
ゆالنسヱ ュى الرابع............................                   ......................: ااسヱالمست                                               

 في مكヱن الヤغる الバربيる -1-مراقبる مستمرة 

ヱ- نص الشكل 

 るالمنزلي れゅاجبヱء من الゅヰالسرير مبكرا بعد اانت ヴإل ゆゅظ مبكراإن الذهゅボااستي ヴヤع ポعدゅسيس . 

فゅإنسゅن المجتヰد الذヵ يعمل بنشゅط يفيد نفسه ヱ أهヤه . فヱヤ نمれ مبكرا استيボظれ نشيطゅ ، مボبا عヴヤ يヱمポ الجديد بفرحる كبيرة 

مل فتمعن في كل شيء تستخدمه فヱヰ من عمل النゅس الذين استفゅد كل ヱاحد منュヰ حين أتュ عمヤه ، ヱ لكي يكヱن هذا الع. ヱ أمته 

 . متボنゅ ا بد أن نبدأ يヱمゅ جديدا بゅاستيゅボظ مبكرا ، ヱ لن يتأتヴ ذلポ إا بゅلنュヱ المبكر مع العزヱف عن السヰر الطヱيل

1.  ًゅ ك⊥ل⊥ النََص ش∠ك∇اً ت∠ゅم∂  (ن5) أ∠ش∇

بゅً ل⌒ヤنَص∂⌒  .2 ن∠ゅس⌒ انゅً م⊥ ∠ヱ∇ع∇ ع⊥ن  (ن 1)  ……………………….………………………………: ض∠

3.  ⌒ヤ∠اد⌒ ال∇ك د∠ れゅ⌒ التゅَل⌒يるَ⌒ ا⌒يれ⌒ ب⌒أ∠ض∇  (ن 1) : م∠

ت⌒يゅ∠ボظ⊥  س∇ أ⊥          ….…….……………………………………  ≠   اا⌒ ب∇د∠   ≠….…….……………………………………………      تـ∠

4.  ⌒るَل⌒يゅَالت ⌒る∠ヤ⌒ئ يゆ⊥ ع∠ن⌒ اأ∠س∇  (ن3: )أ⊥ج⌒

 راً ؟ ب∠ك∂⌒ ت⌒يゅ∠ボظ⌒ م⊥ س∇ د⊥ ع∠ヴ∠ヤ اا⌒ ヵ ي⊥س∠ゅع⌒ ゅ الَذ⌒  م∠

……………………………………………………………………....................................................................................................…………………………………………………… 

 راً ؟ ب∠ك∂⌒ ن∇ ن∠ュゅ∠ م⊥ ت∠ي∇ボ⌒ظ⊥ م∠  ك∠ي∇ف∠ ي∠س∇

……………………………………………………………………………....................................................................................................…………………………………………… 

 ؟ ًゅن∠ボ∇ت ヤ∠ن∠ゅ م⊥ ع∠ل∠ ع∠م∠ ن⊥ن∠ゅ أ∠ن∇ ن∠ج∇ ك⌒  ك∠ي∇ف∠ ي⊥م∇

………………………………………………………………………………....................................................................................................………………………………………… 

ヲ- ゆالتراكي 

 ヱ-استخرج من النص الجمل المتضمن لنヱ れバبين النヱ れバ المنぬ (  れヱバن(

 الجملる المنعوれ النعت
   

   

   

 に-ضع سطرا تحれ الحゅل )ぬن(

 الجملる صاحب الحال الحال
.اقبل القطار مسرعا             

.عاد الجيش منتصرا             

عاد من القسم  فرحا             

 ン-  ضع الكヤمれゅ التゅليる في الخゅنる المنゅسبン(  る ن(

هؤاء          -الصحる                  -هنポゅ                  -التي               -الكرة                      -مريض                   

معربる أسماء                                      مبنيる أسماء                                  
 

............................................................................................ 
 

............................................................................................. 
 

    

 

https://moutamadris.ma/


 4-أعرヱ( ゆ ن(

 ....................................................................................................... : عゅد

 ............................................................................................... : مسرヱرا

 الصرف ヱ التحヱيل -3

ヱ- ل منヱバالمف ュاسヱ علゅالف ュلصغ اسゅバاأف るليゅالت  ュゅمع الشكل الت:  (ン ن) 
 

 اسم المفعول                  اسم الفاعل                  الفعل                      

   تماسك                      

   وعد                      
   درس                     

 

 ヲ: امأゆسゅل منヱصヱم ュسゅب パالفرا:   (ヵن) 

ゆريボال :        .......... ヱرزرع  .............الفاح هゅاأشج  . 

   .اعددن الطュゅバ ...............النسゅء هن ............                 

                 .......... ゅميذان همヤالت.............. ュسボج   الゅكسرا زج. 

    .السゅئるボ ا يحترمヱن قゅنヱن السير ........السゅئق ヱ.........        : البバيد

    .حررヱا الباد ........هュ الرجゅل ..........                

 ね:حヱل إلヴ جمع المؤنث ヱ الجمع المذكر  )に ن(

ヵ عゅلج المريضذا هヱ الطبيゆ الذه     

-................................................................................................................         

 -................................................................................................................         

 اإماء  -4
 ヱ:اكتゆ الヰمزة في آخر الكヤمる عヴヤ الحرف المنゅسヶ (   ゆن(

 

....دف-   ....يمヱ   -   ...بد   -   ...امر   -   ...نشا   -   ...تبヱ   -   ....رجゅ   -   ...بط   -   ....التヱاط   -   ...يجر    -   ...ـ   مبゅد      ...قر  

 

 ヲ:ضع مكゅن النボط الفゅ ممدヱدة اヱ مボصヱرة  )ヴ ن(

 

  ...سテ     -    ....حتما    -    ...شد    -    ...رヱ    -    ....عد    -    ....طف    -    ....デغ    -    ....رم
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