
 

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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 /  م الطالبــاس

  
رقــــم 
 الجلوس

  
 الفصـل

 
 

 
 فقط  . وفصلك ال تكتب في هذه الصفحة إال اسمك ورقم جلوسك 

 
 
 

فهم المقروء  2س فهم المسموع 1س
 واستيعابه وتذوقه

ظاهرة ال4س رسم الكتابيال3س
 اإلمالئية 

الوظيفة  5س
النحوية والصنف 

 اللغوي

األداء القرائي **
 (الشفهي)

 لدى المعلم
5 6 3 4 8 4 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

  اسم المصصح /  
 

 

  التوقيع 

 

  اسم المراجع /  
 

 

  التوقيع 

 
 :تعليمـــات هامة قبل بدء اإلجابة على األسئلة 

   في هذه الصفحة .  الجلوسال تنس أن تكتب اسمك ورقم 
 بحل األسئلة األسهل أوالً حتى ال يضيع الوقت  أ بدا   . 
 استخدم القلم األزرق فقط في الحل   . 
  المزيل على اإلجابة ال تستخدم   . 
  . إذا انتهيت من حل األسئلة راجع إجابتك قبل التسليم 
 الخروج من اللجنة بعد مضي نصف الزمن المحدد لالختبار .  جابة وإليسمح لك بتسليم ورقة ا 
  3عدد الصفحات و،  5  عدد األسئلة   
 
 
 

 

 الممــــلكة العربــــية السعــــودية 
 وزارة التعـــــليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة 
 إدارة اإلشراف التربوي - الشؤون التعليمية 

 قسم اللغة العربية    - مكتب التعليم ببلجرشي 
 المدرسة  :

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

     

 لغتي الجميلة الـــمادة : 
 سادسالــصــــف  : ال
/       4    /   الـــتاريـــخ :   

 هـ 1441
 ــن :  الــزمـــ

 

 هـ   1441/  1440لعام الدراسي  ا -   األول الفصل الدراسي    - لغتي الجميلة ادة ــار مــختبتهيئة الأسئلة 

المجموع 
النهائي

 الدرجة كتابـــة

 
......................................................................................................... 
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 التالية؟ استمع إلى نص ) مكتبتي الصغيرة( ثم أجب عن األسئلة  : السؤال األول

 الكتب؟ ستمتع بقراءة أين كان وليد ي -أ

 ............................................................................... 
 : ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي  × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ ضع عالمة )  -ب

 (  )                              عرض وليد فكرته بإنشاء مكتبة صغيرة على أخيه .        -1

 )       (  تعّرف وليد في الحي الجديد الذي يسكنه على أصدقاء يحبون القراءة.           -2

 ر وليد أن يجعل من غرفته مكاناً أللعابه فقط .                                  )       ( فكّ  -3

 قرأها .                     )       ( كان وليد يزور جده ويخبره عن الكتب الجديدة التي  -4

 
 

        اقرأ النص التالي:  السؤال الثاني:
  

 
 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه                                         

 ه :  من دوحة عالية النسب ، طيبة العنصر ، شريفة األصل ، ُولد هذا الفتى بمكة بعد عام الفيل بعامين، واسم
 عبدهللا بن أبي قحافة بن عامر ، وكنيته : أبو بكر ،ولقبه : الصديق،. ألنه اشتهر بالصدق ، وألنه صّدق النبي صلى هللا 

 عليه وسلم في البعثة ، وفي حادثة اإلسراء. 
 للقماش ،وبلغ رأس ماله كان أبو بكر عالماً بأنساب العرب وتاريخهم، وكان محبوباً يألفه الناس ويحبونه ، وكان تاجراً 

 فيما بعد، وكان أسيفاً رقيق القلب أسلم على يديه كثيرون.  أربعين ألف درهم ، أنفقها كلها في نصرة اإلسالم 
       إلى المدينة وكان صاحبه بالغار ، وقد تزوج النبي صلى هللا عليه وسلم ابنته عائشة   هاجر مع الرسول عليه السالم

 انت هي وأبوها أحب الناس إليه صلى هللا عليه وسلم. ، فك-رضي هللا عنهما  -
 خالفته متعامالً بالصدق والعدل والتواضع والزهد ل تولى الخالفة أبو بكر بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم وظّل طو

 ن عاما حتى وفاته في الثاني والعشرين من شهر جمادى اآلخرة في السنة الثالثة عشرة من الهجرة وعمره ثالثة وستو
 وكانت خالفته سنتين وثالثة أشهر تقريباً ، ُدفن بجوار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 : بعد قراءة النص أجب عّما يلي  -

 
 (.................................................................................. )نسب أبي بكر رضي هللا عنه اذكر  -أ

 
 . ذكر موقفاً يدل على ذلكاُعرف عن أبي بكر رضي هللا عنه حبه للصدقة،  -ب

 .................................................................................... 
 : أكمل الفراغات التالية - جـ    

 ضي هللا عنه يُلقب بـ .................... رأبو بكر   -1

 كان يعمل أبو بكر رضي هللا عنه .....................................  -2

 عليه وسلم ابنته ................. تزوج الرسول صلى هللا  -3

 ُدفن أبو بكر رضي هللا عنه .....................................................  -4

 
 

      اكتب العبارة التالية بخط النسخ :  - :  ثالثالسؤال ال
 

 نِْعَم المؤانس والجليس كتاب                تخلو به إن خانك األصحابُ      
 

 ....................................................................................................................... 
 يتبع                                                                                                      
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 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة أ / :  رابعالسؤال ال

 التي همزتها همزة قطع :  الكلمة -1

 اثنان –أسلم             د  -اسم                 جـ  -انطلق                 ب  –أ 
 التي همزتها همزة وصل :  الكلمة -2

 أكل  –إلى                 د  -ابن               جـ –أحمد                   ب  –أ 
 

 حروف الكلمتين التاليتين :  ِصل ب / 
 

 كتابتها متصلة  حروف الكلمة متفرقة 
  ُب ْء س 

  ت ط َم ِء ن 
 
 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: أ /  السؤال الخامس: 
 اسم الفاعل من الفعل ) َضِحَك ( هو :  -1

 يضحك  - مضحك           د  -ضاحك              جـ  –اضحك                ب   –أ 
 االمتحان اليوم( هو : خبر إن في الجملة ) إن الطالب مجتهد في  -2

 اليوم  – مجتهد             د   -االمتحان           جـ   –الطالب                ب  –أ 
 :  هو اسم المفعول من الفعل ) ُعِرَف (   -3

 اعرف  – معروف           د   - يعرف               جـ  –عارف                ب   –أ 
 من الحروف الناسخة :  -4

 لعل   –كان                د    -كتب                 جـ  –صار                  ب   - أ  
 اسم اآللة الجامد الذي ُسِمَع عن العرب هو :  -5

 مشرط  –محراث           د  - سكين                 جـ  –سيّارة                ب   –أ 
 ) منشار ( اسم آلة مشتق وهو على وزن :  -6

 ِمْفعال – فاعول            د  - َمْفعلة                 جـ  –ب                 َمْفعل     –أ 
 

 (  متفائلين  الطالبُ شارك في إعراب ما تحته خط : ) كان ب / 
 

 إعرابها الكلمة

 .......... كان منصوب وعالمة نصبه ......... ألنه جمع مذكر سالم متفائلين 

 
 مع دعائي لكم بالتوفيق انتهت األسئلة ...  
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