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 منطقة عجمان التعليمية
 مدرسة الحكمة التعليمية 

 قسم العليا بنين
 

اللغة العربية  أوراق عمل  

 الصف السادس

م 6102 /  6102 للعام الدراسي  

 كمال القدومي / موجه املادة أ

 
 

...................................................... .......................اسم الطالب 

()            شعبة      السادسالصف   

 قمة التميز

ولكن قمة من التميز أن تنطلق إىل أهدافك البعيدة بعزمية ونشاط

واعلم دائًما التميز أن حتتفظ بعزمك ونشاطك إىل أخر الشوط  

                     اليرضى دون القمة.... أن املسلم عالي اهلمة 

 فريق اللغة العربية
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 : ......................................االسم                                  دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة  

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       ــــــة الحـكمة الخــاصةمـــــدرســ  
 

 

 

 :إقرأ القطعة التالية ،ثّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها 

 لزالزلا

إّن أرهب المناظر وأغربها على اإلنسان أن يرى األرض ، هذا الجرم العظيم ، بما رسا 
ع في قراره من البحار ، ينتفض أحياناً أو فوقه من الجبال وانبسط عليه من السهول واجتم

ثّم يرى الجبال تهوي من أماكنها ويرى القصور واألبنية العظيمة تتبعثر على . يميُل 
الحضيض ، ويرى البحار تثب في أعالي الهواء كما يثب رشاش الغدير إذا حذْفَت ماءه 

 .بحجر

أديم األرض صعداً ،  فمنها ما يكون عموديا ينتفض به:وحركة الزالزل على أنواع 
ومنها ما يكون أفقياً تمور به جوانبها ذهاباً وإياباً ، ومنها ما يكون موجياً يعلو به مكان 

 .ويسفل آخر كحركة األمواج في اليّم ، ومنها غير ذلك 

وغالب هذه الحركات ناشئ عن النيران المستبطنة لألرض ، وهي تختلف بين 
ها ، واضطرابات عظيمة تحدث عنها االنقالبات الهائلة اهتزازات خفيفة يُكاد ال يُشعر ب

 .والدمار المخيف

وأشد أنواع الزالزل تدميراً وأعظمها هوالً ما كانت حركته عمودية ، فتتطاير به المواد 
فجأة في الهواء ، حتى ترى المنازل بما فيها من السكان وغيرهم ، تثب إلى ارتفاع شاهق 

سبب تمّدد الغازات أو المواد السائلة في باطن األرض وهو يحدث ب. ثم تسقط حطاماً 
 .وطلبها للخروج ، فتدفع قشرة األرض لتفتح لها منفذاً ،فيتطاير ما عليها بقوة الصدمة 

 أرسم دائرة حول الجواب الصحيح

 ؟" الجرم " ما هو معنى كلمة  ( 1

 الجبل  -                 اإلنسان   -         األجرام       -              الكوكب      -

 أي أنواع الزالزل أشد تدميراً وتأثيراً ؟( 2

 الذي حركته عمودية  -                       الذي حركته دائرية    -

 الزلزال الخارج من باطن األرض  -                    الذي يحدث في الجبال    -

-فهم المقروء  -مهارات عامة    
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 ؟ أي هذه األنواع من الزالزل لم تذكر في القطعة( 3

 الدائرية   -            األفقية     -         العمودية     -                الموجية    - 

 ما أثر الزالزل في الجبال ؟( 4

 تثبتها في أماكنها السابقة  -                        تهوي بها من أماكنها       -

 تبعثرها بين البحار الهائجة  -                               ال تؤثر فيها أبداً      -

 ما أهم األسباب التي يكثر عنها حدوث الزالزل ؟( 5

 بسبب الحركة الدائمة لألرض  -                بسبب كثرة األمواج في البحار      -

 بسبب االهتزازات  -          بسبب تمّدد الغازات في باطن األرض   -

 تمور به جوانبها ؟" ملة حسب الج"  تمور" ما معنى كلمة (6

 تتحرك  -            تنفجر      -             تتطاير      -               تنبسط      - 

 ؟" لتفتح لها منفذاً " على ماذا تعود الهاء في جملة ( 7

 األرض   -        االنقالبات      -             الزالزل      -            الغازات     -

 ي هذه الصفات مناسبة تماماً لهذه القطعة ؟أ( 8

 علمي اجتماعي  -   أسلوب قصصي   -وصفي علمي    -           وصفي فني    -

 ما معنى كلمة اليّم ؟( 9

 البحر   -         الزلزال     -                 الموج      -             األرض      - 

 حسب القطعة ؟" المرعب"أي هذه الكلمات معناها ( 11

 العظيم  -             الغدير     -                   المخيف     -           الهائل     -

 كم فقرة في هذا النص ؟( 11

 أربع  -            ثالث        -          فقرتان        -        فقرة واحدة        - 

 نص ؟من ال(  ذهاباً ) كلمة ( عكس ) ما ضد ( 11

 ارتفاع -         اضطرابات    -                إياباً     -                   ينتفض   -

 من النص ؟" يسفل"ما عكس كلمة ( 13

 تتطاير  -          يعلو      -            حضيض    -                    شاهق       -
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 ( :رسا ) ما هو الفعل المضارع  من الفعل ( 41

 يرسي  -         يرسى         -           يرسو    -                      يرسا     - 

 :ما معنى كلمة األسفل من النص ( 15

 الصدمة   - شاهقة        -          السائلة         -               الحضيض         -

 عنها تعود ل تحدث  جملة الهاء ب( 41

 عظيمة  -       اضطرابات       -            خفيفة         -        اهتزازات      -

 من النص ؟" عالي " ما مرادف كلمة ( 41

 إياباً  -         سائل        -                    شاهق     -            عظيم        -

 :ما معنى كلمة منفذاً ( 41

 مخرجاً  -           موضعاً       -            مكاناً      -           مدخالً        -

 ما نوع هذا النص ؟( 19

 فكاهة  -            خاطرة     -           قصة     -            مقال علمي     - 

 :استخرج من الفقرة األولى ثالثة افعال مضارعة ( 11

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

 :ج من الفقرة األخيرة خمسة حروف معاني استخر( 11

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

 ما هي الكارثة الطبيعية التي يتحدث عنها النص ؟( 22

 الفيضان  -     البركان     -        الطوفان     -                  الزلزال      -     

 

 

 

 

 

 

 

 
 فريق اللغة العربية                  
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 : ......................................االسم                                  ت العربيـة المتحــدةدولة اإلمـارا  

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 

 أقرأ األبيات اآلتية ثم أجب

 وترى الحياة مكاسباً ونقوداً              إن كنت تزعم أن  قلبي واهم    

 كسب الحياة تسلطاً وجحوداً               أو تدعي أن الرجاحة أن ترى   

 يداً وتراحماً يثري الحياة ررص              فأنا أرى عيش الكرام تسامحاً  

 ختر المعنى المناسب للكلمات األتية ا

  (الرجاحة    - تدعي   -الزعامة )                .............تزعم 

  (  يخسر -  يقلل  -  يزيد)               ........... يثري 

 (قالب  -  قلوب  -  أقالب)      ........... جمع كلمة قلب 

 إنشائكوظف الكلمات اآلتية في جمل من  (ب ) 

 الرجاحة.................................................: 

 التسلط..................................................:. 

أستخرج من القصيدة ثالث جمل خبرية ، وثالث جمل انشائيىة   -:السؤال الثاني 
 ،أكتبها وفق الجدول

  األسلوب الخبري

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

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

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

  االسلوب األنشائي

 ............................................................. .. نوعه.................... 

  ............................................................... نوعه.................... 

  ............................................................... نوعه.................... 

 

-فهم المقروء  -مهارات عامة    
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 في النص رتب األفكار األتية حسب ورودها  -:السؤال الثالث

              الحياة ليست مكاسب مادية)                 ( 

                          العطاء بال حدود)                 ( 

               الدعوة الى الحب الصادق   )                 ( 

  الى نبذ العداوة بين الناس     الدعوة )                 ( 

 :أبحث في األبيات عن  -:السؤال الرابع 

 ..............،............،..............الفاظ إسالمية -

 ........،  ...............، .............عاطفة وجدانية صادقة -

 .................،........... أن طلب الشاعر ممن يريد أن يحيي حياة سعيدة -

 علل -:السؤال الخامس 

  الصادق بين الناسدعوة  الشاعر الى الحب 

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

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

 رأي الشاعر في أن عيش التسامح والتراحم يثري الحياة 

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

......................................................................... 
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 : ......................................االسم                                  دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة  

 )       (شعبة        السادسالصف                             لتعليميـــــةمنطقـــة عــــــجمان ا  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 

عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين يشتركان في صفة واحدة ويزيد : التشبيه هو
 .باستخدام أداة للتشبيه ،أحدهما على اآلخر في هذه الصفة 

المشبه و المشبه به و أداة التشبيه و وجه : للتشبيه أربعة أركان هي: أركانه
 .الشبه

تكون األداة .ركنان أساسيان ال يقوم التشبيه إال بوجودهما ( المشبه و المشبه به  
 ..حرفا أو اسما أو فعال

 لدينا أيضاً هذا المثال التوضيحي أكثر

 (ي الشجاعة الرجل كاألسد ف) 

 الرجل: المشبه

 األسد: المشبه به

 الكاف: أداة التشبيه

 ةلشجاعا: وجه الشبه

 ويمكن ألداة التشبيه أن تكون حرفاً أو اسماً أو فعالً 

 يماثل   -يشبه —شبيه  —-مثل  —الكاف 

 حدد  أركان التشبيه في الجمل األتية

 البنت مثل القمر في جمالها 

 .......................-:المشبه به    ............................-:المشبه

 :.......................أداة التشبيه    :........................وجه الشبه 

 الطعام كأنه البحر في ملوحته

 :...................المشبه به             :......................المشبه 

 :..................أدة التشبيه             .:................وجه الشبه 

 

ة  مهارات عام  
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 الصديق يشبه األخ في عطفه

 :....................المشبه به             :.......................المشبه 

 :..................أداة التشبيه            :...................وجه الشبه

 الجندي مثل األسد في قوته      

 :.........................المشبه به     :.............................لمشبها     

 :.......................وجه الشبه       :......................أداة التشبيه     

   

 الثوب كالثلج في بياضة  

 .......  :..................ا لمشبه به :......................... ا لمشبه        

 .........................أداة التشبيه    :......................وجه الشبه      

 اكمل الجمل اآلتيه بما هو مطلوب من بين األقواس -:السؤال الثاني 

 (وجه الشبه ....................                         ) العلم كالنور في 

 (وجه الشبه .                               ) ..............أنت كاألسد في 

 (أداة تشبيه ) الرياح في سرعتها                    .......... السيارة 

 وجه الشبه —المشبه.........                        ) مصباح في ........... كأن 

 

 

 تابتها بهذا الشكل         أضع الحركة على الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة ثم أذكر سبب ك

 سبب كتابتها متطرفة الهمزة

 ...................................................................... يجرؤ

 ...................................................................... دفء

 ...................................................................... قارئ

 ...................................................................... لؤلؤ

 ...................................................................... سماء

 ...................................................................... مملوء

 ...................................................................... ءبطي

-إمالء   -مهارات عامة    

 

 

www.almanahj.com



9 
 

 : ......................................االسم                                  دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة  

 )       (شعبة        السادسلصف ا                            منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 

 اقرأ  أليات اآتية ثم أجب عن األسئلة اآلتية -:السؤال األول 

يا أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب **
 **عضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا تواٌب رحيمُ ب

 كيف صورت اآلية الكريمة من يغتاب أخاه المسلم ؟

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

 استخرج من اآليات السابقة  • 

 ......................................عنه هللاما نهانا • 

 .....................................وما أمرنا به هللا • 

 راألجابات الصحيحة من بين األقواساخت

 (كره   -ثواب    -  ذنب( ...............................)  اثم )  معنى كلمة  

 (حب   -أقتربوا  -ابتعدوا  )            ...............            ضد اجتنبوا 

 حدد نوع األسلوب  فيما يأتي

 (...............................اسلوب  ) ياأيها الذين  ءامنوا 

  ( ...........................اسلوب ) اجتنبوا كثيرا من الظن 

    (........................أسلوب )أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا.  

 

 

 

 

 

 

-فهم المقروء  -مهارات عامة    
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 : ................................االسم                             دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة   

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 

 -:اقرا النص ثم أجب عن االسئلة التالية 

يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّالةَ َوأُْمْر :  قال هللا عز وجل في سورة لقمان في وصية لقمان البنه

ْر * َعْزِم األُُموِر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذِلَك ِمْن  َوال تَُصعِّ

َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر  َواْقِصْد فِي * َخدََّك ِللنَّاِس َوال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ

َ * َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر  َر لَُكْم أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ  َسخَّ

َما فِي السََّمَواِت َوَما فِي األَْرِض َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً َوِمَن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل 

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكتَاٍب ُمنِيٍر     [ 11 -17:لقمان]فِي َّللاَّ

 -:على ما يلي ـــ استخرج من النص السابق ما يدل  4

  النهي والتنفير...................................................... 
   النصح واالرشاد.................................................. 
 العتب واالستنكار...................................................... 

 -:تدل على المعاني التالية  ـــ  استخرج من النص الكلمات التي 2

 اخفض صوتك...................................................... 

   تميل وجهك تكبرا.................................................. 

   أتم النعم............................................................. 

 -:لتالية وما يدل على ضد الكلمات ا

  أخطاك ..................              وانه................................... 

  باطنه              ................المنكر..................................... 

 -:في كل جملة مما يأتي وفق السياق ( أقام ) ـ  اكتب معنى كلمة   3

 .....................................................       .أقام دمحم عند صديقه

 ......................................................أقام البناء البناء       

 .....................................................أقام الحاكم العدل       

-فهم المقروء  -مهارات عامة    
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 : ................................االسم                             دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة   

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 

 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: ألولالسؤال ا
 

 :واالسم النكرة في الجملة السابقة ه. كتبت رقية كتاب -0

 .قال شيء مما سب -د         .      كتاب -ج              هيفاء -ب  كتبت          -أ

 :المعرفة هي كل اسم يدل على -6

 .كل ما سبق -د    .   زمن معين -ج      شيء غير معين -ب  .      شيء معين -أ

 :الفراغ السابق هو العلم المناسب لتكملة. قبلة المسلمين............ إنّ  -3

 .بارود -د                   محّرم -ج           . الكوثر -ب             .الكعبة-أ

 :في الجملة السابقة هو( أل)المعرف بـ .  إن الوقت غير مناسب -4

 .الشيء مما سبق -د    .      إن -ج           . مناسب -ب    .             الوقت -أ

 .في الجملة................. المضاف يعرب حسب -5

 .حالته -د .           عدده -ج               . شكله -ب.                موقعه -أ

االسم الموصول المناسب للفراغ . قدمتها األم......... تأملُت أصناف الزهور -6

 :السابق هو

 .الذين -د          .          اللذان -ج         .ذيال -ب   .              التي -أ

 ......................و: ................. الضمائر نوعان هما -2

 مكبرة ومصغرة -ج          . مبسطة ومركبة -ب  .  منفصلة ومتصلة -أ

 :ضمير المتكلم المناسب للفراغ السابق هو. بائعان ماهران.............. -8

 .هنّ  -د         .                      هم -ج         .  أنا -ب.              نحن -أ

 :ضمير المخاطب المناسب للفراغ السابق هو. حماة الوطن.............. يا شباب   -9

 .أنتما -د             .        أنت -ج        . أنتنّ  -ب    .                أنتم -أ

 :ضمير الغائب المناسب للفراغ السابق هو: مكان تلقي العلم...........  المدرسة -01

 هم -د                 هما      -ج          هما    -ب                 هي      -أ

 

 مهارات عامة  
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 : ................................االسم                             دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة  

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 

 

 
 :يليضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة فيما : ال الثانيالسؤ

               
 

 

 اإلجابات جذر السؤال م

 الجملة التي بها نكرة في الجمل اآلتية 0
 .قطفت سعاد ثمرة -ب.           قطفت بثينة الثمرة -أ

 .استخدم العرب البوصلة -د          ختمت القرآن   -ج

 الكلمة التي تدل على علم 6
 حصان -الولد                         ب -أ

 سيارة -د         دراجة                   -ج

 الكلمة الغير معرفة بأل فيما يأتي 3
 هللا -الجنة                          ب -أ

 القصواء -نبي                         د -ج

عند إضافة كلمة المسرح إلى كلمة  4

 خشبة تصبح

 المسرح   -المسرَح                          ب -أ

 المسرح   -د      المسرحِ                  -ج

 عند اإلشارة إلى كلمة حسان نقول 5
 هؤالء حسان -هذان حسان                   ب -أ

 هذا حسان -د        أولئك حسان                  -ج

2 
اسم الموصول الذي يناسب الفراغ في 

 :قولنا

 (تعبت من أجلي........... أحب أمي)

 الذي -التي                               ب -أ

 الذين -الالتي                            د -ج

2 
ال  لهموإذا قيل :" في قوله تعالى

...."   .قالوافي األرض  اتفسدو

 :الضمائر كلها

 متصلة -منفصلة                           ب -أ

 للمفردة -للمفرد                            د -ج

أنصار  ننحقال الحواريون :" قال تعالى 8

 :استعمل في اآلية لـــ نحنالضمير " هللا

 المتكلمة المفردة -المتكلم المفرد                   ب -أ

 المخاطبين -جماعة المتكلمين                 د -ج

ضمير المخاطب الذي يناسب الفراغ في  9

 (حفظنا السنة : ).............قولنا

 أنتَ  -ب    أنِت                           -أ

 أنا -نحن                              د -ج

 :ضمير الغائب المناسب للفراغ في قولنا 01

 (أوتاد األرض ..........الجبال) 

 هم -هي                               ب -أ

 هو -هن                              د -ج

  -وحن –مهارات عامة 
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 : ................................االسم                             دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة   

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 
 :السؤال الثالث

 : طين تحت المضاف إليه فيما يليضع خطاً تحت المضاف وخ -(أ )      

 "ليلةُ   القدِر ِ   خيٌر ِمْن ألِف َشهٍر : " قال تعالى          

 
 .استبدل اسم اإلشارة للقريب باسم إشارة للبعيد ثم أعد كتابة الجملة -(ب)      

 .  هـذا رجل شجاع -               
 .رجل شجاع .........  -               

 
 :حّول االسم الموصول من المفرد إلى المثنى في الجملة التالية -(ج)      

 
 .   الطبيب الذي في مركزنا الصحي ماهرٌ  -          
 .في مركزنا الصحي ماهران .............الطبيبان  -          

 
 :السؤال الرابع

فمن  ،اسميلها اسم من  وشققتٌ الرحم،  خلقتٌ أنا : " ورد في الحديث القدسي -(أ ) 
 "وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتّها بتته 

 
:                                                                 استخرج من النص ما يلي -   
 .........................: ضميراً متصالً في محل رفع فاعل -1
 .................................: ضمير متصل في محل جر باإلضافة - 2

                                   

 :اجعل كل ضمير مما يأتي مبتدأ وأخبر عنه بخبر مناسب –
 .......................نحن  -1
 ......................هي  -2

 
 
 

  - وحن - مهارات عامة 
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 ضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة: سماخالسؤال ال  

 اإلجابات جذر السؤال م

1 
الجملة التي بها معرفة من 

 الجمل اآلتية
 قطفت سعاد ثمرة -ب.                 قرأ تلميذ مقاال -أ

 جاء تلميذ مجتهد -أقرأ كتابا في ساعة            د -ج

2 

ناقة الرسول صلى هللا القصواء 
 عليه وسلم

كلمة القصواء في الجملة 
 :السابقة

على إنسان                 علم -علم على حيوان                ب -أ
 علم على زمان -علم على مكان                د -ج

3 
الكلمة التي تدل على علم في 

 :الكلمات اآلتية
الهواء                                                                                   -البنت                                   ب -أ

 البجر -الطريق                                   د -ج

4 
(. كتاب القراءة نظيف:)في قولنا

 :معرفة ألنها( كتاب)كلمة 
مضاف                                                                     -بعلم                                   -أ

 اسم موصول -د       اسم إشارة                      -ج

5 
اسم اإلشارة الذي يناسب الفراغ 

بقرات : )............ في الجملة
 (ترعى العشب 

هذا                                                                                          -هذه                                     ب -أ
 هؤالء -د                    أولئك              -ج

6 

جملة الصلة التي تناسب الفراغ 
 :في الجملة

 ........عاد المجاهدان  اللذان) 
) 

انتصروا                                                                                             -انتصرا                                    ب -أ
 انتصر -انتصرن                                  د -ج

7 

الضمير الذي يناسب الفراغ في 
 :الجملة

قالت المعلمات عن )
تعبنا في .......... أنفسهن
 .تربيتكم

 أنا -نحن                                          ب -أ
 هن -أنتن                                        د -ج

8 

ير الوحيد المنفصل في الضم
قال هي عصاي : ) قوله تعالى

أتوكأ عليها، وأهش بها على 
 ( غنمي ولي فيها مآرب أخرى

 ها -هي                                           ب -أ
 األلف -ي                                           د -ج

9 
 
 
 

لو كان . نحن نحب والدنا ونقدره
 :د، فسوف يقولالمتكلم واح

أنت تحب والدك  -ب÷         هو يحب والدي ويقدر -أ
 وتقدره

 نحن نحب والدنا ونقدره -أنا أحب والدي وأقدره     د -ج

www.almanahj.com
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ضع دائرة حول الحرف الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة : سداسالسؤال ال
 :                     فيما يلي

 : العلم في اآلية السابقة هو" آية من آيات هللا  سبألقد كانت : " -    1
 .مساكنهم -د                  .   آية -ج            . كان -ب    .                سبأ -أ

 
 .....................فاكتسب بها( أل)كل اسم سبقته( أل ) المعرف بـ  -2  

 . ال شيء مما سبق -د   .      اإلضافة -ج      .التنكير -ب     .      التعريف -أ  
 
ً ................ المضاف إليه -3    . دائما
ً  -ب.           مجرور -أ ً  -ج        . مرفوعا ً  -د          .        منصوبا  . مجزوما
 
 . إلى شيء معين................. هو اسم يستخدم في: شارةاسم اإل -4 

 . نعيد -د                   .   نزيد -ج          . نفيد -ب  .            اإلشارة -أ  
 
 :، يسمى[ .دمحمهذا : ]كلمة دمحم في قولنا -5 
 . نكرة -د       .   معرفاً باإلضافة -ج      .مشاراً إليه -ب   .        مضافاً إليه -أ
 

 .......... .هو اسم اليتم معناه إال بجملة تأتي بعده وتسمى :االسم الموصول -6   
 .                                جملة اسمية -ج            .صلة الموصول -ب       .     جملة اإلضافة -أ 
 

 .....................ضمير المتكلم فيما سبق. عضو في نادي اإلنترنت أنا -7   
 . في محل رفع مبتدأ -ب  .           رفع خبر في محل -أ                     
 .في محل جر -د.                  في محل نصب -ج                     

 
 .................... . إن لم تحافظوا على الدرس فبئس التالميذ  -8  
 . أنتَ  -د                  .       أنتنّ  -ج            . أنتم -ب   .            أنتما -أ  
 
 اذكر الضمائر التي تقع في محل نصب وجر  -9  
 (   ياء المتكلم)-ج(                  هاء الغيبة)-ب(         كاف الخطاب)-أ 

                      
 :الفعل المناسب للفراغ السابق هو.على جني الثمار........... همام وخالد -11 

 . تدّربن -ب.                                     تدّربوا -أ                      
 . ّرباتد -د.                                      تدّربتُ  -ج                     
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 : ................................االسم                             دولة اإلمـارات العربيـة المتحــدة   

 )       (شعبة        السادسالصف                             منطقـــة عــــــجمان التعليميـــــة  

 :توقيع ولي األمر                       مـــــدرســــــــة الحـكمة الخــاصة  
 

 

 
 
 :ضع دائرة حول الحرف الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة: السؤال األول  

 اإلجابات جذر السؤال م

 [الجمل]في كلمة ( أل) 1
                        شمسية                                                       -ب  قمرية                   -أ

 تنكيرية -د    أصلية               -ج

 [إقرأ]الرسم الصحيح لكلمة 2
أقرء                                                                        -ب                       اقرأ -أ

 اقرئ -د   اقرء                    -ج

 [إسماعيل]همزة كلمة 3
وصل                                                                      -ب   قطع                      -أ

 متطرفة -د   متوسطة              -ج

 [ءاْشتَبك]ةالكتابة الصحيحة لكلم 4
اْشتَبك                                                                                   -ب  أشتبك                          -أ

 إشتبك -ائشتبك                           د -ج

 [ارسموا]الحرف الزائد في الفعل 5
الواو                                                                                -ب    األلف                       -أ

 الراء -د    السن                       -ج

6 
[. عمرًوا]أحب المصريون 

 [عمروا]الكتابة الصحيحة لكلمة 
                                                                 عمرًو            -ب عمًرا                      -أ

 عمر -د     عمراًو                -ج

 [هذا]الحرف المحذوف من كلمة 7
     الياء التثنية                                                     -ب  األلف                    -أ

 الكسرة -د  الواو                       -ج

 [الكن]الرسم الصحيح لكلمة 8
ألكن                                                                                 -ب  لكن                          -أ

 الاكن-د    اليكن                       -ج

9 
[ لهو]من األخطاء الشائعة كتابة

 والصواب
لهوو                                                                                 -ب لَهُ                            -أ

 لهوا -د الهو                         -ج

11 
هكذا [ يٌرنصغ]تُْكتُب كلمة
 والصواب

صغيٌرا                                                                                   -ب صغيٌر                      -ا
 صغيرون -د   صغيرا                    -ج

 
 

 
 

  ءالمإمهارات عامة 
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  لى اإلجابة الصحيحة فيما يأتيضع دائرة حول الحرف الذي يشير إ: السؤال الثاني
 

                     همزة الوصل هي همزة                                                                                                            -1    
           .تنطق في ابتداء الكالم وال تنطق عند وصله بما قبله -أ

 .             تكتب في ابتداء الكالمال -ب
 .   في ابتداء الكالم قوال تنط بال تكت–ج 
 .في ابتداء الكالم وال عند وصله بما قبله قال تنط -د

 
:                       همزة متحركة تقع في أول الكلمة وينطق بها في ابتداء الكالم وفي درجه هي  -2 
 .الهمزة المتطرفة -ب                          الهمزة المتوسطة               -أ
  .همزة القطع -د.                                          همزة الوصل -ج 
  
 : الرسم الصحيح لهمزة الوصل هو -3 

 (. أَ )  -ب(.                                           ا )  -أ               
 (. أٌ )  -د(.                                           إٍ )  -ج              

 
 أي المفردات التالية همزتها همزة وصل ؟ -4  

 . أسرعت    -ب.                                            ارتحل -أ               
 . يلإسماع -د.                                        إبراهيم -ج              

 
 : واو زائدة في حالتي( عمرو) تلحق كلمة  -5 

 . النصب والجر-ب.                                   الرفع والنصب-أ               
 .الرفع والجر-د.                                    الجر والنصب-ج              

    
 .. :................واو الجماعة ال تلحق إال -6 

 . األسماء -ب.                                         األفعال -أ                 
 .ال شيء مما سبق -د  .                                  الحروف -ج                

 
 :كلمة حذف منها حرف في الكتابة، وهي تفي المفردات التاليا -7 

 . الرحيم -ب                                             .ليت -أ                
 . القادر -د.                                         الرحمن -ج               
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