EXERCICES C.S

S22

ــــر ةاءة
ـق ة
قة رـر ةر قأ قف ةـراد القـ ةعـائــلةـ ـة ـزي ة ةـار ةة قأقـا ـربـــه قــم ـفـي القـ ةمـ ـديـنةـ ـة القـمـ ةجـا ـو ةر ـة  .تةـ قبـعـد ةمـ ـديـنةـة ق قالقة ــار ـب
ـلسـ ةفـ ـر
ةع قـن ةمـ ـديـنةـ ـة القـ ةعـائــلةـ ـة ةح ةـوال ة قــي ـت قـسـ ـع ة
ـيـن ـكـيـلـو ـمـ قت اــرا  .ـا قسـتةـ ةعـ رد القـ ةجـ ـمـيـع ـل ر
ـات بةـ قيـنةـ ةمـا ةوضة ـ ةعـهةـا ق قال قطـ ةفـال
ـب ةو ةجـه ةرـز ق قالب القـهةـدة ايةـا ةو القـ ةحـلةـ ـوي ر ة
فةـ ةحـضر ةـر ـت ق مالم القـ ةحـ ةقـائـ ة
الـسـير ةـار ـة
 .ـفـي صـنقـد ـ
وق ر
ـان الرـ يذي ةسـخ ةرـر لةـنةـا هةـ ةذا ةو ةمـا
الـسـ ةفـ ـر" سـ قبـ ةح ة
ةر ـك ة
ـب القـ ةجـ ـمـيـع ر
ـاء ر
الـسـير ةـار ةة  ،ةردردوا د ةع ة
ـون " ةو ـان ةقـطـلةـقـوا بــ ةحـ ةم ي
 .كـنرـا لةـه مـ ققـ ـنر ة
ـيـن ةو انرـا الةــى ةربـــنةـا لةـمـنقـ ةقـ ـلـب ة
ـاس ةو فة ةـرحي
ل ل
الـر قحـلةـ ـة ـا قسـتةـ ةمـ ةع قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد ةو القـ ةجـ رد ـة قأ رمـا مـ ةحـ رمـد فةـ ةق ةـر قأ
ـخ ةل ةل ـ
ـكـتةـابةـه ةو ةر ةسـ ةم ق
ــيـرا ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـرهةـا بةـ قيـنةـ ةمـا
ـت فةـا ـطـ ةمـة بةـالـونةـاتـ اا مـلة رـونةـ اة ةو ةم قـس ــجـدا ا ةكـب ا
.نةـا ةم ق
ـب
ـت ةشـ قيـ ةمـاء بــس قـر ةعـ ية ـم ةـن الـترـ ةع ـ
الـرا ةحـ ـة.
بةـ قعـدة ةسـا ةعـ ية ـم ةـن ر
ـيـر ية ـلـ ةيـأخخـذوا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
الـسـ ةفـ ـر ،ت ةةـوقرـفـوا ـعـ قنـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
ـلـر ةج ـ
ـال بةـ قيـنةـ ةمـا ـا قشـتة ةـر ـت ق مالم ةطـ ةعـا امـا ةو ةع ةـصـائـ ةـر
ةدخةـ ةل ق قال قو ةلد ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه القـمـخ رةـص ةـصـ ـة ـل ـ
 .ـلـلقـ ةجـ ـمـيـع ـ  .ةم ة ق
الـر قحـلةـ ـة
الـسـير ةـار ةة بــالق ةـوقـو ـد ةو ـا قسـتةـ ةعـ رد ـلـم ةـو ةاصـلةـ ـة ـ
ـل ق قالب خ رةـز ةان ر
Vocabulaire :

 /ـان ةقـطـلة ةـق  : partir :ةح ةـوال ة قــي  : / environ /ةر رد ةد  / réciterتةـ قبـعـد ةع قـن
الـرا ةحـ ـة  :/ un peu de repos:بــ ةحـ ةم ي
ـاس
ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر

Eloignée (est à …) :

 /الق ةـوقـود :

le carburant

avec enthousiasme

خ رةـز ةان : un réservoir: /د قةو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه  : W.C /الـترـ ةعـب
اصـلةـ ـة continuer:
م ةـو ة
La fatigue

ـون "
ـان الرـ يذي ةسـخ ةرـر لةـنةـا ه ةةـذا ةو ةمـا كـنرـا لةـه مـ ققـ ـنر ة
ـيـن ةو انرـا الةــى ةربـــنةـا لةـمـنقـ ةقـ ـلـب ة
" سـ قبـ ةح ة
ل ل
" Gloire et pureté à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n’étions pas capables
"de les dominer. Et c’est vers notre Seigneur que nous retournerons
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: Traduire en français le

Exercice 1

الـر قحـلةـ ـة ـا قسـتةـ ةمـ ةع قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد ةو القـ ةجـ رد ـة قأ رمـا مـ ةحـ رمـد فةـ ةق ةـر قأ
ـخ ةل ةل ـ
ـكـتةـابةـه ةو ةر ةسـ ةم ق
ــيـرا ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـرهةـا بةـ قيـنةـ ةمـا
ـت فةـا ـطـ ةمـة بةـالـونةـاتاـا مـلة رـونةـ اة ةو ةم قـس ــجـدا ا ةكـب ا
.نةـا ةم ق
ـب
ـت ةشـ قيـ ةمـاء بــس قـر ةعـ ية ـم ةـن الـترـ ةع ـ
الـرا ةحـ ـة.
بةـ قعـدة ةسـا ةعـ ية ـم ةـن ر
ـيـر ية ـلـ ةيـأخخـذوا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
الـسـ ةفـ ـر ،ت ةةـوقرـفـوا ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
ـلـر ةج ـ
ـال بةـ قيـنةـ ةمـا ـا قشـتة ةـر ـت ق مالم ةطـ ةعـا امـا ةو ةع ةـصـائـ ةـر
ةدخةـ ةل ق قال قو ةلد ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه القـمـخ رةـص ةـصـ ـة ـل ـ
 .ـلـلقـ ةجـ ـمـيـع ـ
 .ةم ة ق
الـر قحـلةـ ـة
الـسـير ةـار ـة بــالق ةـوقـو ـد ةو ـا قسـتةـ ةعـدر ـلـم ةـو ةاصـلةـ ـة ـ
ـل ق قالب خ رةـز ةان ر
Pendant le voyage, Amine et Saïd ont écouté les contes du grand père et de la
grand-mère tandis que Mohamed a lu son livre. Fatima a dessiné des ballons
colorés et une grande mosquée sur son cahier tandis que Chayma s’est vite
endormie dû à la fatigue.
Après une heure de voyage, ils se sont arrêtés au niveau d’une petite station
pour prendre un peu de repos.
Les garçons sont entrés aux toilettes réservées aux hommes tandis que la mère a
acheté de la nourriture et du jus pour tout le monde.
Le père a rempli le réservoir de la voiture avec de l’essence et il s’est préparé
pour poursuivre le voyage.
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Exercice 2 : Relire le texte de lecture et répondre aux questions

 :قأ قسـ ـئـلةـة الـن ر ـ
ــص
ـات الـن ر ــص
 :ـا قسـتةـخق ـ ير قج ةشـخق ــصـير ة
ق مالم ةو ق قالب ةو قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ةو القـ ةجـد ةو القـ ةجـدر ة ةو مـ ةحـ رمـد ةو فةـا ـطـ ةمـة ةو ةشـ قيـ ةمـاء
ةمـا ةذا قة رـر ةر قأفق ةـراد القـ ةعـائــلةـ ـة؟
قة رـر ةر قأفق ةـراد القـ ةعـائــلةـ ـة ـزي ة ةـار ةة قأقـا ـربـــه قــم ـفـي القـ ةمـ ـديـنةـ ـة القـمـ ةجـا ـو ةر ـة
ةم قـن ةر ةس ةـم ةعـلةـى ةدفقـتة ـ ـر ـه ؟
فةـا ـطـ ةمـة ةر ةسـ ةم ق
ـت ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـرهةـا
ةك قـم تةـ قبـعـد ةمـ ـديـنةـة ق قالقةـا ـر ـب ةع قـن ةمـ ـديـنةـ ـة القـ ةعـائــلةـ ـة؟
ـيـن ـكـيـلـو ـمـ قت اــرا
تةـ قبـعـد ةمـ ـديـنةـة ق قالقةـا ـر ـب ةع قـن ةمـ ـديـنةـ ـة القـ ةعـائــلةـ ـة ةح ةـوال ة قــي ـت قـسـ ـع ة
الـسـير ةـار ـة؟
ةمـا ةذا ةوضة ـ ةع ق قال قطـ ةفـال ـفـي صـنقـد ـ
وق ر
ـات
ـب ةو القـ ةحـلةـ ـوي ر ة
ةوضة ـ ةع ق قال قطـ ةفـال ـفـي صـنقـد ـ
الـسـير ةـار ـة القـ ةحـ ةقـائـ ة
وق ر
قأيق ةـن ت ةةـوقرـ ةف ـ
الـر قحـلةـ ـة ؟
ـت القـ ةعـائــلةـة ـخ ةل ةل ـ
ت ةةـوقرـ ةف ـ
ـيـر ية
ـت القـ ةعـائــلةـة ـخ ةل ةل ـ
الـر قحـلةـ ـة ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
الـر قحـلةـ ـة ؟
ةمـا ةذا فةـ ةعـ ةل ق قال قو ةلد ـخ ةل ةل ـ
الـر قحـلةـ ـة ـا قسـتةـ ةمـ ةع قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد ةو قة ةـر قأ مـ ةحـ رمـد ـكـتةـابةـه ةو ةدخةـلـوا
ـخ ةل ةل ـ
ـلـر ةج ـ
ـال
ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه القـمـخ رةـص ةـصـ ـة ـل ـ
ـلـ ةمـا ةذا ت ةةـوقرـ ةف ـ
الـر قحـلةـ ـة ؟
ـت القـ ةعـائــلةـة ـخ ةل ةل ـ
.ت ةةـوقرـ ةف ـ
الـرا ةحـ ـة
ـت القـ ةعـائــلةـة ـخ ةل ةل ـ
الـر قحـلةـ ـة ـلـتةـأخخ ةـذ ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
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ةمـتةـى ت ةةـوقرـ ةف ـ
ـت القـ ةعـائــلةـة ؟
ت ةةـوقرـ ةف ـ
الـسـ ةفـ ـر
ـت القـ ةعـائــلةـة بةـ قعـدة ةسـا ةعـ ية ـم ةـن ر
ةم قـن ةسـافة ةـر ـلـ ـزي ة ةـار ـة قأقة ــاربـ ـه؟
ق مالم ةو ق قالب ةو قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ةو القـ ةجـد ةو القـ ةجـدر ة ةو مـ ةحـ رمـد ةو فةـا ـطـ ةمـة ةو ةشـ قيـ ةمـاء
الـر قحـلةـ ـة؟
ةمـا ةذا فةـ ةعـ ةل ق قالب قةـ قبـ ةل ةو بةـ قعـدة ـ
ـات ةو ةم ة ق
الـسـير ةـار ـة بــالق ةـوقـو ـد
ةجـه ةرـز القـهةـدة ايةـا ةو القـ ةحـلةـ ـوي ر ة
ـل خ رةـز ةان ر
Exercice 3 : Relever les verbes du texte et les écrire à l’infinitif

ـب  ،ةر رددة ،ةسـخ ةرـر ،ـان ةقـطـلة ةـق ،ـا قسـتةـ ةمـ ةع
قة رـر ةر ،بةـعـدة  ،ـا قسـتةـ ةعـدر  ،ةحـضر ةـر ،ةجـه ةرـز ،ةوضة ـ ةع ،ةر ـك ة
ةر ةس ةـم ،نةـا ةم ،ت ةةـوقر ةـف ،قأخةـ ةذ ،ةدخةـ ةل ،ـا قشـتة ةـرى ،ةم ة ق
ـل
)Exercice 4 : Relever le bloc 9 du texte (pronoms possessifs

قـاربـــه قــم  ،ةوضة ـ ةع ةعـهةـا ،ل ةـنةـا ،كـنرـا ،لةـه ،ةربـــنةـا ،ـكـتةـابةـه ،ةدفقـتةـ ـر ـرهةـا
قأ ـ
Exercice 5 : Réécrire les phrases suivantes avec le duel

 .ــ مـ ةحـ رمـد ل ة رـو ةن ـكـتةـابةـه بــس قـر ةعـ ية
 .مـ ةحـ رمـد ةو رضق ةـوان ل ة رـون ةـا ـكـتةـابةـهـ ةمـا بــس قـر ةعـ ية
ــ ةشـ قيـ ةمـاء ت ةةـوقرـ ةف ق
ـيـر ية
ـت ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
ـيـر ية
ــ ةشـ قيـ ةمـاء ةو ةسـلقـ ةمـى ت ةةـوقرـ ةفـتةـا ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
قـت ةر ةسـ قم ـ
 .ــ قأن ـ
ـت ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـر ـكـ
 .ــ قأنقـتـ ةمـا ةر ةسـ قمـتـ ةمـا ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـركـ ةمـا
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الـرا ةحـ ـة
.ــ ةسـ ـمـيـر ةو قأيقـ ةمـن ةو رضق ةـوان قأخـذوا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
الـرا ةحـ ـة
.ــ ةسـ ـمـيـر ةو قأيقـ ةمـن قأخةـ ةذا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
 .ــ قأن ة
ـاربةـ ةكـ ـفـي ةمـ ـديـنةـ ـتـ ةكـ القـمـ ةجـا ـو ةر ـة
قـت ز قر ةت قأقة ـ
 .ــ قأنقـتـ ةمـا ز قرتـ ةمـا قأقةـا ـربةـكـ ةمـا ـفـي ةمـ ـديـنةـ ـتـكـ ةمـا القـمـ ةجـا ـو ةر ـة
السـير ةـار ةة
.ــ ةم قـر ةوى ت قةـر ةكـب ر
السـير ةـار ةة
.ــ ةم قـر ةوى ةو فةـا ـطـ ةمـة ت قةـر ةكـ ةب ـ
ـان ر
.ــ قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ةو رضق ةـوان ـا قسـتةـ ةمـعـوا ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد
.ــ قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ـا قسـتةـ ةمـ ةعـا ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد
 .القلقـ ةجـدر ة ةوضة ـ ةع ق
الـسـير ةـار ـة
ـت هةـ ـد ـد يرـ اة ـفـي صـ قند ـ
وق ـ
الـسـير ةـار ـة
 .القلق ـ ةجـدر ة ةو القـ ةجـد ةوضة ـ ةعـاهةـ ـد ـد يرـ اة ـفـي صـ قند ـ
وق ـ
رـــز القــهةـدة ايةـا ـل ــج ةيـرا ـنـ ـه
 .القـ ةعـم ةجــه ة
رـــزا القــهةـدة ايةـا ـل ــج ةيـرا ـنــهــ ةمـا
 .القـ ةعـم ةو القـ ةعـ رمـة ةجــه ة
.القـ ةعـ رمـة ت ةةــر ةك ق
ـت قةـ ـلـيـ ال ـم ةـن القـ ةحـلق ةـوى ـ قل قطـ ةفـا ـلــهةـا
.القـ ةعـ رمـة ةو ق مالم ت ةةــر ةكـتةـا قةـ ـلـيـ ال ـم ةـن القـ ةحـلق ةـوى ـ قل قطـ ةفـا ـلــهــ ةمـا
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Exercice 6 : lire et numéroter les phrases suivantes du texte dans l’ordre des
événements

ـت القـ ةعـائـلةـة بــ ةحـ ةم ي
ــ ـان ةقـطـلةـ ةق ـ
ـاس ةو فة ةـرحي.

3

ـات.
ــ ةجـه ةرـز ق قالب القـهةـدة ايةـا ةو القـ ةحـلةـ ـوي ر ة

2

ــ ةم ة ق
الـسـير ةـار ـة بــالق ةـوقـو ـد
ـل ق قالب خ رةـز ةان ر

9

ــ ةر ةسـ ةم ق
ــيـرا.
ـت فةـا ـطـ ةمـة بةـالـون ة ا
ـات مـلة رـونةـ اة ةو ةم قـس ــجـدا ا ةكـب ا

5

الـرا ةحـ ـة
ـيـر ية ـلـ ةيـأخخـذوا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
ــ ت ةةـوقرـفـوا ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة

8

ــ نةـا ةم ق
ـب.
ـت ةشـ قيـ ةمـاء بــس قـر ةعـ ية ـم ةـن الـترـ ةع ـ

6

ــ ةدخةـ ةل ق قال قو ةلد ـلـلقـ ةم ةـرا ـح ـ
ـلـر ةج ـ
ـال
ـيـض القـمـخ رةـص ةـصـ ـة ـل ـ

9

ــ قة رـرروا ةجـ ـمـيـ اعـا ـزي ةـ ةار ةة قأقـا ـربـــه قــم ـفـي القـ ةمـ ـديـنةـ ـة القـمـ ةجـا ـو ةر ـة.

1

ــ ـا قسـتةـ ةمـ ةع الق ةـولةـدة ـان ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد ةو القـ ةجـدر ـة.

4

الـسـ ةفـ ـر
ــ بةـ قعـدة ةسـا ةعـ ية ـم ةـن ر

7
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Exercice7 : Lire les phrases et à l’aide du vocabulaire appris remplacer les mots
en français par leurs équivalent en arabe

ـا قشـتة ةـرى القــ ةجـد ) . (des cadeaux et des gâteauxـ قلقةـا ـربــ ـه
ـات ـ قلقةـا ـربــ ـه  .ـا قشـتة ةـرى القــ ةجـد
هةـدة ايةـا ةو ةحـلةـ ـوي ر ا
ةدخةـ ةل ق قال قطـ ةفـال ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه )

femmes

(réservés aux

ــصـ ـة ـلـلـ ـن ةـسـا ـء
ةدخةـ ةل ق قال قطـ ةفـال ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه القـمـخ رةـص ة
القـ ةعـا ـئلةـة ) ( a décidéـزي ة ةـار ةة )( les voisins
ـيــر ـان ـزي ة ةـار ةة قة رــر ةر قت القـ ةعـائـلةـة
الق ــج ة
القـجـدر ة ) ( a distribuéالقـ ةحـلق ةـوى ةعـلةـى )(ses proches
ـاربـــهةـا ةو رز ةع ـ
ـت القـجـ ردة
القـ ةحـلق ةـوى ةعـلةـى قأقة ـ
ــن ةو ةج قـدت رـن ) (des ballons colorésـفــي )(une rue
قأنقـت ر
ــن ةو ةج قـدت رـن
ـفــي ةشـا ـرعي بةـالــون ةـاتا مـلة رـون ةـ اة قأنقـت ر
ي ة قـو ةم  l’Aïdةصـلرــى ) (tout le mondeـفـي ةم قـس ــجـ ـد )(notre quartier
ـفـي ةم قـس ــجـ ـد ةحـيـــنةـا ةصـلرــى القـ ةجـ ـمـيـع القـ ـعـيـد ي ة قـو ةم
ـاء ةو ةع ـ
ـيـرا )(pendant votre voyage
ــص ا
قأنقـتـ ةمـا ) (avez buةم ا
ـيـرا ـخـ ةل ةل ـر قحـلةـ ـتـك قـم
قأنقـتـ ةمـا ةشـ ـربقـتـ ةمـا ةمـا اء ةو ةع ــص ا
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ـيـن )(kilomètres
القـ ةق قـريةـة تةـ قبـعـد ةع ــن ) (la villeةح ةـوال ة قــي خةـ قم ــس ة
ـيـن ـكـيـلـو ـمـ قت اـرا
القـ ةق قـريةـة تةـ قبـعـد ةع ــن القـ ةمـ ـديـنةـ ـة ةح ةـوال ة قــي خةـ قم ــس ة
الـر قحـلةـ ـة
الـسـير ةـار ةة )  (pour continuerـ
نةـ قحـن قأخ قةـذنةـا )  (un peu de reposثـ رم ةر ـكـ قبـنةـا ر
الـر قحـلةـ ـة
الـسـير ةـار ةة ـلـم ةـو ةاصـلةـ ـة ـ
الـرا ةحـ ـة ث رـم ةر ـكـ قبـنةـا ر
نةـ قحـن قأخ قةـذنةـا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
Exercice 8 : Bien lire et corriger les terminaisons des mots de chaque phrase
hormis les mots surlignés

لــر ةجـال
ــن القـ ةم قـدخةـ ةل القـمــخ رةـص ةـص ـل ـ
.القـ ةعـم ةو الق ةـولةـدة خ ةةـرجــوا ـم ق
لــر ةجـا ـل
.القـ ةعـم ةو الق ةـولةـد خ ةةـر ةجـا ـمــ ةن القـ ةم قـدخةـ ـل القـمــخ رةـصـ ـص ـل ـ
ــن ةو رزعقـنةـا القـ ةبـالـونةـا ةة القـمـلة رـون ةـ ـة ةعـلة ةـي قأ قطـ ةفـال
.ه ر
ــن ةو رزعقـ ةن القـ ةبـالـونةـاتة القـمـلة رـون ةـ ةة ةعـلةـى قأ قطـ ةفـا يل
.ه ر
 .نةــ قحــن ةرترـ قبـتـ ةمـا القـ ةحـ ةقـائــ ابـا ةو القـ ةمـ ةلب ـــس ةجـيـــدة قن
 .قأنقـتـ ةمـا ةرترـ قبـتـ ةمـا القـ ةحـ ةقـائــ ةب ةو القـ ةمـ ةلبــ ةس ةجـيـــدا ا
ـيــران ـلـ ـحـ ةكـايةـا ـة ةج ــده قـم ةو ةجـ رد ـتــه قـم
 .ـا قسـتةـ ةمـ قع ة
ــن الق ــج ة
ـيــران ـلـ ـحـ ةكـايةـا ـت ةج ــد ـه قـم ةو ةجـ رد ـتــه قــم
 .ـا قسـتةـ ةمـ ةع الق ــج ة
وق ةو ةسـير ةـار ات ةعـلةـي ةدفقـتة اــرا
 .ةر ةس ةـم القـبــ قنـت صـ قنـد ي
 .ةر ةس ةـم الق ةـولةـد صـ قنـدوقاـا ةو ةسـير ةـار اة ةعـلةـى ةدفقـتةــ ير
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الـرا ةح ـ
قأنقـت ت ةةـوقرـ قف ـ
ـت
ـيـرة ـلـتةـأخخـ ـذ ـق قـس اـطـ ـم قـن ر
ـت ـعـنقـ ـد ةمـ ةح رـطـة ةصـ ـغ ة
قأنقـ ـت ت ةةـوقرـ قف ـ
الـرا ةحـ ـة
ـيـر ية ـلـتةـأخخـ ـذي ـق قـس اـطـا ـمـ ةن ر
ـت ـعـنقـ ـد ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
ةم ة ق
الـسـير ةـارة بــالق ةـوقـوداا بــس قـر ةعـ اة
ـل القــ ةجـدر ة خ رةـز ـان ر
ةم ة ق
الـسـير ةـار ـة بــالق ةـوقـو ـد بــس قـر ةعــ ية
ـل القــ ةجـد خ رةـزا ةن ر
ـاسـا ةو فة ةـر احـا
 .ه ةــو ـان ةقـطـلةـ ققـت قـم بــ ةحـ ةم ا
 .قأنقـت قـم ـان ةقـطـلةـ ققـت قـم بــ ةحـ ةمـا يس ةو فة ةـرحي
نةـا ةم ـ
ـب
ـت ةمـ قيـس ةـاء بــس قـر ةعـة ـم قـن الـتةـ ةع ـ
ـب
نةـا ةمـ قت ةمـ قيـس ةـاء بــس قـر ةعـ ية ـم ةـن الـترـ ةع ـ

Exercice 10 : Réécrire le texte suivant en changeant le sujet surligné en vert par

ــن
ه ر

et le sujet surligné en jaune par

ه قـم

قة رـر ةر قأفق ةـراد القـ ةعـائــلةـ ـة ـزي ة ةـار ةة قأقـا ـربـــه قــم ـفـي القـ ةمـ ـديـنةـ ـة القـمـ ةجـا ـو ةر ـة .تةـ قبـعـد ةمـ ـديـنةـة ق قالقةـا ـر ـب
ـيـن ـكـيـلـو ـمـ قت اــرا  .ـا قسـتةـ ةعـ رد القـ ةجـ ـمـيـع ـلـلق ةـسـ ةفـ ـر
ةع قـن ةمـ ـديـنةـ ـة القـ ةعـائــلةـ ـة ةح ةـوال ة قــي ـت قـسـ ـع ة
ـات بةـ قيـنةـ ةمـا ةوضة ـ ةعـهةـا ق قال قطـ ةفـال
ـب ةو ةجـه ةرـز ق قالب القـهةـدة ايةـا ةو القـ ةحـلةـ ـوي ر ة
فةـ ةحـضر ةـر ـت ق مالم القـ ةحـ ةقـائـ ة
الـسـير ةـار ـة
 .ـفـي صـنقـد ـ
وق ر
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الـر قحـلةـ ـة ـا قسـتةـ ةمـ ةع قأ ـمـيـن ةو ةسـ ـعـيـد ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ـات القـ ةج ــد ةو القـ ةجـ رد ـة قأ رمـا مـ ةحـ رمـد فةـ ةق ةـر قأ
ـخ ةل ةل ـ
ـكـتةـابةـه ةو ةر ةسـ ةم ق
ــيـرا ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـرهةـا
ـت فةـا ـطـ ةمـة بةـالـون ة ا
ـات مـلة رـونةـ اة ةو ةم قـس ــجـدا ا ةكـب ا
الـرا ةحـ ـة.
بةـ قعـدة ةسـا ةعـ ية ـم ةـن ر
ـيـر ية ـلـ ةيـأخخـذوا ـق قـس اـطـا ـم ةـن ر
الـسـ ةفـ ـر ،ت ةةـوقرـفـوا ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
ـلـر ةج ـ
ـال ث رـم ـا قشـتة ةـر ـت ق مالم ةطـ ةعـا امـا ةو ةع ةـصـائـ ةـر
ةدخةـ ةل ق قال قو ةلد ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه القـمـخ رةـص ةـصـ ـة ـل ـ
 .ـلـلقـ ةجـ ـمـيـع ـ
Correction :

قـاربـــه قــم ـفـي القـ ةمـ ـديـنةـ ـة القـمـ ةجـا ـو ةر ـة .تةـ قبـعـد ةمـ ـديـنةـة ق قالقةـا ـر ـب ةع قـن ةمـ ـديـنةـ ـة
ه قـم قة رـرروا ـزي ة ةـار ةة قأ ـ
ـيـن ـكـيـلـو ـمـ قت اــرا  .ـا قسـتةـ ةعـدوا ـلـلق ةـسـ ةفـ ـر
القـ ةعـائــلةـ ـة ةح ةـوال ة قــي ـت قـسـ ـع ة
ــن ةوضةـ قع ةـن ق قال قطـ ةفـال ـفـي
ـب ةو ةجـهرـزوا القـهةـدة ايةـا ةو القـ ةحـلةـ ـوي ر ة
ـات بةـ قيـنةـ ةمـا ه ر
فةـ ةحـضر ـروا القـ ةحـ ةقـائـ ة
الـسـير ةـار ـة
 .صـ قنـد ـ
وق ر
الـر قحـلةـ ـة ه قـم ـا قسـتةـ ةمـعـوا ـلـ ـحـ ةكـاي ة ـ
ــن فةـ ةق ةـر خأ ةن ـكـتةـابةـه رـن ةو
ـخ ةل ةل ـ
ـات القـ ةج ــد ةو القـ ةجـ رد ـة قأ رمـا ه ر
ــيـرا ةعـلةـى ةدفقـتةـ ـر ـه رـن
ةر ةسـ قم ةـن بةـالـون ة ا
ـات مـلة رـونةـ اة ةو ةم قـس ــجـدا ا ةكـب ا
ـيـر ية ـلـتةـأخخ قـذ قذ ةن ـق قـس اـطـا ـم ةـن
الـسـ ةفـ ـر ،ه رـن ت ةةـوقرـ قف قف ة
بةـ قعـدة ةسـا ةعـ ية ـم ةـن ر
ــن ـعـنقـدة ةمـ ةح رـطـ ية ةصـ ـغ ة
ـلـر ةج ـ
ـال ث رـم ـا قشـتة ةـر قوا ةطـ ةعـا امـا ةو
الـرا ةحـ ـة .ه قـم ةدخةـلـوا ـلـدة قو ةر ـة القـ ـمـ ةيـا ـه القـمـخ رةـص ةـصـ ـة ـل ـ
ر
 .ةع ةـصـائـ ةـر ـلـلقـ ةجـ ـمـيـع ـ

