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  األولىالصفحة                          اللغة الفرنسية

  النسوية المھنيةعلى أجوبة امتحان شھادة الدراسة الثانوية سلّم توزيع الدرجات 
   4201عام  الثانية دورةال

  300 :الدرجة التامة
  120 :الدرجة الصغرى

I- Compréhension de texte (90 pts) : 
1- b            (30 pts) 
2- c            (30 pts) 
3- a             (30 pts) 

N.B. Texte juste, lettre fausse (accepté) 
 
II. Texte à trous : (40 points) 
Il sera alloué (10 pts) à chaque mot bien choisi : 
1- rigide 2- finition  3- doubles 4- bourdon 
N.B. 
- Réponse par série unique (0) / Deux réponses pour le même numéro (0) 
 
III- Grammaire : (80 points) 
A) (40 pts) 
1- lentement          (20 pts)  
2- poliment          (20 pts)  
 
B) (40 pts) 
1- qui           (20 pts) 
2- où           (20 pts) 
 
IV- Production écrite (50 points) 
Idées (25 pts) / Forme (25 pts) 
Respect de la forme du dialogue (5 pts) 
Plusieurs erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprime (5 pts) 
 

Traduction : (40 points) -V 
ً ( حسب/ الخيط /)سماكة، عرض( ثخانة /تختلف   يكون  أن /يجب /ولكن /)الماكينات أو المكنات( اآلالت  /)وفق أو تبعا

4                    2                           4           4                           4                         2      4       4 
ً  )/أو يتعلق رتبطي(   .ولالمفت /لقطنمن ا /دائما

                          4          4        4 
  
- Tout mot/segment portant un sens équivalent (accepté) 

---------------------------------------- 
 انتھى السلم
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  1420 عامدورة أسماء المشاركين في مناقشة ساللم شھادة الدراسة الثانوية  المھنية النسوية 
 )نظام التعليم المزدوج في الشھادة الثانوية المھنية الصناعية ̸مھنة األلبسة (

  
  

 السما المحافظة التوقيع

  
  
  
 


