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 الفحص النهائي للصف السادس]

 القراءة والتربية االسالمية

 
 اقرأ النص وأجب على األسئلة التالية: -1

, ليشاهد اطالق أول صاروخ الى الفضاء ألتلفازالى جانب والده أمام شاشة  جلس خالد
عمالق  خخرج صاروقليل الخارجي. لقج أعلنت االذاعات عن هذا االنجاز العظيم. بعد 

, سأل خالد والده عن هذا الدخان. فقال له هذا من قاعدته, ينفث من خلفه دخان كثيف
 .بالداخلغاز وكان مضغوط 

 
 تحدث عن كم شخصية في النص والحدث واآلالت؟ -2

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

 
 اذكر عنوان للنص. -3

................................................................................................. 
 عم سأل الولد والده وبماذا أجاب؟ -4

................................................................................................. 
 أذكر أضاد الكلمات التالية.  -5

 جلس................./خرج................./برز............../مشى.................../
 أضل................../مخطىء.............../

 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط -6

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

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

....................................................................................................
.................................................................................................. 
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 التاليةأبحث عن جذر الكلمات 

 شاثعة.................../المجتمعات................./سلوكيات....................../

 أمراض................../

 

 اكتب على نمط الجملة التالية: -7

 كان الطقس جميل ثم أصبح متلبدا.

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

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

................................................................................................. 
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 أسئلة الصف السادس لمادة القواعد 

 

 الفراغ بفعل مضارع مناسب:امأل  -1

 األطفال............................للعب في الحديقة. -

 أنتن...............................في دروسكن. -

 أبي وأمي......................الى السوق و...........................خضارا. -

 الصغير.........................فيلما عن عاقبة الغرور.أنا و أخي  -

 

 أحول من المضارع الى الماضي المنفي: -2

 هو يأكل التفاحة............................................................... -

 أنتم تحبون اللعب.............................................................. -

 عن الدروس....................................................... هي تغييب -

 هما يشربان الحليب........................................................... -

 

 أصرف األفعال في زمن المضارع المرفوع: -3

 أنت )ذهب(....................هو)نام(................................. -

 (.........................أنت)كتب(..............................هم)مد -

 هما)شرح(.....................أنا)نجح(............................... -

 نحن)أكل(......................أنت)قلد(............................... -

 

 صرف فعل قفز مع الضمائر التالية: -4

 ...........نحن...........................أنت...........................أنا................

 أنتما........................أنتم............................أنتن...........................

 هو.........................هي.............................هن............................
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 أضع فعل كتب صيغة المضارع المجزوم:  -5

 أنا لم..........................نحن.....  ......................./أنت ......   ...................

 أنتما.......   ....................أنتم .....   ....................أنتن......   ..................

 ....................هم......   .........................هن.....  ...................هما.......   

 

 أعيد كتابة الجمل بصيغة المضارع المجزوم: -6
 هم سافروا الى العاصمة..................................................................... -
 .....................................................أنت ذهبت الى النهر..................... -
 أنتما كسرتما الطاولة......................................................................... -
 هي رمت القلم................................................................................. -

 
 لتاية في صيغة األمر مع أنت/ أنت:أضع األفعال ا -7
 كتب................./....................قرأ..................../....................... -
 جلس................./..................فرح..................../...................... -
 ................./......................قال..................../.................وقع.... -

 
 أضع الضمير المناسب لكل جملة: -8
 ........................ساعدت أمك. -
 ........................لعبنا في الملعب. -
 ........................جلسنا في الصف. -
 ........................قرأت كتابا. -
 بس.........................كوين المال -
 ........................خرجتم في الصباح. -
 ........................فرحوا بالنجاح. -
 ........................صعدتما السلم. -
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 أضع سطرا تحت الفعل وسطرين تحت الفاعل: -9

 يحافظ الولد على النظافة. -

 تنظف البنت أسنانها. -

 يعتني الطفل بمالبسه. -

 تسبب األوساخ األمراض. -

 تتكاثر الجراثيم واألوساخ. -

 ترتب البنت فراشها. -

 

 اكمل الجمل بالمفعول به المناسب: -11

 

 فحصت الطبيبة.............................. -

 أنتما شربتما.................................باردا. -

 هو أكل............................................ -

 .................كتب التلميذ.................... -

 ساعد الغني.................................... -

 شاهدت........................................عالية. -

 أشكل جميع حروف الجمل التالية: -11

 حمل الطالب الحقيبة. -

 غادر السائح البالد. -

 ساعد الغني الفقير. -

 أكل الجائع التفاحات. -
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 أعرب الجمل التالية: -12
 شرح المعلم الدرس -
 شرح................................................................................. -
 المعلم................................................................................. -
 ...................الدرس............................................................. -
 تسلمت الفائزة الجائزة -
 تسلمت................................................................................ -
 الفائزة.................................................................................. -
 ..................................................الجائزة............................... -

 
اضع الكلمات التالية مع الضمائر التالية باالضافة الى ضمائر الملكية:الضمائر  -13

 المتصلة باالسم(
 قناع –طاولة  –كتاب 

 أنا..................../..................../........................
 ..................../........................نحن..................../

 انت..................../..................../........................ 
 أنت..................../..................../........................
 . أنتم..................../..................../.......................

 أنتن..................../..................../........................
 هو..................../..................../........................
 هي..................../..................../........................

 /........................هما..................../....................
 هما..................../..................../........................
 هم..................../..................../........................ 
 هن..................../..................../........................

 

 … ابلتوفيقمع متنيايت لمك 
مة الصف: أنجيلمع  


