grammaire et structures de la langue: (٨ points)
الطالب وقدرتھ على فھم وظائف مكونات اللغة و كیفیة  استخدامھا ضمن سیاق تواصلي ویتضمن تمرینات مھارةھذا السؤالیقیس

:   أو موازیة لھا ، و تكون على شكل ) الكتاب و دفتر األنشطة(واردة في المنھاج ) قواعدیة(تقارب  عدة موضوعات لغویة و نحویة 
.)رى من التمرینات ، و ذلك في جمل تواصلیة أو ضمن سیاق معینأو أنواع أخ" ملء فراغ " أو" اختیار من متعّدد" )

A) Choisissez la bonne réponse: ( QCM)
٧-
٨-
٩-
١٠-
١١-
١٢-
١٣-
١٤-
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-

B) Exercice
١٩-
٢٠-

III-Associez les répliques de la colonne 'A' avec celles de la colonne 'B' pour constituer un
dialogue( ٥pts)

یقیس ھذا السؤال مھارة الطالب في التواصل و قدرتھ على فھم الجواب وصیاغة األسئلة المناسبة لھ بتوظیف مكتسباتھ اللغویة في
ویحاكي ھذا السؤال مضمون الحوارات والموضوعات التي درسھا الطالب في قسم الفھم و التعبیر الشفویین أو ما یوازي ،ذلك 

.ذلك ویتناسب مع ما تعلمھ في ھذا المجال خالل سني دراستھ

A B
٢١- a-
٢٢- b-
٢٣- c-
٢٤- d-
٢٥- e-

IV- Expression écrite: ( ٥ points)
الطالب و قدرتھ على التعبیر كتابیًا حول موضوعات تھمھ مستعینًا باألدوات اللغویة التي اكتسبھا سابقًا، و ھذا السؤال مھارةیقیس  

یستلزم من أو ما یوازیھ و ھو یتضمن موضوع إنشاء وارد في المنھاج . قدرتھ على إبداء رأیھ و إثبات حججھ بلغة بسیطة و واضحة 
.إلى أفكار و عناصر و یقوم بعدھا بكتابة جمل مترابطة بعیدًا عن الحشو و التكرارالطالب تحلیل السؤال 

٢٦- Traitez le sujet suivant.

………………………………….
انتھت األسئلة


