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 االمتحان الموحد المحلي
 للسنة السادسة االبتدائية

4102دورة يناير    

.........: ..................االسم الشخصي  
..........: ....................االسم العائلي  

 نيابة العرائش
م تزروت الق لة.م  

 مادة اللغة العربية
 شجرة التوت       :النص

للمغامرة، و فوقها رأى سطوح المنازل مكشوفة لعينيه و رأى النهر البعيد يلمع ماؤه تحت أشعة  طلباتسلق التلميذ أحمد شجرة التوت 
 .ذات اليمين و ذات الشمال، كأنه على ظهر سفينة في بحر هائج ميالالشمس، و أحس بالريح تهز الشجرة، فتميل به 

لت فوقع، و لو كان وقوعه على األرض لتحطمت عظامه، و لكن ثيابه و في تلك اللحظة سمع أمه تناديه، فأخذ يستعد للنزول، لكن قدمه ز 
اشتبكت ببعض فروع الشجرة، فتدلى جسمه معلقا في الهواء، و سمعت أمه صياحه، فجاءت بسلم، و أسندته إلى الشجرة، ثم صعدت 

 .لتنجده
 (ن01: )الشكل و الفهم

 (ن4)اضبط بالشكل التام الفقرة األولى من النص  (0
 (ن2: )الكلمتين التاليتيناشرح  (2
 ؛ تهز: .................................. مكشوفة...................................... : 
 (ن2: )ايت بجمع المفردات التالية (3
 ؛ ريح: ...................... نهر......................... : 
 ؛ سلم: ..................... بحر............... :.......... 
 (ن2)من أجل ماذا تسلق التلميذ أحمد شجرة التوت؟ : أجيب (4

...................................................................................................................................... 
 (ن01: )التراكيب و الصرف و التحويل

 (ن3: )استخرج من النص جملتين تناسبان الترسيمتان التاليتان (0
 (شبه جملة)خبره  (ضمير متصل)اسمه  ناسخ حرفي

 
 (شبه جملة)خبره  (ظاهر)اسمه  ناسخ فعلي

.............. .............. .............. .............. .............. .............. 
 (ن2) :أعرب ما تحته خط في النص (2
   طلبا................................................................................. : 
   ميال................................................................................. : 
 (ن3: )ضع كل فعل مما يلي في خانته المناسبة (3
 وقف طار ؛ سبح ؛ ردَّ ؛ مشى ؛ سأل ؛ 

 الفعل المعتل الفعل الصحيح
 الناقص األجوف المثال المضعف المهموز السالم

................. ................. ................. .................. ................. ................ 
 (ن2" )هو سمع أمه تناديه : " حول الجملة التالية حسب المطلوب (4



www.9alami.com 
 

 هما. :.......................................................... 
 هم............................................................ : 

 (ن01: )اإلمالء
 (ن4: )أكمل بكتابة التاء المناسبة مكان النقط (0
 ووسائل .... و المجال.... وحدهما، بل من المكتبـــا.... البيـــأو .... ال تؤخذ من المدرســـ.... و الثقافــــ.... المعرفـــ.... أصبحـــ

 .... .االتصال الحديثـــ
 (ن4( : )مع الشكل التام) من األسماء التي تحتها خط" ال"ذف أعد كتابة الجملتين التاليتن بعد ح (2
  جلسة المحاكمة المحامي و القاضيحضر. 
 ........................................................ 
 شيئا يسيرا الغذاءمن  الفتى تناول. 
 ........................................................ 
 (ن2: )أكمل بكتابة الهمزة المناسبة مكان النقط (3
 ة....ـــد ؛ قرا....ذن ؛ عـــا....مـــلة ؛ ....مســـ 

 (ن01) :الكتابيالتعبير 
تعتبر األشجار و النباتات عامة بمثابة رئة الكرة األرضية، اكتب موضوعا حول الشجرة تذكر فيه دورها و فوائدها و األخطار التي  (0

 .تهددها و طرق حمايتها
......................................................................................................................................

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

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

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

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