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 أحدد نوع احلال يف اجلمل التالية: .1

 قرأت الكتاب متفحصًا. 

 جلس حممد أمام احلاسوب و هو يبتسم. 

 مل علمًا.ظهر املدير يف الساحة حي 

 اجعل الكلمات التالية مجوعا و ضعها يف مجل مفيدة : .3

 بني املميز و التمييز مع ذكر نوعه : .2

 اشرتيت قنطارا قمحًا 

 طابت مدينة مراكش هواًء. 

 يف الرباط ما يزيد عن ثالثني فندقا. 

 ثناءإيت  بثالث مجل تشتمل أسلوب االستثناء مع حتديد املستثنى و املستثنى منه و أداة االست .4
 

   

   

  

 اجلملة اجلمع املفرد

   طـفـلـة

   مـهـنـدس

   مـؤلــف

   فـتــاة

   عـمــارة

   عـــامـــل

   جـــاد
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 الصرف و التحويل
 

 صغ أمساء الفاعل و املفعول من األفعال التالية: .1
 استلطف -صرب –ذهب  –عاجل  –خرج  –استبشر  –كتب  

 مع وضعها يف مجل مفيدة: األفعال التاليةإصم التفضيل من  صغ .3
 وسع   -لــَذ  –عٌذب  –عطف  –صرب  

 أعرب اجلملتني التاليتني : .2
 هن مرتاحات تقرأ الفتيات و  
 أعطيت التلميذات جائزة.  

 
 

 الــريــاضـيــــات
 

 : أحسب ما يلي .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إىل الوحدة املناسبة و رتب من األكرب إىل األصغرحول  .3

8,7 t   -   9,3 q   -   7800 kg   -    9,8kg   -   7 ;6 q 

   

 بثمن من الربتقال 31,8درهما للكيلوغرام الواحد و   14,23من التفاح بثمن كيلوغرام  75, تريد عائشة شراء  .2

 .درهما للكيلوغرام الواحد. 14,36

 

 درهم. 022ورقة من فئة هل ميكن لعائشة أن تبتاع هذه السلع إذا كانت ال تتوفر إال على 

395,24 

+ 

259,39 

= 

38,92 

x 

58,17 

= 

9 893,783 
 

8 459,987 

= 

26,5 583,34 


