المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم ...........
االبتدائية ...........

اختبار الفرتة الثانية الفصل الدراسي الثاني للعام 1443
ملادة لغتي اجلميلة الصف السادس (منوذج إجابة)
السؤال األول
وخبه وعالمة
أ  /حددي الحرف الناسخ واسمه ر
الجملة
لعل األصدقاء مجتمعون
عب الصفحات
كأن القراءة سفر ر

الحرف
الناسخ

لعل
كأن

اسمه

األصدقاء
القراءة

إعرابهما  :الدرجة 2,50:

عالمة
إعرابه

الفتحة
الفتحة

خبره

مجتمعون الواو
الضمة
سفر

ب/
ادخل كأن عل الجملة التالية ( الورقتان جناحان
ي
ر ن
الورقتي جناحان الدرجة 1,5:
كأن
أعرب الجملة التالية
ج /ري

عالمة إعرابه

وغبي ما يلزم :
) ر

إعرابا تاما الدرجة 3:

إن المكتبات مزدحمة
إعرابها

الكلمة
حرف ناسخ
إن
المكتبات اسم إن منصوب وعالمة نصبه الكرسة عوضا عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم
خب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة
ر
مزدحمة
ن
د /اختاري من ر ن
بي األقواس اإلجابة الصحيحة واكتبيها يف الفراغ
لمكتبتي ........من ن ن
ر ن
المبل
 -ليت ا

 -إن ........حفص كنية عمر بن الخطاب

الدرجة 1:

ر ن
قريبتي )
( قريبتان  -قريبة -
أب  -أبا  -أبو )
( ري

ـه /
وغبي ما يلزم
حول الجملة التالية من المفرد إل الجمع ر
ي

الدرجة 1:

 إن التلميذ حريص عل طلب العلم ....إن التالميذ حريصون عل طلب العلمتابع

تابع

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم ...........
االبتدائية ...........

السؤال ن
الثاب
ي

 :الدرجة 1:

يل
اختاري اإلجابة الصحيحة فيما ي
 يعطف األب عل  (...أبناؤه – أبنائه – أبناءه ) لؤلؤ ترسم الهمزة المتطرفة عل واو إذا جاء ما قبلها ( مضموم – مفتوح –ساكن )
صل حروف الكلمات التالية ثم اكتبيها بشكل صحيح
ي

الدرجة 2:

( م ب ت د ء ) ..مبتدأ
( ف ا ء د ة ) ..فائدة
اكتب ما يمل عليك الدرجة 2:
ري
عطاؤكم للفقراء عون لهم
ن
ن
يغ اسم اآللة من األفعال التالية ثم ضعيه يف جملة
ص ي
الفعل
طحن
حرث
اكمل الفراغات التالية
ي

اسم اآللة
مطحنة
محراث

مفيدة الدرجة 2:

الجملة
طحن المزارع الحب بالمطحنة
حرث الفالح األرض بالمحراث

 :الدرجة 1:

*من أوزان اسم اآللة

( فعول – مفعال – فعلة)

* من أنواع اسم االلة المشتق مثل

ر ن
سكي  -قلم )
( حصادة -

السؤال الثالث :
ضغ عالمة ( صح أو خطأ ) أمام العبارات
ي

التالية الدرجة 1:

( صح )
اع اختيار القلم المناسب
 -1قبل الكتابة أر ي
 -2وضع القلم ر ن
بي السبابة والوسىط أثناء الكتابة ( خطأ )

اكتب الجملة االتية بخط النسخ
ري

الدرجة 2:

الكتاب مفيد
ـــــــ ــ
ال
معلمة  :نورة الأحمري

