االختبار الموحد على صعيد المؤسسة
السنة السادسة ابتدائي
مادة اللغة العربية
دورة يناير 2016
مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

.I

االسم الشخص ي.................................................. :
االسم العائلي...................................................... :
النقطة النهائية والتقديرات:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة طنجة  -تطوان
نيابة العرائش
م.م تزروت القلة

القراءة والشكل والفهم 10( :نقط)

❖ النص:

إن المعلومات رفيقة البشر منذ القدم ،فكل نشاط يقوم به النسان ي نتج العلومات إنتاجا .ولكن كيف تمع هذه العارف وتفظ
لي رجع إليها النسان مىت شاء؟
إن ذلك حيتاج إىل خزاانت كتب ضخمة تشغل مساحات كبرية ،لذلك ابتكر الهندسون احلاسوب رغبة يف مجع كم هائل من العلومات،
وجعلها سهلة الوصول لكل الراغبني رحبا للوقت واجلهد ،فأصبح ختزين العلومات سهال ،والوصول إليها أسهل.

ص (4نقط)
 )1اضبط ِبلشكل التّام الفقرة الثانية من الن ّ

ص 1( ............................. :نقطة)
 )2أضع عنواان مناسبا للن ّ
ص :ضع عالمة (×) يف اْلانة الناسبة ( 1نقطة)
 )3ح ّدد ن وعية الن ّ

وار ؛ مقالةٌ ؛ قصةٌ ؛ خطبةٌ 
 النص :قصيدةٌ ؛ ح ٌ
 )4اشرح العبارات التّالية 1( :نقطة)

 رفيقة البشر........................................ :؛ ابتكر الهندسون..................................... :
 )5ايت بفرد الكلمات التّالية 2( :نقطتان)

اانت................. :؛ مهندسون.............. :
لومات................. :؛ معار ٌ
ف................. :؛ خز ٌ
 مع ٌ
 )6أجيب :من أجل ماذا ابتكر الهندسون احلاسوب؟ ( 1نقطة)

............................................................................................................. 
.II

الرتاكيب والصرف و التحويل 10( :نقط)

 )1استخرج من الفقرة األوىل مجلت ني تناسبان الت رسيمت ني 3( :نقط)
ريف
ان .ح ي

امسه

خب ره

ضاف إليه
م ٌ

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

فعل مضارعٌ
ٌ

مفعول به
ٌ

مفعول مطل ٌق
ٌ

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

 )2أضع سطرا تت المفعول الطلق ،وأحيط المفعول ألجله يف اجلملة التّالية1( :نقطة)
 ي نتج النسان المعلومات إنتاجا ،رغبة يف الت قدم والتطور.
 )3أعرب ما تته خ ي
ص2( :ن)
ط يف الن ّ

 رفيقة 1(............................................................................................ :نقطة)

 اب تكر 0,5(................................................................ .......................... :نقطة)

 المهندسون 0,5(.......................................................... ........................... :نقطة)

 )4ضع كل فعل يف خانته الناسبة :بن ى؛ ه د؛ راج؛ وض ع؛ ص دق؛ ب دأ ( 3نقط)
صحيح سالٌ
ٌ
...............

معت يل ٌ
انقص
أجوف
معت يل
مثال
ف
صحيح مهموٌز
ٌ
مضع ٌ
صحيح ّ
معت يل ٌ
ٌ
ٌ
................ ................ ................ ................ ................

 )5أح ّول حسب المطلوب1( :نقطة)
 هو :يقوم ِبنتاج العلومات.

 هم................................................. :؛ هن................................................. :
.III

المالء 10( :نقط)

 )1أح ّول األمساء العرفة يف اجلملة التّالية إىل النكرة مع الشكل التّام 2( :نقطتان)

 حكم القاضي على اجلاين يف األسبوع الاضي............................................................  .

اسم ممدو ٌد ( 2نقطتان)
اسم
اسم
ٌ
ٌ
منقوص؛ ٌ
مقصور؛ ٌ
 )2أكتب أمام ك ّل اسمٌ :

الراعي.................... :؛ ساع............... :
 السماء.................... :؛ الفىت.................... :؛ ّ

 )3أكمل بكتابة التّاء الناسبة مكان الن قط 3( :نقط)

 إن صناع  ......احلاسوب ف تح  ......ماال ......مت ع ّدد ......ساه  ......يف التطور السريع للبشري . .....

 )4اكتب "ابن" أو "بن" مكان الن قط 3( :نقط)
ليل.
 عمر  ..........اْلطّاب ص ي
حاِب ج ٌ
ِب.
 .......... بطّوطة ر ّحالةٌ مغر ي

 اي  ..........أخي ،أنصت لنصائح والديك.
.IV

النشاء 10( :نقط)

 زاركم يف البيت األسبوع الاضي إمام وفقيه القرية؛ صفه مست ثمرا شكله ،سنه ،مالبسه ،أنشطته واألشياء الّيت تالزمه ...يف حدود
مثانية أسطر.

•

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

