S22 Correction PN3

Exercice 1 : Lecture

ـت .ق ـ
ـت الـــى الــ ـق ـــريــ .ة .لــ .زي ـ ــار .ة الـــ ـجـدة .ة .ـم ـــريــم ـر .كـ ـب ـ
ـم ـــريــم ـذهــ ـب ـ
ــطـارا .فـــي
ل
ر.
الــصـ ـبـاح .الــ ـبـا .كــ .
ة
ـت الــ ـمــ ـح ة
ــطـ ـة ـون ـ ـــزل ـ ـ
ـم ـــريــم ـو ـصـلـ ـ
ــن الــ ـع ـــربــ .ة  .ـم ـــريــم ـو ـجـدـ ـت الــــ ـجـدة
ـت .م ـ
يــ ـنـتـ .
ــظــرهــا
ـت الـــ ـحـ .قـيـ ـبـ ـة .فــي ـسـية ــارة  .ـم ـــريــم ـحـ ـمـلـ ـ
ـم ـــريــم ـوضـ ـ ـع ـ
ـت هــ .ديةـة الـــى الــــ ـج .ـد
ل
جـدة .ة.
ـوالـــــ ـ
ـت ب.ــــ ـحـ .فـيـدـ .تـــهــا ـوقـ ةــرب ـ ـ
الـــ ـجـ ةدة فـــ .ر ـح ـ
ـت لــــهــا ك ـــر .سـيـا .لـتــ ـجـ .ل ــس
ـت الــ .غـ ـ
الـــ ـجـ ةدة خأخ ـــذ ـت الـــهــ .ديةـ ـة ـوفــتـــ ـح ـ
ل ـف .
Vocabulaire :

الــ ـق ـــريــة
الــ .ق ـ
ــطـار
.زي ـ ــارة
الــ ـمــ ـح ة
ــطـة

Le village
Le train
Visite
La gare

الــ ـع ـــربــة
هــ .ديةـة
الــ ـحـ .فـيدـ ة

Le wagon

Un cadeau
La petite fille

خأخــ ـذ
الــ .غـ ـلف

Prendre
Couverture

فــتـ ـــح

Ouvrir

Exercice 2 : Relire le texte de lecture et répondre aux questions
où

=

أيـــن

qui

=

م ـ
ـــن

ــن ـذهــ ـب ـ
ـت ـم ـــريــم ؟
خأيـ ـ
ـم ـــريــم ـذهــ ـب ـ
ـت الـــى الــ ـق ـــريــ .ة
ل
ـــن ـو ـجـدـ ـت ـم ـــريــم خأ ـمـا ـمــهــا .فــي الــ ـمــ ـح ة
ــطـ .ة؟
ـم ـ
ـو ـجـدـ ـت ـم ـــريــم الــــ ـجـدة خأ ـمـا ـمــهــا .فــي الــ ـمــ ـح ة
ــطـ .ة
ـمـا ـذا ـحـ ـمـلـ ـ
ـت ـم ـــريــم الـــى ـجـدة .تــهــا؟
ل
ـحـ ـمـلـ ـ
ـت ـم ـــريــم الـــى ـجـ ةد .تــهــا هــ .ديةـة
ل
ــن ت ـــسـكــن الـــ ـجـ ةدة؟
خأيـ ـ
ت ـــسـكــن الـــ ـجـ ةدة .فــي الــ ـق ـــريــ .ة

quoi

=

مــاذا :

Rappel

Exercice 3 : Trouver dans le texte ci-dessous les mots
correspondants aux blocs suivants :

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

ـم ـــريــم
الـــ ـجـدة ة

ـت ـر .كـ ـب ـ
ـذهــ ـب ـ
ـت

.ق ـ
ــطـارا

ـت ن ـ ـــزل ـ ـ
ـو ـصـلـ ـ
ـت

هــ .ديةـة
ك ـــر .سـيـا

ـوضــ ـع ـ
ـت ـو ـجـدـ ـت
ـت ـقـ ةــرب ـ ـ
ـحـ ـمـلـ ـ
ـت
خأخ ـــذ ـت فــتـــ ـح ـ
ـت

Bloc 5

Bloc 9

ال ـ
ـ
ة
ة
ـ
ــط
ح
ــ
م
ـ
ـ
ـ
يــ ـنـتـ .
ــظرهــا
الــــ ـجـ ةد
ب.ــــ ـحـ .فـيـدـ .تـــهــا
الـــ ـحـ .قـيـ ـبـ ـة
لــــهــا
الـــهــ .ديةـ ـة
الــ .غـ ـل ـف

ـت .ق ـ
ـت الـــى الــ ـق ـــريــ .ة .لــ .زي ـ ــار .ة الـــ ـجـدة .ة .ـم ـــريــم ـر .كـ ـب ـ
ـم ـــريــم ـذهــ ـب ـ
ــطـارا .فـــي
ل
ر.
الــصـ ـبـاح .الــ ـبـا .كــ .
ة
ـت الــ ـمــ ـح ة
ــطـ ـة ـون ـ ـــزل ـ ـ
ـم ـــريــم ـو ـصـلـ ـ
ــن الــ ـع ـــربــ .ة ـم ـــريــم ـو ـجـدـ ـت الــــ ـجـدة
ـت .م ـ
يــنــتـ .
ــظــرهــا.
ـت الـــ ـحـ .قـيـ ـبـ ـة .فــي ـسـية ــارة .ـم ـــريــم ـحـ ـمـلـ ـ
ـم ـــريــم ـوضـ ـ ـع ـ
ـت هــ .ديةـة الـــى الــــ ـج .ـد
ل
جـدة .ة.
ـوالـــــ ـ
ـت ب.ــــ ـحـ .فـيـدـ .تـــهــا ـوقـ ةــرب ـ ـ
الـــ ـجـ ةدة فـــ .ر ـح ـ
ـت لــــهــا ك ـــر .سـيـا .لـتــ ـجـ .ل ــس
ـت الــ .غـ ـ
الـــ ـجـ ةدة خأخ ـــذ ـت الـــهــ .ديةـ ـة ـوفــتـــ ـح ـ
ل ـف .

Exercice 4 : Compléter les phrases avec les mots qui manquent à
l’aide du texte ci- dessus :

ـت الــ ـمــ ـح ة
ــطـ ـة ـون ـ ـــزل ـ ـ
ـم ـــريــم ـو ـصـلـ ـ
ــن الــ ـع ـــربــ .ة ـو ـجـدـ ـت ـجـ ةدهــا
ـت .م ـ
يــنــتـ .
ــظــرهــا
ـم ـــريــم ـذهــ ـب ـ
ـت الـــى الــ ـق ـــريــ .ة .لــ .زي ـ ــار .ة الـــ ـجـدة .ة
ل
ـت ب.ــــ ـحـ .فـيـدـ .تـــهــا ـو قـ ةــرب ـ ـ
الـــ ـجـ ةدة فـــ .ر ـح ـ
ـت لــــهــا ك ـــر .سـيـا .لـتـ ــجـ .ل ــس
Exercice 5 : Trouver une question pour chaque réponse surlignée en
utilisant les mots :

ـمـتـــى =

quand

ــن
ـم ـ

= qui

ـمــ ـحـمــود ـدخــ ـل الـــى الــ .ق ــسـ .م
ل
ــــن ـدخــ ـل ـمــ ـحـمــود ؟
ـ خأيـ ـ
 .ـ خأب.ــي خأخــ ـذ ـسـ ـمـ ـكـة 1
ــن خأخ ـ
ــذ ـسـ ـمـ ـكـة ؟
1ـ ـم ـ

ـمـا ـذا

.

Exemple :

= quoi

ــن=
خأيـ ـ

où

 2ـ خأب.ــي خأ ـكـ ـل لـــ ـحـمـا
2ـ ـمـا ـذا خأ ـكـ ـل خأب.ــي ؟
 3ـ ـجـدة .تـــي ـسـ .مـ ـع ـ
ـت ـالذ ـذ ـان
ــن ـسـ .مـ ـع ـ
ـت ـالذ ـذ ـان ؟
3ـ ـم ـ
4ـ خأ ـكـلـ ـ
ـت خأخــ .تـــي تـفةـا ـحـة بــ ـعـدـ الــ ـعـشـ ـا .ء

.

 4ـ ـمـتـــى خأ ـكـلـ ـ
ـت خأخــ .تـــي تـفةـا ـحـة ؟
 5ـ الــك ةــراس فـ ــو ـق ة
الــطـا .ولــ .ة

.

ــن الــك ةــراس ؟
 5ـ خأيـ ـ
Exercice 6 : Mettre tous les COD indéterminé (bloc3) du texte ci(dessus en COD déterminé (bloc 5
Bloc3 : COD indéterminée

Bloc5 : COD déterminée

.ق ـ
ــطـارا

الــ .ق ـ
ـار
ــط ـ
الـــهــ .ديةـ ـة

ك ـــر .سـيـا

ـــي
الــك ـــر .س ة

هــ .ديةـة

ـــريــم
ه ــم  parـم ـ

Exercice 7 : Réécrire le texte en remplaçant le sujet

ه ــم ـذهــبــوا الـــى الــ ـق ـــريــ .ة .لــ .زي ـ ــار .ة الـــ ـجـ ةد .ة .ه ــم ـر .كـبـوا .ق ـ
ــطـارا .فـــي ة
الــصـ ـبـاح.
ل
ر.
الــ ـبـا .كــ .
ــن الــ ـع ـــربــ .ة  .ه ــم ـو ـجـدوا الــــ ـجـ ةد يــنــتـ .
ه ــم ـو ـصـلـوا الــ ـمــ ـح ة
ــظره ــم
ــطـ ـة ـون ـ ـــزلـوا .م ـ

.

ه ــم ـوضـ ـعـوا الـــ ـحـ .قـيـ ـبـ ـة .فــي ـسـية ــارة .ه ــم ـحـ ـمـلـوا هــ .ديةـة الـــى الــــ ـج .ـد
ل
جـدة .ة.
ـوالـــــ ـ
ـت ب.ـأخ ـحـ ـفـا .دهــا ـوقـ ةــرب ـ ـ
الـــ ـجـ ةدة فـــ .ر ـح ـ
ـجـ .لـسـوا .
ـت لــــه ــم ك ـــر .سـيـا .لـ ـي ـ
ـت الــ .غـ ـ
الـــ ـجـ ةدة خأخ ـــذ ـت الـــهــ .ديةـ ـة ـوفــتـــ ـح ـ
ل ـف .
Exercice 9: En vous aidant du vocabulaire du texte de lecture traduire
les phrases suivantes :

ـم ـــريــم ـذهــ ـب ـ
ـت الـــى الــ ـق ـــريــ .ة .لــ .زي ـ ــار .ة الـــ ـجـدة .ة
ل
ـت .ق ـ
ـم ـــريــم ـر .كـ ـب ـ
ر.
الــصـ ـبـاح .الــ ـبـا .كــ .
ــطـارا .فـــي ة
ـم ـــريــم ـحـ ـمـلـ ـ
ـت هــ .ديةـة الـــى الــــ ـج .ـد ـوالـــــ ـجـ ة
د .ة.
ل
ـت الــ .غـ ـ
الـــ ـجـ ةدة خأخ ـــذ ـت الـــهــ .ديةـ ـة ـوفــتـــ ـح ـ
ل ـف .
.

Maryam est partie au village pour rendre visite à la grand mère.
Maryam est montée dans un train tôt le matin
Maryam a pris un cadeau pour le grand père et la grand-mère
)La grand mère a pris le cadeau et a ouvert la couverture (l’emballage

