م.م .واد النكور
االختبار الموحد على صعيد
المؤسسة
في مادة اللغة العربية

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

السنة السادسة االبتدائية
دورة يناير 2118
مدة اإلنجاز :ساعة و نصف
ccc.ilalw9.www

النص:
الماء أصل الحياة وسر وجودها ،بالقرب من أماكن توفره ،شيدت معظم الحضارات اإلنسانية
تشييدا .يعظم شأنه عند فقدانه ،ويعم خيره حين ينساب رقراقا يبعث األمل في النفوس جميعها...
إنه رحمة من رب العالمين ،يروي الظمآنين ،ويسقي النبات ،ويولد الطاقة الكهربائية في السدود،
و يحمل الجواري في المحيطات والبحار.
ا -الشكل والفهم01( :ن)
 -0اشكل النص شكال تاما5(.ن)
 -2ضع عنوانا مناسبا للنص(0ن) .......................................................................................................................................................
 -3ما هي أماكن تواجد الماء حسب النص؟ ......................................................................................................................................
 -4اشرح:
يسقي ............................................................................................................................................................... ......................................... :
الجواري .............................................................................................................. ...................................................................................... :
يعظم ≠ .....................................................
شيد ≠ ......................................... .............
 -5ما ضد؟

التراكيب والصرف والتحويل(01ن)
 -0استخرج من النص جملتين منسوختين بناسخين فعلي وحرفي وضعهما في الجدول التالي:
نوعه

الناسخ

اسمه

خبره

نوع الخبر

 -2أعرب ما تحته خط في النص:
معظم........................................................................................................................................................................... :
تشييدا......................................................................................................................................................................... :
جميعها............................................................................ ............................................................................................................................. :
........................................................................ ............................................................................................................................. ........

الكهربائية:
 -3استخرج من النص الكلمات المنسوبة................................................................ ...................................................................... :
 -4استخرج من النص األفعال المزيدة ........................................................................................................................................... :
 -5استخرج من النص فعلين صحيحين سالمين.......................................................................................................................... :
..................................................................................................................................................... ..............................................

اإلمالء01( :ن):
 -0ارسم همزة الوصل أو همزة القطع فيما يلي5( :ن)
 البيئة نظيفة - .ابن احمد شجاع - .اجتهد التلميذ في دراسته - .ما اسمك يا امرأة؟ -2اكتب التاء بشكل صحيح في الكلمات التالية:
فتيا -.....مو -.....عمار -.....قضا -.....قرأ - ....بب -...حيا -.....مائد - ......كتب -......تلفز....

 -انتبه

التعبير الكتابي01( :ن)
للماء أهمية كبيرة ،لكن معرض للتلوث .تحدث في بضعة أسطر عن أسباب تلوث الماء ،وعن الحلول التي
تراها مناسبة للحد من آثاره.
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تصحيح االختبار

النص:
الماء أصل الحياة وسر وجودها ،بالقرب من أماكن توفره ،شيدت معظم الحضارات اإلنسانية
تشييدا .يعظم شأنه عند فقدانه ،ويعم خيره حين ينساب رقراقا يبعث األمل في النفوس جميعها...
إنه رحمة من رب العالمين ،يروي الظمآنين ،ويسقي النبات ،ويولد الطاقة الكهربائية في السدود،
ويحمل الجواري في المحيطات والبحار.
ا -الشكل والفهم01( :ن)
 -0اشكل النص شكال تاما5(.ن)
 -2ضع عنوانا مناسبا للنص (0ن)  :الماء .أهمية الماء ...
 -3ما هي أماكن تواجد الماء حسب النص :السدود – المحيطات – البحار.
الجواري :السفن
يروي :يسقي
 -4اشرح:
يعظم ≠ يصغر
شيد ≠ هدم.
 -5ما ضد ؟

التراكيب والصرف والتحويل(01ن)
 -0استخرج من النص جملة اسمية منسوخة وضعها في الجدول التالي:
الناسخ
إن

نوعه
ناسخ حرفي

اسمه
به

خبره
رحمة

نوع الخبر
مفرد

 -2أعرب ما تحته خط في النص:
معظم :نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف0( .ن)
تشييدا :مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره0( .ن)
جميعها :جميع :توكيد معنوي مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره ،و هو مضاف ،ها :ضمير متصل مبني في
محل جر مضاف إليه0( .ن)
الكهربائية :نعت حقيقي تابع لمنعوتة في النصب0( .ن)
 -3استخرج من النص جميع الكلمات المنسوبة :اإلنسانية – الكهربائية2( .ن)
 -4استخرج من النص جميع األفعال المزيدة :شيدت – ينساب – يولد3( .ن)
 -5استخرج من النص فعلين صحيحين سالمين :يبعث – يحمل.

اإلمالء01( :ن):
 -0ارسم همزة الوصل أو همزة القطع فيما يلي5( :ن)
 البيئة نظيفة - .ابن احمد شجاع - .اجتهد التلميذ في دراسته - .ما اسمك يا امرأة؟ -2اكتب التاء بشكل صحيح في الكلمات التالية:
فتيات -موت -عمارة -قضاة -قرأت -بيت -حياة -مائدة  -كتبت -تلفزة.

 -انتبه

التعبير الكتابي01( :ن)
 تراعى الجوانب التالية:الكتابة0( :ن)  -التنظيم0( :ن)  -األفكار5( :ن)  -سالسة التعبير0( :ن)  -الخلو من األخطاء النحوية
واإلمالئية2( :ن)

