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أقرأ النص وأجيب عن األسئلة الموالية له

 1. أضع عالمة X أمام الجواب الصحيح :  2ن

 2. أربط كل كلمة بمعناها المناسب:   1.1ن

 قصيدة شعرية مقالة علمية

 نص تاريخي قصة أدبية

 مدرسة مرجانة 
 للتعليم الخصوصي 

ابتدائي  - أولي 

05 25 08 52 36 

ولالأ  سو الأسد  - ثانيةل املراقبة املس مترة ا  

 اللغة العربية

 االسم الكامل : ..........................
المستوى الدراسي: السادس ابتدائي

          النقطة :  01 / ......     
– 0102 السنة الدراسیة : 2001 

: الــقـــــــراءة و الـــشـــــــكـــلالمحور الرئيسي األول 

/........ 11المحور الفرعي األول : الــقـــــــراءة و الــفهــــــــــم 

 مشلوال

 تعطلت

 أوقفت

 عاجزا

 توقفت حدت

Kamal ELMAAZOUZI
Zone de texte
 .......................................................................................................................................................................................................................
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 3. أمأل البطاقات بعائلة كلمة » تعلم « :                                3ن
 

 

 

 

 

 

 4. أضع عنوانا مناسبا للنص :                                                1.1ن
 

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

 1. ما هي االحترازات التي اتخذتها الدول للحد من انتشار كورونا :     2ن

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

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

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

 

 
 

 1. أضبط الجمل التالية بالشكل التام حسب موقعها في النص :        

 
 

ᴥ في الوقت الذي كان يعيش فيه العالم حياة عادية هادئة، والكل منشغل  

بحياته اليومية من عمل ودراسة وأشياء أخرى،        

 

ᴥ ال بل    وبالفعل أصبح العالم مشلوال اقتصاديا وتعطلت األسفار بين الدول  

  ،وغيرهاوحتى بين المدن وأغلقت المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي   

 

 تعلم

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

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

.. 

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

.. 

 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

 

/..... 11المحور الفرعي الثاني : الــــشـــــــــــــــكـــــل         
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 1. أصرف الفعل جرى حسب المطلوب :                                       3ن    
 

 2 – أسطر تحت الفعل الناقص و أبين زمن تصريفه :                   3ن  

        ـــــــــــــــــــــــــــفي المفاصل  .             م م  ألم تـشـكـو األ    

        ـــــــــــــــــــــــــــرمى المزارع البذور .                               
        ـــــــــــــــــــــــــــرضي األستاذ ع  التلميذ المجتهد  .               

 

 3 – أكمل بما يناسب من أوزان:                                              2ن  

 4 – اتي بأوزان الكلمات التالية:                                           2ن  

 
/ مقتدر: ............ : .............دحرج : ................ /فستق: ............. / مقلمة -  

 المـاضـي الـمـضـارع األمــر

 أنت ...................... ...................... ......................

...................... ...................... ......................  أنت 

 أنتما ...................... ...................... ......................

 أنت  ...................... ...................... ......................

 فعل ماض وزنه أمر الفعل  وزنه

 جال فعل جل ....................

 قضي فعل اقض ....................

 شوى فعل اشو ....................

 ولج فعل لج ....................

: الــدرس اللــغـــــويالمحور الرئيسي الثاني  

: الــصرف والتحــويـلالمحور الفرعي األول  
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 1 – أصرف الفعل غرس حسب المطلوب :                                  3ن  

 2 – أعرب :       المغاربة يحتفلون بعيد االستقالل                          4ن

 المغاربة : ...................................................................................

........................................................يحتفلون : ...........................  

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

........................................................................................: . بعيد  

: ................................................................................... قاللاالست  

 

 3 – أسطر تحت األسماء الخمسة في الجمل التالية و أعربها  :          3ن 

ᴥ  ساعد ذا الحاجة الملهوف.  

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

ᴥ  .يخلو فوك من االسنان الصناعية

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

ᴥ صل أصدقاء أبيك  

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

 

لضمائرا مضارع مرفوع مضارع منصوب مضارع مجزوم  

............ الشتائل لم  أنت  ............. الشتائل لن ............ الشتائل 

 أنتما  ............. الشتائل لن ............ الشتائل لم ............ الشتائل

 أنتم ............. الشتائل لن ............ الشتائل لم ............ الشتائل

........... الشتائللن . لم ............ الشتائل  هما ............. الشتائل 

/...... 11: الـــــــتــــراكــــــــــــيـــب         المحور الفرعي الثاني   
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 1 – أتمم الجمل التالية ب "بن" أو "ابن":                                   1ن 

ᴥ  عاد يوسف ...... إبراهيم من سفره.  

ᴥ  خالتي يساعدني في إنجاز واجباتي .......  

ᴥ  مدينة مراكش ...... خالد.  

ᴥ  عبد هللا تفضل بالدخول ...... يا.  

ᴥ  طمة زاركم ؟فا...... أ  

1 – أعلل سبب ثبوت أو حذف ألف "ابن" مما يلي :                       1ن    

                       

 الــجــمــل حذف ثبوت الــتــعـــلــيـــل

 مـحـمـد بـن يـزيــد ....... ....... .......................................

.......................................  يـا بـن عــلـي  ....... ....... 

 أبـنـك هــذا ؟ ....... ....... .......................................

 عــيــســى ابـن مــريــم ....... ....... .......................................

ــمــد بـن الــمـعــتـصـمأح ....... ....... .......................................  

 ابـن الــجــار مــهــذب ....... ....... .......................................

 ابـن الخطاب خليفة عادل ....... ....... .......................................

 

/....... 11: اإلمـــــــــــــــــــــــــــــالء           المحور الفرعي الثالث      
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/ ....... 11: الــتــعــبــيـــر الــكــتــابــي         المحور الرئيسي الثالث      

 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

ول الموازية، تنظم مدرستك نشاطا تحسيسيا ح ةفي إطار األنشط

، وقد اخترت أن تقوم بدور صفحي يجري -11كوفيد-اجائحة كرون

 حوارا مع األطباء حول هذا الفيروس.    

اب في أسطر معدودة ال تقل عن ثمانية، حاول االستفسار عن أسب

 ومظاهر هذا المرض وسبل الوقاية منه.
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