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 اإلجراء تاريخ                                                                          ابتدائي الرابعة السنةالمستوى : 

 دــــــــنــــــــسّ ــال�

  �ـ)ْ وال1ِّ  ةَ عَ ْو�َّ ـوال �الَ ـال�َ ُ. ـِ-ـعْ ـها تَ لُ �َ ـجْ أَ  و (ِ ـ�ائِ ال)َ  عُ وَ رْ هي أَ  ن!اة ال�ّ �ّ ــج في ال�ـ�ائـِ� العاص�ة ةامّ ع�ال ِب �ارُ ال�َّ  ةُ ��قَ حَ  ــــــ   
    ف!ها ال 7ُّ ـفـَ و ال ةٌ�ـَ ساحِ  ةَ ��قَ ال)َ  نَّ ها ِألَ !ْ لـَ ا عَ �ً مِ ــ�ْ مُ  -;نُ ــ�ـَ �: وسَ ـخْ أُ  ةٍ ـساَع7ْ ـعَ  6ُ )َ 5ـْ �ـَ سَ  ةً !ها ساعَ ـف ُ. ِل�ْ تَ  ما�َ �ـْ عِ  عانَ �َ لَّـ وال
 ع.Cِ قـَ �ـْ يَ 

     �الُ �ـِ ها اعْ م!�اتِ  Gِّ ـهَ أَ  7ْ مِ  ، و  و اّل�ي َيـف;ُق ُعـْ�ـُ� َبـْعـJِها ِماَئَة َسَ�ةةِ رَ ادِ ال�ّ  5اتاتِ ـال�َّ  6ُ !ـْ حَ  7ْ مِ  Gِ في العالَ  ةٍ ��قَ حَ  هي ثال6ُ  ـــــــ 
   Wاتُ ال�ِ  ف!ها !;انِ ـل)َ لِ  ��قةً �ها حَ مِ  ءِ �ـْ جُ ST! Uُْ َتـGَّ ت�ا Rَ  واألش�ار 5اتاِت ال�ّ  عِ ;ُّ �ـَ ة في تَ !َّ �اخِ ال�ُ  ةُ ال�!�َ  هِ Oِ ـَه Nْ �َ هَ سْ أَ  ها و�اخِ مُ 
 ;انات.!ـَ و ال)َ  �اكِ سْ و األَ  �اتِ Yَ )َ ـال ْص�افِ أَ  7ْ مِ 

األســــــــئــــــــــلــــــــــة�

:البناء الفكري�

هات عنوانا مناسبا للنّص..1

ــة؟ــامّ عز المناخ في حـديقــة الـيتميّ بــم .2

لمتين التاليتين:ـد مرادف الكـنـأستخرج من السّ .3

 = . . . . . . . . . . .أنــواع ، ــيــلــة = . . . . . . . . . . ـالــقــل ــ

:البناء اللغوي�

) الحديقة ـ ساحرةالحدائق ـ ساعة ـ ( ـف الكـلـمات الـتـي تـحتـها سطـر في الجدول المرافـق.أصـنّ .1

 مضاف إليه اِسٌم مجرور خبر " أّن " اِسم " أن "

    
    

)هي ـ هـما " مذكر "  ـ هـما " مؤنث "ـ أنت ـ أنـتّن )) مع الّضـمـائـر (  ـمـيلٌ جَ أصـّرف االسم (( .2

لماذا كتبت الهمزة في كلمة (( ُجـْزء )) على الّسطـر؟.3

:الوضعية اإلدماجية�

 ، َفـُأْعـِ�ـ5ْـRَ Nَـ`!ً�ا 1ِ�ِْ)ـِ�ها و َجـ�اِلها._ـ�ِ لـَ عائِ  عَ مَ  ةٍ عامَّ  ةٍ ��قَ ـحَ  ةِ ^ارَ �ِ ـبِ  Nَ ـ�ْ ـقُ  ةِ !َّـ \!عِ ال�َّ  امِ ـيّ األَ  �ِ ـحَ في أَ ــــــ 

ًما َنـTاِئـَح  10في َفـْقـــَ�ٍة ال َتـَ�ـَعّ�: (  � أس�C )، ِصـــْف ِتــْلـَ_ الَ)ـ��َقَة و الCّـ!;َر  و الَفـ�اشاِت اّلـ�ي شاَهـ�َتها، ُمـَقـ�ِّ
ـًفـا Rـاَن أو ِإْح�: َأَخـ;اِتها. ِّiا َعـَل!ها. ُمـَ;ـ;iْي ُ�)اِفـRَ _ِـ�ِلـعاِئَلـ  

 

 

    اللغة العربيةفي     الثالثثاختبار الفصل  
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