
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس المعلمة نورة األحمري اضغط هنا                                           

        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 : ...........
 
 

 اختبار الفرتة الثالثة  
 

 (   سادس لغتي اجلميلة  الفصل الدراسي الثاني ) الصف ال 
 

 هـ1441-1440للعام 
 ــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 

ة   ي  ة  العرب  عدإد معلمة  إللغ   إ 
ورة  إلأ حمري    ن 

 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية   
 وزارة التعليم 

 ........... املدرسة :  
 

 لغتي اجلميلة  الفصل الدراسي الثاني اختبار الفرتة الثالثة  ) إجابة (  
 (   سادس ) الصف ال   

 هـ1441-1440للعام 
 ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجملموع 

20 

 الرمس الكتاب 

2 

 الظاهرة الإمالئية 

3 

 الأسلوب اللغوي 

2 

 الصنف اللغوي 

2 

 الوظيفة النحوية 

2 

 فهم املقروء 

5 

املسموع فهم    

4 

 املطلوب 

ي عن المطلو ا   ) فهم المسموع  (   ب لسؤال األول : استمعي للنص ثم أجيب   

ي  يقوم به عدٌد كبير من الناس كبارًا وصغارًا، فهي تعتير روتيناً  يوميًا ال يمكن  
ها جهٌد بدن 

ّ
عرف الرياضة بأن

ُ
ت

االستغناء عنه بالنسبة للكثير منهم؛ نظرًا لقدرتها عىل تحقيق أهداٍف عديدة ومنها: المنافسة، وتحقيق 

ي عىل الصحة وغير ذلك، ولها انواع متعددة ومختلفة، منها:  فيه، والتسلية، والتأثير اإليجانر
الذات، والير

، والجري، ونط الحبل، وصعود الدر ج، وركوب الدراجة، ورفع األثقال، والمالكمة،   ي السباحة، والمش 

 .والركض

ي قدرتها عىل تخليص 
ي عىل الصحة النفسية، ويتمثل ذلك فر ي التأثير بشكٍل إيجانر

وتتمير  الرياضة بقدرتها ف 

، وتحفير  التفكير  ي الجسم، والتخفيف من التوتر والضغط النفشي
الجسم من الطاقة السلبية الكامنة ف 

، وتخليص الجسم من الكسل، والخمول، والشعور باإلحباط؛ ألّن الرياضة تساعد عىل إنتاج   ي اإليجانر

ي تقوية 
ًا ف  ي الجسم، وتحسير  الحالة النفسية والمزاجية للشخص، وتلعب دورًا كبير

هرمون السعادة ف 

 الذاكرة وبالتالي تساعد عىل الحفظ والفهم، والنوم بعمق. 

ي النص  ؟عددي ثالثة من أنواع الرياضة الوارد   أ /  
   ة ف 

𝟏𝟐                   السباحة ي 
𝟏𝟐                                والمش   𝟏𝟐                           والجري   

ضعي عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة : ب /    

(         صح الرياضة تساعد عىل تحسي   الحالة النفسية والمزاجية للشخص )    𝟏𝟐 

ي ضعف الذاكرة         )    
ا ف  (         خطأ الرياضة تلعب دورا كبي  𝟏𝟐 



 ج/ أكمىلي الفراغات التالية : 

ي تحفز الرياضة التفكي     -  - اإليجاب   𝟏𝟐 

تحقق الرياضة أهداف عديدة منها     -

𝟏𝟐                    المنافسة  تحقيق الذات     𝟏𝟐 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

( فهم المقروء واستيعابه وتذوقه  ) 

ي ذلك النمو، والتطّور،  
يحتاج الجسم إل الغذاء ألداء وظائفه بالشكل المناسب بما ف 

ي تؤثر  ة أو تناول األطعمة التر والمحافظة عىل الجسم، بينما يؤدي استهالكه بكميات  كبير
ي الجسم إل اإلصابة بفرط الوزن، أو سوء التغذية، أو خطر اإلصابة باألمراض 

سلبًا ف 
المختلفة، مثل: التهاب المفاصل، وا لسكري، وأمراض القلب واألوعية الدموية. وتبقر  

ّ ثابتة بشكٍل عام، وذلك عىل الّرغم من اختالف مكوناته من شخٍص  مبادئ الغذاء الصحي
، واألطعمة   ي

آلخر، باختالف الُعمر، والجنس، ونمط الحياة، وُمستوى الّنشاط البدن 
باع هذه المعايير يبدأ منذ مراحل الحياة الُمبّكرة،  

ّ
المتوفّرة محلّياً 0 وتجدر اإلشارة إل أّن ات

ي الوقاية من ُحدوث سوء التغذية، 
ها تساهم ف 

ّ
ة الّرضاعة الطبيعّية؛ كما أن أّي منذ فير

ب كمّيٍة كافيٍة من   ّ : ش ُ واألمراض المزمنة  وهناك بعض النصائح واإلرشادات لغذاء صحي
ها  استبدال ُخ ير  القمح الكامل عوضًا عن   ب عصير  عوضًا عن ش 

ً
الماء و تناول الفاكهة كاملة

 0::الُخير  األبيض و  االبتعاد عن األطعمة الُمصّنعة قدر المستطاع0

ي السؤال ال 
ي النص :    ثاب 

ي عن المطلوب :    بتمعن   اقرب  ثم أجيب   

شكل أو طريقة  :    نمط  :   ما مراف كلمة    أ /    𝟏𝟐 

المتأخرة :    المبكرة    : كلمة    ضد ب /      𝟏𝟐 

 ج/  ما سبب حاجة اجلسم للغذاء   ؟    

ي ذلك النمو، والتطّور  1
 ألداء وظائفه بالشكل المناسب بما ف 

 

 



 د/ اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي : 

... مبادئ الغذاء الصحي  *     

ة باستمرار    -1  ال يوجد لها مبادئ   - 4تتغي  أحيانا         - 3     . 1  ثابتة بشكل عام   - 2     . متغي 

ة من األغذية إىل ..    *  يؤدي تناول كميات كبي 

 الوزن المثاىلي   - د           بناء العظام   -ت                    تمام الصحة   -ب            1         سوء التغذية    -أ 

 :   *أكمىلي الفراغات التالية  

ب  من النصائح  - كاملة    𝟏𝟐 الفواكه وتناول  𝟏𝟐 الماء كافية من كمية  لغذاء صحي ش 

ها    عوضا عن  0عصي 

****************************** 

 ( الوظيفة النحوية )   

 عيني الفعل المضارع في كل جملة وبيني عالمة رفعه  / 1السؤال الثالث :  

 عالمة رفعه الفعل المضارع الجملة

 𝟏𝟒الضمة المقدرة 𝟏𝟒يرجو  يرجو المؤمن عفو هللا 

 𝟏𝟒الضمة المقدرة  𝟏𝟒يسعى  يسعى السلم بين الصفا والمروة 

 

 :  أعربي ما تحته خط /   2

ألنه  𝟏𝟒ثبوت النون    𝟏𝟒مضارع مرفوع وعالمة رفعه   𝟏𝟒فعل   0الرياضة    يمارسان الولدان  

 𝟏𝟒من األسماء الخمسة  



 ( الصنف اللغوي )    

 :أكملي الجدول التالي حسب المطلوب أ /    السؤال الرابع :  

 اسم المفعول   اسم الفاعل   الفعل  

 𝟏𝟒مقروء  𝟏𝟒قارئ  قرأ 
 𝟏𝟒مصنوع  𝟏𝟒صانع  صنع  
 اذكري مصادر األفعال التالية :ب/ 

ان    -    /  طار                                𝟏𝟐    استقبال     استقبل .  -  𝟏𝟐 طي 

 ( األسلوب اللغوي )    

 إن  –حولي العبارات االتية إلى أسلوب شرط باستخدام إحدى األداتين ) من  : السؤال الخامس  

 1من يستبد بالرأي يندم   االستبداد بالرأي يسبب الندم           -

ي الكي          -
ي الصغر يسعد ف 

ي الكي  التعلم ف 
ي الصغر تسعد ف 

   1إن تتعلم ف 

 ( الظاهرة اإلمالئية   ) 

 ارمسي األلف رمسا صحيحا يف أواخر الكلمات االتية   :   السؤال السادس 

 𝟏𝟒ا /  حمــــ           𝟏𝟒   ا ـ /   سجايــــ                 𝟏𝟒  ى فتـــــــــــ 

      𝟏𝟒  ى / حتــــ              𝟏𝟒    ا /  أحيــــ                     𝟏𝟒  ى سعـــــ 

 ربــع درجة لكل كلمة   اكتبي ما ميلى عليك : أ / 

 0أعيا المرض خالدا فاستدىع أبوه الطبيب 



ي )      (  الرسم الكتاب 

ربــع درجة     اكتبي اجلملة  االتية خبط النسخ مراعية قواعد اخلط املدروسة السؤال السابع :  

 عىل لكل حرف 

 الصحة تاج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي لك بالتوفيق  
 انتهت األسئلة تمنياب 

 معلمة المادة ................. 

 

 

 

 

 


