
 

األعمال الخيرية في ومساهمته هو تطوعي  في كل ما والكرم، وانخراطهما هو معروف عن الشعب المغربي هو العطاء 

سر واألفراد الذين يعيشون ، أو المالبس الشتوية لبعض األأ ثل التبرع بأغطية النوم البسيطة، عن طريق التبرع؛ م

يرية، خع بالهدايا التي ال يرغب الشخص باالحتفاظ بها لصالح جمعيات في المالجئ، باإلضافة إلى التبر مؤقتة بصورة

 لى إمكانية التبرع بالدم، الذيع، باإلضافة إكتبر نت، وتقديم المردود الماديأو حتى بيعها في بعض المواقع على اإلنتر

تيح لإلنسان مساعدة األشخاص والمرضى الذين يحتاجونه في مختلف األوقات، واألماكن التي يتواجدون فيها، سواء ي

  وشبه دائمة. ةلك بصورة دوريتم التبرع لمرة واحدة، أو استمر ذ

  :(ن3) أصل الكلمة بمرادفها 
 

  
 
 
 
 
 
  :ن(1) أضع عنوانا مناسبا للنص 

 
 

 :ن(1) أستخرج من النص ضد 

 
  
  
 
 
  ن(1) :بعض مظاهر انخراط الشعب المغربي في التبرعأستخرج من النص 

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

  ن(2) :لماذا التبرع بالدم مهم للغاية في نظرك؟ 
......................................................................................................................................

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

 ن(2) خطاطة شبكة الكلمة: أمأل 
 

 
 
 
 

 

 المستوى الرابع ........................................... االسم الكامل

 الثانية الدورة ةالرابع المرحلةفرض 
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............................................................................................ 

 يمكن التبرع

 شبه دائمة

 العطاء

تيحي  

ةدوري  

: ..........................نوعها  

 مؤقتة
: ..........................ضدها : ........................مرادفها   

.........................................................................................: جملة في  

 إجباري

 مجهول

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

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



 

 

 ن(1.5) :هذا( -ذاك -أمأل الفراغ باسم اإلشارة المناسب ) هذان 
 

، يُراِجُع ُدروَسهُ، ثُمَّ يُْطِعمُ  ...................... ٱْلعُْصفوراِن ٱْلَمْوجوداِن  ........................ ٱْلَوَلُد َذِكيٌّ

 .ٱْلقََفِص  ............................. في

 ن(3) :هاتان -هذه  -جمال مع أسماء اإلشارة التالية: هؤالء  ركبأ 

 

 

 

 

 

 ن(3) :الجمل باسم موصول مناسب مأتم 

ْحساِن إِلَْيِهما       ............................. اَْلواِلداِن ُهما ُ ِبٱإْلِ   .أَْوصانا َّللاَّ

 .تَْنبُُت في ٱلتَّلَِّة ُمثِْمَرة         ....................................اَلشََّجَرةُ 

 .ٱلَّذيَن َرتَّبوا َمْكتََبةَ ٱْلِقْسمِ        ....................................... ُهمُ 

 ن(2.5): بشكل سليم الهمزةكتب أ 

 

 

 

 

 

 

 المستوى الرابع ........................................... االسم الكامل

 الثانية الدورة ةالرابع المرحلةفرض 
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.............

.. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.. 

 

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

.. 

 

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

.. 

 

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

.. 

 

ن  )َؤ(ُمـ                ()ؤ   بُـطْ   ()ؤ  َسما                 )َؤ( بَدَ                 ـر  ()ؤْ بِـ                 ذ ِ

 

 

 



 

 

 ن(3) :يناسب بما ترسيمةاللء تمم مأ 
 

 هخبر اسمه ناقصفعل 

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

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

 

 ن(3) :في جمل مفيدة ةالتالي أستعمل األفعال الناقصة 

 

 

 

 

 

 

 ن(2) :الجمل بما يناسب مأتم 
 
 ...................................... ٱْلَولَدَ إِنَّ  -

 .َرفَضَ  .......................... ، لَِكنَّ ٱْلُمباراةِ  أََرْدُت ُمتابََعةَ  -

 ن(2):الجملة السليمة مما يلي لون بطاقةأ 

 

 

 

 

 

 المستوى الرابع ........................................... االسم الكامل

 الثانية الدورة ةرابعال المرحلةفرض 
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 .ماُء غائَِمة  إِنَّ ٱلسَّ 

 

 .ماَء غائَِمة  إِنَّ ٱلسَّ 
 

 
 .غائَِمة  ماَء إِنَّ ٱلسَّ 

 

  ......................................................................................................)َظلَّ( 

 

................................................................................................)أَْمسى(   

 )صاَر(......................................................................................................



 

 

  ن(1.5) :بالضمير المنفصل المناسب لهاأعوض الكلمات التي تحتها سطر 
 

 السكان.............. هادئة وقليلة الحركة. ف القرية.............. سافرنا إلى القرية، و أنا وأبي

 ............... نشيطون بشكل مثير

 ن(1.5) :أختار لكل خبر مبتدأ ضميرا منفصال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ن(2) :أحول الجملة التالية حسب الطلوب 
 

ُع اْلَحلَِوياِت.  َوَصلَِت السَّيَدةُ الَّتي تََوز ِ
 ........................................................................................: ...........ؤنثالمثنى الم

  
  ..................................................................................: ................ذكرالم مفردال
 

  ن(2) :رات إلى معارفنككتابة الجملة التالية بتحويل الأعيد 
 

 تراجع بنت دروسا في غرفة مجاورة لبهو بيت

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

  ن(3) :(اإلضافةـ )وثالث معارف ب ـ(ال)أذكر ثالث معارف ب 

 

 

 

 

 المستوى الرابع ........................................... االسم الكامل

 الثانية الدورة ةالرابع المرحلةفرض 

 الصرف والتحويل لغة العربيةال ةماد /10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يَأُْكالِن الطَّعاَم....….………

 

 الطَّعاَم. تَأُْكلُ ……………

 

 .الطَّعامَ  تَأُْكْلنَ ……………

 



أكتب نصا إرشاديا أنصح فيه صديقي بالمحافظة على الغابة واالستمتاع بجمالها دون اإلضرار بها 

 والعبث بمكوناتها

 قترح عنوانا مناسبا لهذا النص االرشادي.أ ֎

  .مهد الموضوع بجملة إلرشاد صديقيأ ֎

 .والعبث بمكوناتها الغابةب اإلضرار أرشده بعدم ֎

 .أبين فوائد اإلرشادات وأهميتها ֎

 

  

 

 المستوى الرابع ........................................... االسم الكامل

 الثانية الدورة ةالرابع المرحلةفرض 

 التعبير الكتابي  لغة العربيةال ةماد /10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


