
 السادس: المستـــــوى            

 أنشطة تقويمية داعمة في وحدة اللغة العربية
  -الفترة األولى  األسدس األول

 : الشكل  (1

من النص بالشكل الثانية أضبط الفقرة  -      

 (طــــنق 5)..........................................................................................:التام

 هبت ريح باردة قوية أسقطت طائرا صغيرا من عشه، ظل يرتجف من شدة البرد، بكى ، سمعت الشجر صوته، فحزنت ألجله               

 مرت األيام و توطدت. ألنه مازال صغيرا، هزت الشجرة أغصانها بقوة، وتساقطت أوراقها على الطائر، فشعر بالدفء و الفرح       

 .صداقة بين الطائر والشجرة،  وفكر في بناء عش على الشجرة إخالصا لهاال       

 .اندفعت معه إلى الشجرة مغنية وحلق الطائر وسط الغابة، غنى و اجتمعت جميع الطيور على صوته الجميل،              

 .إنك شجرة كبيرة، لعلك تحملين الثمار، سنبقى رفاقا إلى األبد             

 (نقطتان 2)...........................................................................................................................................فهم ال -     

 ............................................................................................................................................................................................ضع عنوانا مناسبا للنص -1         

 ...................... .............................................................................................................................................................؟ ما سبب سقوط الطائر الصغير -2         

 ...............................................................................................................................................................؟  لماذا فكر الطائر في بناء عشه على الشجرة -3         

 (طــــنق 3)........................................................................................................................................ :المعجم -       

 

 :                                                                                         استخرج من النص أضداد الكلمات التالية -2                                                         .أربط بسهم الكلمة و معناها -1         

                                          :       ..........................فرحــت  -                                 صاحبه        -يرتجف                         -                            

                   .......:      ...................بالبرودة  -    يرتعش                                     -                      توطدت   -                            

 ...........................    :   تفرقـــت  -تقــــوت                                       -رافقـــــه                        -                            

 :التراكيب  (2

 (نقــــط 4)............................................................................:بين الفعل الالزم و الفعل المتعدي في الجمل التالية -1

 

 نوع الفعل الفعل الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   شاهد أحمد مسرحية مسلية  -

   احتفل المغاربة بعيد االستقالل -

   هزت الشجرة أغصانــــــــــها -

   حلق الطائر وسط الغابــــــــة -
  

 (نقطتان2اكتب جمال تتضمن مفعوال مطلقا حسب المطلوب -2

                            

 الجمل نوع المطلق

  لبيان نوع الفعل -

  لتاكيد الفعل -

  لبيان عدد الفعل -

   بعض -

 

 (قطتانن 2) ..........اكتب جملتين تتمنان مفعوال الجله -3

                                                 

  

  
 

 (نقطتان 2).....................................................................................:أشكل كل جملة حسب الناسخ المتصل بها -4

 

              الطائـــــــر صغيـــــــــــر إن -                           . مازال الطائر صغيـــــــــرا -                                          

 .               صار الطائر صديقا للشجرة -.                            لكن الطائر يرتجـــــــــــف -                                          
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 ......................:........................االسم و النسب

 

 ......................................:........رقم التسجيـــل
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 :  الصرف و التحويل (3

 (نقطتان 2).................................................................................................. انه المناسبضع كل فعل في مك -1

 د استع -     أكرم   -    تدافع  -     استغفر -      راسل   -      علم   -      تتبع -     نهض  -                                        

 

 مزيد بثالثة أحرف مزيد بحرفين مزيد بحرف واحد المجرد

    

    
 

 (نقـــط  3) ................................................................................................................................أصل بخط -2

 اسم ممدود  -                                 ي  -  هراء                                        فاطمة الز -                             

 اسم مقصور -ا، ى                               -الراعي األمين                                            -                             

 اسم منقوص -                                 اء -يسعى مصطفى في الخير                               -                             

 
  ( ــــطنق 3) ......................................................................................................................... :اتمم الجدول بما يناسب  -3

                                          

 الفعل الناقص الفعل المثال الفعل االجوف الفعل السالم الفعل المهموز الفعل المضعف

      

            

      
 

 (نقطتان  2            الجملة التالية حسب المطلوب                                                                حول  -4

 

 يرتجف من شدة البرد ظل

 هي

 هم

 هن

 هما

 

 :اإلمالء  (4

 (نقــــط 3) ...........................................:اجعل األسماء الممدودة و المنقوصة و المقصورة منونة في الجمل التالية  -1

 ..................................................................... -                         صاح المنادي بصوت مرتفع -                         

 ..................................................................... -                        أحب التمتع بالهـــــواء النقي -           

 ..................................................................... -                           ــــــــــصاأضاع الراعي الع -           

 (نقــــط 7) .................................................................: :أدخل التاء المربوطة أو المبسوطة على الكلمات التالية -2

 

 .....رسامـ  .......       فنانا       -  ........    مقال        -..     .....سجد      -........  سكو         -......     أنــ        -........  فرحـــ       

 :اإلنشاء (5

 نقــــط 11                                       يتميز المغرب بتنظيم مهرجانات متنوعة تقام في مختلف المدن المغربية -1

 (                                                                        مستعمال اسلوب القاء الخبراسطر؟  ضعةاختر احد المهرجنات وتحدث عنه في ب -2

........................................................................................................................................................ 
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 أنشطة تقويمية داعمة في وحدة التربية االسالمية
  -األسدس األول الفترة األولى 

 

 

 
  

 نقط           1                                                                                                                                           1يمالقران الكر

 استظهر سورة الغاشية  

 

 

  العقائد والعبادات
 نقط 4امال الجدول بالكلمات المناسبة       -1

 العج—الحياة  البقاء--الفناء  —البصر–المماة -العمى  –الجهل -القدرة  -العدم  -العلم  -الوجود   

 ز

 الصفاة المستحيلة في حقه تعالى ي حقه تعالىالصفات الواجبة ف

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

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

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

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

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

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

 نقطتان2اكتبامام االية الصفة المناسبة-2

 

 الصفة المناسبة االية

  وهللا يسمع تحاوركما

  ان هللا على كل شيء قدير

 

 

 نقطتان 2امال الجدول باالفعال التالية -3

 عبادة هللا وحده—الخوف من هللا—القسم بالمخلوقات—الكثار من قول ال اله اال هللاا—الذبح لغير هللا

 

 التوحيد

 

 

 الشرك

 

 

 

 

 

 نقطتان 2 اكتب حديثا نبويا  او اية قرانية حول التوحيد4

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :..............................................االسم و النسب

 

 :..............................................سجيـــلرقم الت
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 االداب االسالمية والحديث النبوي الشريف 

 

 التنابز بااللقاب -لنجوى  الغيبة    النميمة    ا:   اكتب امام كل عبارة الكلمة المناسبة  -1

 ..............................................................................مناداة صديق بلقب مضحك**

 .....................................................................................نقل الكالم من شخص الى اخر**

 ...................................................................شخصين في حضور شخص اخر كالم خافت بين**

 ..............................................................................................ذكر عيوب شخص في غيابه**

 
 :اكمل الحديث النبوي التالي2
 

من كان يؤمن : قال رسول هللا ص 
 ..........................................................................................................باهلل

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

 
 اصل العبارة التالية بمعناها الصحيح-3
 

 ترك ما ال يعنيه*                                                                                       
 د عن طلب العلماالبتعا*اجتناب الفضول                                                                  *

 االبتعاد عما ال نحتاجه*                                                                                       
 
 اكمل الحديث النبوي-4
 

من : قال رسول هللا عليه وسلم
 .................................................................................................................حسن

......................................................................................................................................... 
 
 ضع عالمة امام الجواب المناسب-5
 

 من عوامل هجرة الرسول ص   من مكة الى المدينة  

  لبحث عن اسباب الرزقا

  حماية الدعوة االسالمية

  التجارة

  طلب الجاه

  الخوف من بطش قريش

  نشر االسالم
 

 

 

 

 

 الشرقي توهامياعداد  

    

 
 ــــــــــــــــــ

11 

 


