بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
اللغة العربية
التراكيب

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 3( :ن)
ركب ثالث جمل تتضمن :
 حاال جملة فعلية ................................................................................................................ : منادى نكرة غير مقصودة ..................................................................................................... : -تمييز الكيل ...................................................................................................................... :

النشاط الثاني 1.5( :ن)
أحط الحال بخط مغلق  ،ثم عين نوعها :
الرجَا َل َو َق ْد بَنَ ْواْ ِّجسْرا ً ُم ْرتَفِّعا ً )..........................................( .
* َرأَيْتُ ِّ
* شَا َهدْتُ ا ْل ِّق َ
ار ُمتَح َِّركًا .
ط َ

()..........................................

* َبنَى ا ْلعُما ُل ا ْل ِّجس َْر ِّب ِّهم ٍة عَا ِّل َي ٍة .

()..........................................

النشاط الثالث 1.5( :ن)
عين التمييز  ،و بين نوعه :
سي ْجنَا َفدانا ً مِّ ْن أ َ ْر ِّضنَا .
* َ

()............................................

ار ِّة .
* َهذَا ا ْلبُ ْر ُ
ج أَ ْعلَى ْ
ارتِّفَاعا ً مِّ نَ ا ْل ِّع َم َ

()...........................................

س ْب ِّعينَ ِّجسْرا ً فِّي أ َ ْنحَاءِّ ا ْل َو َ
ط ِّن .
* نَ ْبنِّي َ

()...........................................

النشاط الرابع 4( :ن)
َّاح .
ف ال ُّ
ار تَجْ ذ ُ
أعرب الجملة اآلتية َ :يا ك َِري ُم ِ ،إ َّن اآلثَ َ
ِب آالَ َ
سي ِ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................. ..........................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
 www.watiqati.netموقع وثيقتي – وثائق متجددة حصرية و بحلة مهنية

االسم الكامل:
المستوى  :السادس

:
التاريخ
النقطة النهائية:

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
اللغة العربية
الصرف و التحويل

النشاط األول 2( :ن)
صغ اسم التفضيل من األفعال اآلتية :
الفعل

ع ُ
ظ َم
َ

عَظ َم

اونَ
تَعَ َ

ا ِّْرتَقَى

بَ ُ
ط َؤ

حَن

اسم التفضيل

النشاط الثاني 4( :ن)
اكتب العدد و المعدود بطريقة صحيحة :
ي فِّي َمدِّينَتِّنَا (( ............................................... )11برج) ....................................................
* بُنِّ َ
ِّيع (( ............................................. )1000زائر) ...............................................
* يَ ُزو ُر َقص َْر ا ْل َبد ِّ
* فِّي ا ْل َح ْق ِّل (( ............................................ )9فالحة) َ ...............................................و
(( .................................................. )10فالح) ...............................................

النشاط الثالث 2( :ن)
صغ اسمي الفاعل و المفعول من كل فعل :
الفعل

حَذ َر

نَ َ
ظ َم

حَا َف َظ

ست َ ْخ َد َم
اِّ ْ

اسم الفاعل
اسم المفعول

النشاط الرابع 2( :ن)
ركب جملة تتضمن :
* اسم آلة

................................................................................................................... :

* اسم تفضيل .................................................................................................................... :

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:

تقويم الموارد المرحلة الثالثة

التاريخ

:

 www.watiqati.netموقع وثيقتي – وثائق متجددة حصرية و بحلة مهنية

المستوى

اللغة العربية
الشكل

 :السادس

النقطة النهائية:

النشاط األول 6( :ن)
اضبط الفقرة األولى من النص بالشكل التام :
تـعـد األنـتـرنـيـت مـن أكـثـر الـخـدمـات تـطـورا فـي وسـائـل االتـصـاالت بـيـن الـبـشـر
بـعـد اخـتـراع الـهـاتـف  ،و قـد أقـبـل الـنـاس مـسـتـفـيـديـن مـن هـذه الـخـدمـة عـمـلـيـا مـنـذ عـشـريـن
سـنـة  ،حـيـث كـان عـدد الـمـشـتـركـيـن في تـنـام مـسـتـمـر ،و أصـبـحـت شـبـكـة األنـتـرنـيـت اآلن
تـمـثـل أكـبـر شـبـكـة لـلـمـعـلـومـات اتـسـاعـا فـي تـاريـخ الـبـشـريـة  ،ألنـهـا وفـرت اإلطـالع عـلى
األخـبـار الـيـومـيـة و الـبــرامـج واألبـحـاث عـلـى عـدة مـواقـع مـتـخـصـصـة  ،إضـافـة إلـى خـدمـة
الـبـريـد اإللـكـتـرونـي الـتـي تـتـيـح لـلـمـشـتـركـيـن تـبـادل الـرسـائـل و الـمـعـلـومـات آنـيـا و هـم
قـابـعـون فـي بـيـوتـهـم .

النشاط الثاني 4( :ن)
 -)1ابحث في النص عن مرادف الكلمات اآلتية 1.5( :ن)
تزايد  / ................................. :انتشارا  / ................................ :فورا ................................... :

 -)2استخرج من النص ثالثة جموع  ،و صنفها حسب نوعها 1.5( :ن)
جمع مذكر سالم

جمع تكسير

جمع مؤنث سالم

 -)3لماذا أصبحت شبكة األنترنيت تمثل أكبر شبكة للمعلومات اتساعا ؟(1ن)
........................................................................................ ................................................
.......................................................................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:

تقويم الموارد المرحلة الثالثة

التاريخ

:
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المستوى

اللغة العربية
اإلمالء

 :السادس

النقطة النهائية:

النشاط األول 5( :ن)
أعد كتابة الكلمات بطريقة صحيحة  ،مع تعليل جوابك :
الكلمة

التعليل

الكتابة الصحيحة

لَـ(ءِّ )يـم
ُز( َء)ام
َحدَ( َء)ة
تَضَا( َء) َل
سة
ِّر( َء)ا َ
ُمتَلَـ(ءْ)لِّـئ

النشاط الثاني 3( :ن)
ضع سطرا تحت الكلمات الخاطئة في العبارات التالية و صححها أمامها :
تصحيحها

الجمل
سؤُولِّيةُ ِّعبْئ ثَقِّيل
ال َم ْ
ِّب أَدَبا ً
ك ُْن ا ْبنَ َم ْن شِّأْتَ َوا ْكتَس ْ
ستَ ْه ِّز ْء بِّغَي ِّْركَ !
الَ تَ ْ
السلح َفاة أ ْب َ
ط ُؤ من األرنب

النشاط الثالث 2( :ن)
ابحث عن كلمات تتضمن الهمزة حسب ما هو مطلوب :
الهمزة المتوسطة على
السطر

الهمزة المتوسطة على
الواو

الهمزة المتطرفة على
األلف

الهمزة المتطرفة على
الياء

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:

تقويم الموارد المرحلة الثالثة

التاريخ

:
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 :السادس

المستوى

النقطة النهائية:

اللغة العربية
فهم المقروء

أقرأ النص قراءة جيدة  ،ثم أجيب :
في الطبيعة عدد من النباتات فيها الدواء ،وفيها الشفاء ،ويستطيع كل فرد أن يجد منها في متناول
يده كل يوم كميات وفيرة تباع في األسواق أو تنبتها األرض.
وفي أيام الربيع الزاهية المشرقة ،يرى الناس األزهار تتألأل من كل نوع وكل لون ...وعندما نقف
أمام الحدائق تستهوينا النباتات فيها ،لنتذكر أن النشوة ليست في متعة العين ،وال في الرائحة الزكية فقط
وإنما في الفائدة الصحية التي تقدمها لنا وألفراد أسرتنا هذه الزهرة الفواحة أو تلك النبتة اليانعة.
 -1أضع عنوانا مناسبا للنص 1( .................................................................................... :ن)
 -2أحدد نوعية النص  :قصة – حوار – مقالة – قصيدة – خطبة1( .ن)
 -3أصل بخط كل كلمة بشرحها المناسب 2( :ن)
وفيرة

زاهية

نشوة

فائدة

منفعة

سعادة

كثيرة

جميلة

 -4آتي بمفرد الكلمات التالية 2( :ن)
رائحة
نباتات

دواء

كميات

 -5أبحث عن أضداد الكلمات التالية 1( :ن)
نتذكر

 ........................................؛ الزكية

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

واألزهار في الطبيعة؟ (2ن)
 -6لماذا تستهوي اإلنسانَ النباتاتُ
ُ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 -7قدم نصيحة للناس الذين يدمرون الطبيعة 1( :ن)
.......................................................................................... ..............................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
اللغة العربية

:
التاريخ
النقطة النهائية:
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التعبير الكتابي

نص الموضوع 10( :ن)
اكتب رسالة إلى والدك الذي سافر إلى مدينة الدار البيضاء  ،تخبره فيها عن أحوالك و أحوال
باقي األسرة  ،و تطلب منه أن يحضر لك هدية ( تختارها) حين رجوعه .

اإلنجاز :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................... .........................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................... .........................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................... .........................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................... .........
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..........
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثانية
التربية اإلسالمية

:
التاريخ
النقطة النهائية:
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نشأ زهير يتيما  ،بعد أن ابتلي بوفاة والديه  ،ومع ذلك صبر ورضي بقضاء هللا وقدره .كيف ال يصبر وهو مسلم
عابد هلل  .تعود كل عام أن يسهم في جمعية خيرية لتقديم قفة رمضان لمستحقيها من المحتاجين  .وكان كلما تناول
طعام السحور وصلى الصبح  ،جلس يهيئ الئحة المساكين والئحة المحسنين الذين يسهمون في الدعم والمعونة  .كان
أغلب محسني الحي يستجيبون لهذا العمل الخيري ،ماعدا "هماما"  ،وهو صاحب محل تجاري  ،فقد رفض تقديم العون
للمحتاجين بدعوى أنهم ال يستحقون قفة رمضان  ،وكان يقول  " :أنا ال شأن لي بالمساكين وال أعترف بهم ".
في إحدى الليالي  ،وبعد أداء صالة التراويح  ،عاد زهير فوجد حشدا من الناس يقفون أمام محل "همام"
والدخان يتصاعد بشدة  ،لقد احترق دكان ذلك الرجل البخيل  ،فليعتبر من ال يرعى حق المساكين .
 -1أشرح ما تحته خط :
مسلم 1(.........................................................................................................................:ن)
 . 2أحدد طبيعة اإلبتالء الذي تعرض له زهير وأذكر رد فعله تجاهه 0.75( .ن)
.......................................................................................................................................
 –3أستخرج إحدى سنن الصوم الذي كان يحافظ عليها زهير خالل رمضان،ثم أستدل على ذلك بحديث رسول هللا (ص).
.......................................................................................................................................
2(...................................................................................................................... ...........ن)
 . 4ما طبيعة العمل الخيري الذي كان يقوم به زهير لرعاية حق المساكين ؟ (0.75ن)
................................................................................ .......................................................
 . 5ما موقف همام صاحب المحل التجاري من هذا العمل الخيري ؟ وما عاقبة موقفه ؟ (1ن)
.......................................................................................................................................
 . 6بماذا تنصح همام ؟ (0.75ن)
........................................................................................................................................
 -7أستظهر كتابة من سورة القلم ما يدل على عاقبة حـرمان الفقراء والمساكين من حقوقهم 2( .ن)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................... ..............................................................
الجمع (1ن)
ميم
ذكر القاعدة التجويديةَ في العبارات في الجدو ِّل :القلقلةُ – نق ُل الحرك ِّة – المد المتص ُل – المد في ِّ
 -8ا ُ ِّ
ِّ
ْ
ولعذاب االخر ِّة
س ْل ُه ُم أيه ْم
فأقب َل بعضهم
وهم نآئِّمون
َ
ُ
........................
........................
........................
........................
قريشْ .
ضتْ
ثتْ
ي أسرة أسلمتْ
فمن ه ْم
ار
كف
د
ي
على
ب
التعذي
من
له
تعر
ما
م
رغ
بإسالمها
وتشب
سول
بالر
وآمنت
ِّ
َ
ِّ
َ
 -9ه َ
أفرادُها؟ ...................................؛ .....................................؛ 0.75( .....................................ن)

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
االجتماعيات
التاريخ

:
التاريخ
النقطة النهائية:
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النشاط األول 1( :ن)
أرتب مراحل الفتوحات االسالمية التالية من  1إلى : 4
في العهد العباسي

في العهد األموي

إلى وفاة الرسول

في العهد الراشد

النشاط الثاني 2( :ن)
كيف انتشر اإلسالم في المغرب ؟ و ما هي أسباب ذلك ؟
.......................................................................... ..............................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................... .............................................

النشاط الثالث 2( :ن)
اذكر نتائج الفتح اإلسالمي للمغرب األقصى :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

النشاط الرابع 3( :ن)
امإل الجدول بما يناسب :
األدارسة

المرابطون

أصلهم
المؤسس الفعلي
العاصمة
سنة التأسيس

النشاط الخامس 2( :ن)
عرف المرابطين .............................................................................................................. :
........................................................................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
االجتماعيات
الجغرافيا

:
التاريخ
النقطة النهائية:
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النشاط األول 2( :ن)
احسب المعدل العام للكثافة السكانية بالمغرب  ،علما بأن عدد سكانه بلغ  33.8مليون نسمة و
مساحته تبلغ  710000كيلومتر مربع :
........................................................................................................................................
............................................................................................................ ............................
.......................................................................................................... ..............................

النشاط الثاني 3( :ن)
في بداية سنة  2010بلغ عدد سكان قرية ما  6000نسمة  ،عرفت تلك السنة  100حالة والدة  ،و
 30حالة وفاة  .احسب نسبة التكاثر الطبيعي :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

النشاط الثالث 5( :ن)
مثل هذا المشهد الريفي في رسم :

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
االجتماعيات
التربية على المواطنة

:
التاريخ
النقطة النهائية:
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النشاط األول 2( :ن)
اذكر فائدتين اثنتين من فوائد الترفيه بالنسبة للطفل :
* .....................................................................................................................................
* ......................................................................................................................... ............

النشاط الثاني 3( :ن)
عرف الحماية من سوء المعاملة  ،مع ذكر مجالين اثنين من مجاالتها :
* تعريف .......................................................................................................................... :
........................................................................................................................................
* المجال ................................................................................................. ...................... : 1
* المجال ....................................................................................................................... : 2

النشاط الثالث 2( :ن)
ما هي الجهات التي عليها حماية األطفال ؟
 ..................................... - ..................................... - .......................................................................... - ..................................... - ..................................... -

النشاط الثالث 3( :ن)
ضع العبارات التالية في الجدول :
سب الطفل و شتمه – ضرب الطفل -التسول باألطفال – السخرية من الطفل ال ُمعاق -تشغيل األطفال – معاقبة الخادمة بالكي.

عُنف جسدي
عُنف معنوي
استغالل

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس
النشاط األول 1.5( :ن)

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
النشاط العلمي

:
التاريخ
النقطة النهائية:

صل بخط بين ما يلي :
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* يزداد حجم الهواء

نضغط على مكبس المحقنة *

* ينقص حجم الهواء
* يزداد ضغط الهواء

نسحب مكبس المحقنة *

* ينقص ضغط الهواء

النشاط الثاني 2( :ن)
عرف ما يلي :
* ضغط الغاز

............................................................................................ ..................... :

* الضغط الجوي ................................................................................................................. :

النشاط الثالث 1.5( :ن)
امإل الجدول بما يناسب :
جهاز القياس

وحدة القياس

ضغط الغاز
الضغط الجوي

النشاط الرابع 5( :ن)

أ) -أحدد * :منطقة المرتفع الجوي * ............. :منطقة المنخفض الجوي 1( ............ :ن)
ب) -بم يتميز الجو في كل منطقة ؟ (3ن)
* منطقة المرتفع الجوي ........................................................................................................ :
.......................................................................................................................................
* منطقة المنخفض الجوي ...................................................................................................... :
........................................................................................................................................
ج) -أبين اتجاه الرياح 1( :ن)
.......................................................................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:
المستوى  :السادس

تقويم الموارد المرحلة الثالثة
التربية التشكيلية

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 5( :ن)
 www.watiqati.netموقع وثيقتي – وثائق متجددة حصرية و بحلة مهنية

أعمل على زخرفة اليدين باستعمال الحناء موظفا الخطوط واألشكال الهندسية والعضوية .

النشاط الثاني 5( :ن)
باستخدام الصباغة المائية اللزجة قم بتلوين اللوحة باستخدام اللون المسطح واللون المتدرج :

 www.watiqati.netموقع وثيقتي – وثائق متجددة حصرية و بحلة مهنية

