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 9102/9191: السنة الدراسية                                                                                              

 

 السادس ابتدائي 

 .نصال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .والفهم ة القراء: المجال الرئيس األول 
 

 .أقرأ النص قراءة متأنية، ثم أجيب    
 

 (0):أمام المعنى الصحيح لما يلي (×)المة عـ أضع 0
 

 )        ( ال يفهم ـ            (      )  اليحتملـ           )      (ال يعرف ـ   :اليطاق

 )        (  حادثة  ـ           )      (واقعة     ـ           )      (  معضلة ـ : ة ــــــآف

 

 (0):ليتينتاـ ما ضد الكلمين ال9
 

 ........................#المادية            ...................... #المسموح   

 

 (0).ـ أضع عنوانا مناسبا للنص3
 

 ............................................... : (0)صـ أحدد نوعية الن4
 

 (0).القيمة المناسبة للنص ـ أؤطر5
 

 تنبيه السائقين فقط ـ احترام قانون السير                  ـ السماح بالسرعة المفرطة             ـ 

 

 (0).ص الفكرة العامة للنصـ أستخل6
 

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

 

 :...........................الكامل االسم 

 03/30/0303: التاريخ 

الـدول مــن األرواح واألمـوال ما ال  فـتكل يثـح تعــد آفـة حـوادث السيـر أكثـر الظـواهر انـتشارا في العـالم،

 .يطـــاق

ـــر ،  ـــر ـمــنــــة، مـخــلـفـــة وراء ــا  إنـــــها حـ ـــيها  يـــــن رااـــــب وراجــــأ، ــفـتــــ  أسـ ـــرـ ــ دمــــوية ف ـــ

الــعديـــــد مـــن الــــيتامى والــمعـوـو ـيــــن والجـــــرحى،  سبــــب ـجــــاوه الحــــد المـسمــــو   ـــــ  ـــــي الســـــرعة، 

زيااد  علاإ فافاال قاوانين األمان والساكمة، وكا ا  ل ،وافنـشغـــال أثـناء قـيــــادة الســــيارة  الـــهاــــف المحمو

 .البنيات التحتية الهشة والسيئة وفهمال صيانة المركبات
 

    فيا مستعملي الطرق، اسعوا جاهدين فلإ تطبيق قانون السير، وساهموا في التقليل من الخسائر البشرية والمادية

 التعليم عن  عد

 أنشوة ـقويم المكتسبات

 *اللغة العر ية *
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 (0)ـ  ما رأيـ ـي الذي ف يحترم قانون السير ؟ 7
..................................................................................................................................................... 

 

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

 (9).ـ أستخرج من النص سببين من أسبا  حوادث السير8
 ...................................ـ

 ...................................ـ

 (0.)ـ أنسج على غراراألسلو  التالي2
 

 .تعد آفة حوادث السيرأكثر الظواهر انتشارا

 

 ..............................أكثر.......................تعد
 

 :ثم أضبط  الشكأ التام ـ أعيد قراءة النص 01
 (8).اتب  خط مضغوطـ ما 

 (9).ما ـحت  سور ـي النصوـ 

 .الدرس اللغوي: المجال الرئيس الثاني

 .التراايب:  المجال الفرعي األول 
 

 (9).ـ أستخرج من النص0
 

 

 

 

 

 (9.)موقعهما ـي النص عر  الكلمتين التاليتين حسبأـ9
 ............:............................................................................................................................ة ـــــــآف

 ............... :............................................................................................................................ساهموا

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

 

 (  9).ـ أمأل الفراغ حسب المولو 3
 

 (منادى علم مفرد.)،انتبه أثناء العبور........................ـ أيا 

 

 (تمييز الملفوظ)................ يشرب المريض كأسا ـ
 

 

 

 

 

 نعت حقيقي تمييز الملحوظ

 

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

 

 

................................................. 
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 ( 9).ـ أعر  الجملة التالية إعرا ا ـاما4

 .هأــــــق السيارة ـمـــــيا سائـ      
 

 فعرابها الكلمة

 ............................................................................................................................. اــــــي

 ............................................................................................................................. سائق

 ............................................................................................................................. السيار 

 ............................................................................................................................. تمهل

 

 (9).ـ أراب جملة ـتضمن حاف5

 ............................................................................................ـ     
 

 .يأالصرف والتحو: المجال الفرعي الثاني
 

 (9):ـ أستخرج من النص0
 

 اسم تفضيل اسم مفعول

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

 

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

 
 

 (3):ـأـمم مأء خانات الجدول9
 

 اسم اآللة اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

 ................................. ................................. نشر

 

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

 

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

 

 ................................. مقصوص

 

 (9)ـ أصأ  ين الظا رة الصرـية ونوعها 3

 

 اسم مفعول         مركز                

 م آلةــــاس  أنفع                          

 سيار                          اسم تفضيل

 اسم فاعل                         ممنوع
 

 (0).م التفضيأ من الفعأ  ين قوسين سـ أصوغ ا4
 

 .للقانون.............................( احترم)العاقل 
 

 .يعبر الراجأ الوريق منتبهاـ         (9). ـ أحول الجملة التالية حسب المولو  مع الشكأ5
 

 : ...................................................................................المثنإ الم كر

 

   ...................................................................................: الجمع الم كر


