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ولكن . إنتاجا ملعلوماتا ينتجالبشر منذ القدم، فكل نشاط يقوم به إلانسان  رفيقةإن املعلومات  

 متى شاء؟إلانسان جع إليها ير ل تحفظهذه املعارف و  تجمعكيف 

املهندسون  ابتكر تشغل مساحات كبيرة، لذلك  ضخمةإن ذلك يحتاج إلى خزانات كتب  

ئل من املعلومات، وجعلها سهلة الوصول لكل الراغبين ربحا للوقت رغبة في جمع كم ها الحاسوب

 .، فأصبح تخزين املعلومات سهال، والوصول إليها أسهلوالجهد

 (قطن 01: )الشكل والفهم

 (ن 6). اضبط النص بالشكل التام -1

 (ن 1. )اقترح عنوانا مناسبا للنص -2

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

 (ن 2): ت بمرادف الكلمات اآلتيةإي -3

 .............: .................. ضخمة -

 .............: .................. ابتكر -

 (ن 1)؟ لماذا ابتكر المهندسون الحاسوب -4

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

 (نقط 01) :واإلمالء التراكيب والصرف والتحويل

 (ن 3) :أعرب ما تحته خط -1

 رفيقة  .................................................................................. :........................... 

 إنتاجا  ............................................. :................................................................. 

  الحاسوب :........................................................................................................... 

 (ن 1.1) :التالية ترسيمةلجملة مناسبة ل من النص استخرج -2

 خبـــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــهاسمــــــ فعليناسخ 

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

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 تطوان -جهة طنجة ل

 نيابة وزان

 قلعة بني روثن. م. م

 2102/2102:  السنة الدراسية

 ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز

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

 .....: ...... رقم االمتحان

 ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 

 2102دورة يناير 

 اللغة العربيةمادة 
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 (ن 1) :فعلين مبنيين للمجهولاستخرج من  النص  -3

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

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

 (ن 2): حسب الجدول صنف األفعال اآلتية -4

ُك 
ُ
  .َرَسُموا – سأَل نا – شدَّد – يَب ِكي – َوضَّحَ  – يئس –قٌل   – يسل

 ناقص أجوف مثال مضعف مهموز سالم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 (ن 1.1): بتاء مناسبة التالية أتمم الجملة -1

 .....في التطور السريع للبشريـ. .....ساهمـ...... متعدد...... مجاال...... الحاسوب فتحـ...... صناعـ إن

  (ن 1): اجعل األسماء الواردة بين قوسين نكرة -6

 (.الجاني)يحكم على ( القاضي)رأيُت 

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

 

 (قطن 01: )التعبير الكتابي

 .الجمل حسب التسلسل السردي ن فقرة متجانسة بترتيبكو

 .قدم بلدهمهندسا مبدعا ساهم في تصار و -

 مهذب ونشيط،تلميذ  اخالدإن  -

 ،سنة حتى أصبح طالبا جامعيا ظل ينجح كل -

 .ليت األطفال يسلكون طريق خالد، ليصبحوا ناجحين في حياتهم ويفيدوا وطنهم -

 .حبوب من طرف الجميعهو ملذلك ف -

 

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

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

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

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

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

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

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