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مراجعة الّدروس اللّغوية
لغتي الجميلة  
الوحدة الثانية 

(  الوعي القرائي ) 
الّصف السادس االبتدائي

ة الوظيفة النحوي
الحروف ) 

(النّاسخة 

الصنف اللغوي
(اسم اآللة ) 

الظاهرة اإلمالئية
الهمزة 
المتوسطة 
والمتطرفة 

األسلوب اللغوي
التحذير ) 

(واإلغراء



األسلوب اللغوي
التحذير ) 

(واإلغراء



صور التحذير واإلغراء 
:مفرًدا  •

(فإن عواقبه وخيمه الكذب ) 
:معطوفًا•

(اإلسراف والتبذير )
:    مكرًرا•

(  فإنه منجاة   الصدق الصدق ) 
:ا  المحذر منه بلفظ إيّ وقد يرتبط •

(.إيّا  والخيانة  ) 

لوب حذري أخا  من االتصاف بالصفات اآلتية  مستعملة أس
.التحذير 

)...............................................................(الكذب   
)...............................................................(الخيانة 

حثي صديقت  على هذه الخصال الحميدة مستعملة
:أسلوب اإلغراء 

الّصدق   
).............................................................(

العطف 
).............................................................(

:امدحي ما يستحق المدح وذمي ما يستحق الذم مما يأتي 

اإلهمال  
)...........................................................(

الصبر  
)..............................................................(



ة الوظيفة النحوي
الحروف ) 

(النّاسخة 



.إّن أبا حفص كنية عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 1)
.قيمة القراءة مدركونليت الزائرين للمعرض 2)
.  لعل المسافرين قريبان من المطار 3)

ي المطلوب م( 1س  ي الجمل التالية ، ثم استخرج 
نها اقرئ 
ي الجدول 

:ف 

الحرف 
الناسخ 

عالمة رفعهخبره عالمة نصبهاسمه

:أعيدي كتابة الجملة بعد إصالح ما وقع فيها من خطأ 

.                    لعّل األخوان عائدان 
................................التصويب   

.                          ليت الصديقان قارئان 
....................................التصويب 

إّن األمهاُت فخوراٌت  بإنتاج بناتهن 
...........................................التصويب 

اختاري اإلجابة الصحيحة من بين ( 1س
:  القوسين 

.مخلصون...............إّن 1)
(نالمعلمون ، المعلمان ، المعلمين ، المعلمتي) 

............كأن الورقتين ( 2
(جناحٍ     ، جناحان ،    جناحين ، جناًحا )

صديقي مشرٌف على الرحلة ...... ليت ( 3
( أخا     ، أخو       ، أخي     ، أٌخ       ) 

و  أب) الضبط الصحيح للجملة االسمية ( 2س
بعد دخول الحرف الناسخ( رجٌل فاضٌل 

:  عليها ( إنّ )
.إن أبا  رجٌل فاضلٌ •
.إّن أبو  رجٌل فاضلٌ •
.إّن أبي  رجٌل فاضٌل •

:أعربي الجملة التالية ( 3س
إن المكتبة عامرة بالكتب 



الصنف اللغوي
(اسم اآللة ) 

لة من الفعل الثالثي للدالمصوغاسم 
على األداة التي يحدث الفعل 

بواسطتها 

األوزان

ِمفْعل
الِمفْع  
لةِمفْع  
فعّال
فاِعلة
فعّالة
فاعول

أمثلة 

ِمبرد
حِمفْتا
ملعقة
خاّلط
رافعة 
غّسالة 
حاسوب

أفعالها

برد
فتح
لعق
خلط
رفع
غسل
حسب

مشتق من حروف فعل ثالثي1)

سماعية ال يوجد لها أفعال( 2

ُرمح/ فأس / سكين / قلم  

تدريبات
:أصوغ اسم اآللة من األفعال التالية 
محا  ، غسل ، فتح ، طرق ، نشر 

استخرجي المشتق من الجمل التالية ، وبيني نوعه ووزنه 
.:وفعله 

فعلهوزنه نوعه المشتقالجملة 

اشتريت طابعة جديدة 

عدللطابق األخير بالمصصعدت

:اختاري اإلجابة الصحيحة 
((شارط ، مشروط ، مشرط، يشرط( : ) شرط) اسم اآللة من الفعل 1)
(فاُعول مْفع ل ، ِمْفع ال ، ف عاالة ، ِ: )محراث اسم آلة على وزن 2)



الظاهرة اإلمالئية
الهمزة 
المتوسطة 
والمتطرفة 

نقارن حركة الهمزة مع حركة 
ما قبلها ، ثم تكتب فوق حرف

(علة) 
ا ، و ، ي ، ــــــــــ

يناسب الحركة األقوى  

تكون وسط الكلمة

ق لحركة الحرف الذي يسبننظر 
، ثم تكتب على حرف الهمزة

يناسب حركته 

(متطرفة ) تكون آخر الكلمة 



الهمزة المتطرفة الهمزة المتوسطةتدريبات
.الطباع....... هذا طفل هادِ .ع الغش.....البابهما يتصف بئس

ـ.م...التشال خير من .....التفا .سويةالفرد المسلم نشـأة.... ينش 

ـالطالب المعلم عن ل...سـ   .باألزهار ... مِليـالمكان.عرفهالذي ال يال....السُّ

.األسرة....يتحمل األب عبـْـ.هللا ن القلوب بذكر.....تطمـِ 

.يومين أحمد منذ... جا.ليقطع األشجارس....الف ـيحمل النجار 

...الشتافي عليلٌ ... الصحراجوُّ .أخالق الشرفاءة من....المرو

نقارن حركة الهمزة مع حركة ما قبلها ، ثم تُكتب
فوق حرف 

(علة) 
ا ، و ، ي ، ــــــــــ

يناسب الحركة األقوى

 نم  ءِ ت ط : مثال 
الهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح ، الكسر أقوى 

من الفتح ؛ لذا تكتب الهمزة على ياء
تطمئن 

في الهمزة المتطرفة 

، ثم تكتبلحركة الحرف الذي يسبق الهمزةننظر 
على حرف يناسب حركته 

: مثال 
وؤ        ما قبل الهمزة مضموم ، تكتب على واطُ تبا
اءما قبل الهمزة مكسور ، تكتب على يىءُ طِ يب
فأ          ما قبل الهمزة مفتوح ، تكتب على ألط  أب
ر    ء         ما قبل الهمزة ساكن ، تكتب على السططْ ب

:أكملي الجدول التالي بكتابة الهمزة في صورتها الصحيحة  



تدريبات

:أختار اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

م  ْر ف  ءٌ : الكتابة الصحيحة لكلمة 1)
مرف ؤٌ •
• ٌ مرف أ
مرف ئٌ •

ءٌ طِ االكتابة الصحيحة لكلمة ش  ( 2
شاِطئٌ •
شاطيءٌ •
شاطئيٌ •

اءةالكتابة الصحيحة لكلمة هـ ن  ( 3
هناءة•
هنأة•
هناأة•

سءْ بُ الكتابة الصحيحة لكلمة ( 4
بأس•
بئس•
بؤس•


