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                         المملكة العربية السعودية                            

                                                                              وزارة التعليم                                                                                 

 اإلدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة
 إدارة اإلشراف التربوي   

                                                                                                            قسم اللغة العربية                                                                                                   
                                                                                                                                 

        (                                                                                            A هـ   )3441االبتدائي لتعزيز المهارات األساسية لعام   سادسأسئلة اختبار لغتي الجميلة للصف ال                 
 االسم

 ئسلة  بهم  م  جييباا بقق  .. ، اقروا األ باهللني مستعين طالبنا وطالباتنا  

                     

 :( ثم اإلجابة على األسئلةالهواياتقراءة  نص )القسم األول: 

 

 

 

 

 الهوايات

تكاين  املتع  جوجيل  يات مناهلااوميارس معظ  الناس  الهراغ،قت و اإلنسان يف النشاط يؤديه ناع مناهلااي         
                                  .                                                                                                                           هلااي  تافر الراح  بني فرتات العمل املتعبوا هاايته.وقق يكسب بعضم  املال من  الصقاقات،

معظ  اهلاايات  ارئسه اإلنسان يف وقت فراهه هااي ، وتنسس ي ناع من جنااع النشاط الذي ميوميكن جن يصبح ج       
 األلعاب الرياضي .                                              ،اليقوي احلرف  اجلمع، الهنان،إىل جربع  جنااع  

 .                                           اان املائي  جو الزيتي والرئس  باألل املسرحي، وحتسني اخلط، التصايرمثل التمثيل  الهنان: 
 ألصقاف.                       جيمع الطاابع الربيقي  جو العمالت جو ا اك منفمناجلمع: يعق اجلمع جكثر اهلااي  انتشاًرا،  
  اخلزف جو التطريز فيسام البعض بصناع مبمارة،أيقيم  احلرف اليقوي : تعجب احلرف اليقوي  اهلااة الذين يشتغةان ب 

                                   السطارات.ولةطائرات  وتكاين مناذجوجعمال اإلبرة واخليط 
وتسةق رة السة  ومنما كرة السقم وك والنشاط،باقات األلعاب الرياضي : يؤديما الناس الذين حيبان املنافس  والس 

                                                                                              واجلري. اجلبال
خرون وقت فراهم  يف ويشغل آ البحث،اءة جو الكتاب  جو يسضي كثري من الناس وقتم  يف السر هاايات جخرى:      

 يف جلعاب احلائساب. ات طاية ثري من الصغار والكبار ئساعواآلن يسضي ك احلقائق،جو تنسيق  احلياانات،تربي  
 ................................................................... جكثر اهلاايات انتشاًرا هي   .1

 ما اهلااي  اليت تعجب الذين يشتغةان بأيقيم ؟  .2

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

؟ ضيحع التاتعق السراءة جفضل اهلاايات، ما رجيك م .3
........................................................................................................................................................ 
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 إلياب  الصحيح  مما يةي:اختيار ااقروا األئسلة  م   الثاني:السس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليس منصاب وعالم  نصبه ............ خربصه  :  . لإلنسان املسة  صه ليس الكذب  4
  السكان  د  الكسرة  ج الضم   ب الهتح  ج
 (مسع الهعل ) من الهاعل ائس   5
  مساع ج ئسامع ب  سماعم ج

 ...........   ناع األئسةاب ها ....ذمام خةق مالكذب الكذب   6

  االئستثناء د اإلهراء  ج التحذير  ب التعجب ج

 .........ن اهلمزة ئسبستئسبب رئس  اهلمزة املتطرف  عةى السطر يف كةم  ) هقوء ( أل 7

 الهتح   د ياء املق  ج واو املق  ب جلف املق  ج

 ...........( ها........مهعال املشتق الذي ياء عةى وزن ) 8

  مهتاح  د مهتاح ج مهتاح ب  فاتح ج
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 القسم الثالث : اإلمالء والكتابة. 

 ..انتمت األئسلة  

 اكتب ما ميأل عةيك: 9
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 ُجكتِب العبارة السابس  خبط النسخ كتاب  صحيح :

 الروح والعقلالقراءة غذاء 
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