
 

 :اللغة العربية
 :النص

 

منها تركه  قليال ، فدس النقود في جيبه إالربحاعن عمل أكثر  بحثاذات صباح قرر قاسم أن يغادر القرية 

 .ألمه، ثم قصد المدينة

يوم الجمعة، فقد كان يقصد المسجد داعيا هللا أن يفرج كربته جرها إال اقضى أيامه متجوال بين معاملها ومت

 .وييسر له أمره

 .أضاع أيامه في المدينة بغير نتيجة، فهداه هللا للعودة إلى القرية ليبدأ عهدا جديدا مع المحراث والمذراة

 

 :األسئلة

 

 .التام انقل الفقرتين األولى والثانية من النص على ورقتك ثم اضبطهما بالشكل: الشكل -1

 

 :الفهم -2

 .ةكرب –دس         : اشرح - أ

 .المدينة –القرية       : ما جمع - ب

 لماذا هاجر قاسم إلى المدينة؟  -        :أجيب - ت

 إلى قريته؟ قاسم لماذا عاد  -                  

 

 :التراكيب والصرف والتحويل -3

 :في النص أعرب ما تحته سطر - أ

 :التالية للترسيمةاستخرج الجملة المناسبة  - ب

 حـــــــال هـول بـعـفــم (.م.ض)  اعلـف لـعـف

    

 .اسم آلة واسم تفضيل استخرج من النص - ت

 .قرر –دعا    :ايت باسم الفاعل واسم المفعول من - ث

 .قضى أيامه متجوال    :يلي ما المذكر لى الجمعإحول  - ج

 

 

 

 

 وحدة اللغة العربية -

 

 وحدة التربية اإلسالمية -

 

 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز

 

   2011 /2010: السنة الدراسية
 

 االمتحان الموحد  -
 

 السنة السادسة من التعليم االبتدائي -

 

 المملكة المغربية -

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي  -

 والبحث العلمي وتكوين األطر

 ة الجهوية للتربية والتكويناألكاديمي -

 سوس ماسة درعةجهة  -

 اشتوكة ايت باهانيابة  -
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 :اإلمالء -4

 .ييسق –يخلو : حول الفعلين إلى صيغة الماضي مع ذكر السبب - أ

 .مسألة –فأر  –رأس : اكتب جمع الكلمات اآلتية  - ب

 :أتمم بكتابة الهمزة المناسبة  - ت

 ...يقر –...  مملو –...  الجـ

 .هاذا داوود: أعد كتابة هذه الجملة بالشكل الصحيح - ث

 :اإلنشاء -5

 .فيةاكتب رسالة شخصية إلى أحد أصدقائك، تعرفه بقريتك أو مدينتك، وتدعوه لزيارتها خالل العطلة الصي  

 

 

 

 :التربية اإلسالمية

 :القرآن الكريم -1

 .....خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه﴿       :اكتب من قوله عز وجل في سورة الحاقة

 ﴾ال يأكله إال الخاطئون............                              : إلى قوله عز وجل

 :العقائد والعبادات -2

 متى يباح للصائم اإلفطار في رمضان؟ -

 .بعض مستحبات الصيام اذكر -

 :اآلداب والسيرة والحديث النبوي -3

 .اذكر بعض نتائج تناول المخمرات؟ واذكر الحديث النبوي الذي يحرمها  -

 ما هو أول عمل قام به الرسول صلى هللا عليه وسلم عند فتح مكة؟  -

                             

 

 


