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 المملكة المغزبية              

 

 

 وسارة التزبية الىطىية       

 األكاديمية الجهىية للتزبية والتكىيه

 جهة وادي الذهب لكىيزة     

 ويابة وادي الذهب      

االمتحان الموحد 

اإلقليمي ألقسام السنة 

 :في ابتدائي السادسة 

 اللغة العربية 

 و                

 سالميةالتربية اإل    

 :مدة االوجاس   

 ساعة ووصف  

 3102دورة يىويى 

 (:ة)التلميذاسم               

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

                        : ....................رقم االمتحان

 

 بيةوحدة اللغة العر

 

 :لنصا

بل رغبة  لٌس من أجل حلو الثمار ووارف الظالل فقط، بالغرس، أصبح اإلنسان الٌوم أكثر اهتماما    

فهو ٌحتاج إلى عشرة أمتار مربعة من المساحة الخضراء لتأمٌن  .فً حاجته الماسة إلى الهواء النقً

لكن سوء التخطٌط فً مجال اإلعمار والبناء جعل البٌئة الطبٌعٌة فً كثٌر من المدن تشكو  احتٌاجه منه،

 .حتى باتت أجواؤها مهددة بالتلوث وتسمم الهواء كاسح ٌبتلع المناطق الخضراء ابتالعا،من مد عمرانً 

 

 األســــــــــــــئلة                                  

 

 (ن( 20  شكلالقراءة وال: المجال الرئيس األول  -1

 (ن( 14فهمالقراءة وال -أ

 :شرحال

 ؟ما مرادف -

 (ن( 1 ............................................................................................:اهتماما*

 (ن( 1 ...............................................................................:...............رغبة*

 ؟ما ضد-

 (ن( 1 ............................................................................................± حلو *

 (ن( 1 ...................................................................................± الهواء النقً *

 ؟ما مفرد -

 (ن( 1 .............................................................................................أجواء *

 (ن( 1 .............................................................................................الظالل*

 :فهمال

 (ن2( : الجواب الصحٌح أمام (X) حدد نوعٌة النص بوضع -أ

 : ............قصة          ..........: خطبة           .........:  مقالة
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 (ن( 2لماذا أصبح اإلنسان الٌوم ٌهتم بالغرس؟  -ب

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

 :استخرج من النص عبارة تدل على -ج

 (ن2). موقف إٌجابً نحو البٌئة -

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

 (ن2). موقف سلبً نحو البٌئة -

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

 (ن6 ( : الشكل- ب

 .احتٌاجه منه................ىاضبط بالشكل التام من أول النص إل

 

 (ن( 15وي الدرس اللغ: المجال الرئيسي الثاني -2

 :التراكيب- أ

 (ن3: )صل بخط بٌن الظاهرة التركٌبٌة وما ٌناسبها -

 مفعول ألجله                                      ابتالعاٌبتلع المناطق الخضراء 

 تمٌٌز                           فً حاجته إلى الهواء  رغبة ٌهتم بالغرس 

 مفعول مطلق        مربعة من الهواء                      أمتارنحتاج إلى عشرة 

 (ن3) أعرب- ب

 .......................................................................................................:باتت  -

 ....................................................................................................:األجواء -

 .......................................................................................................:ملوثة -

 :الصرف- ت

 (ن3)أكمل الجدول مع الشكل  -أ

 المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

    استخرج

 

 (ن3. )صل بخط بٌن الظاهرة الصرفٌة وما ٌناسبها -ب

 شتاء                                    اسم ممدود

 ٌشرى                                  اسم منقوص

 راع                                    اسم مقصور

 اإلمالء- ج
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 (ن3. )ة واأللف حسب المطلوبأكمل بكتابة الهمز

 

 األلف التاء الهمزة

 ...نج ...قضا وس...ر

 ...الهد ...كلما ...دف

 (ن11)    شاءاإلن:المجال الرئيسي الثالث3- 

 .أسطر 11اكتب موضوعا انشائٌا فً حوالً 

 :الموضوع

رب أعشاش ذهبت إلى إحدى الحدائق قصد النزهة والتفسح فإذا بك ترى طفال ٌعبث باألزهار وٌخ

 :صف المشهد مستعٌنا بما ٌلً.العصافٌر

 .تحدٌد الزمان والمكان -

 .وصف المشهد -

 .موقفك من سلوك الطفل -

 

 وحدة التربية اإلسالمية                           

 

 (ن5)القرآن الكريم : المجال الرئيس األول -1

 

 :أتمم كتابة اآلٌات القرآنٌة التالٌة -أ

 )الملك")الغفور..............................................................والحٌاة لٌبلوكم الذي خلق الموت"

 )الحاقة")دانٌة..............................................................................فأما من أوتً كتابه"

 

 :فً أي سورة ورد قوله تعالى -ب

 : ..……………………………الحدٌث سنستدرجهم من حٌث ال ٌعلمونفذرنً ومن ٌكذب بهذا 

 

 .الواردة فً اآلٌة أعاله" الحدٌث"ما المقصود بكلمة  -ج

 

 :صل بخط لتحدٌد القاعدة التجوٌدٌة -د

 قلب -                                   َطاِئُف ِمْن َربَِّك 

 دغامإ                                                    -

 

 ................................ما هو الحرف الذي ظهرت فٌه القلقلة فً قوله تعالى سنستدرجهم -ه

 

 

 (5.2)العقائد والعبادات : المجال الرئيسي الثاني2- 
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 (ٌفعل ما ٌشاء- العلم– العجز– البقاء)اكتب الصفات التالٌة فً الجدول -أ

 

 الصفات الجائزة فً حقه تعالى المستحٌلة فً حقه تعالى الصفات الصفات الواجبة فً حقه تعالى

   

 

 :ضع عالمة فً الخانة المناسبة -ب

فرائض  
 الصٌام

مكروهات  سنن الصٌام
 الصٌام

مفسدات 
 الصٌام

مبٌحات 
 اإلفطار

مستحبات 
 الصٌام

المبالغة فً 
 المضمضة                                  

      

تعجٌل 
 الفطور

      

امرأة حاضت 
 أثناء الصٌام

      

صالة 
 التراوٌح

      

       النٌة

مرضعة 
خافت 

 فأفطرت                                

      

 

 (5.2)اآلداب اإلسالمية الحديث والسيرة :المجال الرئيسي الثالث3-

 

 :فً حدٌث الرشوة لعن هللا ثالثة أشخاص أذكرهم -أ

1..................................2........................................3.................................... 

 

 :الحدٌث الذي ٌحرم الخمر والمخدرات اكتب -ب

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

 

 تى كانت حجة الوداع؟م -ج

.................................................................................................................. 
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 التصحيح
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