
  المملكة المغربیة

  و التكوین المھني لتربیة الوطنیةوزارة ا

  ادیمیة سوس ماسة درعةأك

  تیزنیتنیابة 

  م موالي رشید/م

  على صعید المؤسسةالمحلي االختبار الموحد 
  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  اللغة العربیة
  2016رة ینایر دو

  د30س1: مدة اإلنجاز
  *نفسھا ةالورق أجب عن األسئلة على*

    
  .............................:..............اسم المتعلم

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

  
  50: ....................../النقطة النھائیة 

  .......:................توقیع األستاذ المصححاسم و

  /*ن20/:القراءة -:المجال الرئیسي األول:أوال*

  :النص

ھ سیقتنیھا الیوم نفسال شك أن أباه .  یترقب الھدیة التي وعد بھا منذ مطلع السنة الدراسیة دمحمظل الصبي       

  . عدافلقد رآه قبل خروجھ في الصباح یتفقد محفظتھ و یعد النقود .  لیقدمھا إلیھ بمناسبة نجاحھ

و خیل إلیھ مرات كأن .  ع في كل لحظة طرقات متتابعة یعرفھاعلى الباب ترددا، یتوق المساءأخذ الصبي یتردد و 

 ... ، ثم عاد خائبا و أغلقھ ، فبادر إلى فتحھ الباب یطرق

      )ن2( : أمامھ) ×(اخترالعنوان المناسب للنص بوضع عالمة  -1

    الھدیة المنتظرة    الھدیة الثمینة    الھدیة الضائعة

                                                                                                                    )ن3(: اآلتیة الكلمات  اتمرادفمن النص  استخرج -2

  ........................: .. حیرة –...    .....................: .... ینتظر – ....  ...............: ...... یشتري

  )ن3: (النص أضداد الكلمات اآلتیة  من استخرج -3

  .........................#  مفلحا –.............   ...............#  متباعدة –.  .......................#  نھایة

  )ن2( وعد األب ابنھ بشراء الھدیة ؟ اذالم -4

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

  )ن2(الھدیة الیوم ؟  لھما الذي جعل الصبي یتوقع أن أبـــاه سیقدم  -5

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

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

  )ن8: ( النص أعاله لفقرة األولى منا بالشكل التام  اضبط -6

  */ن15/:الدرس اللغوي:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا*

  /*ن6:/التراكیب-:المجال الفرعي األول-أ
  )ن3( : في النص خط  ما تحتھ أعرب -1
  .............................................................................................................................................: .......  دمحم * 

  .............................................................................................................................................: .......  نفس  * 

  ............................................................................................................................................: .........     عدا* 

 ................................................................................................................................................: .....المساء * 

  )ن1( :من النص جملة تناسب الترسیمة اآلتیة استخرج  -2

  اسمھ  حرفيناسخ 
  خبره جملة فعلیة

  نائب الفاعل ضمیر  فعل مبني للمجھول

        

  )ن2( :كل جملة بما یناسبھا من الظواھر التركیبیة أصل -3

  )اقلب الصفحة(
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  مفعول ألجلھ
  نعت سببي

  بدل
  ید لفظيتوك

+  
+  
+  
+  

  +  
+  
+  
+  

  .نقودھاتفقد األب المحفظة 
  .في الھدیة طمعاتردد الصبي على الباب 

  .عــدا النقودیعد النقود 
  .إیقاعھا مألوفةتوقع طرقات 

 /:ن6:/التحویل الصرف و-:المجال الفرعي الثاني-ب

  )ن3( : استخرج من النص -1

  منسوبااسما   ا ممدودااسم  أجوففعال   مثاالفعال   مضعفافعال   مھموزافعال 

            

  )ن3( . َعاَد َخائِباً ، ثُمَّ أَْغلََق بَابَھُ  : مع الشكل التام  ما یلي حول -2

  )ن1...... (....................................................................................................................................... :     أنتِ  *

  )ن1............. (................................................................................................................................. :     ھن* 

 )ن1......................... (................................................: ....................................................................نَْحُن    * 

  /:ن3:/اإلمالء-:المجال الفرعي الثالث-ج

      )ن1( : تاء مربوطة أو مبسوطة  ضع مكان النقط -1

َھا فِي اْلبَْیــ  .....َْساَعدَ  ......ٌُمَھذَّبَــ  ......ٌبِْنــ  .....ُیَّــُسمَ         ....ِ.أُمَّ

  )ن1( : مكان النقط/  بن /أو /  ابن /ضع -2

  .         الخطاب عادال .....  .......كان عمر  -

  .من شئت و اكتسب أدبا .  .............كن   -

  )ن1(:نون األسماء اآلتیة  -3

ْحَراءِ   اْلفَتَى  اْلُمَحاِمي  قَاِضيَ الْ    الصَّ

        

  */ن15:/التعبیر الكتابي-:رئیسي الثالثالمجال ال:ثالثا*

  .، صف في بضعة أسطر ھذه الھدیة ، و عبر عن فرحتك بالنجاح  بمناسبة نجاحك في االمتحان ، تلقیت ھدیة من والدك
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  المملكة المغربیة

  المھني وزارة التربیة الوطنیة و التكوین

  أكادیمیة سوس ماسة درعة

  نیابة تیزنیت

  م موالي رشید/م

  االختبار الموحد المحلي على صعید المؤسسة
  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  اللغة العربیة
  2016دورة ینایر 

  د30س1: مدة اإلنجاز

  جابةعناصر اإل
  و

  سلم
  التنقیط

  

  /*ن20/:القراءة -:المجال الرئیسي األول:أوال*

  :النص

 مَ وْ یَ ا الْ یھَ نِ تَ قْ یَ سَ  ھُ سَ فْ نَ  اهُ بَ أَ  نَّ أَ  كَّ  شَ الَ .  ةِ یَّ اسِ رَ الدِّ  ةِ نَ السَّ  عِ لَ طْ مَ  ذُ نْ ا مُ ھَ بِ  دَ عِ ي وُ تِ الَّ  ةَ یَّ دِ ھَ الْ  بُ قَّ رَ تَ یَ  دٌ مَّ حَ مُ  يُ بِ الصَّ  لَّ ظَ       

  . اد� عَ  ودَ قُ النُّ  دُّ عُ یَ  وَ  ھُ تَ ظَ فَ حْ مَ  دُ قَّ فَ تَ یَ  احِ بَ ي الصَّ فِ  ھِ وجِ رُ خُ  لَ بْ قَ  آهُ رَ  دْ قَ لَ فَ .  ھِ احِ جَ نَ  ةِ بَ اسَ نَ مُ بِ  ھِ یْ لَ ا إِ ھَ مَ دِّ قَ یُ لِ 

و خیل إلیھ مرات كأن . على الباب ترددا، یتوقع في كل لحظة طرقات متتابعة یعرفھا  المساءأخذ الصبي یتردد و 

 ...یطرق ، فبادر إلى فتحھ ، ثم عاد خائبا و أغلقھ الباب 

      )ن2( : أمامھ) ×(المناسب للنص بوضع عالمة  اخترالعنوان -1

    الھدیة المنتظرة    الھدیة الثمینة    الھدیة الضائعة

  )ن1+ن1+ن1( تردد :حیرة  –   یترقب :ینتظر  –   یقتني : یشتري -2

  )ن1+ن1+ن1( خائبا #مفلحا  –   عةمتتاب #متباعدة  –  مطلع #نھایة  -3

  )ن2( .لیقدمھا إلیھ بمناسبة نجاحھ   -4

  )ن2(. رأى أباه یتفقد محفظتھ و یعد النقود قبل خروجھ في الصباح ألنھ   -5

  #ن عن كل خطإ 0.25تخصم #  )ن8( :اضبط  بالشكل التام الفقرة األولى من النص أعاله  -6

  /*ن15/:س اللغويالدر:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا*

  
  /*ن6:/التراكیب-:المجال الفرعي األول-أ

  )ن3: (النص في  خط  ا تحتھمأعرب  -1
  )ن  0.75. (بدل مطابق تابع للمبدل منھ في الرفع :   دمحم * 

  )ن  0.75. (توكید معنوي تابع للمؤكد في النصب :   نفس  * 

  )ن  0.75. (مفعول مطلق منصوب بتنوین الفتح : عدا     * 

  )ن  0.75. (مفعول فیھ منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره : المساء * 

  )ن1: (اآلتیة استخرج من النص جملة تناسب الترسیمة  -2 

  اسمھ  حرفيناسخ 
  خبره جملة فعلیة

  نائب الفاعل ضمیر  فعل مبني للمجھول

  )ن0.25(ـــــــــ   )ن0.25(یطرق   )ن0.25(الباب   )ن0.25(كأن 

  )ن2: (جملة بما یناسبھا من الظواھر التركیبیةأصل كل  -3

  مفعول ألجلھ
  نعت سببي

  بدل
  توكید لفظي

+  
+  
+  
+  

  +  
+  
+  
+  

  )ن0.5( .نقودھاتفقد األب المحفظة 
  )ن0.5( .في الھدیة طمعاتردد الصبي على الباب 

  )ن0.5( .عــدا النقودیعد النقود 
  )ن0.5( .إیقاعھا مألوفةتوقع طرقات 
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 /:ن6:/الصرف و التحویل-:المجال الفرعي الثاني-ب

  )ن3: (استخرج من النص  -1

  اسما منسوبا  اسما ممدودا  فعال أجوف  فعال مثاال  فعال مضعفا  عال مھموزاف

  )ن0.5(الدراسیة   )ن0.5(المساء   )ن0.5(عاد-خیل  )ن0.5(یتوقع-وعد  )ن0.5(یردد- یعد- ظل  )ن0.5(أخذ 

  )ن3( . َعاَد َخائِباً ، ثُمَّ أَْغلََق بَابَھُ  : حول ما یلي مع الشكل التام  -2

  )ن1( .َخائِبَةً ، ثُمَّ أَْغلَْقِت بَابَِك  ُعْدتِ : أنِت     * 

  )ن1(  .ُعْدَن َخائِبَاٍت ، ثُمَّ أَْغلَْقَن بَابَُھنَّ : ھن     * 

 )ن1. (ُعْدنَا َخائِبِیَن ، ثُمَّ أَْغلَْقنَا بَابَنَا : نَْحُن    * 

  /:ن3:/اإلمالء-:المجال الفرعي الثالث-ج

 )     ن1( :ضع مكان النقط  تاء مربوطة أو مبسوطة  -1

َھا فِي اْلبَْیـ  تْ َساَعدَ  ـةٌ ُمَھذَّبَـ  تٌ بِْنــ  ـةُ ُسَمیَّـ        )x5ن0.2( .ِت أُمَّ

  )ن1: (مكان النقط /  بن /أو  / ابن /ضع -2

           )ن0.5( .الخطاب عادال   بنكان عمر  -

  )ن0.5( .من شئت و اكتسب أدبا   ابن -

  )ن1(:نون األسماء اآلتیة  -3

ْحَراءِ   اْلفَتَى  اْلُمَحاِمي  اْلقَاِضيَ    الصَّ

  )ن0.25(َصْحَراٍء   )ن0.25(فَتًى   )ن0.25(ُمَحاٍم   )ن0.25(قَاِضیًا 
  
  

  */ن51:/التعبیر الكتابي-:المجال الرئیسي الثالث:ثاثال*

   

  :یجب مراعاة ما یلي أثناء التصحیح       

  ن2: المقروئیة و حسن التنظیم  -

  ن2:  عالمات الترقیماحترام  -

  ن4: تجنب األخطاء اللغویة و اإلمالئیة  -

  ن7: احترام الموضوع و تسلسل األفكار  -
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