
 

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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                                                     المملكة العربية السعودية 

                                                                         وزارة التعليم   

 إدارة التعليم بـ.............  

 ھ1441ـ1440أسئلة اختبار الفترة الثالثة لغتي الجميلة للصف السادس الفصل الدراسي الثاني لعام    

ــ                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السؤال األول :   
 مقروء(())فهم ال

 اقرئي القطعة التالية قراءة متمعنة :   

 ما أبهى وطني في عيني ، بجباله الراسخة ، وسهوله الممتدة ، ومياھه الدافئة ، وأفئدة أھله النابضة    

 الملك .و هللا ثم الوطن  يحبون له ووالئه لملكه .. فأبناء الوطن انتماء     

 وطني سما بك مواطنوك ، فمددت لهم ذراعيك معتزا بشموخهم ؛ وما فتئت تسعى لتؤمن لكل ابن   

  .أبنائك ما تحيا به بصائرھم ، وترقى إليه اھواؤھم وُراؤھم .فيا أيها المواطن :إن تخدم وطنك تسعد    

 أ ( من خالل فهمك لنص اجيِب عما يلي :   
 ........................................................................ماذا يحب أبناء الوطن ؟ .. -1    

 اكملي العبارة التالية : يؤمن الوطن ألبنائه  ..................................................... -2    

 .........................ضعي عنوانا  مناسبا  للنص : ............................................ -3    

 ( استخرجي من القطعة السابقة ما يلي : ب    
 أسلوب شرط بأركانه الثالثة : -1    

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

 فعل مختوم بألف لينة : -3                   اسم مختوم بألف لينة :            -2     

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

 مصدر من الفعل )شمخ( -5فعل مضارع معتل اآلخر :                         -4      

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

 ج( اعربي ما تحته خط : ) يحبون (     
           ...................................................................................................... 

                                                                                                                                                        

 



    

 السؤال الثاني      
 ))فهم المسموع((

 

 نص االستماع 

 

 

 عسل النحل 

 ، فوجدوا أنه غذاء ودواء ، وھو غذاء من نوع راٍق ، حقائق مذھلة عن العسل اكتشف الباحثون     

يحوي خصائص ال تكاد توجد في غيره ، وأثبتوا في أبحاثهم أن هللا ـ سبحانه وتعالى ـ أودع في العسل    
 أي مادة تشبه العسل في خواصه المطهرة ، فالعسل                       سرار الشفاء لكثير من األمراض ، وأنك لن تجد أ   أ

 وي في عالج الحروق وترميم الجلد وقتل البكتيريا يتميز بوجود مضادات للجراثيم ، وله تأثير ق   

 المؤذية . ومن أفضل أنواع العسل : العسل الجبلي ، عسل الغابات والبراري ، ثم العسل الذي ينتج   

 في المناحل التي صنعها اإلنسان .    

 

    

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السؤال الثاني     
 ))فهم المسموع((

 

 من خالل استماعك لنص السابق اجيِب عما يلي :      

        

 ما الفكرة الرئيسة التي تحدث عنها النص ؟ -1     

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

 

 :  أجيِب ))بنعم ((أو ))ال (( -2     

 توجد مواد أخرى تشبه العسل في خواصه المطهرة . )..........( –أ       

 يعد العسل غذاء ودواء في آٍن واحد . )...........(  -ب      

 

 اكملي :  -3     

 .........من استخدامات العسل العالجية : ................................................. -أ         

 أفضل أنواع العسل : .................................و ................................... -ب        

 

 آخرا  للنص : ................................................................مناسبا  ضعي عنوانا   -4     

          

 

                                      

 وفقكن هللا ....                                                      

 معلمة المادة : غادة                                                       

 

 

 

 



 

                                                     المملكة العربية السعودية

           اسم الطالبة :......................                                                              وزارة التعليم   

 المدرسة : ........................                                                 إدارة التعليم بـ.............  

 
 ھ1441ـ1440أسئلة اختبار الفترة الثالثة لغتي الجميلة للصف السادس الفصل الدراسي الثاني لعام   

 ((فهم المقروء  ))  السؤال األول :    
 الجيوب و روس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، يُعدُّ في      

                   ديسمبرنة ووھان الصينية في نهاية شهر األنفية ، والتهاب الحلق . وظهر فيروس كورونا في مدي       

 بالعدوى  ن البشر من الشخص المصاب س بي على صورة التهاب رئوي حاد . وينتقل الفيرو  2019     

 : دج يق المخالطة القريبة دون حماية . وتشمل أعراض كورونا المست إلى شخص آخر عن طر     

 في المنزل وتجنب  أن يبقى الشخص :  رق الوقاية منهالُحّمى والسعال وضيق التنفس . ومن ط    

                        وتغطية الفم واألنف بالمناديل أثناء الكحة أو العطاس ، غسل اليدين بالماء لطة اآلخرينمخا     

 المرض يسلم منه .  يتقيفمن  ،والمطهرات والصابون      

 عما يلي :  السابق وفهمك له اجيبِ قراءتك لنص ل أ( من خال      
 س كورونا : ................................ و .............................من أعراض فيرو  -1      

 من طرق الوقاية من كورونا : ................................ و ............................. -2      

 ام ...........................د في مدينة ..................... عج ظهر فيروس كورونا المست  -3      

 ا  مناسبا  للنص ....................................................................ضعي عنوان  -4      

 ما يلي :  النص تخرجي مناس( ب      
 مختوم بألف لينة : ............................. ا  اسم -1       

 ى وزن فُعال : ...........................عل ا  مصدر -2       

 ............................................بأركانه الثالثة :........................ يا  شرط ا  أسلوب  -3       

 واضبطي آخره : ................................................. صحيح اآلخر ا  ارعمض فعال   -4       

 اً صحيحاً: ج( اعربي ما تحته خط اعراب     
 ...................................................................يتقي : ...........................          

 



   
 ((ة اإلمالئية الظاھر ))

  لسؤال الثالث : ا
 :اس جابة الصحيحة فيما بين األقواختاري اإل( أ
 لب بصوته الجميل .الطا  شدى (    -) شدا    -1

 الماء أعظم الصدقة .    يا  (سق  -) سقيى   -2

 ل مالبسه . الطف   ارتدى ( -) ارتدا    -3

 مجتهد .   فتا ( -) فتى  أحمد  -4

 

 : ي ما يُملى عليك ب( اكتب
............................................................              . 

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

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

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

 

 ((ة النحوية الوظيف)) رابع : ؤال الالس
 :من الجمل اآلتية لي حسب المطلوب املئي الجدول التا

 يحب األطفال الحلوى .                          -1

 الطبيب يتفانى في عمله . -2        

 بعض األسر يجهلون ضرر الحلوى على أطفالهم . -3

 لشفاء . يدعو أحمد ألخيه با -4

 هعالمة إعراب  الفعل المضارع
  
  
  
  

 

 
 



 
 
 

 الرسم الكتابي (())  السؤال الخامس :
 :مرةً واحدة  تابة صحيحة بخط النسخلية ككتبي الجملة التاا    

 لية قد تنقذ حياة اإلنسان .فات األو اإلسعمعرفة ا

 

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

 =============================== 

 

 :   السؤال السادس  
 اللغوي ((الصنف )) 

 
 اكملي الجدول التالي : 

 

 الفعل  وزن المصدر المصدر  الجملة 
كام من األمراض ا     لشائعةالزُّ

    االستغفار يجلب األرزاق
                               
                             ******************************************* 

                                                        
 

 انتهت األسئلة                                                        

 وفقكن هللا 

 ادة / غادة الثقفي معلمة الم

 

 

 



 

 

 


