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 له  كلبا صغيرا يلهث  سميررأى  ،ذات يوم
 
، فلم يرض أن يتركه، وقدم والعطش التعبمن بجوار املنزل  ثا

بدأت  جسمه، وأن شفيقد  الصغير الكلبيفعل هذا يوميا حتى شعر بأن  سمير  ظل . والشراب الطعامله 

لهذا الحيوان  إنسانيةهو سعيد بما قدمه من خدمة و تركه إلى حال سبيله، ، فوبدأ يكبر الصحةتعود إليه 

 .الذي لم يؤد أحدا

انطلقت الدجاجات بعيدا عن القفص، وإذا  ،مساءوكان سمير يربي الدجاج في مزرعة أبيه، وذات 

ألاسرة أمام النافذة التي تطل على  ع أفرادتجم. الناسأفزع وقد مرعب يدوي في أنحاء القرية  هائلبصوت 

  خائفةمنه املزرعة، فشاهدوا ذئبا كبيرا وهو يحاول أن يمسك بالدجاجات، وهي تفر 
 
وفجأة، ظهر . للنجاة طلبا

 الكلب، وظل هجوما شرساالذي كان سمير قد أحسن إليه في يوم من ألايام، وهجم على الذئب  الكلبذلك 

 .ةالوفي يالحقه حتى طرده من القري
 

 (قطن 01: )الشكل والفهم

 (ن 6). في النص سميكاشكل الكلمات المكتوبة بخط  (1

 (ن 1. )اقترح عنوانا مناسبا للنص (2

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

 (ن 1) :استخرج من النص مرادف (3

  ..................................: الُمْخِلص  ...: ..................................يَْنمو

 (ن 1): استخرج من النص ضد (4

 : ..................................أساءَ  : ..................................مِرضَ 

 (ن 1)؟ لماذا انطلقت الدجاجات بعيدا عن القفص (5

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

........................................................................................................................... 
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 (نقط 01) :واإلمالء يب والصرف والتحويلالتراك

 (ن 3) :في النص أعرب ما تحته خط (1

  ًًلَـْهثا ............................................................................. :........................... 

 َسـِميًر  :........................................................................................................ 

  ًطََلبا ً :........................................................................................................ 

 (ن 1) :للمجهول مع الشكل التاماجعل الفعل في الجملة التالية مبنيا  (2

َب  -
 
ل
َ
ك
 
 .َساَعَد َسِمير  ال

- ................................................................................................................. 

 (ن 2.5): حسب الجدول صنف األفعال اآلتية (3

َ  – َعبَرا – دَْندَنَ  – ِطْرتُ  – َسقَى – َوف رَ  – قَص   – َوأَدَ  – يَْسأَلُ  – قَابَلَ    .لََجأ

 ناقص أجوف مثال مضعف مهموز سالم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 (ن 2): بتاء مناسبة التالية الكلماتأتمم  (4

ـبَ  - َفا – ......ي  ح 
َ
ـ –...... ُسل َتا –...... َسِمع 

َ
َرا –...... ُرَعا –...... ف َوا –...... َحَسَنا –.. ....ِمب  ص 

َ
 .....أ

  (ن 1.5): الكلمات الواردة بين قوسين ُمنَونة مع الشكلأعد كتابة الجملة التالية بجعل  (5

ُت  - ي 
َ
ِبَناءَ )َرأ

 
َعاِلـَي ( )ال

 
َب ( ال ر 

ُ
َواِدي)ق

 
 (.ال

- ................................................................................................................. 

 (قطن 01: )التعبير الكتابي

 (ن 4) .فقرة متجانسة بترتيب الجمل حسب التسلسل السرديكون  (1

 إِ  -
 
 رَ  ذ

َ
 ى طائرا َج أ

 
 ،َت و  َم ـال عُ اِر صَ يُ  ريحا

-  
َ
 َيِوم   ِه ي بِ ـنِ تَ ع  يَ وَ  هُ ُج عاِل يُ  مير  َس  َبَدأ

لَّ
ُ
 .ك

 َم نَ ي  بَ  -
َ
 َم تَ يَ  ير  مِ َس  اَن ا ك

َّ
 ى،ش 

-  
َ
 رَ ف

 وَ  ِه الِ َح ِل  قَّ
َ
 أ

َ
 خ
َ
 إِ  هُ عَ َم  هُ ذ

َ
 ـل

 
 .ِت ي  بَ ى ال

-  
َ
 ف
َ
 أ

 
 ط
َ
 َم بِ  يد  عِ َس  َو ُه وَ  هُ اَح رَ َس  َسِمير   َق ل

َ
 .َل عَ ا ف

ُه، -
َ
اط

َ
ش

َ
اِئُر عاِفَيَتُه َون

َّ
َتَعاَد الط ام  اس 

يَّ
َ
َد أ  َوَبع 

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

.........................................................................................................................................
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 (ن 6) :التالي الحيوان الذي يتحدث عنه النصبطاقة تقنية عن  أنجز (2

 ه جنوبُ نُ طِ وْ ات، مَ يَ يِ الثدْ  ع حيوان من صنفِ ر  دَ المُ 

. ايوَ جْ الواليات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية حتى أورُ 

 ـهِ بْ ة والمناطق شِ الجاف   يةِ شبِ العُ  في األرِض  المدرعُ  عيشُ يَ 

يتميز وسنتمترا،  55المدرع  توسط طولِ بلغ مُ يَ  .الصحراوية

يتغذى المدرع  .قليل ، يتخللها شعر  يهِ ط ِ غَ تُ  صلبة   ه بصفائحَ جسمُ 

تبلغ . والعناكب والزواحف الصغيرة والبيضعلى الحشرات 

  .صغار من نفس الجنس 4يوما بحسب النوع، وتلد في المتوسط  126إلى  66فترة حمل أنثى المدرع من 

 بتصرف - (األنترنت)الموسوعة الحرة ويكيبيديا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً:بطاقة تعريف حول
 االسم  : ..................................................................................... 

 الصنف  : ..................................................................................... 

 الموطن  : ..................................................................................... 

 المسكن  : ..................................................................................... 

 الطول  : ..................................................................................... 

 التغذية  : ..................................................................................... 

 فترة الحمل ..................................................................................... : 



 

 

 

 

 

 

 (قطن 01: )الشكل والفهم

  (ن 6) :في النص سميكشكل الكلمات المكتوبة بخط  (1

َعامََ
َّ
ِفَيََ–َالط

ُ
ََ–َِجْسَمهََُ–َش

ُ
ة حَّ ِ

ََ–َالص  ُبََ-ََهاِئل 
ْ
ل
َ
ك
ْ
 ال

 (ن 1) (يقبل كل عنوان مناسب للنص)وفاء كلب  –سمير والكلب  –الكلب الوفي : عنوان مناسبا للنص (2

 (ن 5.0) الوفي: الُمْخِلص   (ن 5.0) يكبر: يَْنمو :مرادف (3

 (ن 5.0) أحسن: أساءَ    (ن 5.0) شفي: مِرضَ : ضد (4

 (ن 1). القفص خوفا من الذئبانطلقت الدجاجات بعيدا عن  (0

 (نقط 01) :واإلمالء التراكيب والصرف والتحويل

 (ن 3) :في النص أعرب ما تحته خط (1

 مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره:   هلثا. 

  اسم ظل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره:  َسـِمير. 

   مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره:   طََلبا. 

ُبَ :مع الشكل للمجهولجعل الفعل مبنيا  (2
ْ
ل
َ
ك
ْ
 (ن 1) .ُسوِعَدَال

 (ن 2.0): حسب الجدولف األفعال يصنت (3

 ناقص أجوف مثال مضعف مهموز سالم

 سقى طرت وف ر - وأد دندن - قص   لجأ - يسأل عبرا - قابل

َ(ن 2).َأصواتَ–َحسناتَ–َمبراةَ–َرعاةَ–َفتاةَ–َسمعتَ–َسلحفاةَ–َبيت (4

  (ن 1.0) .َوادً ُقْرَب  َعاِلياً  ِبَناءً رأيُت  (0

 (قطن 01: )التعبير الكتابي

بَردَأَ . َرأَى طائرا َجريحاً يَُصاِرُع الـَمْوَت، فَرَرَّ  ِلَحاِلرِه َوأََخرذَهُ َمعَرهُ إِلَرـى اْلبَْيرتِ  بينما كان سمير يتمشى، إذ (1

الط رائُِر عافِيَتَرهُ َونََشراَطهُ، فَرأَْطلََق َسرِميٌر َسرَراَحهُ َوُهرَو َوبَْعدَ أَي رام  اْسرتَعَادَ . َويَْعتَنِـي بِِه ُكل  يَِوم َسميٌر يُعاِلُجهُ 

 .(على شكل فقرة انقط للترتيب الصحيح للجمل، ونقطة واحدة لكتابته 3: ن 4) .َسِعيدٌ بَِما فَعَلَ 

 (ن 6) :التعريف بطاقة (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة –تطوان  –لجهة طنجة 

 المديرية اإلقليمية لوزان

 أحمد شوقي. م. م

ألقسام السنة  –األسدس األول  – المحلياالمتحان الموحد 

 9102دورة يناير  - السادسة ابتدائي

 (عناصر اإلجابة) اللغة العربيةمادة 

 :بطاقة تعريف حول
 (ن 5.0) المدرع:   االسم 
 (ن 5.0) الثدييات:   الصنف 
 (ن 1) ايوَ جْ أمريكا الوسطى والجنوبية حتى أورُ  –الواليات المتحدة  جنوبُ :   الموطن 

 (ن 1)  ـه الصحراويةبْ المناطق شِ  –ة ية الجاف  شبِ ألرض العُ ا :  المسكن 
 (ن 5.0) سنتمترا  50:   الطول 
 (ن 2) البيض –الزواحف الصغيرة  –العناكب  –الحشرات  :  التغذية  
 (ن 5.0) يوما 125إلى  65من :  فترة الحمل 


