
 

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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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 
 
 
 
  

                                   
 

 :درجات ( 4)  فهم المسموع
 السؤال األول:

 : تلميذتي الجميلة استمعي للنص ثم جيبي عن الأسئلة  -
   اختاري الجواب الصحيح:أوال(

   
 شدید الحر( -) شدید البرد          ومی في ثھاداحا رتج لقصةا -      

 من بني النمر( –الرجل الذي كان مع كعب بن مالك ) من بني حمير   -    
 
 :  ئةطلخاا رةلعباا  مماأ أطخ كلمةو لصحیحةا رةلعباا مماأ صح كلمة ضعيثانيا(  
 ).........(  لغابھا طسو یقطرلا بكع لض -
  )........(  یھدل ءلماا ولصو لقب بكع تما -

       :درجات( 5فهم المقروء )
 السؤال الثاني :

السليمة مضبوطة خالية ئية قراءة قراسارك نص ٌیعلى 
 : المطلوبجميلتي  یا ثم نفذي من األخطاء ممثلة للمعنى

 
  ت لمجتمعاا جھھاوات  لتيا ت یاد لتحا وعما ن أوال(

 ؟ إلنسانیة  ا
 ................................................... 
 

  مة(دالمستا  لتنمیةا) معنى ريختاا ثانيا(
 .ربلشوا لألكا لمث ألساسیةا تالحتیاجاا -أ 

 نا.دبع نلمو لنا تالحتیاجاا رفیوت -ب 
 

 :  مایأتي ص لنا نم  جيرستخا ثالثا(
 .............................كتابتھا ب سب:..............فلأ  على  ت كتب ةط سومت زةمه -
 ..............................  كتابتھا ب سب:..................ءلیاا على ةطس ومت زةمھ  -
 

 : ب مناس وب بأسل  هلمیاا دامستخا في راطإلفا  نم ذريحرابعا( 
.............................................................................. 

 

فھم المقروء  فھم المسموع
 واستيعابھ وتذوقھ

 الكتابيالرسم  الظاھرة اإلمالئية
 ) الخط(

الوظيفة النحویة 
 والصنف اللغوي 

 المجموع

     4      5 3 2 6 20 
      

 االسم : ....................................
 

 الصف :................. 
 

 ھـ 1441التاریخ :  /    /  

 األسئلةنموذج                     اختبار القبلي لمادة لغتي للصف :         االبتدائي      

 منافس عالميًا –منتج للمعرفة  –منتم لوطنه  -رؤيتنا : متعلم معتز بدينه  

     المملكة العربية السعودیة    
 وزارة التعليم                                  

 نعيریةإدارة التعليم بمحافظة ال
 ابتدائية الصحاف         



 
 :  درجات (  3) الظاهرة اإلمالئية

 السؤال الثالث :
 : أكتبي ما یملي عليك : أوال 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسم الكتابي ) درجتان (:
 السؤال الثالث :

 اكتبي العبارة التالية بخط النسخ مع مراعاة القواعد الخطية التي تعلمتيھا
 
 

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

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

 
 

 درجات (: 6الوظيفة النحوية والصنف اللغوي ) 
 السؤال الرابع :

يرقا (أوال  
يايمثيييلتالیةاييلجملةايئ   

ي:يوبيلطلماييفقويييدوللجيايملئ 
 ب لكتاا رض مع لىإ ممتعة حلةرلإن ا
يييي

ةييعالمةينصبةياسمهيالحرفيناسخي يعالمةيرفعةيخبر

يييييإنيييي

 :ممایالي لصحیحةا  إلجابةا ريختاا ( ثانيا
 

 مدركون (. – نكیدر)م راءةلقا قیمة............. نیرئزالا تلی -1

 التأكيد(. –الترجي  –الحرف ناسخ )كأن( تفيد ) التشبيھ  -2

 
 :  لتالیةا لألفعاا نم آللةا مسا اتيھ   ثالثا(
 :......................................  دصع

 
 :.....................................                                                             فتح

  
 :..................................... رنش
 
 :...................................رثح

 
 
 

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

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

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

 قائدة المدرسة : دليل العجمي                              لكم التوفيق : نرجومعلمة المادة : نورة المحسن                    انتھت األسئلة 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 
  

                                   
 

 :درجات ( 4فهم المسموع ) 
 السؤال األول:

 :      تلميذتي الجميلة استمعي للنص ثم جيبي عن الأسئلة  -
   اختاري الجواب الصحيح:أوال(

   
 (شدید الحر -) شدید البرد          ومی في ثھاداحا رتج لقصةا -      

 (من بني النمر –الرجل الذي كان مع كعب بن مالك ) من بني حمير   -    
 
 ئةطلخاا رةلعباا  مماأ أطخ كلمةو لصحیحةا رةلعباا مماأ صح كلمة ضعيثانيا(  

 : 
 .( خطأ). لغابھا طسو یقطرلا بكع لض -
  .( صح). یھدل ءلماا ولصو لقب بكع تما -

 :      درجات( 5فهم المقروء )
 السؤال الثاني :

السليمة مضبوطة خالية ئية قراءة قراسارك نص ٌیعلى 
 : المطلوبیا جميلتي  ثم نفذي من األخطاء ممثلة للمعنى

 
  ت لمجتمعاا جھھاوات  لتيا ت یاد لتحا وعما ن أوال(

 ؟ إلنسانیة  ا
تحديات طبيعية واجتماعية هائلة في الموارد   

 المحدودة 
 

  مة(دالمستا  لتنمیةا) معنى ريختااثانيا( 
 .ربلشوا لألكا لمث ألساسیةا تالحتیاجاا -أ 

 نا.دبع نلمو لنا تالحتیاجاا رفیوت -ب 
 

 :  مایأتي ص لنا نم  جيرستخا ثالثا(
 . قبلها مفتوحاألنها ساكنة وم كتابتھا  ب سب تأهيلها – أنشأت:فلأ  على  ت كتب ةط سومت زةمه -
 .ألنها مكسورة وماقبلها ساكن كتابتھا ب سب.هائلة: ءلیاا على ةطس ومت زةمھ  -

 : ب مناس وب بأسل  هلمیاا دامستخا في راطإلفا  نم ذريحرابعا( 
 اإلسراف اإلسراف ياطالب .إياك وإسراف الماء                   

 

فھم المقروء  فھم المسموع
 واستيعابھ وتذوقھ

 الرسم الكتابي الظاھرة اإلمالئية
 ) الخط(

الوظيفة النحویة 
 والصنف اللغوي 

 المجموع

     4      5 3 2 6 20 
      

 ....................................االسم : 
 

 الصف :................. 
 

 ھـ 1441التاریخ :  /    /  

 نموذج األجوبة                    ختبار القبلي لمادة لغتي للصف :         االبتدائي     ا

 منافس عالميًا –منتج للمعرفة  –منتم لوطنه  -رؤيتنا : متعلم معتز بدينه  

     المملكة العربية السعودیة    
 وزارة التعليم                                  

 نعيریةإدارة التعليم بالمحافظة ال
 ابتدائية الصحاف         



 درجات (:    3) الظاهرة اإلمالئية
 السؤال الثالث :

 : أكتبي ما یملي عليك : أوال 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسم الكتابي ) درجتان (:
 السؤال الثالث :

 اكتبي العبارة التالية بخط النسخ مع مراعاة القواعد الخطية التي تعلمتيھا
 
 

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

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

 
 

 درجات (: 6الوظيفة النحوية والصنف اللغوي ) 
 السؤال الرابع :

يرقا أوال(  
يايمثيييلتالیةاييلجملةايئ   

ي:يوبيلطلماييفقويييدوللجيايملئ 
 ب لكتاا رض مع لىإ ممتعة حلةرلإن ا
يييي

ةييعالمةينصبةياسمهيالحرفيناسخي يعالمةيرفعةيخبر

 الضمة  ممتعة الفتحة الرحلة  يإنيييي

 :ممایالي لصحیحةا  إلجابةا ريختاا ( ثانيا
 

 (. مدركون – نكیدر)م راءةلقا قیمة............. نیرئزالا تلی -1

 التأكيد(. –الترجي  – التشبيھالحرف ناسخ )كأن( تفيد )  -2

 
 :  لتالیةا لألفعاا نم آللةا مسا اتيھ   ثالثا(
 مصعد      :. دصع

 
                                                              مفتاح         :.فتح

  
  منشار       :.رنش
 
 محراث   :.رثح

 
 

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

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

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

 يل العجمي معلمة المادة : نورة المحسن                    انتھت األسئلة : نرجو لكم التوفيق                             قائدة المدرسة : دل


