
 

るبيゲالع るغヤال: 
 :النص

 
 るريボدر الゅأن يغ ュسゅح قرر قゅصب れذاゅعن عمل أكثر  بحثゅد في جيبه إاربحヱボيا ، فدس النヤتركه  ق ゅヰمن

るقصد المدين ュأمه، ث. 
داعيゅ ه أن يفرج كربته  جرهゅ إا يュヱ الجمعる، فボد كゅن يボصد المسجدゅبين معゅمヱ ゅヰヤمت متجヱاقضヴ أيゅمه 

 .ヱييسر له أمره
 .أضゅع أيゅمه في المدينる بغير نتيجる، فヰداه ه لヤعヱدة إلヴ الボريる ليبدأ عヰدا جديدا مع المحراث ヱالمذراة

 

るヤاأسئ: 
 

 .الفボرتين اأヱلヱ ヴالثゅنيる من النص بゅلشكل التュゅ اضبط :الشكل -1

 

2- ュヰالف: 

 :るكرب – :                   دس        : اشرح - أ
ゆ - جمع ゅم :      るريボال                 : – るالمدين: 

れ - ゆ؟  -  :أجيるالمدين ヴإل ュسゅجر قゅذا هゅلم 

 مゅ العمل الذヵ اشتغل به بゅلمدينる ؟ -                  
 إلヴ قريته؟ قゅسュ لمゅذا عゅد  -             

 

3-  ゆالتراكي: 
 :في النص أعرゆ مゅ تحته سطر - أ

ゆ -  るسبゅالمن るヤاستخرج الجمるترسيمヤل るليゅالت: 

 حـــــــゅل هـヱل بـعـفــم (.ュ.ض)  ゅعلـف لـعـف
    

れ - لヱفي الجد ゅヰادرجヱ ءゅلاستثن るمتضمن るヤاستخرج من النص كل جم: 

るヤالجم ュمنه الكا ヴالمستثن ヴاعرابه المستثن 
   

 
  

 
- るبيゲالع るغヤال りحدヱ 

 
コاإنجا りنصف :مدヱ るساع 

 

るالدراسي る2212 /2211: السن   
 

 りゲمستم るらاقゲ1م  りرヱ2الد 
 

-  るالسنるامسガيم اابتدائي الヤمن التع 
 

- るبيゲالمغ るكヤالمم 
-  るالوطني るبيゲالت りارコヱ 

 اأكاキيميる الجヰويる لヤتゲبيヱ るالتكوين -
-  るヰجコاكش تانسيفت الحوゲم 

- るيم  نيابヤإقりゲالصوي 
ュ.れالمزيا ュ 

 りحدヱ :تكتن 
 

https://moutamadris.ma/


 

 :الصرف ヱالتحヱيل -4

 .فゅعل ياسم استخرج من النص - ث
 :                        قرر –:                         سمع   :ايれ بゅسュ الفゅعل ヱاسュ المفعヱل من - ج

 .ヱركبه في جمるヤ"  كبر"ايれ بゅسュ التفضيل من الفعل  - ح

-  
 :اضف الヴ يゅء المتكュヤ - خ

 るن  -:                          قريヱمدرس                              : 

 .قضヴ أيゅمه متجヱا    :يヤي مゅ المذكر لى الجمعإحヱل  - د

 

 :اإماء -5

 :مゅئدة -:         مسألる – :          فأر – :          رأس    :اكتゆ جمع الكヤمれゅ اآتيる  - أ

ゆ -  るسبゅمزة المنヰال るبゅبكت ュأتم: 

 ...مヤج -...بط -...شゅط  -...يボر –...  ممヱヤ –...  اجـ
 :اإنشゅء -6

 .لزيゅرتゅヰ خال العطるヤ الصيفيるاكتゆ رسゅلる شخصيる إلヴ أحد أصدقゅئポ، تعرفه بボريتポ أヱ مدينتヱ ،ポتدعヱه   
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