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 �يا�ُل  وجدتوقد . ميت بالديناصوراتُس  ��مة، عاشت زواحف ع�� �رِض  ��ساِن  ظ�ورِ  قبَل 

 �ِ ب�ن عشر�ن وثالث�ن م��ا، كما عُ  طول�ا تراوَح  عظمية لديناصوراٍت 
ً
  .�� ال��ور  � ع�� آثار أقدام�ا مت��رة

 
َ
، مثل ال��وِم  �ان من آكالِت  �ا�عضَ ، ولكن مائيِة ـوال ال��يِة  باألعشاِب  �ان يقتاُت  تلك ا��يواناِت  ُب أغل

 ��َ التِّ 
ُ
  الديناصورات ��لِة  وأقوى وأشرِس  الذي �ان من أ��ِم  رِ و صُ ان

ْ
 عشَر  اث��ْ  نحوطولھ  بلُغ �ان يَ  ل��وم، إذ

 م��ا، وارتفاعُ 
َ
  ھ ستة

ُ
 أمتار،  ووزن

َ
  .ع�� الديناصورات الكب��ة ��لة لألعشاب يقتاتأطنان، و�ان  ھ سبعة

ا لتضع ف��ا  معظمو�انت  .ا���م صغ���ان دماغ تلك الزواحف 
ً

 بيض�االديناصورات تب�� أعشاش
 وتحُض 

َ
  الديناصوراِت أن  و�عتقد العلماءُ  .سْق نھ ح�� الف

ُ
  .طو�ال ُر ّمِ عَ �انت �

السن�ن ألسباب مازالت  منذ مالي�ِن  اوجماعي امفاجئ انقراضامن الزواحف  لقد انقرضت �ذه �نواعُ 

 س�بير��ون أن لذلك �نقراض ا��ما��، و�م  تفس��ا نظر�ات عدةوضعوا غ�� معروفة تماما، لكن العلماء 
  .اصطداما قو�ا �س�ب �� �غ�� كب�� �� مناخ �رض �نقراض �ان ناتجا عن اصطدام �و�كب ��م باألرض

  )بتصرف(عن املوسوعة ا��رة و�كي�يديا 

  )قطن 10: (والفھمالشكل 

 )ن 6(. في النص سمیكاشكل الكلمات المكتوبة بخط  )1

 )ن 1. (اقترح عنوانا مناسبا للنص )2

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

 )ن 1( :استخرج من النص مرادف )3

   .................................. :یتغذى    ...: ..................................تعیشُ 

 )ن 1(: استخرج من النص ضد )4

 : ..................................مجھولة  : ..................................اختفاء

 )ن 1(؟ منذ متى انقرضت الدیناصورات )5

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

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

  

 المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة –تطوان  –لجھة طنجة 
  المدیریة اإلقلیمیة لوزان

 قلعة بني روثن. م. م

  2017/2018:   السنة الدراسیة

  ساعة ونصف:   مدة اإلنجاز

  ...............: ....................  والنسب االسم

  .....: ......  رقم االمتحان

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 
  2018دورة ینایر 

 العربیة اللغةمادة 
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  )نقط 10( :واإلمالء التراكیب والصرف والتحویل

 )ن 3( :في النص أعرب ما تحتھ خط )1

  َُهَياِكل  ............................................................................. :...........................  

  ًاْنِقَراضا   :........................................................................................................  

  ًتـَْفِسريا   :........................................................................................................ 

 )ن 1( :اجعل الفعل في الجملة التالیة مبنیا للمجھول مع الشكل التام )2

ْيَناُصوَراِت  - ْسَراَر الدَّ
َ
َماُء أ

َ
ُعل

ْ
 ال

ُ
ِشف

َ
�

ْ
 .َيك

- ................................................................................................................. 

 )ن 2.5(: حسب الجدول صنف األفعال اآلتیة )3

ُ  – َشاَركَ     .قََرأَ  – ذََھبَا – قَ زَ قْ زَ  – تُ ِسرْ  –ا عَ دَ  – ضَّحَ وَ  – فَرَّ  –یَئَِس  – یَْمَأل

  ناقص  أجوف  مثال  مضعف  مھموز  سالم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 )ن 2(: بتاء مناسبة التالیة الكلماتأتمم  )4

و – ......ِبْنـ - 
ُ
ْت�

ُ
ِعَبـ –...... ك

َ
َبا –...... ل

َ
اِئَنا –...... ن

َ
ـ –...... ِمْمَحا –...... ُمَباَرا –...... � ِر�َّ

َ
ظ

َ
  ......ن

  )ن 1.5(: أعد كتابة الجملة التالیة بجعل الكلمات الواردة بین قوسین ُمنَونة مع الشكل )5

ا - 
َ

ـُمَحاِمي( َ�ذ
ْ
�َ (َزاَر ) ال ا��ِ

َ
ق

ْ
ِ��(َمَع ) ال ـُمدَّ

ْ
 ).ال

- .................................................................................................................  

  )قطن 10: (التعبیر الكتابي

  )ن 4( :الحیوان الذي یتحدث عنھ النصبطاقة تقنیة عن  أنجزباالعتماد على ما ورد في النص أعاله،  )1

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بطاقة تعریف حول
 االسم    : .....................................................................................  

 الصنف    : .....................................................................................  

 الطول    : ..................................................................................... 

 االرتفاع    : .....................................................................................  

 الوزن    : .....................................................................................  

 التغذیة    : .....................................................................................  

 خاصیة التوالد  ..................................................................................... : 
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  )ن 6( .كون فقرة متجانسة بترتیب الجمل حسب التسلسل السردي )2

م بلِده -  دُّ
َ

ق
َ
 .وصاَر ُم�نِدسا ُمْبِدعا ساَ�َم �� ت

 ُم�ذب و�شيط، - 
ٌ

 إن خالدا تلميذ

 .ِلُيصِبحوا نا���ن �� حيا��م وُ�فيدوا وط��م - 

لَّ َين�ُ� �لَّ سنٍة ح�� أصبح طالبا جامعيا، - 
َ
 ظ

�وَن  - 
ُ
ْيَت �طفاَل َ�ْسل

َ
 طر�َق خالٍد،ل

َرِف ا��ميع - 
َ
 .لذلك ف�و َمْحبوٌب من ط

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

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

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

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

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

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

  



 

 

 

 

 

  

  )قطن 10: (الشكل والفھم

  )ن 6( :في النص سمیكشكل الكلمات المكتوبة بخط  )1

 �َ 
ْ

 َم �
ٌ
َ�ا  –ُوِجَدْت  –ة

ُ
ول

ُ
 َسَ�َب  -َبْيَضَ�ا  –َصِغ�َ�  –ط

 )ن 1( الدیناصور: عنوان مناسبا للنص )2

 )ن 0.5( یقتات: یتغذى      )ن 0.5( تعمر: تعیشُ  :مرادف )3

 )ن 0.5( معروفة: مجھولة      )ن 0.5( ظھور: اختفاء: ضد )4

 )ن 1( منذ مالیین السنین انقرضت الدیناصورات )5

  )نقط 10( :واإلمالء التراكیب والصرف والتحویل

 )ن 3( :في النص خط أعرب ما تحتھ )1

  ُنائب فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة على آخره:   َهَياِكل.  

  ًمفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره:   اْنِقَراضا.  

  ًمفعول ألجلھ منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره:   تـَْفِسريا. 

  :جعل الفعل مبنیا للمجھول )2
ُ
 ت

َ
�

ْ
 ك

َ
 ش

ُ
ْسَراُر ف

َ
ْيَناُصوَراِت  أ  )ن 1( .الدَّ

 )ن 2.5(: حسب الجدولف األفعال یصنت )3

  ناقص  أجوف  مثال  مضعف  مھموز  سالم

  دعا  سرتُ   وّضح -یئس   زقزق -فّر   قرأ -یمأل   ذھبا -شارك 

4(  
ْ
و  – ٌت ِب�

ُ
ْت�

ُ
ِعبَ  – ٌت ك

َ
َبا – ْت ل

َ
ا – ٌت ن

َ
اِئن

َ
 ُمَباَرا – ٌت �

ٌ
 ِمْمَحا – ة

ٌ
ِر�َّ  – ة

َ
ظ

َ
 ن

ٌ
  )ن 2(. ة

عٍ َمَع  َقاِض�اً َزاَر  ُمَ�امٍ َهَ�ا  )5   )ن 1.5( .ُم�َّ

  )قطن 10: (التعبیر الكتابي
  )ن 4( :التعریف بطاقة )1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ظل ینجح كل سنة حتى أصبح طالب�ا . إن خالدا تلمیذ مھذب ونشیط، لذلك فھو محبوب من طرف الجمیع )2

لیص�بحوا ن�اجحین  لیت األطفال یسلكون طری�ق خال�د،. جامعیا، وصار مھندسا مبدعا ساھم في تقدم بلده

  )ن 6( .في حیاتھم ویفیدوا وطنھم

 المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة –تطوان  –لجھة طنجة 
  المدیریة اإلقلیمیة لوزان

 قلعة بني روثن. م. م

ألقسام السنة  –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 
  2018دورة ینایر  -  السادسة ابتدائي

 )عناصر اإلجابة( اللغة العربیةمادة 

  :بطاقة تعریف حول
 ن 0.5( الدیناصور:     االسم(  
 ن 0.5( الزواحف:     الصنف(  
 ن 0.5( بین عشرین وثالثین مترا:     الطول( 
 ن 0.5(ستة أمتار  :    االرتفاع(  
 ن 0.5(سبعة أطنان :     الوزن(  
 ن 1(اللحوم  –األعشاب البریة والمائیة  :    التغذیة(   
 ن 0.5(یبیض :   خاصیة التوالد( 


