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)                   اسم الطالبة:لثةتبار لغتي الجمیلة الفترة الثااخاإلدارة العامة للتعلیم بجدة                     (
مدارس دار الھدى الحدیثة                                                                                الصف:سادس(   ) 

14/التاریخ:    / 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعیارالمھارةرقم 
متفوق 
100%

متمكن %90متقدم 
80%

غیر مجتاز 
%80أقل من

تتعرف وتسنخدم أسلوب الشرط.27

:التالیة بما یناسبھا اتكملي الفراغ: أ1س 

ـ إن تھمل تنظیف أسنانك ینخرھا السوس .1

.....................نوع األسلوب : أسلوب

الریاضة تنشط أبدانكم ................إنـ 2

ثواب هللا ................من یزر مریًضا ـ 3

.....................و..............ـ من أدوات الشرط : 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرطیة مع تغیر مایلزم .: حولي العبارة التالیة إلى جملة2س 

لب تناول الدواء.الشعور باأللم یتط

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربطي بین الجملتین بإحدى أدوات الشرط:: ا3س 

(یھمل العالج )  (یتأخر عالجھ)

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحتوي أسلوب شرط:) أمام الجملة التي √: ضعي عالمة (4س 

(      )ـ َمْن یحسن إلى الناس یستعبد قلوبھم .      1

(      )ـ التعلیب ِمْن وسائل حفظ األطعمة .          2

إن تحافظي على صحتك تسلمي من األمراض  (      )ـ 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



)                   اسم الطالبة:لثةتبار لغتي الجمیلة الفترة الثااإلدارة العامة للتعلیم بجدة                     (اخ
الصف:سادس(   ) مدارس دار الھدى الحدیثة                      

14/  التاریخ:    /    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعیارالمھارةرقم 
متفوق 
100%

متقدم 
90%

متمكن 
80%

غیر مجتاز 
80أقل من
%

تعرف المصدر الصریح واستعمالھ وفق الحاجة 10
استعماال صحیحا .

المصادر فقط :حولضعي دائرة :1س

رجوع    ـ      انتظم        ـ           استعداد      ـ    استھلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: املئ الفراغ بمصدر مناسب :2س

...................... ـ من عالمات تلف المعلبات ظھور 1

األطعمة .............. التعلیب من وسائل ـ 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اكتبي مصادر األفعال التالیة :3س

:.........................استقبل 

.........................استنفد :

...........................طلع : 

..........................سابق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اسم الطالبة:)      لثة بار لغتي الجمیلة الفترة الثااختاإلدارة العامة للتعلیم بجدة                     (
مدارس دار الھدى الحدیثة                                                                                الصف:سادس(   ) 

14تاریخ:    /    /ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعیارالمھارةرقم 
80أقل من100%90%80%

%
تعرف نصب الفعل المضارع بحسب نوعھ (صحیح ـ  18

اآلخر ـ معتل اآلخر بالیاء والواو ـ األفعال الخمسة )

: اختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :1س

...................اـ تنصب األفعال الخمسة بأحد حروف الحروف الناصبة وعالمة نصبھ1

ـ ثبوت النون )( الفتحة ـ الیاء  ـ حذف النون 

األطعمة الطازجة ......................ـ على المواطنین أن 2

( یختاروا ـ یختارون ـ یختاَر ـ یختاُر)

ـ لن یقضي على حمى الضنك إال بتعاون الجمیع .3

ـ ثبوت النون )( الفتحة ـ الیاء  ـ حذف النون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخرجي الفعل المضارع المنصوب من الجملة التالیة وبیني عالمة نصبھ : : 2س

من الخطر أن تحتوي المشروبات الغازیة كمیة كبیرة من السكر .ـ 1

ـ أستشیر الطبیب لیصف لي الدواء .2

عالمة النصبالفعل المضارع المنصوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدخلي الفعل المضارع التالي في جملة مفیدة ، بحیث تكون مسبوقة بأحد حروف النصب .: 3س

.................................................................................................یعالجان : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



.)                   اسم الطالبة:لثةتبار لغتي الجمیلة الفترة الثااإلدارة العامة للتعلیم بجدة                     (اخ
مدارس دار الھدى الحدیثة                                                                                الصف:سادس(   )

14التاریخ:    /    /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعیارالمھارةرقم 
متفوق 
100%

متقدم 
90%

متمكن 
80%

غیر مجتاز 
80أقل من
%

التوكید ب (نفس ـ عین )ـ تتعرف أسلوب28

السؤال األول : اكملي الفراغات التالیة بمایناسبھا :

) یفید رفع احتمال أن یكون في الكالم سھو أو نسیان .................) و ( ...............ـ التوكید بـ  ( 1

زرت أختي نفسھا.ـ نوع األسلوب في الجملة التالیة . 2

..............................أسلوب 

......................ـ أجاب الطالب عن السؤال 3
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) أمام الجملة التي تحوي أسلوب توكید :√ؤال الثاني : ضعي عالمة (الس

.                 (         )ـ إن الطبیب نفسھ فحص المریض1

ـ تلك الفتاة عینھا فائزة في المسابقة .             (         )2

ـ كرمت المدیرة الطالبات المتفوقات .              (         )3
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أكدي العبارات التالیة توكیًدا معنویًا : السؤال الثالث : 

ـ ألقت المدیرة كلمة في مجلس األمھات .1

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

ـ صعد الشاعر منصة الحفل .2

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

م .ألمیر الدار الجدیدة لرعایة األیتاـ افتتاح ا3

....................................................................................
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)                   اسم الطالبة:لثةبار لغتي الجمیلة الفترة الثادارة العامة للتعلیم بجدة                     (اختاإل
مدارس دار الھدى الحدیثة                                                                                الصف:سادس(   ) 

14/التاریخ:    /    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعیارالمھارةرقم 
متفوق 
100%

متقدم 
90%

متمكن 
80%

غیر مجتاز 
80أقل من
%

ـ  تعرف اسمي الزمان والمكان واستعمالھما 11
وفق الحاجة استعماًال صحیًحا .

اسم الزمان أو اسم المكان :ضعي دائرة حول السؤال األول : 

ـ جلس الجد بین أحفاده في المجلس .1

ـ مرجع والدي من السفر بعد یومین .2

ـ أقفل الحارس باب مكتب المدیر .3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني : بدلي الفعل في الجمل التالیة الى اسم زمان أو اسم مكان بعد حذف مایلزم: 

فیھ الطالب .لتقيیـ النادي 1

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

فیھ األزھار . تنبتـ الربیع 2

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

طائرة الحجیج .تھبطـ في الفجر 3

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجدول :السؤال الثالث : صنفي أسماء الزمان والمكان في الجمل التالیة وفق

اسم المكاناسم الزمانالجملة
ـ موعد المؤتمر الشھر القادم في مدینة الریاض .1
ـ أجرى العالم تجربتھ في المعمل .                       2
ـ أشتریت من المشتل غرسة ورٍد صغیرة .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان أو مكان .السؤال الرابع : اكتبي جملة من إنشائك تحتوي على اسم 

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



)                   اسم الطالبة:لثة(اختبار لغتي الجمیلة الفترة الثااإلدارة العامة للتعلیم بجدة          
مدارس دار الھدى الحدیثة                                                                                الصف:سادس(   ) 

14/التاریخ:    /    
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المعیارالمھارةرقم 
متفوق 
100%

متقدم 
90%

متمكن 
80%

غیر مجتاز 
80أقل من
%

ـ      یرسم األلف اللینة في األسماء واألفعال63
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(تصویب الخطأ)(الكلمات القاعدیة)

2البدیل1البدیلتصویبھاالكلمة

(إمالء الُجمل)

2البدیل1البدیلتصویبھاالكلمة 

1-................................

2-................................

3-................................

4-................................

5-................................

1-..............................................................................................................................

2-..............................................................................................................................

3-..............................................................................................................................

4-..............................................................................................................................

5-..............................................................................................................................
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}طفل مفكر{ أوال : من نص الفھم القرائي

َكتِ "  تَتَعَقَّدُ َوبََراِمَجھُ .تَزدادُ كفاَءتَھُ لكنَّ اْلَحْجِم،فيیَتضاَءلُ فاْلحاسوبُ بسرَعٍة،اْلحیاةُ َوتََحرَّ
" .عالَمِ الْ أَْنحاءِ ُكلِّ فيتَتَعدَُّد،َوتَْنتشرُ َولغُاتُھُ 

للفقرة السابقة : یما یلي من خالل قراءتير اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فاختأ

)برامج، سرعة( یتضاءل )، ( تتعقّد ، تتعّدد) ( تحركت ،.............................كلمتان على نفس الوزن في العبارة –أ 

( معلومات أكثر ، أموال أكثر ، شركات أكثر ) .....................ت ھو َمن لدیھ القوي في ثورة المعلوما–ب 

)10–1األعداد من ( األسلوب اللغوي :ا  : ثانیً 

-كتب العدد المناسب بحروف عربیة مع مراعاة قاعدة التذكیر والتأنیث مع المعدود فیما یلي : أ2س

لزیارة بیت هللا الحرامذھبت إلى مكة  ..................... مراتٍ . مساجدَ ...................................صلیت في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصنف اللغوي : اسم اآللة ا :  ثالثً 


..............................................َسَطرَ .....................................َطَحنَ 

............................................َوَزنَ .....................................َشَرطَ 

............................................َصعَدَ .....................................َحَرثَ 

} دخول حروف الجر على (َما ) االستفھامیتین { الظاھرة اإلمالئیةا :  رابعً 
عن ) على ( ما ) االستفھامیة : –الباء –ِمن –في –أُدخل حروف الجر ( الالم 

.........................،.........................،.........................،.........................،مَ لِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الحال المفردة  / أمأل الفراغ بوضع الحال المناسبة مما بین القوسین الظاھرة النحویةخامًسا : 

 مـنـطـلـٍق )–مـنـطـلـٍق –( منـطـلـقًـا .........................        شاھدت قطار األنفاق
 نـشـیـطـون )–نـشـیـَطـیـن - (  نـشـیـطـان ................... .یؤدي المھندسان عملھما

مدارس الملك عبد العزیز النموذجیة

نحو التطویر

قسم اللغة العربیة–المرحلة االبتدائیة 

الصف السادس

لغتي الجمیلة

الرابعةالفترةاختبار 

...........................................اسم الطالب / 

/  6:   ل ــــــــــــــالفص

ھـ14–14العام الدراسي
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4

6

4
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المملكة العربیة السعودیة
إدارة التعلیم بالطائف
اسم الطالبة : ...........................................االبتدائیة األولى بلیة

تعرف جزم الفعل المضارع بحسب نوعھ ( الصحیح األخر , معتل األخر , األفعال الخمسة )-1المھارة 
%80غیر متقن للمعیار اقل من %90الى اقل من %80متقن للمعیار من %100الى اقل من %90متقن للمعیار من %100متقن للمعیار التقییم 

مستوى اداء الطالبة 
في المعیار 

غیر مجتازمتمكنمتقدممتفوق 

: أ) أكملي الجدول التالي حسب المطلوب السؤال األول : 

عالمة الجزم حرف الجزم المضارع المجزوم الجملة 
دخلت الممرضة وقالت : لیسكت -1

جمیع األطفال .
ال ترم قشور الموز على األرض -2

الوالدان لم یقصرا في توجیھ أبنائھما-3

.....................................................................................................................
) مع معدودھا تذكیراّ وتأنیثاّ .10-- 1لوب األعداد المفردة من ( تعرف اس-2المھارة 
%80غیر متقن للمعیار اقل من %90الى اقل من %80متقن للمعیار من %100اقل من الى%90متقن للمعیار من %100متقن للمعیار التقییم 

مستوى اداء الطالبة 
في المعیار 

غیر مجتازمتمكنمتقدممتفوق 

ب) اكتبي العدد بحروف عربیة فیما یلي : 

)  .............................. فتیات .7فاز في المسابقة (  -1

) .............................    طالب .9المدیر (  كرم -2

) .............................. .2للغرفة بابان  (   -3

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

}--------------- یتبع 

الثانـــيالفصل السادسالصفلغتي الجمیلة المادة الثانيالفصل الدراسي 
التاریخ الرابعة الفترة 



تعرف اسم اآللة وتستعملھ صحیحا :-3المھارة 
%80غیر متقن للمعیار اقل من %90الى اقل من %80متقن للمعیار من %100الى اقل من %90متقن للمعیار من %100متقن للمعیار التقییم 

مستوى اداء الطالبة 
في المعیار 

غیر مجتازمتمكنمتقدممتفوق 

السؤال الثاني : أ ) أصوغ اسم اآللة من األفعال التالیة واضعھ في جملة مفیدة : 

الجملة المفیدة اسم اآللة الفعل 
حرث 

فتح
شرط 

تعرف الحال وتمیزه وتستعملھ :-4المھارة 
%80غیر متقن للمعیار اقل من %90الى اقل من %80متقن للمعیار من %100الى اقل من %90متقن للمعیار من %100متقن للمعیار التقییم 

مستوى اداء الطالبة 
في المعیار 

غیر مجتازمتمكنمتقدممتفوق 

:أقرئي الجمل التالیة ثم اكملي الجدول ) ب 

صاحب الحال عالمة نصبھ الحالالجملة 
.على الشجرة رأیت العصفور مغرداً -1
اقبل الطالب مسرورین .-2
أحب األطعمة طازجةً .-3

عن ) على ( من ) .–حذف آلف( ما)  عند دخول الجر علیھا ودخول حرفي الجر ( من -5المھارة 
%80للمعیار اقل من غیر متقن %90الى اقل من %80متقن للمعیار من %100الى اقل من %90متقن للمعیار من %100متقن للمعیار التقییم 

مستوى اداء الطالبة 
في المعیار 

غیر مجتازمتمكنمتقدممتفوق 

: ج ) صححي األخطاء اإلمالئیة في الجمل التالیة 
عّمــا تبحث ؟ -1

. ...........................................................
ِلما جئت مسرعا ؟ -2

. ..........................................................
عنَمن تتحدث ؟-3

. .........................................................
ھاذا طالب مؤدب .-4

. ..........................................................
ذالك جبل عالي .-5

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