
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسة سترة االبتدائية للبنين

 قسم اللغة العربية

االبتدائي السادسللصف   
 

م 2020/  2019 األولالفصل الدراسي   

أسئلة ً مهمة سبق  هذا المحتوى يتضمن عزيزي التلميذ :

، علًما  األولدراستها في المنهاج خالل الفصل الدراسي 

 أنها تعينك على المراجعة وال تغني عن الكتاب وتدريباته .

 مدير المدرسة

 أ / عبدهللا القصاب



 : فهم المضمونأوال : 

ِلكي ْ تسعَُد أيها التلميذُ في حياتَك عليك أن تقوَم بواِجبَِك على الَوْجِه األكمِل ، وأالا تُؤّخَر عمَل يوِمَك    

إلى الغِد ، وأن تنتبهَ لُمعلميَك عْند الشرحِ ، وأْن تستمَع لنصائِِحهْم خوفًا على مستقبِلَك ، وتحسَن معاملةَ 

المساعدةَ ، وأْن تكوَن حسَن الخلِق ، حريًصا على أداِء واجبَِك نحَو  زمالئِك ، وتساِعَد مْن يطلُب منكَ 

ذي تعيُش ــَن التّعاسِة في حياتَِك ويسعَد بَك المجتمُع الــذا تشعُُر بالّسعادةِ ، وتنجَو مــهللاِ والنّاِس ؛ به

 فيِه ، حقًّا سيسعُد مْن يلتزُم بتلَك النصائحِ ! . 

 اآلتية :أجْب عِن األسئلِة 

 ما الفكرة الرئيسة حول الفقرة السابقة ؟ -1

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

 اذكر ثالثاً مَن األموِر التي تجعلَُك سعيًدا في حياتَِك ؟ -2

 ........................................................................... -أ          

 ..........................................................................-ب          

 .......................................................................... -ج          

 ة في الفقرةِ السابقِة ؟ما أثر االْلتزاِم بهذِه النصائحِ الوارد -3

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

 استخرْج مَن الناّصِ ما يأتي :  -4

 مضاد كلمة " تشقى " : .............................      –أ 

 ...............مضاد كلمة " سيئ الخلق " : ....... -ب

 مفرد كلمة " النصيحة " : .......................... -ج

خوفًا على ما عالقة ما تحتهُ خّط في بما قبلَهُ في العبارةِ اآلتيِة : " وأْن تستمَع لنصائِِحهْم  -5

 "؟ مستقبِلكَ 

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

 " في جملة جديدة من أسلوبك . َضْع  كلمة " المجتمع -6

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

                                                                               



 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه التالي النصاقرأ 

 

ليبيع الزبد التي تصنعه زوجته وكانت كل قطعة على  دينة ؛سافر الفالح من قريته إلى الم     

شكل كرة كبيرة تزن كل منها كيلو جراما. باع الفالح الزبد للبقال واشترى منه ما يحتاجه من 

فخطر بباله أن  ،فبدأ يرص الزبد في الثالجة  ،أما البقال ،سكر وزيت وشاي ثم عاد إلى قريته

 ،ووزن الثانية فوجدها مثلها  ،جراما فقط  مائة تسعوإذ به يكتشف أنها تزن  ،يزن قطعة 

 وكذلك كل الزبد الذي أحضره الفالح! 

فاستقبله البقال بصوت عال ٍ: "أنا  ،حضر الفالح كالمعتاد ليبيع الزبد  ،في اإلسبوع التالي     

 تسعمائة قطع الزبد التي بعتها لي تزن  إن كل ،فأنت رجل غشاش  ،لن أتعامل معك مرة أخرى 

 وأنت حاسبتني على كيلو جراما كامال!".  ،جراما فقط 

وال نمتلك وزن  ،فنحن أناس فقراء . ،هز الفالح رأسه بأسى وقال: "ال تسىء الظن بي    

وأزن الزبد في الكفة  ،الكيلو جراما  فأنا عندما أخذ منك كيلو السكر أضعه على كفة 

 ."!..األخرى

 !..بالكيل الذي به تكيلون يكال لكمإنه  

                                                                             :فقرة الثّانيةالمن  استخرج: 1س

 : ....................أمينمضاد   -.....              ب : ...............مرتفعرادف         م -أ

 :......................... األسابيعمفرد   -د    :................          قطعةجمع             -ج

                                                                        ضع عنواناً مناسبًا النص.: 2س

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

 ما السبب الذي جعل البقال يغضب؟                                                             -3س

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

 لماذا يذهب الفالح إلى المدينة؟                                                                  -4س

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

 يفعل معك اآلخرون(                                التي تدل على )كما تفعل ةاذكر العبار -5س

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

 ماذا تعلمت من القصة؟                                                                          -6س

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

 

 



 ( 6-1حفظ )    ثانِيًا : النصوص الشعرية  :  قصيدة بلد الشراع  

 :  تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية األبيات اقرأ:  1س

 ر     لك في المعالي ذمة لم تخفرـبلد الشراع على الخليج األخض 

 وطن متحضر ـدهرا و أول م    مهد الربابنة األلى ساعدوا العال

 هذي الشواطئ اللؤلؤية لم تزل       تروي الفخار بلحنها المتفجر

 (.................                         الربابنة (......  ومفرد )ذمة هات معنى) -1

           بم نادى الشاعر وطنه في البيت األول ؟ ولماذا؟                             : 2س   

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

                                    ؟ ،ووضحها اذكرها جميلة صورة الثالث البيت في  :  3س   

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

 :                        بالنص مستعينًا المعنى على الدال : اكتب 4س    

                                                بالوطن متعلق قلبه فإن البحار بعد مهما -أ  

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

                                                             البحري في وهي السفن جمال -ب 

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

 تواجهه التي بالصعاب البحار استهانة -ج      

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 ( 5-1) حفظ  قصيدة " أوال مهد العاُل " للشاعر / أحمد محمد آل خليفة  ❖
 

 اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عّما يليها من أسئلة :

 

 غنّى بها الدهُر في فجر الفتوحات      أواُل مهد العـال أرض الحضارات      -1

 بعــّزها فــــــي أساطير البطوالتِ     أرٌض لها يشهُد التاريــــخ مفتخًرا   -2

 فهل تـُرى الِحبُر يكفي للكتاباِت ؟!    لو ينطق الصخُر يوًما عن مآثرها  -3

 

 
 

 يشهد ألرض أوال ؟ِصف حال التاريخ وهو  -1
 

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

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

 

 من إنشائك توضح معناها : في جملة ( أساطير)  كلمةضع  -2
........................................................................................................... 

 
 من القصيدة ؟ األول( في البيت  غنّىأ ( بَم توحي كلمة )    -3

............................................................................................................ 
 ب ( ما العالقة التي تجمع بين كلمة ) المنابر ( وكلمة ) المنارات ( في البيت الرابع ؟     
 

............................................................................................................ 
 ( صورة جميلة ، مبينـًا رأيك فيها : الثاني) الشطر  األولاستخرج من البيت  – 4

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

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

 

 

 اكتب مما تحفظ البيت الدال على المعنى اآلتي :  – 5
 

 :  مآثرنا عريقة تشهد بها منابرنا •
 

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

 
 فكرةً مناسبة لألبيات السابقة : استخرج - 6
 

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

 

 :                               تليها التي األسئلة عن اجب ثم التالية األبيات اقرا -



   أبدا على الشط الخليج األخضر     أنا في البحار النائيات ،وخاطري  . 1 

 رـــم يسهـا لمن لــلم تبتسم يومى       ــــــهيا إلى صيد اآللي ،  فالمن.  2

 :الصحيحة اإلجابة اختر -1  

 ( البعيدة – العميقة – القريبة)  النائيات معنى -أ 

 ( يداعب -  يضحك  - يتجهم) تبتسم مضاد   -ب     

                                          ؟ولماذا؟ الخليج الشاعر وصف بم  -2   

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

  -:على يدل( السواعد مفتول كل من) تعبير اختر -   

  النشاط -  

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

 القوة  -   

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

 الضعف -   

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

 الشراع بلد قصيدة مفردات معاني

 الجد : العزم                    المعالي : الرفعة والشرف 

   النائيات: البعيدة                                    ذمة    : عهد 

 يختال   : يتمايل                         تخفر  : تنقض وتختفي

 يرف : يتحرك                ساد   : عظم ومجد وشرف ، 

 استهان : استخف ا                       العال  : الرفعة والشرف 

 فتية   : شباب جمع فتى                          تروي : تحكي وتقول 

 شمروا : رفعوا عن سيقانهم وسواعدهم       الوضيء : الحسن الجميل والمضيء 

 السنا   : الضوء                         صرصر : شديد البرودة 

 الحلم الرؤيا :                            يُقهر : ُيهزم ، ويغلب 

 القواعد النَّحويَّة :



 

 بناء الفعل الماضي على الضم والسكون : -1

: يبنى الفعُل الماضي على الفتحِ دائما إال إذا اتصلت بِِه : واو الجماعة فإنه   القاعدة االولى

يبنى على الضم. وإذا اتصلت به ) التائ المتحركة ( و)نون النسوة( و)نا الفاعلين( فإنه 

 يبنى على السكون.

 تدريب : استخرج من الفقرة اآلتية األفعال الماضية المبنية ، مبينا عالمة بنائها :

جلْست ُ مع زمالئي في ساحِة المدرسِة ، وفجأةً تغياَرْت الساماُء وأرعَدْت ، فأسرْعنا إلى 

 صفوفنا أما الصغار فقْد أخذوا يلعبون بحباِت المطِر.

 عالمة بنائه الفعل الماضي

  

  

  

  

  

 

: يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بأداة نْصب أو جزم ، وينصب إذا سبق بأحد  القاعدة الثانية

أدوات النصب اآلتية : ) أْن ، لْن ، كْي، الم التعليل ( ، ويُجزم إذا سبق بأحد أدوات الجزم 

 اآلتية : )لم،ال الناهية،الم األمر(.

 : تدريب

 من حيث النصب أو الرفع أو الجزم: استخرْج من الفقرةِ اآلتيِة كل فعل مضارع مبينا حالته

يجُب علينا أْن نذاكَر دروَسنا جيًدا ، كي ننجَح في االمتحاِن ، وبعد ذلَك يفرُح أهلنا بنا ، ولم      

 يشعْر أحدنا بالحزِن .

 

 

 حالته ) منصوب أو مرفوع أو مجزوم ( الفعل المضارع



  

  

  

  

  

 

: وهي كل فعل مضارع اتصلت به: ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ،  األفعال الخمسة  

 وعالمة رفع األفعال الخمسة ثبوت النون ، وعالمة نصبها وجزمها حذف النون.

 تدريب : استخرج من الفقرة اآلتية كل فعل من األفعال الخمسة مبينا عالمته :

 يهملوا مذاكرةَ دروِسِهم ، ليحصلوا على درجاٍت عاليٍة.أخَذ الطالُب يستعدوَن لالمتحان ، ولم 

 عالمته األفعال الخمسة

  

  

  

 

 إعراُب الجمعِ بِأنواِعِه :

* جمُع المذكاِر الساالِم اسٌم يُدلُّ على أكثَر من اثنين بزيادة )واو ونون( أو )ياء ونون(. جمع المذكر 

 بالياِء.السالِم يُرفع بالواو ويُْنَصُب 

* جمُع الُمَؤناِث السااِلِم اسٌم يَُدلُّ على أكثَر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. جمع المؤنِّث الساالم 

ِة ويُْنَصْب ويَُجْر بِاْلَكْسرةِ الظااِهَرةِ على آِخِره.  ما  يُرفُع بالضا

ِة َويُْنَصُب باْلفَتْحِة * جمع التكسير اسٌم يُدلُّ على أكثَر من اثنيِن أو اثْنتَينِ   . جمع التاكسيِر يُْرفَع بالّضما

 َويَُجْر باْلَكْسَرةِ الظااِهَرة على آِخِرِه.

 

 : صنّف الجموعِ اآلتيِة في الجدول : تدريب



-الطائرات -الطالب  –لجمعيات  -الجوامع  -الفائزات -المهندسون -األثرياء -) أطباء

 المؤمنين(

 جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم

  

 

 

 

 

 : أعرب ما تحته خط في الفقرة اآلتية : تدريب  

االستسالِم وإناما يحملون في صدوِرهم العْلم الناافَِع  راياتِ ال يرفعوَن  الُمجتهدونَ  الطالبُ 

 والعمل المتواصل . 

 إعرابها الكلمة

 

 الطالب

 المجتهدون

 رايات

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج الثاني  : 



أحب أن تتقدم بالدي وان تخطو خطوات سرررررررريعة إلى ا مامت و لن تبلل هذا الهدف إال باتحاد 

ن أبناؤها وسرراعد بعضررهم البعض ت وتضررامنهم يعني أبنائها ت و ال يمكن أن ترقى إال إذا تضررام

التآخي واالتحاد وتحقيق آمال البالد الغالية ت لينتصرررررررب علمها خفاقا بين أعالم األمم الحرة . 

 لذلك أقول لكل مواطن اعمل على رقي وطنك بجد ونشاط كي تحقق أمالها فيك.

        : استخرج من القطعة السابقة ما يلي:1س

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 بالكهرباء . تعبثال  -:       الجملة التالية إعرابا كامال أعرب:  2س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    التالية واضبط الفعل الذي يليها .: أدخل أداة نصب مناسبة عل الجمل 3س

 ماضيفعال  

 فعال مضارعا مرفوعا 

 فعال مضارع منصوبا 

 فعل أمر 

 حرف نصب  

 مفعول به: 

 الكلمة إعرابها

 ال 

 تعبث ْ 

 بالكهرباء 



 .   يفلح الكاذب -------   -1

 ينجح. ---------يذاكر التلميذ    -2

 نشرب الحليب ــقوي أجسامنا.   -3

 تطيع أمك وأباك. ----يجب    -4

    . : أدخل على الجمل التالية أداة جزم مناسبة واضبط الفعل الذي يليها4س

 الناس.تكذب على  ------   -1

 تحافظ على نظافة مدينتك. ---   -2

 يهزم الباطل الحق أبدا. ----   -3

 تترك الصالة في المسجد. ---   -4

 النموذج الثالث   : 

بقيت بعُض العاِمالِت من النّحل في خليّتها، ولْم تخرْج للبحث عن غذائِها كباقي أسراب النّحل،  

عد  ًعا، وب ها سرررررررتموت جو باحثون أن قد ال عاِمالٍت فاعت خذوا ياُلحظون أّن  لة أ بة الطوي المراق

يِة حتى  ياِت في الخل باق عاِمالِت ال بإطعام ال أُْخرياٍت تختُص بجمع الّرحيق من األزهار وتقوم 

 يّوشك بطنُها أن ينفجَر .                                                            

 : ضع الكلمات التي تحتها خط في مكانها المناسب حسب المطلوب في الجدول اآلتي:                                1س

 ا جابة المطلوب

  فعل ماض مبني على الضم 1

  فعل مضارع منَصوب 2

فِعررل مضررررررررارًع مرفوًع بثبوت  3

 النون

 

  فعل مضارع مجزوم 4

  جمع تكسير 5

 بيِّن عالمةَ إعراب كّلِ فعل مضارع تحته خط في الجدوِل اآلتي :             -2س



عرررالمررررة إعرررراب الرررفرررعررررل  الجملة

 المضارع

ت بالزراعة  -1 لن ترقى بالدنا إالا إذا اهتما

. 

 

  ال تسرفوا في استهالك المياه . -2

  أسرع خالٌد لـِيؤدَي الصالة . -3

 

: اجعل الجملة التالية للمثنى المذكر مرة ، وجمع المذكر مرة أخرى، و جمع المؤنث مرة  3س

 ثالثة مع تغيير ما يلزم:      

 " المعلم مخلص"

 مثال ) مثنى مؤنث ( :  المعلمتان مخلصتان 

مثنى مذكر  :  

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

جمع مـذكر سالم : 

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

: جمع مؤنث سالم

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

 : أكمْل إعراَب ما تحتهُ خّطٍ فيما يأتي :                                                     5س

 ارم ِ األوساخ في صندوق القمامة .  

............ مبنيٌّ ارِم ِ: فعل .....

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

 اشترت فاطمةُ الكتاَب بديناريِن.

ديناريِن: اسم مجرور  

 بـِ................................................................................

 رابعا : التعبير  : 



 .سطرعشرة أاكتب في أحد الموضوعين التاليين فيما ال يقل عن 

في مراعيًا  اكتب رسررررالة إلى أحد أصرررردقائك تصررررف فيها بلدك البحرين وتدعوه لزيارتها. -1

 عالمات الترقيماألساسية مع  الرسالة ذلك مكونات

ناحيٍة  من نواحي  الحي ،  -2 قد اجتمعوا في  هل حّيك و يَت مجموعةً  من أ يب رأ عذ على ت
ـرررررر ذلك المشهد في نفسك ، فأخذَت تنصحهم وترشدهم . ولكن هل امتثلوا  كلب ٍ ضعيف .  أثـرررررّ

 لنصائحك ؟
ل ذلك المشهد إلى قصة ، مراعيًا عناصر القصة األساسية مع ترتيب أحداثها    حّوِ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


