
 

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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  ھـ۱٤٤۱-لعام للفصل األول  السادسلغتي الجمیلة للصف  لمادة شاملةأسئلة              

 )الوعـــــي القــــرائـــي(ــــة نیلثادة اــــــالوح

 

  :الصحیحجابة اختاري اإل)  ۱۰لى (إ)  ۱ في الفقرات من (/ ۱س

 : تكتب الھمزة المتطرفة على األلف  إذا سبقھا   ۱
 د) حرف مفتوح ج) حرف مضموم ب) حرف مكسور نأ) حرف ساك

 . لة ( إن الطالب مجتھد في االختبار)ماسم إن في الج ۲
 مجتھدد)  االختبارج)  الطالبب)  إنأ) 

 الحرف الناسخ في الجملة (لعل الھیأة محققة أھدافھا): ۳

 الھیأة.د)  لعل.ج)  أھدافھا.ب)  محققة.أ) 

 ......ترفع األفعال الخمسة بـ. ٤

 الواود)  األلفج)  الضمةب)  ثبوت النونأ) 

 نوع الھمزة في الجملة (الضباب شدید البأس) ٥

 على السطر.د)  قطع.ج)  متطرفة.ب)  متوسطة.أ) 

 أسلوب (االجتھاد االجتھاد في طلب العلم !) ٦

 ذمد)  استثناءج)  إغراءب)  تحذیر.أ) 

 .خرائط  مفصلة لطبیعة األرض وحدود البلدانیرسم للقارئ .......... ھو  ۷
 المعجمد)  دیوان الشعرج)  األطلسب)  القصةأ) 

 .) ـــنشر النجار الخشب باسم اآللة من الجملة (  ۸
 الرمح.د)  المنشار.ج)  لمسمار.ا ب) .السكینأ) 

 من الحروف  الناسخة : ۹

 إن.د)  كان.ج)  لیس.ب)  صار. أ)

۱۰ 
 .)ضجر( كلمة معنى

 متعبد)  مؤلمج)  شاقب)  مللأ) 

 

     

    

 

 

      

 

 
 ۲ن م ۱



 

 

المناسبة لھا في  لتي تمثل الفقرةلدائرة اا ولمام كل فقرة من العمود األأزاوجي ) ٥لى (إ) ۱في الفقرات من (/ ۲س          
 العمود الثاني :

 العمود الثاني العمود األول
    ء بالصفات الحسنة.الثنا ( أ)  األفعال الخمسة ھي ) ۱( 

 اسم یدل على من وقع علیھ الفعل . (ب)    القصة ھي ) ۲( 

 ھمزة تكتب في آخر الكالم.  (جـ) ھو خرالفعل المضارع المعتل اآل ) ۳( 

 تنبیھ المخاطب على أمر مذموم لیتجنبھ .  ( د) الھمزة المتطرفة. ) ٤( 

  یاء المخاطبة أو واو الجماعةأو ت بھ ألف االثنین فعل مضارع اتصل كل (ھـ) ھوغراء اإل ) ٥( 

 . نبات فطري یأكل  (و) 

 تمتع القارئ بأحداثھا وتلھب خیالھ مع أبطالھا . (ز)  

 فعل مضارع تتصل بھ حروف العلة في آخره.  (ح) 

 . حث المخاطب على أمر محبوب لیفعلھ  (ط) 

 .صعوبة ومعاناة (ي)  

               

     

  إذا  )صحیحة والحرف (خ ذا كانت العبارةإمام كل فقرة الحرف (ص) أضعي )  ٥ ( ) إلى ۱ ( في الفقرات من /۳س          

 : ةخاطئ كانت العبارة          

 )      (             عند شراء كتاب نستخدم قراءة التصفح .       -۱         

                   )      (           .   نظربالة القراءة صامتمن مھارات القراءة ال  -۲

                                                  )  (                      اسم اآللة مشتق من حروف الفعل الثالثي.  -۳    

                                                 )    (    حرف العین في بدایة الكلمة یكون مطموًسا .              -٤   

                                                (      )    .              نوع الھمزة في كلمة ( تباطؤ )  متوسطة   -٥   

 

                          
              وفقكن اللھ 

    

 ۲من  ۲


