
 المستـــــوى : السادس            

 أنشطة تقويمية داعمة في وحدة اللغة العربية 
   -األسدس األول الفترة األولى  

 الشكل :   (1
من النص بالشكل الثانية أضبط الفقرة  -      

 نقــــط(  5)..........................................................................................التام:

 هبت ريح باردة قوية أسقطت طائرا صغيرا من عشه، ظل يرتجف من شدة البرد، بكى ، سمعت الشجر صوته، فحزنت ألجله               

 ألنه مازال صغيرا، هزت الشجرة أغصانها بقوة، وتساقطت أوراقها على الطائر، فشعر بالدفء و الفرح. مرت األيام و توطدت       

 الصداقة بين الطائر والشجرة،  وفكر في بناء عش على الشجرة إخالصا لها.       

 ى صوته الجميل، و اندفعت معه إلى الشجرة مغنية. حلق الطائر وسط الغابة، غنى و اجتمعت جميع الطيور عل             

 إنك شجرة كبيرة، لعلك تحملين الثمار، سنبقى رفاقا إلى األبد.             

 نقطتان( 2)...........................................................................................................................................الفهم  -      

 ........................... ..... ................................ ............................................................................................................................ضع عنوانا مناسبا للنص -1         

 ......................  ..................................؟ ........................................................................................................................... ما سبب سقوط الطائر الصغير -2         

 ....................... .............................؟ ...........................................................................................................  على الشجرةلماذا فكر الطائر في بناء عشه  -3         

 نقــــط(  3)........................................................................................................................................ المعجم: -         

 

                                                    :                                      استخرج من النص أضداد الكلمات التالية -2                                                         أربط بسهم الكلمة و معناها. -1         

                                          :       ..........................فرحــت  -صاحبه                                         -يرتجف                         -                            

                   :      ..........................بالبرودة  -    يرتعش                                     -توطدت                         -                            

 :       ........................... تفرقـــت  -تقــــوت                                       -رافقـــــه                        -                            

 التراكيب :  (2
 نقــــط(  4)............................................................................التالية:بين الفعل الالزم و الفعل المتعدي في الجمل  -1

 

 نوع الفعل  الفعل الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

   شاهد أحمد مسرحية مسلية  -

   احتفل المغاربة بعيد االستقالل -

   الشجرة أغصانــــــــــها هزت  -

   حلق الطائر وسط الغابــــــــة  -
  

 نقطتان(2اكتب جمال تتضمن مفعوال مطلقا حسب المطلوب -2

                            

 الجمل نوع المطلق

  لبيان نوع الفعل -

  لتاكيد الفعل -

  لبيان عدد الفعل -

  بعض  -

 

 نقطتان( 2) ..........مفعوال الجلهاكتب جملتين تتمنان  -3

                                                 

  

  
 

 نقطتان( 2).....................................................................................:أشكل كل جملة حسب الناسخ المتصل بها -4

 

               الطائـــــــر صغيـــــــــــر إن -.                            مازال الطائر صغيـــــــــرا -                                          

 .               صار الطائر صديقا للشجرة -لكن الطائر يرتجـــــــــــف.                             -                                          
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 ...................... :........................االسم و النسب

 

 ....................... :....................... رقم التسجيـــل
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 :    الصرف و التحويل (3

 نقطتان( 2).................................................................................................. ضع كل فعل في مكانه المناسب -1

 استعد  -     أكرم   -    تدافع  -     استغفر -      راسل   -      علم   -      تتبع -     نهض  -                                        

 

 مزيد بثالثة أحرف مزيد بحرفين مزيد بحرف واحد المجرد

    

    
 

 نقـــط (  3) ................................................................................................................................أصل بخط -2

 اسم ممدود  -        ي                           -  فاطمة الزهراء                                         -                             

 اسم مقصور  -ا، ى                               -الراعي األمين                                            -                             

 اسم منقوص -                 اء                 -يسعى مصطفى في الخير                               -                             

 
   (  نقــــط 3) ......................................................................................................................... اتمم الجدول بما يناسب : -3

                                          

 الناقصالفعل  الفعل المثال الفعل االجوف الفعل السالم الفعل المهموز الفعل المضعف

      

            

      
 

 نقطتان ( 2حول الجملة التالية حسب المطلوب                                                                             -4

 

 ظل يرتجف من شدة البرد

 هي 

 هم

 هن 

 هما

 

 اإلمالء :  (4

 نقــــط(  3) ...........................................األسماء الممدودة و المنقوصة و المقصورة منونة في الجمل التالية :اجعل  -1

 ..................................................................... -                         صاح المنادي بصوت مرتفع -                         

 ..................................................................... -                        أحب التمتع بالهـــــواء النقي -           

 ..................................................................... -                           أضاع الراعي العــــــــــصا -           

 نقــــط(  7) .................................................................: :أدخل التاء المربوطة أو المبسوطة على الكلمات التالية -2

 

 .....رسامـ  .......       فنانا       -........      مقال        -..     .....سجد      -........  سكو         -......     أنــ        -........  فرحـــ       

 اإلنشاء: (5

 نقــــط 10                       يتميز المغرب بتنظيم مهرجانات متنوعة تقام في مختلف المدن المغربية                 -1

 (               اختر احد المهرجنات وتحدث عنه في بضعة اسطر؟ مستعمال اسلوب القاء الخبر                                                          -2

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