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  Le corrigéالّتصحيح 

  )pts 09(                         فھم الّنّص  :  أّو�
  )pts 04(                                                             : ا�جابة عن ا�سئلة / أ

 ...الھواية، أھّمّية الّرياضة : العناوين المناسبة الممكنة   -1
 .ھواية إبراھيم ھي الّرياضة البدنّية -2
تقّوي الجسم، تنّشط الجسم، تساعد : ذكر سببين من أسباب اختيار إبراھيم الّرياضة   -1

 ...على مقاومة ا)مراض 
 .واية )ّنھا ضرورّية .كتمال صّحة ا,نسانالّرياضة ليست مجّرد ھ  -2
  )pts 02(    :أمام الخاطئة ) x(أمام العبارة الّصحيحة والع�مة ) √(وضع الع�مة /  ب
  )√.               (أحمد وإبراھيم صديقان -
  )x.      (الّرياضة مصدر رزق ,براھيم -
 )√(       .      الّرياضة تقّوي العض1ت -
 )x.   (ّنه يمارس الّرياضةإبراھيم بدين ) -

  )pt 01( :                          أمامه   )X(اختيار الجواب الخاطئ بوضع ع�مة / ت
 : اختار إبراھيم الّرياضة البدنية )ّنھا 

  .تنّشط الجسم وتقّوي العض1ت -
 .تؤّثر إيجابّيا في العقل -
 )X(. مصدر رزق -

 )pts 02(                                            :                           الّترجمة/ ث
- Quel est ton loisir ?  
- Ibrahima : le sport est mon loisir. 
- Ahmadou : pourquoi tu l’as choisi ?  
- Ibrahima : je l’ai choisi parce qu’il renforce le corps et le rend dynamique, et la pratique du 

sport influe sur la santé de l’esprit, car un esprit sain dans un corps sain. 
  
 

 )pts 07(                  : المھارة الّلغوّية :  ثانيا
 )pts 02(                                                   : ا�ستخراج من الّنّص ما يلي / أ

 .صديقان: مثّنى  -1
 ...تنعكس، أتعّرف، ُتدخل : فع1 مزيدا -2
 ...  لينقَص : مضارعا منصوبا  -3
 ...س1مة، ومقاومة : مصدرا  -4
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  )pts 03(                                        :تصحيح كلّ عبارة من العبارات ا/تية / ب
  .أّن الولدْين لن يرجعا إلى البيتأرى  -
 .في الملعب خمسة .عبين وأربع كرات -
 .الّزمي1ن صارا طالبين -

 )pts 02(                                       : ھات جمع كلّ كلمة من الكلمات ا/تية / ت
س / أصدقاء : صديق        .  مؤمنات: مؤمنة / قرى : قرية / المدّرسون : المدر@
   )pts 04(                               ا�نتاج : ثالثا

  )pts 02(                           : ضع سؤا� مناسبا لكلّ  جواب من ا�جوبة الّتالية /  أ
 

 .بكم اشتريت المحفظة ؟ اشتريت المحفظة بخمسة آ.ف فرنكا -1
 .متى ترّدھا إلّي ؟ سوف أرّدھا إليك يوم غدٍ  -2
 .كم كتابا عندك ؟ عندي عشرة كتب -3
 .بم تغسل يدْيك ؟ أغسل يدّي بالّصابون -4
   )pts 02(                           : إعادة ترتيب كلمات كلّ سطر لتصبح جملة مفيدة / ب
 .يقوُم محّمد ببعض الحركات الّرياضة كلJ يوم  -1
 . لباكرُ أفضُل ا)وقاِت لممارسِة الّرياضِة الّصباُح ا  -2

 


