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ْرُت أَنَّنِي َسأَُكوُن ِمَن األََوائِِل فِي قِْسِمي ، ِلَهذَ ا        اِْقتََرَب َمْوِعُد ااِلْمتَِحاِن ، َو أَْصبََح الَوْقُت َضي ِّقًا ، فَقَرَّ

عِ َمقَاِطِعَها َو تَعَدُِّدَها قِيقًانَظَّْمُت َوْقتِي تَْنِظيًما دَ  .َو َكانَْت اللُّغَةُ العََربِيَّةُ األَْكثََر َحظًّا ِلتَنَوُّ  
ْفُت فِيِه َعِن السُّلُوَكاِت الس ِ       ُد اَلِزْلُت أَتَذَكَُّر الَمْقَطَع الَِّذي يَتََحدَُّث َعِن الطَّبِيعَِة َو البِيئَِة تَعَرَّ ْلبِيَِّة الَّتِي تَُهد ِ

يِف َو َما يًَمي ُِزهَُما ، َو َكْيَف أََحافِظُ َعلَى بِيئٍَة َخالِ ا ْفُت َعلَى َحيَاةِ الَمِدينَِة َو الر ِ ِث ، ثُمَّ لبِيئَةَ َو تَعَرَّ يٍَّة ِمَن التَّلَوُّ

يَاَضِة الَِّذي ِمْن ِخََلِلِه َميَّْزتُ  ِة َو الر ِ حَّ األَْطِعَمةَ النَّافِعَةَ ِلِجْسِمي َكَما  اِْنَطلَْقنَا إِلَى َمْقَطعٍ آخٍر َحْوَل الص ِ

اْستَْخلَْصنَا األَْخَطاَر الَّتِي تَْنتُُج ِعْنَدَما يَتَنَاَوُل اإِلْنَساُن َوَصفَات   دُوَن اْستَِشاَرةِ الطَّبِيِب ، َو آِخُر َمْقَطعٍ َكاَن ُمْنذُ 

ْفنَا فِيهِ  ِليَن َو َكْيِفيَِّة الُمَحافََظِة َعلى الَمْورُ َعلَى الِحَرِف الَّتِي وَ  أُْسبُوعٍ فَقَْد تَعَرَّ وِث ـ إِنَّهُ ِرثْنَاَها َعْن أَْجَداِدنَا األَوَّ

الثَّقَافِيَّةِ  َمْقَطُع الَحيَاة  
يَغِ َو قَْد اْستَفَْدُت ِمْن هَذِ       ُم لَنَا َكثِيًرا ِمَن التََّراِكيِب َو الص ِ ُِمنَا َمَع ُكل ِ َمْقَطعٍ يُقَد ِ

ِه الَمقَاِطعِ اِْستِفَاَدةً َكاَن ُمعَل 

َطُل الفَْصِل بَِل ُمنَاِزعٍ َو َستَُكوُن يَْوًم نِي َعلَْيَها قَائًَِل : أَْنَت بَ أَعِظيَمةً َظَهَرْت َجِليًّا فِي َجْوَدةِ تَْعبِيَراتِي الَّتِي َكافَ 

 َما إَِطاًرا َهاًما فِي ِخْدَمِة َوَطنَِك .
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2- .  أعرب ما تحته خط  في الن ص 
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ِة أَْجَساِمنَا. ُر لَنَا الطَّبِيعَةُ الَكثِيرَ تَُوف ِ :  السَّنَدالوضعية اإلدماجية:    ِمَن األَْطِعَمِة الُمِفيَدةِ ِلِصحَّ

ًما نَِصيَحةً أِلَْصِدقَائَِك  08إِلَى  80فِي نَص ٍ ِمن : التَّْعلِّيَمة أَْسُطٍر تََحدَّْث َعِن األَْطِعَمِة َو فَائَِدتَِها أِلَْجَساِمنَا ُمقَد ِ

فًا   لَْواَل ............ لَـ   ُمَوظ ِ

 

 الرابعةالمستوى: السنة 

 ابتدائي

 المدة : ساعة و نصف

................االسم و اللقب : .  

 

 قناة األستاذ أَقدوش فيصل

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4ap




