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 سادسملستوى الغة العربية امادة الل

 

   

ىل )ة(قادرا  )ة( يكون التلميذ  : ع

 

I.  اجملال الرئييس الأول : القراءة 
متواصةل.  1 راءة نص قراءة   ق

 احرتام عالمات الرتقمي يف قراءته. 2

اء احلروف حقها. 3 عط ق السلمي وا  لنط  ا

جابة عىل أأس ئةل الفهم.  4  ال 

مفيدة. 5 يف مجل  وظيف مفردات النص   ت

ج عىل غرارها. 6  مالحظة أأساليب النص والنس

 حتديد احملتوى العام للنص. 7

لنص وا براز فقراته واكتش 8 ل ا .حتلي أفاكر الرئيس ية   اف ال

ور الفنية للنصوص الأدبية. 9 لص  متيزي ا

II. اجملال الرئييس الثاين :الرتاكيب 
 +املبين للمعلوم واجملهول. الالزم واملتعدي  -1

لنواخس الفعلية واحلرفية -2 أجهل, ا ق ول  +املفعول املطل

لنعت احلقيقي والسبيب -3  +املفعول معه. +التوكيد +البدل ا

ال  - 4  .املنادىوامجلةل احلالية +احل

لمتيزي امللفوظ وامللحوظ -5 لعدد ا  .+متيزي ا

ىن  -6 ملس تث   وغري وسوى.  لب  ا

 

 

III. اجملال الرئييس الثالث :الرصف والتحويل 
ح واملعتل -1 لفعل الصحي اقص. ا  :املثال والأجوف والن

رد واملزيد -2  +املقصور واملنقوص واملمدود. اجمل

رد واملزيد -3 ب. اجمل  +النس

مس  -4  الأةل واسام الفاعل واملفعول.ا

من الثاليث وغريه -5 لتفضيل  مس ا  +العدد واملعدود؟ ا

سام الزمان واملاكن -6  +مصدر الثاليث وغري الثاليث. ا

IV. اجملال الرئييس الرابع :ال مالء 
ملنقوص واملقصور واملمدود. -1 وين يف ا لتن  ا

اء املربوطة واملبسوطة. -2 لت  ا

ألف))ابن((. -3 زات الوصل والقطع وأ  مه

زة -4 هلم  .املتوسطة واملتطرفة ا

ة  -5 لف اللين  مقصورة وممدودة.الأ

V. :ال نشاء اجملال الرئييس اخلامس 
رتيب لكامت لتكوين نص اتم ذي معىن. - 1  ت

عىل فقرة  اتمة ذات معىن.- 2  ترتيب مجل للحصول 

هناية لقصة او حوار.....- 3  وضع بداية أأو 

مقدمته وعرضه وخامتته - 4 نشايئ بتحديد  وضع تصممي موضوع ا 

ارصه.  وعن

ابة موضوع ا نشايئ  واس تعامل عالمات الرتقمي- 5  .كت
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ِقميِ  ْ َماِت الرتَّ عاَل ُمْحرَتِماً  ـ  اٍت  َمرَّ ةَ  دَّ ِع ـ  ُمتَأَن ِيةً  اِت  ِاْقرأأ النَّصَّ ِقَراَءةً  َم َو الََْكِ ارِجِ احلُُروِف  ِلميُ لَِمَخ  .،و النُّْطُق السَّ

ني:    (1 رشح الَكمت ـ  أأ   ـ أأ 

                         = ا  انفع =                                                      ـ  يركز   ـ 

د          ـ أأكتب ض   :    ـ بـ 

ف                                          ≠ـ أأكرث                                       ≠ـ العن

نوعية النص: (2 دد   ـ أأح

اةل         □حوارـ        □ ـ قصة                                  مق اةلـ          □ـ   .                       □رس

ا عنواان ـ أأقرتح (3  .... ………………………………………… .للنص مناس ب

 

المؤسسة : ..........................................................................  

....................التاريخ.............................................................:اسم التلميذ  
 

لعاب تعترب حركية و  ، حدين ذا سالحا الفيديو أأ كتساب همارات  انفعا يف ا ن يكون  ميكن أأ

دراكية ذا ا  حسن ا  ل.  مضموهنا اختيار أأ ن ا  كرث ان يف تمتثل اخلطورة أأ لعاب هذه أأ  الأ

ب انتشارا و الطفل من تتطل لالعب أأ ب عامة ا سالي م أأ ف تتس  . واخلطورة بلعن

ن عليه الفيديو فالعب ض لكام البدين و العقيل النشاط من كبريا قدرا ويس هتكل يركز أأ  خا

بت مصريها تقرير يف يشرتك معارك ب دل  .  الصوارخي و الطائرات و ب

ن رصي، ا  ىل اجلهاز العصيب والب ثريا ع أأ ت لعاب يرتك  د قد بل هذا الصنف من الأ  تزدا

امن اخلطورة ف نتعمل حي ب العن سالي ىل نراه ما ونقدل اجلرامئ ارتاكب وأأ                        .الشاشة ع

راءةــــــالق  
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س تخرج (4 ن ـ أأ ايدل النص م لعاب فوائد عىل م                         .الفيديو أأ

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ذكر (5 اطر ـ أأ لعاب بعض خم                           .بلنص الواردة الفيديو لأ

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ني (6 ساس ية الفكرة ـ أأب                                          .الأخرية للفقرة الأ

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

س تنتج (7                                                    .للنص العامة الفكرة ـ أأ

……………………………………………………………………………………………………………… 

ل   -(8        وأأذكر التعلي أأ  أأ أأحصح اخلط مشكوةل خط لكامت  الية  بمجلل الت  وردت 

ل مجل أأ ا ا ل التصحيح خلط  التعلي

َرفيقَةُ البَََشِ  نَّ املَْعلوَماُت 
ِ
    ا

ِل  يِف التَّْحِصي َرْغبَةٌ  ميُذ املَْدَرَسةَ  ُد التَّال     يَْقِص

َل الُعْطةَل  ُمْمتَِعةٌ ِخال بِِرْحةَلٍ  مَ اَلْطفَاُل  ا     قَ

 

  

دول: 1 ا حسب اجل و صنفه فعال  س تخرج الأ  ـ ا

ل الفعليـــة مجلــــــ زم ا ل الال دي الفع ل املتع  الفع

ذ الفصل ل التلمي    دخ

   نصح الواعظ الناس.

 بـــراكيــــــالت
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مجلل التالية: ـ ضع سطرا 2 يف ا انئب الفاعل   حول  

ىن احملس نون                                     ـ ب ةُ أأ  لِْقيَِت الُْخْطبَ ـ أأ  املسجد.                                      ج 

روسك.                                   د ل  لهتم ـ  د  كَْت ُحقُوُق اجلَاِر.                                        نهُْتِ ـ اُ  ب 

مع الشلك: 3 الية  مجلةل الت عىل ا انخسا حرفيا  ل  دخ  ـ أأ

رعان.     ب ...................................................................        ←املمثالن  . 

مع الشلك:4 مجلةل التالية  عىل ا ا  انخسا فعلي دخل   ـ أأ

يف امللعب.   عبون احملرتفون  .................................................... ←الال . 

دول: 5 مال  اجل  ـ ا

ل مجلـــ  املفعول لجهل املفعول املطلق ا

تقرب هلل زم الرجل املسجد     ل

يَْرمُسُ لَْوحًَة.    الفنَّاُن 

ادئا. ه نوما  م الرضيع     ان

 

ا: -(6 اس هب تن اهرة الرتكيبيية اليت  بلظ مجلةل   أأصل ا

دة مفي ـ قرأأت قصة  يب ●                        ●          أأ   نعت سب

. ادِلٌ تَاذُ َخ س ْ اءَ اُل ـ َج د  ●                        ●       ب   توكي

اء الرجل اذليك ابنه. ـ ج  نعت حقيقي         ●                        ●    ج 

  . دعوون مجيعهم ـ حرض امل ابق      ●                        ●د  مط ل  د  ب
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الية حسب املطلوب -(7 ل امجلل الت  أأمك

ين  مسية)العصفور.........................أأجعب  (حال ج ا 

......... .  (حال ش به مجةل) الكتب......................... 

درسة......................... ىل امل ميذ ا  ل التال مفردة) أأقب  (حال 

عرابه حسب اجلدول: 8 وا  نوعه  و  ادى  س تخرج املن  ـ ا

ل مجلـــ دى ا ا عرابه املن  ا 

. الب العمل أأبَش    اي ط

يف الطريق. ل  ائقا مته س    أأ

راس تك. د يف  بري  اث اطمة     أأف

  

اسبـ 9 بلمتيزي املن مجلل  ل ا  : أأمك

امل.........  عظم الع

 زرع الفالح.........مقحا

1 ىن: 0 للمس تث مجلةل املتضمنة  سطرا حتت ا  ـ أأضع 

لَّ                                الْقَْومُ  ا  اءَ  ـ َج ْم. أأ  الْقَْومُ ُجلُّهُ اءَ  ـ َج داً.                               ج   َزيْ

بُوهُ.                               دُّ أَ ُذ الُْمِج اءَ الت ِلِْمي ـ َج د                                 . ْم يُعهُ الْقَْومُ مَجِ اءَ  ـ َج  ب 

 

 

 

 



 

6 

 

 

تبعرث  (  1 ـ  ـ  كتب   ل   س تعم فعال الآتية حسب اجلدول:    ) ا ف الأ  ـ صن

د جمـــــرد ة مزيــــــ د اي  أأحرف الز

   

   

   

 

الية حسب اجلدول: 2 ف الَكامت الت   ـ صن

ـ                  نْيا   ـ   ادلُّ يَْسقــِي   ـ  ايِن  ـ   البَ اء   يََشــ ـ   ِذكرى  ـ   ـ  اجلَاين  اءٌ   َرَج َدى(.)  ْهتَ ـ   ِا  َصْفَراءُ   

ود الاســـم املنقوص الاســـم املقصور د  الاســـم املم

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  

مع الشلك:  3 ني قوسني نكرة  ل الَكامت املوجودة ب  ـ أأجع

اِعــــي(.     ــى الرَّ اء )الفتَـ ـ َج ....................................................... ←أأ  . اءَ   َج

اِعـــي(.  ـَــى الرَّ يُْت )الفت َرأَ ـ  ..................................................... ←ب  . يُْت   َرأَ

اعـــي(. ــى الرَّ ِبلفتَـ لْتَقَْيُت ) ـ ِا ................................................. ←ج  . لْتَقَْيُت ِب   ِا

 الصرف و التحويل
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سامء التاليةـ  4   ىل الأ نسب ا   ا

ليه املنسوب  املنسوب ا 

  بيئة

ان نس   ا 

رسة د   م

 

ل اجلدو ـ  5  حسب املطلوب: لأأمك

ل ل الفع ع ا  امس املفعول امس الف

   راسل

   دفع

د    هم 

 

ملأ ـ 6  اجلدول: أأ

ل مجلـــ ان ا ان اســـم املكـــ لـــة اســـم الزمـــ ســــم الآ  أأ

ِس. ْم َمْغرِب الشَّ َد  ِعْن     ِجئُْت 

ِس الُعلَماِء. ِل َمْج يِف      َجلْسُت 

اد اً. ِمنَْشاراً َح اُر  َل النَّجَّ تَْعَم س ْ     ِا

 

ن الفعليصأأ ـ  7 م ل   كرُب  : غ امس التفضي

د ا.......... أأمح س ن خوانه   ا 
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اس بة: 8 انة املن يف اخل مة)+(   ـ ضع العال

ل الـــم الفعـــــ ف هممــوز س ل مضعـــ ا  انقــــص أأجــــوف مثـــ

       قىض

ا        منن

       وعد

       مــــــددت

دأأ         ه

       يبحث

 

 

 

ماكن النقط:1 اء املناس بة   ـ ضع الت

                         ٌ.... ا يَط نَش ِ ـ        َل....ٌ       ُمَمث ِ ـ       ُسكُو....ٌ       ـ       ا.....ٌ        فت

ا:أأ ـ  2 تتضمهن يت  بهلمزة ال لكمة  ل لك   ص

مهـــــزة الوصل ــاعٌ                                    ـــ ــــــ مْجَ  ا 

مهــــــزة القطع   ـــاِن                                    ـــ ــــ ثْنَـــ  ِا

3 : ُن ( بْ و   )  ُن (   أأ بْ مس تعمال  ) ِا ل   ـ أأمك

ْسالَمِ. ل  ُف ا ْي س َ ُهَو  ...... الَولِيِد  ادِلُ   ـ َخ  أأ 

َمِة. احُب املُقَد ِ ُهو َص ون  ..... َخدْلُ . . ـ   ب 

 اإلمــــــــــالء
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بهلمزة املناس بة: 4 ل   ـ أأمك

 ٌ... . ـ        بُطْ  ...ُل          ا  َمَس ـ           وٌس         ُ. . . ُر  ـ        ..ْ ٌس         .  كَـ

 

 

ن  -1  م رقام  ابة الأ بكت ىل  1رتب الأحداث التالية   :  6ا 

لبيه. -أأ  وقرر الوفاء بوعده  بحلاسوب  د كثريا   فرح أأمح

موعد ادلخول املدريس. -ب  اقرتب 

للوقت.  -ج مضيعة  وادله حبجة انه   رفض 

اسوب. -د وادله بَشاء ح  فقررامحد أأن خيرب 

اءه. -هـ  وادله الفكرةورافقه لقتن ن   اس تحس

.   -و س تغالهل ن ا س يحس أأنه  وادله ب د  قنع أأمح  أأ

ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 يـــر الكتابـــــالتعبي
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وتنصحه  ـ  2 تساعده  راس ته فقررت أأن  د د هيمت ب ل مل يع واجباته ب وأأمهل  دروسه  ن  ع اون  د أأصدقاءك هت لحظت أأن أأح

اير أأقرانه. يس و  اطه  نش د  يس تعي  يك 

 

 

 

 

 

سطرعىل الأقل جميبا عن الأس ئةل التالية: كتب نصا من عَشة أأ عاله ا امتدا عىل الواثئق أأ  اع

مهية ادلراسة . -أأ   بني لصديقك أأ

لالهامتم بدروسه. -ب  قدم هل نصاحئ 

طلب العمل واملعرفة. -ج  بني موقف ال سالم من 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


