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مكتب الباكاروريا

الفروع/الشعب –L’1-L2 /L1a / L1b:املعامل 4:أو  3أو2

الفاكس  – 93 56 158 )228( :الهاتف18 56 128 :
Epreuve du 1ER groupe

النص:

14 G 08 A 01
امل ّدة3 :ساعت

المجموعة األولى

LANGUE VIVANTE 1

المحافظة على الممتلكات العامة

مصطفى وإسماعيل طالبان في الجامعة .وقد تعارفا منذ سنوات وأصبحا صديقيْن وف َّييْن.
وفي أحد األيام جلسا يتحدثان في الحرم الجامعي.1
قال مصطفى لصديقه إسماعيل :إن الحكومة قد ظلمتنا ,فنحن اآلن في شهرنا الثالث,
ولما تأت ِم َن ُح َنا الدراسية ,والطعام في مطعم الجامعة كذالك ليس على المستوى المطلوب,
لذا فأنا أنوي المشاركة في اإلضراب القادم.
 إسماعيل :وماذا تعزمون فعله في هذا اإلضراب؟ مصطفى :س ُنخرب المرافق العامة ,ونعطل السير ,وربما نحرق الحافالت! إسماعيل :ماذا تقول يا حبيبي !؟ فهل تظن التخريب والتعطيل والحرق حالًّللمشكالت؟
 مصطفى :نعم يا أخي ,ألن الدولة ال تهتم بنا وال تستمع إلى مطالبنا. إسماعيل :إنني ال أوافق على مثل هذا الرأي .أال ترى أن هذه المرافق والحافالتْ
جدت ألجْ لنا وألجْ ل غيرنا ,فكيف يكون لنا الحق في تخريبها
من الممتلكات العامة وُ
وحرْ قها؟
َ
ْ
والبطش ,فماذا تريد منا؟
 مصطفى :إن الحكومة اآلن ال تعرف إال لغة القوة إسماعيل :أرى أن األفضل أن نصبر وأن نتبع أسلوب الحوار واإلقناع ,ألننا بشر,ويجب أن نتصرف كبشر ال كحيوانات.
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 مصطفى :أحسب كال َمك صحيحًّ ا ,ورأ َيك جميال وأنه ال بد من الجهد الفردي والجماعي لتقدم هذا البلد .وشكرا يا حبيبي ,سأذهب اآلن وأحاول أن أ ُ ْقن َِع اآلخرينمن زمالئي الطالب.
المفردات:
الحرم الجامعي / le campus universitaire :المنح الدراسية / les bourses d’étude :اإلضراب/ la grève :
اإلقناع/ la persuasion :

األسئلة
أوال :فهم النص)08.5pts( :
أ /أجب عن األسئلة التالية)04pts( :
 -1لماذا ينوي مصطفى اإلضراب؟
 -2متى تعارف الصديقان؟
 -3كيف الطعام في الجامعة؟
 -4هل وافق إسماعيل على رأي صديقه؟
ب /ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة
في الجمل اآلتية.)01.5pts( :
 -1الحرق والتخريب والتعطيل حل للمشكالت.

(

)

 -2لم تصل المنح الدراسية في وقتها.

(

)

 -3أسلوب الحوار واإلقناع هو األفضل.

(

)

ج /ترجم من " مصطفى :إن الحكومات "...إلى "...كبشر ال كحيوانات" )(03pts

ثانيا :المهارات اللغوية)07.5pts( :
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أ) استخرج من النص ما يلي)03pts( :
 -1خبرا مثنى منصوبا.
جمع مؤن ٍ
ث مجرورًّ ا.
-2
َ
 -3مصدرا.
ب) صرف ما بين القوسين إلى األمر في الجمل اآلتية)01.5pts( :
 -1أنتم يا تالميذي ( َح ِف َظ) دروسكم جيدا.
َ -2
أنت وصديقُك ( َنا َم) في الغرفة.
ت (اِسْ َت َم َع) إلى األستاذ.
 -3أن ِ
ج) إمإل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات اآلتية وغير ما يلزم)03pts( :
)إِنَّ  -أَنْ – إِنْ (.
ك َت ْن َج ُح.
َ ...... -/1تجْ َت ِه ُد ِفي ُد ُروسِ َ
ُ ْ ْ
..... -/2ال ُم ْم َتلَ َك ُ
ِيع.
ات ال َعا َّمة ِملك لِل َجم ِ
ُ
ب.
ار ُ
اإلضْ َرا ِ
ك ِفي ِ
 -/3أ ْن ِوي.....أ َش ِ
ثالثا :اإلنتاج)04pts( :
اختر أحد الموضوعيْن
الموضوع : 1تحدث عن واجب المواطن نحو الممتلكات العامة.
الموضوع : 2تكلم عن الهجرة من الريف إلى المدينة.

