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السادسة ابتدائي    :    المستوى  

 عددالصفحات 4

 دةشها نيلاإلقليمي ل حانـــمتإلا

 الدروس اإلبتدائية

2019يونيو دورة  ةلفجيج ببوعرف المديرية األقليمية    

 المادة: اللغة العربية و التربية االسالمية

  اللغة العربية أوال: 

 .......................................                                      :  النص

 .طفولتها المبكرة منذ، فوجدت الحاسوب أمامها وسط أسرتها الصغيرة نشأت عائشة   

 ألوانها واألخرى، وهو يحرك األشكال المختلفة   ة  لفين  ٱه بين ب  راق  وار والدها ت  كانت تجلس ج  

 على شاشة الحاسوب. 

، والحاسوب   بنته الصغيرة على التعاملٱحاول األب خالد أن يختبر ولما بلغت السادسة،    

 األب جبأع  أزرارها بخفة ملحوظة،  على لوحة المفاتيح الكثيرة  قفزاً فوجد أصابعها تقفز 

في البحث وتعلم  الحاسوبعلى أن تستعمل  اقف  ـتوا، نى عليهاوأثبنته إعجابا شديدا، ٱبمهارة 

 . جميعها المنزليةعقب االنتهاء من إنجاز واجباتها القرآن الكريم ..

 واللعب.  دراسةبين ال ق  ف  و  ـ، ت   منظمة طفلةكانت عائشة    
 )بتصرف(. 32، ص77)العربي الصغير( عدد:                                                                    

 
 

  (ن 20) القراءة والشكل :األولالرئيسي المجال 

 ن( 1.5)في الخانة المناسبة لنوعية النص: )×( ضع عالمة أ - 1

 قصة                 حكاية                       مقالة         

 ن( 2) أمـأل الجدول حسب المطلوب:ـ  2

 ضد  مرادف: 

 .........≠ الكثيرة ........≠ عقب  ...................:يختبر  .......................: نشأت
 

 ................................................................................ :ن( 2)قترح عنوانا مناسبا للنصأـ  3

 ن(3): في المكان المناسب 3ـ  2ـ  1بوضع األعداد  رتب األفكار األساسية التاليةأـ   4

           .وهو أمام الحاسوب والدهاتراقب عائشة  -

 .عائشة تستعمل الحاسوب عقب إنجاز واجباتها -

 .على التعامل مع الحاسوب األب يختبر صغيرته -

 ن( 2) في المكان المناسب: )×(المة أضع عـ  5

 غير موافق  موافق القضايا

   أستعمل الحاسوب بدون انقطاع.  

   أوفق بين إنجاز واجباتي والتمتع بهواياتي  

   لي النصائح.إأُثني على من يقدم   

   الكتاب والحاسوب كالهما مفيد لمستقبلي  
 



 

2 
 

 ساعة ونصف    مدة االنجاز : 

السادسة ابتدائي    :    المستوى  

 عددالصفحات 4

 دةشها نيلاإلقليمي ل حانـــمتإلا

 الدروس اإلبتدائية

2019يونيو دورة  ةلفجيج ببوعرف المديرية األقليمية    

 المادة: اللغة العربية و التربية االسالمية

 ن( 2)؟  على األقل نصيحة واحدة، قدم إليه لعاب اإللكترونيةعلى األ ن  م  د  مُ  صديقك ـ 6
......................................................................................................................................................................

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

 ن( 2) وبالثانية أسلوب استفهام. ،، باألولى أسلوب تعجبنركب جملتيأ ـ 7

 ! ...................................................................................................... ــ

 ؟..................................................................................................... ــ

  . ن( 5.5) نصال داخل واحد تحته خط ماالتام شكل أضبط بالـ  8

 ن(15) المجال الثاني: الدرس اللغوي

 ن( 6) بــراكيــالت

  :ن( 2) استخرج من النص مايليـ  1

 نعت سببي مفعول معه مفعول مطلق معنوي توكيد
    

 

 ن( 2) .النصفي تحته سطران  أعرب ماـ  2

     ..............................................................................................................................................    :األبُ  ـ

 ............................................................................................................................................  :طفلةـ  

 ن( 2) ببراعة. الحاسوب   الطفلُ  يستعملُ  :التام  مع الشكل الجملة التالية للمجهول يبنأـ  3

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

   ن( 6) تحويلالصرف وال

ك ث  -أمأل الجدول حسب المطلوب: ـ  1   :ن( 2)  نشأ -أثنى  –وقف  –م 

 مهموز فعل سالم فعل مثال فعل فعل ناقص
-................ -................. -.................. -.................. 

 

 :ن( 2)صل بخط أـ   2

 اسم ممدود                                                    كبرأ-

     منقوص اسم                                                 مغربيال

 تفضيلاسم                                                   قاضيال

 اسم منسوب                                               الصحراء
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 : ن( 2)أتمم الجدول اآلتي-3

 ج  ر  خ   ................. ف  ش  ك   ...................
 

 الفعل

 .................. إ كرام  
 

 .............. ارـــكن  ت  س  ا  
 

 صدرالم

 

 : ن( 3)  الءــاإلم

 : ن( 0.5)من األسماء  "ال" :أعد كتابة الجملة اآلتية بعد حذف-1

 يحمل الراعي العصا . -

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

  ......مضـ........ دنـهد.......     ال.....      ـقضايـ  : ن( 1) المناسبة لفأكمل بكتابة األ -2

 : ن( 0.5)مكان النقط  "بن"أو  "ابن" :كتبأ-3

 ....... بطوطة رحالة مغربي.ـ                   عمر ......الخطاب صحابي جليل. -

 : ن( 1) كتابة صحيحة ـ اكتب الهمزة  4

ـ..ــلة    ـ  ُسـ...ــل    ـ شاط...     ـ ُسـ..ال   ـ أس 

 ن(  15المجال الثالث:اإلنشاء ) 

 شغلك عن دراستك . يُ  بدعوى أنه الحاسوبوالدك ال يسمح لك باستعمال 

 : مبرزا ،أسطر 10و 8بين  اكتب نصا حجاجيا

 أضرار استعمال الحاسوب بكثرة؛ -
 أهمية استعمال الحاسوب ؛ -
 واستعمال الحاسوب .كيف توفق بين الدراسة  -

 مع احترام عالمات الترقيم ، وبخط مقروء .
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 ن( 10) ثانيا : التربية اإلسالمية

 أقرأ الوضعية:
 أحمدمن  تي طلبتالتهم تحلق التالميذ حول أستاذ أول جمعة من رمضان في      

قراءة جزء من سورة الملك من قوله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح" 
حوار حول صوم بينهم ......إلى قوله تعالى: " إن أنتم إال في ضالل كبير" ثم دار 
من أذى واتهامات  أصابهرمضان، وحول سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وما 

 عليهما السالم.  باطلة هو وسيدنا إبراهيم وسيدتنا مريم
 وقد تعاون الجميع في اإلجابة على كل األسئلة.   
 

 :التعليمة:  أجيب على األسئلة التالية

 ن(2)من سورة الملك.  أحمدكتب ما قرأه أ .1
.......................................................................................................................................................

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

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

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

 ن( 1)ماهي القاعدة التجويدية في : .2
قاتـ                                                                                             ...............................................: سب عـ          ..........................................:  ال فار 

 ن(1: ) شرحأ .3

 ....................................................................الغيظ : -   .................................................. : مصابيح
 ن(2)سب المطلوب: الجدول ح مألأ .4

الكف عن األكل  –البلوغ  – تقيؤالكف عن ال –العقل  –االستطاعة  –النية  –اإلسالم 
 .الكف عن الجماعــ  اإلقامة –والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 

 فرائض الصيام شروط الصيام
 

 
 

 

 
 

 ن(1)ذكر فضال واحدا من فضائل اإليمان بالقضاء والقدر. أ .5
..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 ن(1)       في المكان المناسب )×( أضع عالمة  .6

  جهرا  سرا    بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم الدعوة األولى:أ( 
 ثالث عشرة سنة       ثالث سنوات      ب( دامت هذه الدعوة :

 ن(1)          كيف كان يحاور سيدنا إبراهيم أباه؟  .7
....................................................................................................................................................... 

 ن(1)ذكر اتهاما واحدا اتهمت به مريم عليها السالم. أ .8
....................................................................................................................................................... 

 


