S22 Exercices CN4
Exercice 1 : Lecture

حأ ـحـمد قــصـد د كــانـا صـ ـغـيـرا و حأراد ـشـراء مـا يـنــقـــصـه .حأ ـحـمد دخـل الـد كــــــان :
الــبـائــع سـأحل حأ ـحـمـد مـاذا تـ ـريـد؟
 :حأجـاب حأ ـحـمد
ـان
رأ ـريد سـكــــرا و شـايـا وزيــتـا و صـابــون حـ ـمـا ٍم و مـ ـعـــجــون حأ ـسـن ٍ
قـال الــبائــع ه ـ
ـل ن ــسيـت شـ ـيـئـا؟
حأجـاب حأ ـحـمـد نـع ــم حأيــــضـا رأ ـريـد الــع ـصـيـر و الــخـ ـبــز
ـشـتـــري ـ
حأخـذ حأ ـحـمـد ـ حال ـشـيـاء و دفـع ثـمــن الــم ـ
ـات ثـ ـم شكــر الــبـائــع ورجـع الـــــــى
ل
الــبـ ـي ـ
ـت

Vocabulaire :

حأراد
ن ــسيـت
دفع الـ ـحساب
الــم ـ
ـشـتـــريـات

Vouloir :

:

Oublie

Régler l'addition / Payer
Les achats

Exercices 2 : Lire et répondre aux questions du texte

ـلـمـاذا قـــصـد حأ ـحـمـد الـد كــان ؟
قـــصـد حأ ـحـمـد الـد كــان ـل ــشـراء مـا يـنــقـــصـه
حأيــــن دخـل حأ ـحـمـد ؟
دخـل حأ ـحـمـد الـد كــــــان
مـاذا نـ ـســـي حأ ـحـمـد ؟
نـ ـســـي حأ ـحـمـد الــع ـصـيـر و الــخـ ـبــز
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ـهــي

par

) حأ ـحـمـد

( Exercice 3 : Remplacer dans le texte

ـهــي قــصـد ـت د كــانـا صـ ـغـيـرا و حأراد ـت ـشـراء مـا يـنــقـــصــهـا .ـهــي دخـل ـ
ـت
الـدكــــــان.
الــبـائــع سـأحلـهـا مـاذا تـ ـريـ ـديــن ،حأجـاب ـ
ـت  :رأ ـريد سـكــــرا و شـايـا وزيــتـا و .
كــــــان .الــبـائــع سـأحلـهـا مـاذاتـ ـريـ ـد ـديــن؟ حأجـاب ـ
ـت  :رأ ـريد سـكــــرا و شـايـا وزيــتـا و
ـان
 .صـابــون حـ ـمـا ٍم و مـ ـعـــجــون حأ ـسـن ٍ
ـل ن ــس ـ
.قـال الــبائــع ه ـ
يـت شـ ـيـئـا؟ حأجـاب ـت نـع ــم حأيــــضـا رأ ـريـد الــع ـصـيـر و الــخـ ـبــز
ـشـتـــري ـ
ـت ثـمــن الــم ـ
ـات ث ــم شكــر ـت الــبـائــع و رجـع ـ
حأخـذ ـت ـ حال ـشـيـاء و دفـع ـ
ـت
الـــــــى الــبـ ـي ـ
ـت
ل

Exercice 4: Dans le texte ci-dessus trouver les mots correspondants aux blocs
suivants :

يـ ـنـقـــصــه
الـــــــى الــبـ ـيـ ـ
ـت
ل

)Bloc 9 (Pronoms Possessifs

و ث ــم

)Bloc 4 (Coordinations

)Bloc 6 ( C.O.I Déterminé et Indéterminé
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Exercice 5: Relire le texte de lecture et compléter les phrases suivantes :

قـال الــبائــع ه ـ
ـل ن ــسيـت شـ ـيـئـا؟
حأجـاب حأ ـحـمـد نـع ــم حأيــــضـا رأ ـريـد الــع ـصـيـر و الــخـ ـبــز
حأخـذ حأ ـحـمـد ـ حال ـشـيـاء و دفـع ثـمــن الــم ـ
ـشـتـــريـات ث ــم شكــر الــبـائــع ورجع
الـــــــى الــبـ ـيـ ـت
ل
ـفــي الــمـض ـ
ـارعـ

Exercices 6 :Réécrire le texte ci-dessous au présent

حأ ـحـمد يـ ـقــصـد د كــانـا صـ ـغـيـرا ويــ ـريـد ـشـراء مـا يـنــقـــصـه .حأ ـحـمد ي ــدخل الـد كــــــان
الــبـائــع ي ــسـأحل حأ ـحـمـد مـاذا تـ ـريـد؟ ي ــجـيـُب حأ ـحـمد  :رأ ـريد سـكــــرا و شـايـا وزيــتـا
قـال الــبائــع ه ـ
ـل ن ــسيـت شـ ـيـئـا؟ ي ــجـيـُب حأ ـحـمـد نـع ــم رأ ـريـد الــع ـصـيـر و الــخـ ـبــز

.

.

.

ـشـتـــري ـ
يـأخخـذ حأ ـحـمـد ـ حال ـشـيـاء ـمــن الــبـائــع ـ و ي ــدفـع ثـمــن الــم ـ
ـات ث ــم ي ــشكــر الــبـائــع
وي ـــر ـجـع الـــــــى الــبـ ـي ـ
ـت
ل
Exercice 7: Traduire les phrases suivantes
-Elle a trouvé notre livre et notre cahier dans sa classe.

ـهــي وجـد ـت ـكـتـابـنـا و ك ـــراسـنـا ـفــي ـق ــسـ ـمــهـا
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-Elles ont trouvé ton (F) cahier et mon livre dans ta chambre.

ــن وج ــدن ك ـــراس ــك و ـكـتـابــــي ـفــي غ ــرفـ ـت ــك
ه ـ
- Vous avez (M) pris votre crayon puis vous avez mis votre chaise dans
votre classe.

حأنــت ــم حأخ ــذت ــم قـلـمـك ــم ث ــم وضـ ـعـت ــم ك ــر ـسـيــك ــم ـفــي ـق ــسـ ـمـك ــم
Exercice 8 : Lire et corriger les phrases suivantes par rapport au sujet :

ـ حالب ذهـبــوا الــى بـ ـي ـ
ـت الــعـ ـمـ ـة
ل
ـت الــعـ ـمـ ـ
ـ حالب ذهـُب الــى بـ ـي ـ
ة .
ل
نــ ـحــن حأ كـلـــن الــحـلـ ـويــات و شــ ـرب ع ـ
ر طـازجٍ .
ــصـيــ ٍ
نــ ـحــن حأ كـلــنـا الــحـلـ ـويــات و شــ ـربــنـا ع ـ
ــصـيــ ٍر طـازجٍ
.

.

ــن
بـ ـعـد صـل ـة الــمـغــ ـر ـب ،ج ـ
الـرجـال ذهـُب الــى بــيــو ـتــهــ ـ
ل
ـم.
بـ ـعـد صـل ـة الــمـغــ ـر ـب ،ج ـ
الـرجـال ذهـبــوا لالــى بـيــو ـتــهـ ـ
ـت الــجـدـ ة ـ حال ـ
ـا ـسـتـ ـقـبـل ـ
طـفـال بــفــرحـا كـبــيــرا .
ـا ـسـتـ ـقـبـل ـ
ر.
ـت الــجـدـ ة ـ حال ـطـفـال بــفــرحٍ كـبــيــ ٍ
ـــن جــهـــزوا ســحــور لـ ـذيـذا
ه ـ
ـــن جــه ــــزن ســحــورا لـ ـذيـذا
ه ـ

.
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Exercice 9 : Mettre les mots des phrases suivantes dans les blocs
correspondants

قـال الــبائــع ه ـ
ـل ن ــسيـت شـ ـيـئـا؟ حأجـاب حأ ـحـمـد نـع ــم رأ ـريـد الــع ـصـيـر و الــخـ ـبــز

.

ـشـتـــري ـ
حأخـذ حأ ـحـمـد ـ حال ـشـيـاء ـمــن الــبـائــع ـ و دفـع ثـمــن الــم ـ
ـات ثـ ـم شكــر الــبـائــع ورجع
الـــــــى الــبـ ـي ـ
ـت
ل
1- Sujet
اسسم /فاعل /ضمير

الــبائــع حأ ـحـمـد

3- complément d’objet
direct indéterminé
مفعول به نكرة

2- Verbe
فعل

قـال ن ــسيـت حأجـاب
رأ ـريـد حأخـذ دفـع
شكــررجع

6- Préposition
ـجـر حُـرُوفُ
ـال ـ

ـمــن الــبـائــع ـ
الـــــــى الــبـ ـي ـ
ـت
ل

شـ ـيـئـا

5- complément d’objet direct
déterminé
مفعول به معرفة

الــع ـصـيـر الــخـ ـبــز
ـ حال ـشـيـاء الــبـائــع
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Exercice 10 : Réécrire les phrases suivantes au le pluriel

الــم ــؤ ـمــن شـكـر الـلــه عـلـى ـنـعـ ـمـ ـه
الــم ــؤ ـمـنـون شـكـروا الـلــه عـلـى ـنـعـ ـمـ ـه
الــولـد رتــُب الــمـائــدة
ـ حال ـولد رتــبـوا الــمـائــدة
الــعـ ـمـة حـضـ ـر ـت الــفـطـور
الــعـ ـمـات حـضـ ــرن الــفـطـور
الـرجـل جـهــز الـسـحـور
ـ
الـرجـال جـهــزوا الـسـحـور
جـ
ــت شـ ـربـ ـ
حأن ـ
ـت الــع ــصـيـر
حأنــت ــن شـ ـربــت ــن الــع ــصـيـر
الـــجـارة دخـل ـ
ـت مـنــ ـزلـنـا
الـــجـارات دخـلــن مـنــ ـزلـنـا
حأنــت تـبــلــت الـل ـ ـحـم
حأنــت ــم تـبــلــت ــم الـل ـ ـحـم
الــبــنــت رتــل ـ
ـت سـورة ـمـن الــق ــرأ ن ـن
الــبـنـات رتـلــن سـورة ـمـن الــق ــرأ ن ـن
الــفـائــزة حـصـل ـ
ـت عـلـى هـ ـديـ ٍة
الــفـائــزات حـصـلــن عـلـى هـ ـديـ ٍة

