
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

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

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

   

                  https://www.almanahj.com/sa/6arabic2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 املدرسة : ...........
   هارات منوذج اختبار قصري مل

 (   سادس ) الصف ال  الفصل الدراسي الثاني   لغتي اجلميلة  
 ( الوعي الصحي ) الثة : الوحدة الث

 

 

 انهتت الأس ئل 
 ابلتوفيق   مع متنيايت ل 

 ................................ معلمة املادة :                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

   معلمة لغتي اجلميلة  إعداد  

 نورة األمحري   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 املدرسة : ...........
   هارات منوذج اختبار قصري مل

 (   سادس ) الصف ال  الفصل الدراسي الثاني   لغتي اجلميلة  
 ( الوعي الصحي ) الثة : الوحدة الث

 

 

 انهتت الأس ئل 
 ابلتوفيق   مع متنيايت ل 

 ................................ معلمة املادة :                                                                                                          

ي األفعال واألسماء والحروف 
 الظاهرة اإلمالئية : األلف اللينة المتطرفة ف 

 اسم الطالبة : ................................. 

 السؤال األول : 

ي حسب ا  لمطلوب بي   القوسي   : أجيب 

 ) اختاري اإلجابة الصحيحة ( ( ارتدا  –بسه ) ارتدى ................... الطفل مال -

 لينة(الزارع .........المزروعات                                    ) أكملي بفعل مختوم بألف  -

 ثالثة أحرف  ة عن رة ياء ألنها زائدف  بألف لينة عل صو شختمت كلمة مست -

 خطأ(  -) صح

 عل بألف لينة مناسبة ( غز.....     ) أكملي الف -

 

ي : ا
 لسؤال الثان 

ي الكلمات االتية  
ي الجدول الصنف 

 تالي : ف 

 عصا –الضح   –عل  –دعا   -تول   -التقوى  -محا    -إال    

  اسم مختوم بألف لينة عل صورة ياء 
  صورة ألف قائمة فعل مختوم بألف لينة عل 

  حرف مختوم بألف لينة عل صورة ياء 
  ألف قائمة اسم مختوم بألف لينة عل صورة 

  ياء  صورة فعل مختوم بألف لينة عل 
  ألف قائمة  حرف مختوم بألف لينة عل صورة 

 السؤال الثالث : 

ي ما يمل عليك :   اكتب 

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



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 املدرسة : ...........
   هارات منوذج اختبار قصري مل

 (   سادس ) الصف ال  الفصل الدراسي الثاني   لغتي اجلميلة  
 ( الوعي الصحي ) الثة : الوحدة الث

 

 

 انهتت الأس ئل 
 ابلتوفيق   مع متنيايت ل 

 ................................ معلمة املادة :                                                                                                          

 الخمسة األفعال  –األخر المعتل  –الوظيفة النحوية : رفع الفعل المضارع ) الصحيح األخر 

  اسم الطالبة : ................................ 

ي األفعال االتية  السؤال األول : 
ي الجدول حسب آخرها صنف 

 :  ف 

 يشكو  –يندم  –يزور  –ينادي  –يسمو  -يكتب  –يجري  –يسعد 

 األفعال المضارعة المعتلة اآلخر  األفعال المضارعة الصحيحة اآلخر 
 
 

 

 

ي : 
ي كل جملة مما يلي السؤال الثان 

ي الفعل المضارع ف  ي عالمعيب   :  ة رفعهوبيب 

 عالمة رفعه  فعل المضارع  ال الجملة  
   المؤمن يرجو عفو ربه 
ي عمله

     يتفان  المعلم ف 
   األطفال ينامون مبكرا

 

ي كل جملة أو السؤال الثالث : 
 وصوبيه : جدي الخطأ ف 

 .............................................  0نسىَع لطلب العلم  -

ي بالعدل يحكم   -
 .......... ...............................  0 القاض 

 ..................................  0الوالدان يمارسا الرياضة  -

 

ي الجملة التالية إعرابا تاما : السؤال الرابع :    0ظام يقوي الحليب الع      أعرن 

 إعرابها الكلمة
  
  
  



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 املدرسة : ...........
   هارات منوذج اختبار قصري مل

 (   سادس ) الصف ال  الفصل الدراسي الثاني   لغتي اجلميلة  
 ( الوعي الصحي ) الثة : الوحدة الث

 

 

 انهتت الأس ئل 
 ابلتوفيق   مع متنيايت ل 

 ................................ معلمة املادة :                                                                                                          

 الصنف اللغوي : المشتقات / المصادر 

 .............................. اسم الطالبة : ....... 

 السؤال األول : 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بي   األقواس : 

َ   مصدر الفعل  - ة   -كبب    -  ) تكبب                                   كب   (كبار   –كبب 

 تنقل (  -ينقل -ل انتق  -) نقل                        انتقال مصدر للفعل       -

 ( حافظ  –حفظ  –يحافظ  – محافظة  )       0األغذية .. ... عليب من وسائل... الت -

ي : 
 السؤال الثان 

ي جملة مفيدة : 
 اذكري المصدر لكل فعل من األفعال التالية ثم ضعيه ف 

 ....... ...........................................                اسقبل     .................  -

 رسم        ...............                  .................................................  -

 : لثالثاالسؤال 

ضىعي عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب 
 الخطأ : 

 )         (         يدل عل حدث مجرد من الزمن     سمفظ اال المصدر هو اسم من ل -

 

ي الجملة هو الحفاظ    )      0الحفاظ عل الهدوء أثناء زيارة المرض     -
 ( المصدر ف 

 

 (     )                                                                 مزرعة     هو ع  زر الفعل صدر م -

 
 استفهام مصدر من الفعل ساهم                                                           )          ( -

 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 املدرسة : ...........
   هارات منوذج اختبار قصري مل

 (   سادس ) الصف ال  الفصل الدراسي الثاني   لغتي اجلميلة  
 ( الوعي الصحي ) الثة : الوحدة الث

 

 

 انهتت الأس ئل 
 ابلتوفيق   مع متنيايت ل 

 ................................ معلمة املادة :                                                                                                          

 

ي    الرسم الكتان 

 اسم الطالبة : .............................. 

ي سبق لك  ي العبارة التالية بخط النسخ مع مراعاة قواعد الخط الب  اكتب 
 : دراستها 

 

 0النوم المبكر من عوامل المحافظة عل الصحة 

 
 

 

 

 

 
 


