
 

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 األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/6arabic1                   

* 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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 وزارة التعلیم                                                              المادة:لغتي الجمیلة
 إدارة تعلیم تبوك                                                           الصف:سادس

                                                                                                     التاریخ:.................                                          االبتدائیة التاسعة عشرة                                          
                                                                                                         

 

 ھـ ۱٤٤۰ – ۱٤٤۱الفصل الدراسي األول لعام  – سادس) للصف اللثانیةالفترة ا( الثاني االختبار التحریري

 ...........................................................اسم الطالبة/                

 الدرجة النھائیة                                                                                                                                           

 م أجیبي عن المطلوب:استمعي للنص ث-(فھم المسموع)/ السؤال األول

 الخلق الذي اتصف بھ كعب بن أمامة في ھذه القصة ؟ ما -

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

 :اختاري ممایلي  -
 :القصة جرت احداثھا في یوم  -

 شدید الحر                               شدید البرودة      

 التقطي مما استمعتي الیھ مایاتي -

 (.........................)الخمسة األسماء اسم من  -

 .................................. ھاتي ضد كلمة (قلیل) -

 الخاطئة :العبارة  أ أمام شاره خطأمام العبارة الصحیحة وإضعي إشارة صح  -

 (.........) ضل كعب الطریق وسط الغابھ -

 (........) قبل وصول الماء لدیھ مات كعب -

 فھم المقروء واستیعابھ وتذوقھ)(السؤال الثاني:

 اقرئي الفقرة التالیة ثم أجیبي عن المطلوب : -

 

 أ _ مانوع التحدیات التي تواجھھا المجتمعات اإلنسانیة؟    

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

 

 

   ۲۰ 

 

   ٤ 

 

   ٥ 



 وزارة التعلیم                                                              المادة:لغتي الجمیلة
 إدارة تعلیم تبوك                                                           الصف:سادس

                                                                                                     التاریخ:.................                                          االبتدائیة التاسعة عشرة                                          
                                                                                                         

 

 اختاري معنى (التنمیة المستدامة) : –ب 

 ۰االحتیاجات األساسیة مثل األكل والشرب -۱

 ۰توفیر االحتیاجات لنا ولمن بعدنا -۲

 استخرجي من النص مایأتي: -ج        

 :..............سبب كتابتھا.............................ھمزة متوسطة كتبت على ألف

 ...........ھمزة متوسطة على الیاء:..................سبب كتابتھا................................

 من اإلفراط في استخدام المیاه بأسلوب مناسب:حذري  –د 

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

_____________________________________________________ 

على  –الواو  على–على الیاء  -:الظاھرة اإلمالئیة (الھمزة المتوسطة على ألفالسؤال الثالث 
 السطر):

 اكتبي مایملى علیك : -

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

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

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

_____________________________________________________ 

 : ھاتي اسم اآللة من األفعال التالیة:السؤال الرابع

 صعد :......................................

                                                             فتح:.....................................

 

 نشر:.....................................

 حرث:...................................

 

 

   ۳ 

 

   ۲ 
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                                                                                                     التاریخ:.................                                          االبتدائیة التاسعة عشرة                                          
                                                                                                         

 

 

 نصب اسم إن وأخواتھا ورفع خبرھا)–(الوظیفة النحویة السؤال الخامس 

 المطلوب:املئي الجدول وفق ثم  یة التالجملة اقرئي ال -أ

 ۰إن الرحلة ممتعة إلى معرض الكتاب -۱

 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحیحة ممایالي: -ب 

 مدركون ) –لیت الزائرین .............قیمة القراءة (مدركین 

 الترجي) –التأكید  –كأن )یفید (التشبیھ الحرف الناسخ ( -ج

 )الكتَب  –............خزاین العلم ( الكتُب  -د

 السؤال السادس: انسخي العبارة التالیة بخط جمیل مع مراعاة قواعد خط النسخ:

 ۰ األَْطفَالح األُسرةُ ِھَي التي تحرص َعلَى َصالـِ 
 

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

______________________________________________ 

 انتھت األسئلة                           

 العنزيمعلمة المادة :دالل   –بالتوفيق للجميع                                       

 

 

 

الحرف 
 الناسخ

 عالمة رفعھ خبره عالمة نصبھ اسمھ 

     

 

   ٦ 

 

   ۲ 


