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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (    الّسادس ) الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس ) جمد اإلمارات (

:األسئلة  على أقرأُ النَّص ِقراءة واعية ُثَّ ُأجيبُ -  
 

 حنُن الَقصيُد وحنُن اللَّحُن والَوتَ ُر                   والَقوُل والِفعُل واإلجناُز والظََّفرُ 
 لَنا الصَّدارُة يف ِعٍلم  ويف َعٍمل                      يف  ُكلَّ  يٍوم  لنا جمٌد وُمفَتخرُ 

خفَّاًقة  حينما  الرَّاايُت  تَنَكِسرُ     نُناِفُس الَكون ال تنَفُك رايَ تُنا                       
 اي كاِتَب املَجِد َسّطر عن مآثران                    ما يعجُز النَّاس إن قَ لَّوا وإن َكُثروا

 
ما الِفكرة املُحوَّرية يف النَّص ؟-0  

___________________________________________________________ 
.أكُتُب البيت الذي يدل على ذلك .... زات يف كلَّ يوم اإلمارات ُُتقُق إجنا-7  

___________________________________________________________ 
.أسَتخرُِج من األبيات ُأسلوب ِنداء  -3  

___________________________________________________________ 
:أسَتخرُِج من األبيات مايلي -4  
________________________________________________ ِصالً ُمنفَ  اضميً -أ  

__________________________نوعه ___________________  ُمعَربً  ِفعالً -ب  
___________________________َنوعه ___________________  اَمبني   ِفعالً -ج  
________________________امسًا جمرورًا -ذ __________________حرف جر -د  
 

________________ما مرادف كلمة الظََّفر -6_____________ د كلمة الّصدارة ما ضِ  -5  
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________________________________________كلمتان بينهما تضاد مها   -2  

 
 الّسؤال الثّانّ :  )    املهارات اإلمالئية   (

 :اإلجابة الصَّحيَحة ممَّا يلي  أختارُ -0
(املُبَتِدئ  –املبَتَدأ  –املبدأ )أحد أركان اجلُملة االمسية ___ ______-0  
( السَّماءُ  –أمساء .                        ) صافيٌة ________ -7  
(تتاءخر  –تتأخَّر .        )يف عمل واِجباتك _______ ال  -3  

 
:لمة ول اإلمالء الصَّحيح للكَ رة حَ ُع دائِ أضَ  – 7  

 
                                          

 
   

 ُعَلمأ                      بََدأَ                    مبادئ                        طاءرة  
           

 
 تفاؤل            شاطئجاءزة              كأس                             قَ َرء       ائِعة ر        ر

 
 

 ( :القواِعد النََّحوية ): الث الّسؤال الثَّ 
 

 :ُُثَّ ُأجيُب على األسئلة اليت تليها ( دعين ُأحُبك اي أخي ) أقرأُ األبيات اآلتية من قصيدة 
 فاَلَعيُش حيلو اببتسامِة ُمؤِمٍن                         صان الّرابَط وأحَسَن التَّشييدا
 دعين أحُبك أنت ملء إراَديت                       وأصوُغ من َحبِل الِوداِد ُعقودا

 دعين أحُبك اي أخي وانَس الَعداَء                  وَُكن على َدرِب البناِء َجلودا
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 :من األبيات ما يلي ُأسَتخرُِج -أ
 _______________ضمريًا خماطًبا  -2 ______________حرف عطف -1
 _____________كلمة هبا مهزة ٌمَتطرفة   -4 _________كلمة هبا مهزة ُمَتوسطة -3
 _______________فعالً ُمضارًعا  -6 _______________ِفعل ماضي -5

 

 :أمام الِعبارة اخلاطئة (  X) ة أمام الِعبارة الصَّحيحة وعالم(  √)  أَضُع عالمة ( ب
 )      (               .الِفعل صاَن هو ِفعل َمبين  -1
 )      (       .       الِفعل أصوُغ هو ِفعل َمبين  -2
 )      (   .  حرف من حروف العطف ( على ) -3
 )      (   .   الالم يف كلمة البناء هي الم قمرية  -4
 (    . )  الِفعل املاضي والِفعل األمر دائًما مبنيان  -5
ضارِع دائًما ُمعَرب إال إذا اتصلت به -6

ُ
 .  )      (نون الّنسوة ونون الّتوكيد  الِفعل امل

 
 ( :التَّعبي اإلبداعي : ) الّسؤال الرَّاِبع 

 :ع واِحد من املواضيع التَّالية أكُتُب يف موضو -
 : أَُرِتُب اجلُمل التَّالية وأُكون فقرة ُمرتاِبطة املعىن وُمفيدة -1

 
 
 
 
 

 

 
.َوَقَع على األرِض بدراَجِته )   (    

.األب الرَُّجل على ُمساَعَدته  َشَكرَ )   (   
ارع )   (  راجة يف الشَّ .كان دمحم يلعب ابلدَّ  
.َمَر َرُجل فوَجَد دمحم ُمصااًب ، فاتصل ابإلسعاف )   (   
.حضرت سيارة اإلسعاف ِبسرعة وأوصلته إىل املستشفى )   (   
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.طة املعىن بعد أن قمنا برتتيب اجلُمل هيا بنا نكتب اجلُمل مرتبة يف فقرة مرتاب-  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
أكُتُب رِسالة إىل أُمي أشُكرُها على جهودها العظيمة اليت تبذهلا من أجلنا ، ُمراعًيا عناِصر الّرِسالة وكتابة  -2

 ................................رِسالة مكتملة العناِصر 
 
 

 
 
 
 

 

 اخلط: السُّؤال اخلامس 
 

 :ُأحاكي النَّمط اآليت -
 لُغيت فخري واعتزازي..وييت لُغيت هُ 

 
______________________________________ 


