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 نقـــــط 4...................................................................................................:من النص بالشكل التامأضبط الفقرة األولى  -: الشكل (1

والمراكز الثقافيةة ذات  الجامعات،المكتبات العامة و تعتمد على ما ب بحاث العلماءأأن  قبل زمن قريب رتبط في أذهانناي          

 . الرفوف التي رصفت عليها الكتب بعناوينها المختلفة و أحجامها المتنوعة من  الواسعةالقاعات و اب المهيبةالقب

ا الكمبيةوتر مةن كةل أنحةاء شةبكة اننترنيةت التةي يعر ةهعلةى  ، كتب التي نرغب فيهالا أما اليوم فباستطاعتنا  تصفح نصوص

اتصال باننترنيت تدانت لنا أطراف الةدنيا ، فباتةت كان في الغرفة كمبيوتر و ، فطالما نحن داخل غرف نومناو نستقبلها العالم ل

       .أقرب من المدرسة التي نذهب إليها كل صباح 

  نقـــــط 2................................................................................................................................................................:الفهم  -     

  :المكتبات العامة -:         فضل االنترنيت -          :فائدة الكتب  -                 :للنص أمام العنوان المناسب) + (  عالمة    عأ -1         

 ..................................................................................................................................................... ؟على ماذا كانت تعتمد أبحاث العلماء من قبل  -2         

 ............................................................................................................................................................. ؟ماذا يجب توفره لتتدانى لنا أطراف الدنيا -3       

 نقـــــط 3 ............................................................................................................................................................. :المعجم  -      

 " اتصال" كلمة آت باسمين من أسرة  -3           :       آت بأضداد الكلمات التالية -2                             م الكلمة بمعناهاهاربط بس -1        

 ...................         ......................          ......................   .-                ربـــأق -               قربت -                        نرغب -            

          ....................-الواسعة                -    نــــود            -                        تدانت -            

 التراكيب  (2
  نقطتان 2 ...................................................................................:  لها لة بنوع الحال المناسبأربط بسهم كل جمأبين الحال و -1

      

 الحال الجمل
 

 نوع الحال

 جملة فعلية - .......................... أجريت اتصاال هاتفيا بصديقي وأنا متشوق إليه -

 جملة اسمية  - .......................... ـع على الشاشــــــــة مبتســــــــماظهر المذيـــــ -

 مفــــــــــرد - .......................... وقف الصحافيــــــــون بين النــــــــــــــــــــــــــاس -

 شبه جملـــة - .......................... ظهــــــــر االنترنيت يقـــــــــرب المسافــــــات -

 

  نقـــــط 2 ....................................................................................................اجتهد يا طالب العلم:             أعرب  -2

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

 ــــطنقـ 4 .                                                                                               . أعين التمييز و المميز و نوعه في الجمل التالية -3         

 نوع التمييز التمييز  المميز  الجملة

 ...................... .................. ......................................... نســــاء القريــــــة أشــــــد صبــــــرا -

 ...................... .................. ......................................... استهلك محرك السقي لترا من البنزين  -

 ...................... .................. ......................................... قعاموالعلى شبكــــة االنترنيت مئـــات  -

 ...................... .................. ......................................... سعد أمتـــــــع األطفـــــال فكاهـــــــة -

 

 

 ةـــنقـــــط 1                                                                                                                                      .:الجدولامآل  – 4            

 

 اللغة العربيةوحدة  -

 ساعة ونصف: مدة اننجاز
 

 

 

 

 2009/2010: السنة الدراسية
 

 االمتحان الموحد انقليمي لنيلمقترح 

 يةشهادة الدروس االبتدائ
 

 السنة السادسة من التعليم االبتدائي -

 2010دورة يونيو -

 المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 

 والبحث العلمي وتكوين األطر

 قطاع التربية الوطنية

 أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز

 نيابة الصويرة

 م المزيالت/م

 

 إعرابه نوع المنادى المنادى أداة النداء الجمل
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 ـــةنقـــــط 1...................................................................................................أكتب إعراب المستثنى أمام الجملة المناسبة –5      

 

  : الصرف و التحويل ( 3     

  نقـــــــــــط 5                                                                              .مع الشكلالخانة المناسبة من الجدول  كلمة في  ع كل أ -1

 بنى  -متصفح     -متواصل     -     مبعوث -عازف     -     أعلن -    مكافئ -   مجتمع    -    منشور -     هاتف -  

 متشرد  -استثمر     -    مدروس -ناشر         -   مصغر -    وبمحب -تحدث      -منجز        -ع       مذا -شاهد      -                        

 اسم فاعل لفعل ثالثي
 اسم فاعل لفعل 

 غير ثالثي

اسم مفعول لفعل 

 ثالثي

 اسم مفعول لفعل

 غير ثالثي 
 األفعال

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

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

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

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

 

 ةنقـــــــــــط  1   :حول إلى  المتكلم المذكر   -3                                                  ةنقـــــــــــط 2  .أتمم بما هو مطلوب -2

                                                                                                                                                            

                        لكتب التي نرغب فيهاا أما اليوم فباستطاعتنا  تصفح نصوص           

                                                                                                                                      نقـــــــــــط 2                         :                  اآلتيةاعد كتابة الجمل  -   4  

 (سمكة  13) صاد الصياد              (         كيلومتر    24) قطع العداء     
      ...................................                     ...................................                          
                                                              . 

 :انمالء  (4  

 5                                                                                 :التالية  الكلمات في هاعلى الحرف المناسب ل همزةالأكتب  -1                   

  نقـــــــــط

                   

 ... أسما -   -*....   بد  -*.... بط  - *.... سو  -  *  خد.... يـ  - *.....شواط  -*  يــس ....ر                       

      .....  شيـ * .....  امر  *   - ل..سـ*    -                

     نقـــــــــط 3       .يسقي –يخلو     :حول الفعلين إلى صيغة الما ي مع ذكر السبب - 2

 نقـــــــــط 2          .هاذا داوود           :أعد كتابة هذه الجملة بالشكل الصحيح   3

 : ننشاءا (  5       

 : تسأله عن أحواله ( لصديقتك ) رسالة لصديقك  أكتب                           

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

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

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

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

 

 .................................. ................. ................................... ................. أيا مسرعا تمهل -

 إعراب المستثنى المستثنى منه (مثبت أو منفي)نوع الكالم المستثنى بإال الجمل

 .................................. ................. ................................... ................. تحيط بالمنزل أشجار إال النخيل -

 .................................. ................. ................................... ................. ال يزعجني من األصوات إال هدير السيارات -

 الفعــــــــل
 يلاسم التفض

 مذكر 

اسم التفضيل 

 مؤنث

 .................. أرحــــب .................. 

 .................. ..................  خم
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