
 

 وحدة اللغة العربية -*

 

 مدة اإلنجاز:: ساعة ونصف

ccc.ilalw9.www  

   5002 /5002السنة الدراسية:  -             

 االمتحان الموحد المحلي -

 على صعيد المؤسسة

 السنة السادسة من التعليم االبتدائي -       

 الدورة األولى -     

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 البحث العلمي وتكوين األطرو 

 قطاع التربية الوطنية

 عبدة -األكاديمية الجهوية لدكالة 

 نيابة إقليم الجديدة

 م/م المشرك

 
 

 التـلـفـاز
أصبح التلفاز في عصرنا الحاضرر همهرا فري حناتنرا الن،هنرو  فمر، نارال لنرا الصر،رم ،الصر،ة هرج الةلهرو ال هنلرو  

از  س،اء هن ناحنو صناعته أل هن ناحنو اإلرسال ،االستابال  حتى تصل إلننا الص،رم ،هازالة التحسنناة تاخل على التلف
 هج الص،ة على أةهل ، ه.

 
ولقد أضحى التلفاز وسيلة ضرورية للثقافة وملء وقت الفراغ، وأصبح 

يفضلونه على السينما والمسرح، ومع ذلك فالتلفاز ليس كله  جميعهمالناس 

سنات نب  ح عض الجوا له ب سلبيةابل  سي ل ثار النف مة  ة، واآل سمية الوخي والج

 على المشاهد المدمن، فهو سالح ذو حدين، كما ينفع قد يضر.

 ِاضبط الفقرة الثانية من النص بالشكل التام. -              الشكل :

 ضع عالمة أمام المجال الذي يندرج فيه النص: -1:               الفهم

 حضارة                       تكنولوجيا                      اجتماع تاريخ                  
 

 بماذا يتميز التلفاز عن المذياع؟    -2
 .اشرح: الوخيمة    -3
 الجوانب. -ما مفرد: اآلثار    -4

 التراكيب:

 استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية:   -1

 )جملة فعلية (خبره  اسمه ناسخ فعلي

   
 

 ( هنعمل  حسناة  السلبنوأعرب ما تحته سطر في النص.    ) -1

 :الصرف والتحويل

 .استخرج من الفقرة األولى : فعال صحيحا، وفعال معتال  -1

 استخرج من الفقرة األولى فعال مجردا وآخر مزيدا. -2

 أنتم ، مع الشكل التام. –في األمر مع الضميرين: أنت   )جرى(صرف فعل:  -3

 ) أحب مشاهدة التلفاز في وقت فراغي   (أنتن:        –ول الجملة التالية إلى الماضي مع الضميرين: نحن ح -4

 اإلمالء:

 اشكل الجملتين التاليتين:      -1         

 مررت بفتى يحمل عصا. -رأيت القاضي في المحكمة.        * -*                   

 :                     االســـالم دين الــمحبة واالخــــاء.شكل هذه الجملةأتمم       -2                  

 :مكان النقط "بن"أو  "ابن"اكتب      -3         

 محمد ... عبد هللا هو خاتم األنبياء.  -التقيت بأحمد ...عائشة.   *                              

 رعا...  -معلوما...     -زيــ....    -:       كبريـ... سبة مع بيان السبباكتب التاء المنا     -4                  

 ) أسل،ب إلااء الخبر(    اإلنشاء:

 .بلغك خبر إقبال مدرستك على تنظيم مسابقة ثقافية، كيف توصلت بهذا الخبر  

              

http://www.9alami.com/
http://www.9alami.com/

