
  المملكة المغربیة
و التكوین  لتربیة الوطنیةوزارة ا

  المھني
  ادیمیة سوس ماسة درعةأك

  تیزنیتنیابة 
  م موالي رشید/م

  على صعید المؤسسةالمحلي االختبار الموحد 
  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  اللغة العربیة
  2015رة ینایر دو

  د30س1 :نجازمدة اإل
  *لورقةا أجب عن األسئلة على نفس*

    

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

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

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

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

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

  :النص
یشكل خطرا على صحتھ ؟ وھل یحس أنھ یؤذینا ونحن نستنشق الدخان المتصاعد من سجائره ؟  التدخینأن سمیر ھل یعلم والدي       

أجھزة الجسم  إیذاءكم أصبحت أشفق على أبي بعدما عرفت في المدرسة أن التدخین یضر الجھازین التنفسي والدموي ، بل یؤذي 

  . عرضة من غیره لخطر الموت بالسكتة القلبیة أن المدخن أكثر علمتا على مصیره حینما وكم غدوت قلق !جمیعھا 

حین صرت متیقنا بالخطر المحدق بوالدي، قررت أن أنصحھ بأدب لعلھ یقلع عن ھذه اآلفة ، لیقي نفسھ من التسمم الذي تسببھ        

 . عشرون سیجارة یومیا

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

  ابن نصوح          أب نصوح         ابن عاق                                      

                                                                                                                    )ن3(: الكلمات اآلتیة  اتمرادفاستخرج من النص  -2
  ......................: .. یترك –...    ..................: .... مھموما – ....  .............: ...... یضر               

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

  ........................#  شاّكا –.............   ...............#  الحیاة –.  .......................#  ینفع               

  )ن4( لماذا یشكل التدخین خطرا على صحة المدخن ؟ -4

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

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

  )ن8: ( النص أعاله الفقرة األولى من ضبط  بالشكل التاما -5

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

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

  )ن3( : في النص خط  أعرب ما تحتھ -1

  ...............................................................................................: ....................................................................  التدخین* 

  ..................................................: .................................................................................................................      إیذاء* 

  ................................................: ..................................................................................................................    علمت * 

  )ن2( :استخرج من النص جملة تناسب الترسیمة اآلتیة  -2

  نعت  جار و مجرور  مفرد خبره  اسمھ ضمیر  ناسخ فعلي

          

  )ن1( : استخرج من النص ما یناسب الجدول التالي -3

  احقیقی انعت امعنوی اتوكید امطابق بدال احرفی اناسخ

    

  )اقلب الصفحة(



  

  

  

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

  )ن3( : استخرج من النص -1

  ناقصافعال   مضعفاال فع  لفیفا مفروقافعال 
بثالثة  فعال مزیدا

  أحرف
  منسوبااسما   اسم تفضیل

            

ْرُت أَْن أَْنَصَح َواِلِدي  : مع الشكل التام  ما یليحول  -2   )ن3( .قَرَّ

  )ن1.5......... (............................................................................................................................. :أنتما     *

 )ن1.5............. (.......................................................................................................................... :     ھن* 

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

      )ن1( : ربوطة أو مبسوطةتاء م  ضع مكان النقط -1

  ...... راوالمخد ......عن حوادث السیارا ......الناجمـ ......إن التدخین یقتل كل عام ما یفوق عدد الوفیا     

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

  .عمھما .... ...مع ، محمود ... ....و أخوه كریم ، محمود .. .....جارنا سعید ....... ھذا           

  )ن1( عمرو –ھذا  –لعبوا  –داود  : صنف الكلمات اآلتیة في الجدول أسفلھ -3

  زیادة الواو  حذف الواو  زیادة األلف  حذف األلف

        

  */ن15:/التعبیر الكتابي-:المجال الرئیسي الثالث:ثالثا*

  . حلوال لمواجھتھ مقترحا ، حول التلوث مبینا أسبابھ و أضراره  اكتب موضوعا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  
  

  المملكة المغربیة
و التكوین  وزارة التربیة الوطنیة

  المھني
  أكادیمیة سوس ماسة درعة

  نیابة تیزنیت
  م موالي رشید/م

  االختبار الموحد المحلي على صعید المؤسسة
  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  اللغة العربیة
  2015دورة ینایر 

  د30س1 :نجازمدة اإل

  عناصر اإلجابة
  و

  سلم
  التنقیط

  

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

  :النص

 انَ خَ الدُّ  قُ شِ نْ تَ سْ نَ  نُ حْ نَ ا وَ ینَ ذِ ؤْ یُ  ھُ نَّ أَ  سُّ حِ یُ  لْ ھَ ؟ وَ  ھِ تِ حَّ ى ِص لَ عَ  راً طَ خَ  لُ كِّ شَ یُ  ینَ خِ دْ لتَّ ا نَّ أَ  یرٌ مِ سَ ي دِ الِ وَ  مُ لَ عْ یَ  لْ ھَ 

 يَّ سِ فُّ نَ التَّ  نِ یْ ازَ ھَ جِ الْ  رُّ ِض یُ  ینَ خِ دْ التَّ  نَّ أَ  ةِ سَ رَ دْ مَ ي الْ فِ  تُ فْ رَ ا عَ مَ دَ عْ ي بَ بِ ى أَ لَ عَ  قُ فِ شْ أُ  تُ حْ بَ صْ أَ  مْ ؟ كَ  هِ رِ ائِ جَ سَ  نْ مِ  دَ اعِ صَ تَ مُ الْ 

ً لِ قَ  تُ وْ دَ غَ  مْ كَ وَ  !ا ھَ یعَ مِ جَ  مِ سْ جِ الْ  ةَ زَ ھِ جْ أَ  اءً یذَ إِ ي ذِ ؤْ یُ  لْ ، بَ  يَّ وِ مَ الدَّ وَ   رُ ثَ كْ أَ  نَ خِّ دَ مُ الْ  نَّ أَ  تُ مْ لِ عَ ا مَ ینَ حِ  هِ یرِ ِص ى مَ لَ عَ  قا

 . ةِ یَّ بِ لْ قَ الْ  ةِ تَ كْ السَّ بِ  تِ وْ مَ الْ  رِ طَ خَ لِ  هِ رِ یْ غَ  نْ مِ  ةً ضَ رْ عُ 

  )ن2( ابن نصوح :عنوان النص   -1

  )ن1+ن1+ن1(.  يقلع:  يترك –    قلقا:  مھموما –   يؤذي:  يضر  -2

  )ن1+ن1+ن1(.  متیقنا # شاكا –   الموت#  الحیاة –  يؤذي/يضر#  ينفع -3

 و يؤدي إلى الموت) ن2(ألنه يضر الجھازين التنفسي و الدموي  يشكل التدخین خطرا على صحة المدخن -4

  )ن2. ( بالسكتة القلبیة

  >ن عن كل خطأ0.25تخصم < )ن8() انظر أعاله( : الفقرة األولى من النص اضبط  بالشكل التام -5

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

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

  )ن3( :في النص خط  أعرب ما تحته-1

  )ن1. ( الفتحة الظاھرة على آخرهاسم أن منصوب ب:  التدخین* 

  )ن1. (الظاھرة في آخره  مفعول مطلق منصوب بالفتحة:       إيذاء* 

  )ن0.5+ن0.5. ( فعل ماض مبني على السكون ، و التاء المتحركة في محل رفع الفاعل: علمت   * 

  )ن2( :استخرج من النص جملة تناسب الترسیمة اآلتیة  -2

  نعت  جار و مجرور  مفرد خبره  اسمه ضمیر  ناسخ فعلي

  المحدق  بالخطر  متیقنا  ت  صــــر

  

  )ن1( :استخرج من النص ما يناسب الجدول التالي -3

  احقیقی انعت امعنوي اتوكید امطابق بدال احرفی اناسخ

 )ن0.25( جمیعھا )ن0.25( سمیر )ن0.25( لعل/ إن 

/ التنفسي / المتصاعد 

 المحدق/ القلبیة 

 )ن0.25(

  

 /:ن6:/الصرف و التحویل-:لفرعي الثانيالمجال ا-ب

  )ن3( : استخرج من النص -1

  

  )اقلب الصفحة(



  

  فعال ناقصا  فعال مضعفا  فعال لفیفا مفروقا
فعال مزيدا بثالثة 

  أحرف
  اسما منسوبا  اسم تفضیل

  )ن0.5(يحس/يضر  )ن0.5(يقي
  يؤذي/غدوت

  )ن0.5(
  )ن0.5(أكثر  )ن0.5(يستنشق

الدموي/التنفسي

  يومیا/القلبیة/

  )ن0.5(

  

  )ن3( . َقرَّْرُت أَْن أَْنَصَح َوالِِدي  :مع الشكل التام  ما يلي مثنى و الجمعحول إلى ال -2

ْرتَُما أَْن تَْنَصَحا َوالَِدُكَما   :أنتما *    )ن1.5( . َوالَِدْيُكَما/َقرَّ

ْرَن أَْن يَْنَصْحَن َوالَِدُھنَّ    : ھن *   )ن1.5(.    َوالِِديِھنَّ /َقرَّ

  /:ن3:/اإلمالء-:ل الفرعي الثالثالمجا-ج

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

  )4×ن0.25( ترادالمخ و تالسیارا عن حوادث ةالناجم تالوفیا التدخین يقتل كل عام ما يفوق عدد   

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

  )4×ن0.25( . عمھما ابن مع محمود بن و أخوه كريم محمود بن جارنا سعید ابن ھذا   

  )ن1( عمرو –ھذا  –لعبوا  –داود : صنف الكلمات اآلتیة في الجدول أسفله -3

  زيادة الواو  حذف الواو  زيادة األلف  حذف األلف

  )ن0.25( عمرو  )ن0.25( داود  )ن0.25( لعبوا  )ن0.25( ھذا

  
  

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

   

  :يجب مراعاة ما يلي أثناء التصحیح       

  ن2: المقروئیة و حسن التنظیم  -

  ن3:  عالمات الترقیماحترام  -

  ن4: تجنب األخطاء اللغوية و اإلمالئیة  -

  ن6: احترام الموضوع و تسلسل األفكار  -

  

 


