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 مدارس نهج الرواد األهلية
 

(1) 

 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 (1رقم )تدريب 
 " منجم الكالسيوم " نص االستماع

 

 أمام العبارة الخاطئة:( ×)( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة ): ألسؤال األولا
 

 هى18-9عمركمية الحليب التي يحتاجها اإلنسان في اليوم الواحد من  1
 )       ( كوب واحد

 )       (        حديثو الوالة الفئة التي تحتاج لشرب المزيد من الحليب هم 2

 (    )    له عد بديًل ب وال يبن من مشتقات الحليلال 3

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : المناسبة جملةأكمل العبارات التالية بال : نيالسؤال الثا

 
تاج كبار السن إلي شرب المزيد من الحليب ؟ لماذا يح (1

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

     أذكر مصدر واحد من مصادر الحصول على الحليب (2

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

  الحليب  عمن أنوا اواحدً  اأذكر نوعً  (3

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

أذكر فائدة واحدة للحليب  (4

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تي:أستخرج من النص ما يأ: ثالثالسؤال ال
 
 ......................................................ةاسم مختوم بالتاء المربوط (1

 .................................................................... فعل مضارع (2

 .......................................................مجرور بحرف جراسم  (3
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(2) 

 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 (2رقم )تدريب 
 " " المعلبات الغذائيةنص الفهم القرائي

 

 ـتي:ما يأأكمل : السؤال األول 
عند فتح المعلبات ينبغي حفظها في الثلجة واستهلكها خلل..................أيام  (1

 أو................كحد أقصى

 نتفاخاال ..أو.............عليها.................... ينبغي تجنب المعلبات التي تظهر (2

 و .....................................................التعليب مفيد ولكنه يؤثر على  (3

 ...............فائدة الطعام الطازج أنه .............................................. (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيب على ما يأتي: السؤال الثاني
 

والطعام المعلب  أذكر فائدة الطعام الطازج (1

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

تي تدل على فساد األطعمة المعلبة ال علمة من العلمات أذكر (2

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

اللجوء إلى صناعة األغذية المعلبة أذكر أحد أسباب  (3

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أستخرج من النص ما يأتي:سؤال الثالث: ال
 

 همزة وصل ............................................... (1

 ..........................همزة متوسطة على األلف...... (2

 كلمة بها تاء مفتوحة...................................... (3
 

 أبحث في النص عن جمع الكلمات اآلتية: السؤال الرابع:
 وسيلة .................................. (1

 صفة.................................... (2

 فائدة.................................... (3
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 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 (3تدريب رقم )
   " أدوات الشرط" األسلوب اللغوي

 من( -)إن  الشرط السؤال األول: أربط بين كل جملتين متقابلتين بإحدى أداتي
 
 "ينتشر الوعي الصحي"          "يرتفع مستوى الصحة" (1

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

 "يحد من أثر الحوادث"  "يربط حزام األمان"              (2

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

 "يتأخر شفاؤه"   علج"                  "يهمل ال (3

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

 على ما يأتي:السؤال الثاني: أجيب 
 

 أذكر أركان أسلوب الشرط (1

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

 أذكر اثنتين من أدوات الشرط مع التمثيل  (2

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

 
 نالقوسيالكلمة الصحيحة مما بين السؤال الثالث: أضع في الفراغات 

 
1 

 هللا األرض بعد موتها...............

 أحيا قال أحيى

2 
 الطفل الملبس................
 ارتدا             نام ارتدى         

3 
 .............الطائر بصوته الجميل 

 شدي أكل شدا

 

 العبارة الخاطئةأمام )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أ: لرابعلسؤال اا
 

 )       ( األلف اللينة تقع في األفعال فقط 1

 )       ( األلف في كلمة " سما " أصلها الواو 2

 (4تدريب رقم )
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(4) 

 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 " رفع الفعل المضارع"    الوظيفة النحوية
 

 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أسؤال األول: ال
 

 
 )       ( كلمة " يأكل " فعل مضارع صحيح اآلخر  1

 )       ( الفعل المضارع الصحيح هو الخالي من أحرف العلة 2

 )       ( كلمة " يدعو "فعل معتل اآلخر بالياء 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة :  نيالسؤال الثا

 
 .................................فعل مضارع معتل اآلخر بالواو (1

 ......................................فغل مضارع صحيح اآلخر (2

 ..............................فغل مضارع مرفوع بثبوت النون (3

 فغل مضارع معتل اآلخر بالياء ................................ (4

النصب والجازم في جملة مفيدة  فعل مضارع مجرد من (5

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

________________________________________________________ 
 

 الثالث: أعرب الجملة اآلتية: السؤال
 

 

 " تنشط الرياضة األبدان "

 

  (5تدريب رقم )  
 " المصادر" المشتقات 

 إعرابها الكلمة
  تنشط

  الرياضة

  األبدان
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(5) 

 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 
 

 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأ: ولالسؤال األ

 

1 
 اسم الفاعل من الفعل " كتب "

 كتاب كاتب مكتوب 

2 
 اسم المفعول من 

 الحروف األفعال المشتقات

3 
 كلمة " قراءة "

 فعل مضارع  اسم آلة  مصدر

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ياآلتلسؤال الثاني: أمأل الجدول 

 
 المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

 زرع
 

   

 كمز
 

   

 حضر
 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث : أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة :  
 
 .....................................................................مصدر على وزن فعالة (1

 .....................................................................مصدر على وزن إفعال (2

 .....................................................................مصدر على وزن تفعيل (3

 زن فعال ....................................................................مصدر على و (4

 
 

 (6تدريب رقم )
 " وصف الحمى"    النص الشعري

 

 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأ:  ولالسؤال األ
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(6) 

 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 
 

 

1 
 قائل النص هو

 سامي العجلن أحمد شوقي أبو الطيب المتنبي

2 
 كلمة" بذلت "معنى 

 شربت كرهت قدمت

3 
 ما الزائرة التي يتحدث الشاعر عنها

 الطبيعة الحمى الملكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة :   نيالسؤال الثا

 
 .......................................................ما جمع كلمة" كربة " (1

 ......................................أين تعيش الحمى كما صورها الشاعر (2

 ...................................................متى تزور الحمى الشاعر (3

 .............................................ما درجة حرارة اإلنسان العادي (4

________________________________________________________ 
 

 السؤال الثالث: آتي من النص ما يأتي
 ................................................................جمع تكسير( 1

 .......كلمة بها همزة متطرفة على السطر...............................( 2

 .......كلمة بها همزة وصل...............................................( 3

 ...............................حرف جار..................................( 4

 .........................اسم مرفوع.......................................( 5

 
 

 (7تدريب رقم )
 النص  اإلرشاديبنية 

 

 :  ما هو مطلوب: أكمل العبارات التالية بولالسؤال األ
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 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 ؟ اذكر صورة من صور النص اإلرشادي (1

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

 ؟ كم عدد الوصايا التي وردت في النص (2

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

 ؟.إيراد اإلرشادات السابقة ما الهدف من (3

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أ :ثانيالسؤال ال

 
 )       ( غذائي متوازن يجب اتباع نظام 1

 )       ( الحلوى أفضل من الفواكه والعصير الطازج 2

 )       ( يجب مضغ الطعام جيًدا على جانبي الفك 3

 )       ( يجب تنظيف األسنان بعد كل وجبة طعام 4

 )       ( في العام من األفضل زيارة طبيب األسنان مرتين 5

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأ:  لثالسؤال الثا

 

1 
 من الوصايا التي وردت في النص

 النوم كثيًرا ممارسة الرياضة غذائي متوازناتباع نظام 

2 
 زيارة طبيب األسنان يجب أن تكون ....................في العام على األقل

 تسع مرات سبع مرات خمس مرات

 
 

 (8تدريب رقم )
 التواصل اللغوي

 

 الخاطئةلتصرف أمام ا)×( عالمة تصرف الصحيح و( أمام الضع عالمة )أ السؤال األول:
 في حالة اإلصابة بنزيف حاد:

 



 مدارس نهج الرواد األهلية
 

(8) 

 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 )       ( ال أجعل المصاب يستلقى علي ظهره 1

 )       ( ال أضغط مباشرة على الجروح 2

 )       ( أرفع العضو المصاب إلى أعلى 3

 )       ( أضع ضماًدا معقًما أو قطعة قماش نظيفة على الجرح 4

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة :  نيالسؤال الثا

 
 ..........أو............دقيقةأضغط  على الجرح المصاب بالنزيف مدة تتروح بين  (1

 ....................... ........................رقم هيئة الهلل األحمر السعودي هو (2

 
 عن الحروق: السؤال الثالث: باستخدام االنترنت أعمل بحث  من خمسة إلى تسعة أسطر

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

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

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

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

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

 (9تدريب رقم )
 الوظيفة النحوية

   لكلمة " الدرس "في األمثلة اآلتية: يالسؤال األول :ما الموقع اإلعراب
 انتهى الدرس........................................................... (1

 مفيد............................................................الدرس  (2
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 ئيسادس االبتداالصف لل  لغتي  مـادة ل التدريبيةأوراق العمل 

 كان الدرس مفيًدا...................................................... (3

 إن الدرس مفيد ....................................................... (4

 ................استمعت إلى الدرس ................................. (5

 كتبت الدرس.......................................................... (6

 هذا درس جيد ........................................................ (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأالسؤال الثاني : 

 

1 
 يعالمة الرفع األصلية ه

 الواو األلف الضمة 

2 
 يكون الفعل المضارع مرفوًعا إذا

 ماكاله لم يسبق بحازم لم يسبق بناصب

3 
 ترفع األفعال الخمسة

 ثبوت النون حذف النون بالواو

4 
 يرفع الفعل المعتل اآلخر بـ

 األلف الضمة المقدرة الضمة الظاهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث :أحول األفعال الماضية إلى أفعال مضارعة ثم أضعها في جمل مفيدة

 

 المفيدةالجملة  الفعل المضارع الفعل الماضي م
   شرب 1
   نام 2
   وقف 3

 (10تدريب رقم )
 " عليك بالجار ...................وإن جار" نص االستماع

 

 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أالسؤال األول: 
 

 )       ( معنى كلمة " وفيًرا " قليًل  1

 )       ( عدد فقرات النص الذي استمعت أربع فقرات  2

 )       ( معنى كلمة " يشاطرنا " يشاركونا  3
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 )       ( عدد أفراد اسرة الجار خمسة أشخاص  4

 )       ( القريبة  كان األب يرسل أبناءه إلى المدرسة 5

________________________________________________________ 
 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأالسؤال الثاني : 

 

1 
 عدد أفراد أسرة جارنا.........

 خمسة أفراد أربعة أفراد ثلثة أفراد

2 
 كان الجار حرص على أن يحصل أوالده على قسط من التعليم لـ

 يكونوا أقل منه  يكونوا مثله يكونوا أفضل منه

3 

 تعمل في خدمة البيوت لكى كانت زوجة الجار

 تفتخر بنفسها تنفصل عن زوجها تساعد زوجها         

4 
 كان األب يرسل أبناءه إلى ...................القريبة

 الحديقة المدرسة المنزل        

5 
 كانت أمي .................على جارتنا بالمال

 تبخل تعطف ال تبخل

________________________________________________________ 
 السؤال الثالث: أستخرج من النص ما يأتي

 جملة اسمية........................................................... (1

 فعل ناسخ............................................................. (2

 سالم......................................................جمع مؤنث  (3

 كلمة بها همزة متوسطة على األلف................................. (4

 (11تدريب رقم )
   " رعاية المسنين في اإلسالم" نص الفهم القرائي

 
 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأ: ألولالسؤال ا

 

1 
 يالتي يتحدث عنها النص ه الفئة

 الشباب األطفال  الشيوخ 

 أماكن بعضها اصبح سكنًا لكبار السن
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 البيوت المنازل األربطة 2

3 
 اسم خليفة من الخلفاء الرشدين

 عبد الملك بن مروان معاوية بن أبي سفيان عمر بن الخطاب

4 
 معنى كلمة " المسن "

 الشباب كبير السن صغير السن

5 
 معنى كلمة " خصال " في جملة هذه خصال حميدة

 مشروبات أطعمة صفات 

______________________________________________________  
 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أ: ثانيالسؤال ال

 
 )       ( آخر مراحل عمر اإلنسان تسمى " هرم " 1

 )       ( تسمى األناة والعقل " الحلم " 2

 )       ( " بصير " فاقد البصر يسمى 3

 )       ( اء "المكافأة على الشيء تسمى " الجز 4

 )       ( "  السنة " في خليقته هي حكم هللا 5

________________________________________________________ 
 يأتي:السؤال الثالث: أجيب على ما 

 
                                  م ووصى على مرحلة الشيخوخة ؟لماذا حرص اإلسل (1

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

 ؟ صف حال الشيخ اليهودي عندما رآه  الخليفة عمر  (2

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

 (12تدريب رقم )
 " الضيف الصغير " ستراتيجية القرائيةاال

 القائلالسؤال األول: من 
 
 القائل الجملة م
 (.........................)  قضيت ليلة أمس أنتظر عودة أمي 1

 ) .........................( سلمك هللا يا بني ,تعال أنظر إلى أخيك الصغير 2

 ) .........................( أتاكم اليوم ضيف صغير  3
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 ) .........................( لقد أصبح لي أخ  ,حمدت هللا وشكرته 4

 ) .........................( لقد سميناه خالًدا كما كنت تريد 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " التاجر الذكي" 

 تي:السؤال الثاني: أجيب على ما يأ
 

مع من جلست الجدة ؟  ولماذا ؟    (1
..................................................................................................
................................................................................................ 

 ماذا طلبت الجدة من أحفادها ؟   (2
..................................................................................................
................................................................................................ 

ما العبرة من حكاية التاجر الذكي ؟   (3
................................................................................................ 

 ما معنى العبرة؟   (4
................................................................................................. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث: أستخرج من نص الضيف الصغير ما يأتي
 

 ظرف زمان...............................................  (1

 اسم من األسماء الخمسة...................................  (2

 كلمة بها همزة قطع.........................................  (3

 (14تدريب رقم )
 " تنوين االسم المقصور والمنقوص والممدود"  الظاهرة  اإلمالئية

 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأ:  ولالسؤال األ

 

1 
 اسم ينتهي بألف قائمة )ا( أعلى صورة ياء

 الصحيح المرفوع المقصور

2 
 االسم المنقوص اسم ينتهي بياء غير مشددة ...............ما قبلها

 مكسور مفتوح مضموم 

 اسم ينتهي بألف بعدها همزة
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 المنقوص المقصور الممدود 3

4 
 كلمة " نار " نوعها من حيث التعريف والتنكير

 كالهما معرفة نكرة

5 
 كلمة " راٍض " اسم 

 مقصور منقوص ممدود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًصا أو ممدوًدا ثم أضبطه السؤال الثاني :أضع في المكان الخالي اسًما مقصوًرا أو منق
 :بالشكل

 

 عادل..........هذا ............................ (1

 بقضاء هللا.المؤمن دائًما ...................... (2

 رأيت ..................................شجاًعا (3

 صادقًا...دعوت هللا .......................... (4

 ...................................رجل صالح (5

 ....................................... صافية   (6
 

 : أعرب الجملة اآلتيةالسؤال الثاني
 

 في المستشفى " ا" زرت صديقً 
 ـــــــــــاإعرابهـــ الكلمــــــــة
  زرت
  اصديقً 
  في

  المستشفى
 

 الخاطئة:أمام العبارة )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أ :ثالثالسؤال ال

 
 )       ( التنوين يلحق األسماء المعربة فقط 1

 )       ( ال يجتمع التنوين مع اإلضافة أو " ال " 2

 )       ( نون ساكنة تنطق وتكتب التنوين هو 3

 )       ( كلمة "السماء " نكرة 4
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ة ألفها  اللينة بهذه الصورة:كتاب بين الكلمة وسببصل من  أ السؤال الرابع:
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب لها مما بين القوسين: أكتب في فراغ  الجمل اآلتية التوكيد المناس السؤال الخامس:

 
 (       كلهم      ـــــــــــــ   أنفسهم     ـــــــــــــ  عينها       ــــــــــــــنفسه        ــــــــــــــكله  )   

 
 ............أجاب الطالب .............. (1

 في اإلذاعة المدرسية ...........ألقيت النشيد ............... (2

 تلك الفتاة .............................. فائزة في المسابقة  (3

 قام الطلب  ........................... بعمل رائع (4

 ...........حضر الرجال ............... (5

 ( 15تدريب رقم )
 فعال  ألنصب ا

 المعتل( المضارعة )الصحيح,) أ ( 
 

 أمام العبارة الخاطئة:)×( الصحيحة وعالمة ( أمام العبارة ضع عالمة )أ السؤال األول:
 

 )       ( ضالفعل  "يفهم " فعل ما 1

 )       ( " يجري " فعل معتل اآلخر 2

 )       ( لفعل المضارع اصب ل" لن " أحد حروف ن 3

 )       ( علمة النصب األصلية هي الفتحة  4

 العمود )ب( العمود )أ(

  المستشفى  1
ثلثي وتقلب  األلف ياء ألن االسم 

 في المثنى

  الهدى 2
لزيادة االسم على ثلثة أحرف ولم 

 تسبق األلف بياء

  انجلى 3
لزيادة الفعل على ثلثة أحرف ولم 

 تسبق األلف بالياء
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 )       ( " يكونون " فعل من األفعال الخمسة 5

________________________________________________________ 
 

 : أعرب الجملة اآلتية :لثاني السؤال ا
 

 يجب أن نحترم الكبير" "
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أجيب على ما يأتي : :السؤال الثالث
 
 ........................................................فعل مضارع معتل اآلخر بالواو  (1

 فعل من األفعال الخمسة .................................................................. (2

 في جملة مفيدةفعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة  (3

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

 

 جزم األفعال المضارعة) ب ( 
 

 السؤال الرابع: أعرب الجملة اآلتية
 " النميمة في تسع ال"  
 

 أعرابها الكلمة 
  ال

  تسع

 إعرابها  الكلمة
  يجب
  أن

                                                             نحترم
  الكبير
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  في

  النميمة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 السؤال الخامس: أكمل ما يأتي:
 
األفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ....................................  (1

 ..................................أو...................................................

 من حروف الجزم ...................,......................,......................  (2

 علمة الجزم االصلية هي ......................................................... (3

 لفعل ............................... .....................بحذف حرف العلةيجزم ا (4

 ......................تجزم األفعال الخمسة ......................................... (5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أ :سادسالسؤال ال
 

 )       ( " لم " حرف من  حروف النصب  1

 )       ( الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة  2

 )       ( األفعال الخمسة تجزم بحذف النون 3

 

 ( 16تدريب رقم )
 

 لصنف اللغوي :ا
 المشتقات " اسم الزمان , اسم المكان "

 -أكمل ما يأتي : : السؤال األول 
 
 ....................وزنها .................... .............كلمة " كاتب " نوعها اسم ................. (1

 ....................وزنها ..................... .............وم " نوعها اسم ................كلمة " معل (2

 ......................................وزنها ... ............................ كلمة " مكنسة " نوعها اسم (3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السؤال الثاني أختار االجابة الصحيحة مما بين القوسين
 

1 
 ................" استيقظت قبل مطلع الشمس " كلمة ) مطلع ( اسم 

 فاعل مفعول  زمان 

2 
 " ذهبت إلى المدرسة " كلمة ) المدرسة ( اسم .........................

 مفعول  مكان  آلة 

3 
 " جلسُت في المجلس "  كلمة ) المجلس ( اسم ...................... 

 مكان مفعول فاعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثالث : آتي باسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان من األفعال اآلتية : 

 
 اسم الزمان والمكان المفعولاسم  اسم الفاعل الفعل م
    كتب 1

    نزل 2

    ذهب 3

    طلع 4

    جلس 5

 

 (17تدريب رقم )
 النص الشعري

 "  الجدة" 
 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أالسؤال األول: 

 
 )       ( قائل النص هو سامي العجلن 1

 )       ( تتحلى بها الجدة " الحلم والعطف "من الصفات التي  2

 )       ( المكان الذي احتمى بها الحفيد كان خلف جدته 3

 )       ( ضد كلمة " رضى " غضب 4
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 )       ( الضرب أفضل بديل لتوعية االبن 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة :   نيالسؤال الثا

 
 لماذا تساند الجدة حفيدها ؟  (1

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

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

ماذا كان يصنع األب في صغره ؟  (2

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

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

ما اللقب الذي لقب به أحمد شوقي ؟  (3

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :اختأ:  لثالسؤال الثا

 

1 
 أحمد شوقي شاعر 

 لبناني سعودي مصري 

2 
 معنى كلمة " المؤنب "

 المعطوف عليه الموبخ المربي 

 

 
 
 

 السؤال  الرابع : أستخرج من النص ما يأتي
 

 .....................................................................مضاف إليه (1

 ...........................................................فعل مضارع مرفوع (2

 ...............................................................اسم لحرف ناسخ (3

 .....................................................................حرف جار (4

 ...............................فعل مضارع مجزوم ......................... (5
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 كلمة بها همزة متطرفة على الياء .......................................... (6

________________________________________________________ 
 

 الخامس : أكتب الجملة اآلتية بخط النسخالسؤال 
 

 "" 
ا

 قم للمعلم وفه التبجيال                  كاد المعلم أن يكون رسوًل
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (18رقم )تدريب 
 بنية  نص التلخيص 

 " واإلسكافي اإلمام أبو حنيفة" 
 

 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )أ السؤال األول:
 

 )       ( كان اإلمام أبو حنيفة يسكن في مدينة الكوفة 1

 )       ( كان اإلسكافي يقرأ القرآن ويصلي دائًما 2

 )       ( رهأبو حنيفة تغيير مسكنه بسبب جاأراد  3

 )       ( لم يسأل أبو حنيفة عن جاره عندما غاب  4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على ما يأتي:السؤال الثاني: أجيب 
  

 ؟  كان يفعل أبو حنيفة في ليله ماذا  (1

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

هل شكا أبو حنيفة يوًما من جاره ؟ ولماذا ؟   (2
......................................................................................................

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

ن ؟ عندما سمع خبر بيات جاره في السج ماذا فعل أبو حنيفة  (3
......................................................................................................

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

بو حنيفة ؟ ماذا فعل األمير في طلب أ  (4
......................................................................................................

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

اذكر معنى كلمة اإلسكافي ؟  (5
................................................................................................. 

؟ عندما أخرجه من السجن اذكر موقف اإلسكافي تجاه أبو حنيفة   (6
......................................................................................................

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

 عبارة عن سؤال وإجابة:ـ السؤال الثالث : ألخص الدرس في تسعة أسطر
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................... 
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 أمام العبارة الخاطئة:( ×)( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة ) السؤال األول
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1  )       ( 

2  )       ( 

3     (    ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


