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في الوقت الذي كان يعيش فيه العالم حياة عادية هادئة، والكل منشغل بحياته اليومية من عمل ودراسة وأشياء 

ين، وينتشر بين الناس بشتى أخرى، فجأة انتشر خبر مفزع بين الناس مفاده أن فيروسا قاتال ظهر بالص

العالم وبدأت الدول تتخذ إجراءات احترازية حدت من حرية الشخص  فاندلع الخوف والهلع في كل الطرق،

 وقائية تفاديا لوصول الفيروس اللعين.احتياطات  باتخاذجميع الالعادية وأصبحت تلزم 

ر بين الدول ال وبل حتى بين المدن وأغلقت المساجد اقتصاديا وتعطلت األسفام مشلوال لاوبالفعل أصبح الع

القلق والمدارس والمطاعم والمقاهي وغيرها، وأصبحت التجمعات واألعراس ممنوعة مما خلق جوا من 

 .والضغط عاشه الصغار كما الكبار

 نقط( 5). بالشكل التام فقرة الثانية من النصالأضبط 

(نقطتان): سئلة الفهمأ 

 مناسبا للنص:ضع عنوانا  -أ

 الدول للحد من انتشار الفيروس؟ اتخذتهاماهي بعض اإلجراءات التي  -ب

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

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

نقط( 3): المعجم 

 )نقطة ونصف( ومعناها الكلمة بسهم أربط-أ

 

    

 

 

 نقطة ونصف() م  ل  ع  عائلة كلمة: ت  البطاقات ب أمأل-ب
 

 

 

 

 

 ونسبه:اسم التلميذ 

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

االمتحان الموحد المحلي على صعيد 

 المؤسسة

 السنة السادسة من التعليم االبتدائي -

 2021الدورة األولى: يناير  -

 
 والتكوينربية للتاألكاديمية الجهوية 

  ................................... جهة      

 .........................المديرية اإلقليمية 

 

 رقم االمتحان:

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

 وحدة اللغة العربية

 ونصف ساعةاإلنجاز: مدة 

 مشلوال

 تعطلت

 حدت

 توقفت

 عاجزا

 أوقفت

 ت ع ل م  

 ُمت ع ل ِّم  

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

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

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

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

....................... 
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 أوال: الشكل
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 حسب المطلوب: أحول الجمل -1

ْصن عِّ  ُل باب  اْلم  ل ج  اْلعامِّ  المضارع و 

 .................................................أنا 

 ................................................. أنتما

س ةِّ  خيعاد  أ   ْدر  ن  اْلم   األمر مِّ

 ................................................. أنتِّ 

 ................................................. نأنت

هُ  ُح أ ْرض   الماضي ي ْسقي اْلف ال 

 .................................................هن 

 .................................................نحن 

 

 أمأل الجدول بما يناسب حسب المطلوب: -2

 اسم مفعوله اسم فاعله وزنه الفعل

  ................. ................. س ئِّم  

 .................  ................. ب ل  قْ اِّْست  

أ     ................. ................. ت فاج 

 

 

 :أتمم مأل الجدول حسب المطلوب -1

 منصوب مجزوم مسند إلى ياء المخاطبة مسند إلى واو الجماعة مسند إلى ألف االثنين الفعل

 ............ ............ ........................ ........................ ........................ فوغْ ي  

 

 أركب أدوات الشرط في جمل مفيدة: -2

 ...............................إٍْن ...............................................................................

 ..............................................................................................................تى م  

 ..............................................................................................................أ ْين ما 

ْن   ..............................................................................................................م 

 أكتب األسماء الخمسة بشكل سليم حسب كل جملة: -3

ْد )أب ................. في أ ْعما( يكساعِّ  لِّهِّ

( ....................د  ت أ   قاءِّ )أخوك  ع  أ ْصدِّ  ْب م 

ْفُل )ذا( ................ اْلع    ْشرِّ س ن واٍت.ا لط ِّ
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 نقط
 : الصرف والتحويلثانيا
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 طنق

 التراكيب
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 أضيف همزة الوصل أو القطع للكلمات التالية: -1

ُد         - ة   -..... عاد       -.... ْستِّْقبال      -.... ْخُرْج          -...ْحم   ..... راد 

 أتمم الجمل التالية بـ: "بن" أو "ابن" -2

ْن س ف ْرهِّ. -  عاد  يوُسُف ................ إِّْبراهيم  مِّ

باتي. ................  - ُدني في إِّْنجازِّ واجِّ  خال تي يُساعِّ

دين ةِّ فا ................ خالُِّد  - .م   س 

.ع بْ  ................ يا  - ْل بِّالد خولِّ ِّ ت ف ض   دِّ َّللا 

ُكْم؟ ................ أ   - ة  زار  م   فاطِّ

 

 

 

، وقد اخترت أن -19كوفيد –طار أنشطتها الموازية، تنظم مدرستك نشاطا تحسيسيا حول جائحة كورونا في إ

 مع أحد األطباء حول هذا الفيروس. صحفي يجري حوارا تقوم بدور

فسار عن أسباب ومظاهر هذا المرض وسبل الوقاية والعالج في أسطر معدودة ال تقل عن ثمانية، حاول االست
 .منه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. 
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 نقط
 : اإلمالءرابعا
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 نقط
 : التعبير الكتابيخامسا


