
 

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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  المملكة العربیة السعودیة                                                                                               الصف:
 السادس

 وزارة التعلیم                                                                                                              التاریخ:
 /    / 1441ه

       اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة عسیر
 المادة : لغتي الجمیلة

       مكتب التعلیم بوادي ابن هشبل ( بنین)                                                                                اسم
  الطالب:

        ابتدائیة سلیمان بن عبدالملك

 (االختبار النهائي – الفصل الدراسي األول – 1440 – 1441 هـ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال األول / استمع إلى النص ثم أجب عن األسئلة من بعده :

 أجب بـ (     ) أو (      )  :-

 كان الدرس تعبیرًا                                                    (     )1-

  كانت كل ما تقوله رازان ال یحظى باستحسان المعلمة            (     )2-

 استحسنت المعلمة أن تكون األفكار مرتبة غیر مكررة            (     )3-

 لم تكتب المعلمة الجمیل من التعبیر على السبورة                  (     )4-

 المدرسة ال تعطینا العلم كله                                          (     )5-

 السؤال الثاني / اقرأ النص التالي ثم أجب على األسئلة من بعده :

غدًا : قلت ! حزینة كئیبة أراك ؟ هند یا بك ما : وقالت , والدتي علي دخلت , غرفتي في كنت یوم                         ذات

الرحلة ستكون : قلت , للفرح مدعاة األمر هذا أن أرى إني : قالت . السادس الصف , لصفنا رحلة مدرستنا                       ستنظم

أنها فأرى بنتي یا أنا أما : قالت , الترفیهیة المدن أحد إلى الرحلة تكون أن أتمنى كنت وأنا , الكتاب                       لمعرض

صحبتنا ثم , مزدحمًا المعرض وكان , الكتاب معرض إلى انطلقنا التالي الیوم صباح وفي , جمیلة رحلة                    ستكون

 المعلمة إلى إحدى قاعات المعرض لنأخذ جولة حول المعرض .

 اختر من بین القوسین ما یناسب العبارة المجاورة له :-

 كانت هند في غرفتها  ( فرحة – حزینة )1-

  كانت الرحلة المنظمة  ( لمعرض الكتاب – ألحد المدن الترفیهیة )2-

  كان رأي األم أن الرحلة ستكون  ( جمیلة – سیئة )3-

 انطلقت الرحلة  ( في مساء الیوم التالي – في صباح الیوم التالي )4-

  كان المعرض  ( فارغًا – مزدحمًا )5-

 صحبتهم المعلمة  : ( إلى خارج المعرض – إلى إحدى قاعات المعرض )6-

 السؤال الثالث / أجب عن المطلوب :

  ( إطار ) همزتها  : ( همزة وصل – همزة قطع )-

 ( عثمان بن عفان ) ُحذفت همزة " ابن "  ( ألنها وقعت بین علمین ثانیهما أب لألول –-

 وقعت في بدایة السطر )

 ( احترام ) همزتها :  ( همزة قطع – همزة وصل )-



  المملكة العربیة السعودیة                                                                                               الصف:
 السادس

 وزارة التعلیم                                                                                                              التاریخ:
 /    / 1441ه

       اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة عسیر
 المادة : لغتي الجمیلة

       مكتب التعلیم بوادي ابن هشبل ( بنین)                                                                                اسم
  الطالب:

        ابتدائیة سلیمان بن عبدالملك

 (االختبار النهائي – الفصل الدراسي األول – 1440 – 1441 هـ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( ُلقب ابن أبي قحافة بالصدیق ) ُأثبتت همزة " ابن "  ( ألنها لم تقع بین علمین ثانیهما أب-

 لألول – وقعت بعد یاء النداء )

 ِصل حروف الكلمات التالیة  : ي ت ف ْا َء ل ....................ي ب َد ء ..............-

 السؤال الرابع / اعد كتابة الجملة التالیة مراعیًا قواعد خط النسخ :

 نعم المؤانس والجلیس كتاب          تخلو به إن خانك األصحاب

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

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

 

 السؤال الخامس / أجب عن المطلوب :

 ( أ ) أخِرج من الجملة التالیة اسم كان وخبرها وعالمة إعرابهما :

 كان الرسوُل أحسَن الناس أخالقا .-

 اسم كان:............عالمة رفعه ................خبر كان ..............عالمة نصبه ..............

 ( ب ) هات اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل ( َكَتَب ) :

 اسم الفاعل .................                            اسم المفعول ............................

 ( ج ) أخِرج من الجملة التالیة اسم إنَّ وخبرها وعالمة إعرابهما :

 إنَّ الرحلَة ممتعٌة .-

 اسم إن ............... عالمة نصبه .............. خبر إن ............... عالمة رفعه ............

 ( د )  اسم اآللة من الفعل ( َفَتَح )  .................. فعله .....................

 ( ج ) امدح ما یستحق المدح بـ( نعِم ) وأِذم ما یستحق الذم بـ( ِبئس ) في الجمل التالیة :



  المملكة العربیة السعودیة                                                                                               الصف:
 السادس

 وزارة التعلیم                                                                                                              التاریخ:
 /    / 1441ه

       اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة عسیر
 المادة : لغتي الجمیلة

       مكتب التعلیم بوادي ابن هشبل ( بنین)                                                                                اسم
  الطالب:

        ابتدائیة سلیمان بن عبدالملك

 (االختبار النهائي – الفصل الدراسي األول – 1440 – 1441 هـ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ............. النفاق فإنه ُخٌل سیئ                      .................. الُخُلق التضحیة

  ( د ) ضع من بین القوسین ما یناسب الجمل التالیة : ( األدب – إیاك )

 ........... واإلفراط في االكل .                     ................ واالحترام مع أصدقائك .

 أرجوا لكم التوفیق والسداد ...                                                                                                    معلم المادة / مشرف

 الشهري


