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 ملخص لمادة لغتي الجميلة للصف السادس

 : ماهي أنواع الكالم ؟1س
 

 ـ حرف3ـ فعل   2ـ اسم  1: 1ج

 

 

 : ماهي عالمات االسم ؟2س
 
 ـ الجر3ـ التنوين  2ـ أل   1: 2ج
 

 
 : ماهي أنواع الفعل ؟3س
 
 ـ فعل أمر3ـ فعل مضارع 2ـ فعل ماضي  1: 3ج

 
 : ماهي أنواع الجملة ؟4س
 
 ـ جملة فعلية 2ـ جملة اسمية  1: 4ج
 

 
 : ماهي الجملة الفعلية ؟5س
 
 فعل .: هي التي تبدأ ب5ج

 
 : ماهي الجملة االسمية ؟6س
 
 : هي التي تبدأ باسم 6ج
 

 
 : ماهي أركان الجملة الفعلية ؟7س
 
 ـ فاعل 2فعل ـ 1:  7ج

 
 : ماهي أركان الجملة االسمية ؟8س
 
 ـ خبر 2ـ مبتدأ   1: 8ج
 

 
 : ماهي األفعال الناسخة ؟9س
 
 ـ ليس 3ـ صار  2ـ كان  1: 9ج

 
 : ماهو عمل األفعال الناسخة ؟11س
 
 : ترفع المبتدأ وتنصب الخبر 11ج
 

 
 ماهي الحروف الناسخة ؟ :11س
 
 ـ لعل4ـ ليت 3ـ كأن  2ـ إن  1: 11ج

 
 : ماهو عمل الحروف الناسخة ؟12س
 
 : تنصب المبتدأ وترفع الخبر12ج
 

 
 الجر ؟: ماهي حروف 13س
 
 الباءـ 7الالم ـ 6ـ في 5ـ على 4ـ إلى 3ـ عن 2من ـ 1: 13ج

 
 : ماهي األسماء الخمسة ؟14س
 
 ـ فو5ـ ذو 4ـ حمو 3ـ أخو 2ـ أبو 1: 14ج
 



 

  

 

 

 
 : ماهي عالمات إعراب المفرد ؟15س
: مرفوع بالضمة , ومنصوب بالفتحة , 15ج

 ومجرور بالكسرة .

 
 : ماهي عالمات إعراب جمع التكسير ؟16س
: مرفوع بالضمة , منصوب بالفتحة , 16ج

 ومجرور بالكسرة .
 
 

 
 المات إعراب جمع المؤنث ؟: ماهي ع17س
: مرفوع بالضمة , ومنصوب بالكسرة , 17ج

 ومجرور بالكسرة 

 
 : ماهي عالمات إعراب المثنى ؟18س
: مرفوع باأللف , منصوب بالياء , مجرور 18ج

 بالياء 
 
 

 
 : ماهي عالمات إعراب جمع المذكر ؟19س
: مرفوع بالواو , ومنصوب بالياء , 19ج

 ومجرور بالياء 

 
 مات إعراب األسماء الخمسة ؟: ماهي عال21س
: مرفوع بالواو , ومنصوبة باأللف ,  21ج

 ومجرورة بالياء 
 
 

 
 : ماهو ترتيب الحركات حسب األقوى ؟21س
 ـ الكسرة وصديقها الياء1: 21ج
 ـ الضمة وصديقها الواو 2
 ـ الفتحة وصديقها األلف 3
 ـ السكون وليس لها صديق 4

 
 
 
 
 


