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Compréhension  
de l’écrit 
CYCLE 4 FIN DE 3E

Langue d’origine : pachto
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NIVEAU : FIN DE 3e

الندې متن ولولئ:

 دا د نړۍ تر ټولو ښکلې شپه وه؛ سپوږمۍ راختلې وه او ستوري په شنه اسمان کې ځلېدلې. باد ونې نه
ښورولې؛ هوا ګرمه او ارامه وه

 هغې پر خپل څنګل تکیه کړې وه، او سترګې يي اسمان ته وې؛ زه پرې ښکته شوم، او هغه مې خوب لیدلو
حالت کې ولیدله

 لږ ځنډو وروسته ځانته مې وکتلې؛ د شهوت يوه نرمه څپه په موږ دواړو غلبه وکړه. موږ دواړه له باغ څخه
 راتلونکې ماليمه هوا تنفس کوله؛ موږ فضا کې، کم رنګه سپینه رڼا چې سپومۍ پر هغې د بلوط ونې سیورې
 کې پرېوتې وه تعقیبه کړه. زما هغه ورځې را په ياد شوې چې په ناامېدۍ مې د دغې ښکلې اسمان عظیم

خلوت ته کتلې؛ دغه يادګار ولړزولم؛ اوس هر څه ډک ول
 خپل الس مې له خپلې ګرانې مېرمنې راتاوه کړه؛ هغه ورو راته وکتلې؛ سترګې يي له اوښکو ډکې وې.
 بدن يي نی غوندې قات شوی و، د هغه نیمه پرانیستې شونډې مې پر خپلو شونډو احساس کړې، او ټوله

نړۍ مې هېره شوه
* سايبان: کوڅې جوړولو لپاره د ونو پرې کول، خنډ

،د پېړۍ د ماشوم اعتراف ،الفرېډ ډي موسېټ (Alfred de Musset).1836

: نوم نوم: لومړی 
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صحیح ځواب )ځوابونه( څخه کړۍ تاوه کړئ

1
متن کې څو شخصتیونه دي؟

 1 •  2 • 3 •

MI MF MS TBM

2
د کوم ځای او کوم وخت کیسه ده؟

• بهر • يو اپارتمان کې 

• د لمر پرېوتلو پر مهال • لمر خاته پر مهال 

3
دغه لنډیز اړیکه لري له؛

 • يو خوب  • يو نوی مالقات • يو دوستانه مالقات  

 • جال کېدل  • د مینې مالقات 

MI MF MS TBM
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4
ایا چارجوب:

• د بیمې ادعا  • مینه ناک • اندېښمنونکی 

  • څرګند نه دی  • سوله يیز 

5
له ۱  تر ۴ شمېرې کارولو سره د څېزونو زماني ترتیب په ګوته کړئ:

.........  شخصیتونه يو بل ښکلوي 

.........  شخصیتونه نظارې ته ګوري 

.........  ځوانه ښځه ژاړي 

.........  راوي يو دردناک ټوک اړوند فکر کوي 

6
له کېڼ لوري لغت څخه ښي لوري ته یي مخالف لغت ته کرښه وکاږئ:

• مومیايي کول
زړه تنګی •

عطر لرونکی •

• حساسیت
خوند •

بوی نه لرونکی •

• غمګین
نفرت •

خوښ •

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM



EANA - TEST DE LECTURE / COMPRÉHENSION - CYCLE 4 - FIN DE 3E 

5LANGUE D’ORIGINE : PACHTO

7
ستاسې په اند ځوانه ښځه ولې ژاړي؟ )د متن پر بنسټ، صحیح ځواب )ځوابونه( څخه کړۍ تاوه کړئ(

•  وېرېدلې ده • د راوي له لوري بې الرې کېدو باندې پښېمانه ده  

• ناروغه ده • خوشحاله ده 

8
په راوي د مینې اغېز څه دی؟ )صحیح ځواب څخه کړۍ تاوه کړئ(

مینه ورته اجازه ورکوي چې نوره نړۍ هېره کړي  • څرګنده نه ده • غلط • صحیح 

دا تاسې خپه کوي  • څرګنده نه ده • غلط • صحیح 

هغه د نړۍ اړوند خپل نظر بدلوي  • څرګنده نه ده • غلط • صحیح 

  دا معنې بېرته خپل اصلیت ته راګرځوي  • څرګنده نه ده • غلط • صحیح 

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


