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 اللغة العربية وحدة
 

 :مدة اإلنجاز

   7002 /7002: السنة الدراسية -

 االمتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة

 السنة السادسة من التعليم االبتدائي -
 الدورة األولى -

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
 طنيةقطاع التربية الو

 عبدة -األكاديمية الجهوية لدكالة 

 نيابة إقليم الجديدة
 م المشرك/م

 

 
 :الشكل

الساخر أو الكاريكاتور من األعمال الثقافية المتكاملة التي تجمع جمعا فريدا  الرسميعتبر 
فنيا حقيقيا إال إذا  تعبيرابين الفن والثقافة والترفيه، فالعمل الكاريكاتوري ال يمكن أن يعبر 

اختيار الموضوع الجاد، والشكل الجذاب، والتعليق الساخر تحقيقا  الرسامعى فيه را
 .لمتعة القارئ

 :ةـــلــــئــاألس
 .اضبط النص بالشكل التام بعد نقله على دفترك -

I. الفهم: 
 .الترفيه، الجذاب: اشرح -1
 .ايت بثالث كلمات من أسرة رسم -2
 .ثقافة، تعليق: ما جمع الكلمات اآلتية -3

 بر الكاتب الرسم الساخر من األعمال الثقافية المتكاملة؟ لماذا اعت -4
 

II. التراكيب والصرف والتحويل: 
 .أعرب ما تحته خط -1
 .استخرج من النص جملة تتضمن مفعوال مطلقا -2
 .استخرج من النص مفعوال ألجله -3
 .أنت، أنتما: صرف فعل سعى في األمر مع الضميرين -4
 :والمزيد إلى مجرد حول الفعل المجرد إلى مزيد، -5

 انقلب تزلزل ...... أخرج الفعل المزيد

 ........ ...... عمل ...... الفعل المجرد

 :ضع عالمة في المكان المناسب -6

 خطأ صحيح نوعها الكلمة

   اسم منقوص هـــدى

   اسم ممدود عصــــا

   اسم مقصور الراعـــي

   اسم ممدود إمـــــالء

 
III. اإلمالء: 

 :ابن في الجمل التالية، واكتب أمامها صحيح أم خطأ الحظ كلمة -1

  .سافر محمد ابن علي إلى الرباط

  .ساعدني ابن عمي في األعمال

  المسيح هو عيسى بن مريم

 
 :وأتمم بكتابة التاء المناسبة اليةتانقل الفقرة ال -2

بين الكتب، .... خشخشـ.... ، فسمعــ....إلى الخزانـ بهدوء ةالقطــ تدخلـــ
 .سعيدة.... ، وتعيش لحظا....لعلها تظفر بالغنيمـــ.... في صمـــ.... كمنــ

 :اجعل الكلمتين التاليتين بعد حذف ال مرة مرفوعتين ومرة منصوبتين -3

 نكرة في حالة النصب نكرة في حالة الرفع االسم

   المنادي

   الثـــــرى

 
 

IV. اإلنشاء: 

Genious
Typewritten text
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ي نظمتها مدرستك في الرسم في المسابقة الت خــــســــرأخاك علمت أن 
  .الساخر، عبر عن شعورك


