
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/6arabic2     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الحقل   الوالِدُ الحقُل َزَرعَ ُزرِعَ



الووردَ   العاِمُل الوردُ َجَمعَ ُجِمعَ



الباَر   الباءُ الباُر يَحفُِر تُحَفُر



الفسائَِل   البناءُ الَفسائُِل يَغرُِس تُغَرُس



الباَب   الرجُل الباُب أغلَقَ أغلِقَ



الجملة     من الولى المجموعة
من    تكونت

به   فاعل  فعل مفعول
منها    حذف الثانية  المجموعة

به  وحل الفاعل  المفعول
إعرابة     علمة وأخذ محله

نائبوسمي ( الضمة) 



بفعل
الجمل 
الفعلية

المفعول 
به

النسان 
أمهر  الزائر،

حدائ
ق

منصوبة

منصوبة

النسان – 
أعلى

البرج –  أمهر
حدائق-  الزائر

واحة -  حدائق



للمجهول   المبني الفعل

ما     وكسر أوله ضم
آخره  قبل

ما     وفتح أوله ضم
آخره  قبل





آمنوا

صم
م

القرآن
واو 
االجما
عة

 واو

الجماع
ة

الموه
وب

ينشر

استم
عوا
أنصتو
ا

واو 
الجما
عة

الصياكتب
م

قرىء

ترحمو
ن

الطال
ب



العلُم   يُرَفع
النشيدُ  عاليا أُنِشد

الوطنّي
المكتبُة  تُرتّب

وعلمة     مرفوع مضارع فعل
الضمة  رفعه

مرفوع    فاعل نائب
الضمة   رفعه وعلمة



مرفوع    فاعل نائب
اللفلنه     رفعه وعلمة

مثنى
 

وعلمة    مرفوع نعت
مثنى    اللفلنه رفعه

 
مرفوع    فاعل نائب

لنه     الواو رفعه وعلمة
سالم   مذكر جمع

 

ل 
يوجد 
أخطاء



النتصار  ُحِقق
بإحراز   للفريق

التقدم  هدف

الصورة  التقطت
مظهرة    ، بإتقان

المكان  جمال
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