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   Le corrigéالّتصحيح 

 
 )pts 11(                             فھم الّنّص : أّو

 )pts 04(                                                       :ا�جابة عن ا�سئلة   -1

 .ولدت فكرة إنشاء منّظمة ا�مم المّتحدة خ�ل الحرب العالمّية الّثانية   -أ 

  .أّسست منّظمة ا�مم المّتحدة في مدينة سان فرانسسكو ا�مريكّية  - ب
 : من أھداف المنّظمة   - ت

 .ترسيخ الّسلم العلمي -   

 تعزيز احترام حقوق ا'نسان     - 

 مكافحة ا�مراض     - 

 الحّد من الفقر      - 

 إلخ... حماية البيئة      - 

منّظمة  -منّظمة الصّحة العالمّية  -منّظمة ا�مم المّتحدة للبيئة  - : وّكالتان للمنّظمة   - ث
 إلخ... منّظمة ا�مم المّتحدة للّطفولة  -اعة ا�غذّية والّزر

 )pts 02(        أمام العبارة الخاطئة) x(أمام العبارة الّصحيحة وع�مة ) √(وضع ع�مة   - 2
 )x.                 (منّظمة ا�مم المّتحدة منّظمة إقليمّية         - أ

 )√.   (جميع الّدول ا�عضاء في المنّظمة دول مستقلّة      - ب
 )x.               (; تھتّم منّظمة ا�مم المّتحدة بالّطفولة     - ت
 )x(تشّجع منّظمة ا�مم المتحدة ا'رھاب                         - ث
  )pts 02(               ) :  ب(بما يناسبھا في قائمة ) أ(قائمة  وصل الكلمة في  -3

 )ب)                                           (أ(        

  منّظمة ا�مم المّتحدة للبيئة -ا�مراض                                  -   

  منّظمة الصّحة العالمّية  -الجوع                                        -   

  منّظمة ا�غذّية والّزراعة   -الّتعليم                                       -   

  منّظمة ا�مم المّتحدة للّتربّية والعلوم والّثقافة   -                              الّتلّوث      -   

  محكمة ا�مم المّتحدة لّ�جئين -                                                  
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  ) pts 03(                                                  : ترجم ما تحته خّط في الّنّص  -4

L’idée de création des Nations unies est née pendant la 2éme guerre mondiale. 

- L’Organisation des Nation unies est composée d’organes principaux, tels que : 
l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, la Cour Pénale Internationale et le 
Secrétariat général    

Elle vise à renforcer la paix mondiale.  

 

  )pts 06(                  المھارات الّلغوّية  : ثانيا 

 )pts 02(                                                  : استخراج ما يلي من الّنّص   -1
 ...وجد  –كان  –ساد  –ولد : فع� معتّ�     - أ

 ) دولة 192(و دولة في ) بلدا 51في (بلدا : عدد تمييَز   - ب
 إلخ... حّق  –إنشاء  –الّس�م  –إح�ل  –إحساس  –حرب  –فكرة : مصدرا   - ت
س   -المّتحدة : اسم فاعل   - ث  . مستقلّة -مؤس?
 ) pts 02:                         (كتابة العدد في الجملة الّتالية بالحروف مع الّشكل   -2

 .ول ا�عضاء مئة واثنتين وتسعين دولةً بلغ عدد الدّ    

  )pts 02(           :تحويل ما تحته خّط في الجملة الّتالية إلى الجمع المؤّنث الّسالم   -3

 . الّتلميذات الّ�تي يحترمن المعلّماتأحّب     

  )pts 03(ا�نتاج                : ثالثا 

  مــتـــروكــ لـلـــمـــصــــّحــــح

 


