
مراجعة للصف السادس   (مھارات)

**اختر اإلجابة الصحیحة 

1 – أي المفردات التالیة ھمزتھا ھمزة وصل  

*ارتحل                        *أسرعت                        *إبراھیم                              *إسماعیل

 – تجنب إضاعة الوقت . مرادف كلمة ( تجنب )2

*ابتعد عن                     *اقترب من                                    * اتجھ جنوبا 

 – نفسك مجبولة بالمزاح .أي 3

*معروفة بھ                  *مفتونة بھ                         *مطبوعة بھ

 – لقد أحرز كل واحدمنكم كنزا. مرادف كلمة ( أحرز )4

*ادخر                      *حاز                            *صان

 – إن هللا رءوف بالعباد . الضبط الصحیح لكلمة ( رءوف )5

*رءوفٌ                     *رءوفٍ                                 *رءوفً

- الحدیقة جمیلة .............البستان مھمل . أكمل بالحرف المناسب6

*إن                      *لعل                        *لكن

 – سمعت .................الفیضان عظیم .أكمل الحرف المناسب7

*أن                                    * كأن                                         *إن

 – لیت ..................منتصرون .أكمل8

*المجاھدین                            *المجاھدون                           *المجاھد

 – إن التلمیذین مجتھدان . الجملة الصحیحة بعد حذف الحرف الناسخ ھي9

* التلمیذین مجتھدین                                       *التلمیذان مجتھدان
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*التلمیذان مجتھدین                                        *التلمیذان مجتھدان

 – الحرفان الناسخان اللذان یفیدان التشبیھ والترجي على الترتیب .ھما10

*إن / أن               * كأن  / لكن                     *كأن  /لیت                       *كأن / 
لعل

 – أضحى العلم ..................11

*مرفوعاً                     *مرفوعٌ                         *مرفوعٍ

 – الفعل الذي ال ینتمي لمجموعة األفعال . ھو 12

*ظل                   *أضحى                   *سعى                             *أمسى

 –طوفت السفینة حول العالم . السفینة إعرابھا 13

*فاعل مرفوع                *خبر مرفوع                        *مفعول بھ منصوب

 –خرج ربان السفینة من قمرتھ .معنى كمة ( قمرتھ )14

*خلوتھ               *ضیقھ وحزنھ                     *غرفة قیادتھ

 – العبارة التي تدل على شدة اصوت . ھي15

*لطم جسم الصبي البحر مثل الصخرة

*وقع الصبي في الماء كالحجر

*لطم جسم الصبي البحر مثل قذیفة مدفع

 – بقي الصبي حاسر الرأس بعد انتزاع قبعتھ .معنى ( حاسر الرأس )16

*منكس الرأس              *مكشوف الرأس                     *مرفوع الرأس

 -  إن أشعة الشمس طاقة متجددة . ما إعراب كلمة (طاقة )17

صوب                  *خبر إن مرفوع                          *خبر لمبتدأمرفوع                   
*فاعل مرفوع

 –قرأت وحدات كتاب اللغة العربیة .إعراب كلمة ( وحدات )18



*مفعول بھ منصوب                *فاعل مرفوع                      *مضاف إلیھ

 – العاملون ھم البناة . إعراب كلمة العاملون في الجملة ھي 19

*مبتدأمرفوع وعالمة رفعھ الضمة                  *مبتدأمرفوع وعالمة رفعھ الفتحة

*مبتدأمرفوع وعالمة رفعھ الواو                      *مبتدأمرفوع وعالمة رفعھ األلف

 – أي من أركان التشبیھ ذكرھا الشاعر في قولھ :(إن المزارع والمعلم كنزنا )20

*المشبھ والمشبھ بھ                  *وجھ الشبھ والمشبھ بھ                *المشبھ بھ وآداة 
التشبیھ

21  لغسل األواني  )اإلعراب الصحیح للكبمة وموزة – ( فذھبت عفراء لجمع الحطب ، 
المخطوطة

ع ألنھ معطوف                *مرفوع ألنھ فاعل                    *مرفوع ألنھ مبتدأ             
*مرفوع ألنھ خبر

22 أفضل األمم ، عالمة الترقیم المناسبة لما تحتھ خط ھيأمة محمد  – نحن 

*_ أمة محمد _                      *"أمة محمد"                    *( أمة محمد )         *، 
أمة محمد ،

 – أي فرق تراه بین كریم من عمان وماجد بحراني؟! المعطوف ھنا كلمة23

  *عمان                       *بحراني                                
*كریم

- تكتب كلمة ( ھدوء ) عند إضافة تنوین الفتح لھا 24

*ھدوءاً                     *ھدوءً                             *ھدوئاً                   *ھدوئً

 – التسامح ھو الممحاة التي تزیل آثار الماضي . الركن المفقود من أركان التشبیھ في 25
العبارة السابقة ھو 

              *المشبھ بھ                           *آداة التشبیھ                     
*وجھ الشبھ



 – التسامح ھو أن یتصافى القلبان وال یبقى فیھما أي حقد أو غل . (الكلمة التي تعرب 26
بعالمة إعراب فرعیة ) ھي

*القلبان                  *التسامح                            *حقد                    *غل

 – كتبت الھمزة المتطرفة في كلمة عبء على السطر ألن 27

*ما قبلھا یتصل بما بعده                             *الحرف الثالث في الكلمة 

*ما قبلھا حرف ساكن                                   *جمیع ما ذكر صحیح

 – الشك أن مبدأ التسامح عظیم . نسمي ھذا األسلوب أسلوب28

*نھي                    *تعجب                          *نفي                         *خبري

 – الفعل المبني من األفعال التالیة ھو :29

*تزیل                  *حدث                         *یغمر                              *یجعل

30 أقطن في شارع مأھول بالسكان . العبارة تدل على أن  - 

*الشارع لیس بھ سكان على اإلطالق

*ھجر السكان الشارع من فترة طویلة

*الشارع یسكنھ الناس من زمن طویل

31 بعذاب واقع "وضع الھمزة في الكلمتین اللتین تحتھما خط حسب  سائل ألس - قال تعالى : " 
الترتیب

*مضمومة / مكسورة                   *مكسورة / مكسورة                        *مفتوحة / مكسورة

 - لما عفوت ولم أحقد على أحد                    أرحت نفسي من ھم العداوات32

یدعونا البیت السابق إلى :

*الحقد والكراھیة                     *العفو والتسامح                                 *الصدق واألمانة

 - تعیش الكائنات في تناغم فتتحقق االستدامة . المقصود بكلمة االستدامة33

*المشاركة                       *االنسجام                       *التراجع                 *االستمرار

 - إن السعادة في طاعة هللا 34



= نوع الخبر في الجملة السابقة ھو نفس نوع الخبر في الجمل اآلتیة ما عدا

*لعل الكتاب في الحقیبة                        *علمت أن الطائرة على الممر

*الجو حار لكن الھواء علیل                   *إن األسد من الحیوانات المفترسة

 - العالقة بین ( العلم / الجھل ) في البیت السابق كالعالقة بین 35

*التوھج والسطوع                 *السعادة والحبور                    *النور واظالم                    * 
األمل والطموح

 – صلیت المغرب في أحد مساجد المغرب . بین كلمتي ( المغرب / المغرب ) في العبارة 36

      *سجع                                            *جناس                               
*ترادف

 – جملة ( وما لبث أن شمخ بأنفھ)  توحي بــــــــ37

*التواضع                             *التكبر                        *الخجل والحیاة 

 – میز التعبیرالحقیقي من التعبیر المجازي في العبارات التالیة38

*كان القارب یتھادى مختاال                             (                                                  )

*أصبح القارب ھیكال من أخشاب                  (                                                   )

*صحى القارب من إغمائھ                                  (                                                   )

 – العالقة بین لفظتي ( المدیح والثناء )39

*ترادف                         *تضاد                                  *جناس                      *سجع

 – قال تعالى " ألم نشرح لك صدرك " األسلوب في األیة السابقة أسلوب 40

*أمر                     *استفھام                              *نھي                           *نفي

 –واعمرو األرض فلوال                                   سعیكم أمست یبابا41

في البیت السابق اسم ( أمسى )

*ضمیر بارز                      *ضمیر مستتر                         *اسم ظاھر 



 – " ازدادت حاجة الناس إلى عیش أفضل حتى أصبحت الحاجة ملحة) الضبط الصحیح لكلمة 42
الحاجة

*الحاجةُ                     *الحاجةِ                     *الحاجةَ

 – عند الفجر عاد جابر وسعید بزورقھما من عرض البحر .عبارة ( عرض البحر ) تعني43

*وسطھ               *عمقھ                          *شاطئھ                    *أدناه

 – اشتدت الریاح وأخذت تسفي رمال الشاطيء. معنى كلمة ( تسفي )  44

*تحسر                 *تنثر                     *تجمع

 – قال تعالى : "  فأما الیتیم فال تقھر * وأما السائل فالتنھر " العالقة بین كلمتي ( تقھر وتنھر )45

*ترادف                 *تجانس                      *تضاد                 *سجع

 – شرح المعلم المسرحیة ولعلھ معیدٌ لنا الدرس غداً . اسم لعل46

ضمیر بارز                        *ضمیر مستتر                       *اسم ظاھر

 –أي مما یلي ال ینتمي لمجموعة الكلمات47

               *امرؤ                         *ابن                                *اثنان                    
*أسكن

 – كان عمر ...................عبدالعزیز حاكما عادال .48

*ابن                              *بن

- تفوقت سلمى ................العطار49

*بنة                            *ابنة

 – قال المعلم : یا ............اإلسالم إیاك والكسل50

*بن                                 *ابن

 – قابیل وھابیل ................آدم علیھ السالم51

*بنا                       *ابنا                *بن

 – اقطف ما شئت من عشب وزھر وثمر . أسلوب52

*أمر                 *نھي                     *استفھام                         *نداء



 – ماأروع أشعة شمس الیوم . أٍسلوب 53

*أمر               *نھي                                *تعجب                      *استفھام      

اقرأ األبیات الشعریة اآلتیة                       54 - 

     إذانودیــــــــــــــت للخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر                 فكن أول سباق    

     وإن عودیت فاستعصم             بآداب واخالق

     وال تخف إنسانا وثق                  برب واحد رزاق 

استخرج من األبیات :

*فعل ناسخ أمر  ............................                  *جار وجرور......................................

فعل أمر.....................................                     *مفعول بھ .....................................

*أسلوب نھي ..............................                      

*حرف عطف .................. المعطوف علیھ  ........................... المعطوف 
.....................................

               

                                                                                    
اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تلیھ:

في أحضان الطبیعة

یوم الثالثاء السماء صافیة ،اتفق األصدقاء أن یخرجوا في رحلة إلى سھول القریة ،لیستمتعوا بجمال 
الطبیعة ومناظرھا الخالبة ،حشائش خضراء ،زھور حمراء ،ورود صفراء وبیضاء قال راشد معلقا :

إن الطبیعة حلوة                                   للنفس دوما والنظر 



تعالوا نسرح ونمرح ونلعب لعبة "نط الحبل" ، إذا یقف كل اثنین وبینھما حبل غلیظ مشدود ، ویأتي 
أحدھم ویقفز  فوق الحبل عشر مرات أو عشرین مرة .لعبوا حتى شعروا بالتعب ،واستلقوا على 

الحشائش الخضر یستریحون .

فكر  سعید في لعبة أخرى یستعمل فیھا عدد من الحصى .منھا الكبیر ، ومنھا الصغیر . التقت "سعید" 
بعض الحصى ،وقام الجمیع على الفور برسم مربعات على األرض بعد تنظیفھا جیدا ،وجلسوا یلعبون 

في أدوار ،كل اثنین یلعبان معا ،والفائز یتبارى مع العب جدید.

اختر اإلجابة الصحیحة :

-ما نوع النص ؟1

مسرحیة                              قصیدة                     قصة                           مقالة 

-المكان الذي جرت فیھ األحداث ........2

               سھول القریة                                جبال القریة                         
تالل القریة      

-جرت أحداث القصة     :3

یوم األحد                     یوم اإلثنین                           یوم الثالثاء                   في عطلة 
نھایة األسبوع       

-العالقة بین الكلمتین (نسرح ونمرح)4

تضاد                 ترادف                       تجانس                         تصریع

- ما العالقة بین الكلمات التي تحتھا خط ( حشائش خضراء – زھور حمراء – ورود صفراء وبیضاء 5
(

تضاد                             تجانس                    تصریع                       ترادف        

-ما معنى كلمة الخالبة في (مناظرھا الخالبة)6

الجمیلة                              الصغیرة                 الملونة                              الكبیرة       

-ما العالقة بین كلمتي (الكبیر والصغیر )7

تضاد                                 تجانس                          تصریع                              ترادف

-من األلعاب التي لعبھا األصدقاء8

لعبة نط الحبل                             لعبة الحصى                 لعبة نط الحبل ولعبة الحصى              



-خرج األصدقاء في رحلة :9

لیستمتعوا بجمال الطبیعة                  رحلة علمیة مع االستاذ                        لیكتشفوا الصخور 
الجوفیة 

-صاحب فكرة لعبة الحصى 10

أحمد                          سعید                     أحد الصبیة                                الوالدان         

-معنى كلمة (غلیظ )في جملة "یقف كل اثنین وبینھما حبل غلیظ مشدود "11

متین وقوي                      لین                       ضعیف                     

-ما الجملة التي ال تنتمي إلى مجموعة الجمل اآلتیة ؟12

التقط سعید بعض الحصى                         قام الجمیع على الفور                       الطبیعة 
مناظرھا خالبة 

-(إن الطبیعة حلوة ) الضبط الصحیح لكلمة (حلوة)13

                   حلوةً                                                    
حلوةٌ

-ما نوع الخبر في جملة "الفائز یتبارى مع العب جدید"14

 جملة فعلیة                      شبھ جملة                                             
مفرد 

-"على الحشائش "،ما نوع ھذه العبارة ؟15

                                        شبھ جملة ظرف                                    
جملة اسمیة  

- ضد كلمة (تفاءل )16

تشاءم                                التشاؤم                                   التشائم        

-الكلمة التي تحتوي على ھمزة مد في الجملة " علق األصدقاء آماال على ھذه الرحلة ، فارتاحوا لھا 17
"

األصدقاء                       آماال                         الرحلة                         ارتاحوا 

-إن الطبیعة حلوة .     نوع الخبر في جملة إن18



مفرد                                                 جملة                                شبھ جملة     

-اسم كان في جملة "كانت السماء صافیة "19

         صافیة                           تاء التأنیث                                     
كانت 

-...........................نصف الدواء20

االطمئنان                                 االطمإنان                     االطمآنان

:       ( من قصیدة مجد اإلمارات )القراءة األدبیة : 

نحن القصید ونحن اللحن والوتر             والقول والفعل واإلنجاز والظفــــر

لنا الصدارة في علم وفي عمل               في كل یوم لنا مجد ومفتخـــــــــــر

ننافس الكون ال تنفك رایتنــــــا              خفاقةحینما الرایات تنكســــــــــــــر

یا كاتب المجد سطرعن مآثرنا               ما یعجز الناس إن قلوا، وإن كثروا

الیعرف الیأس والتسویف ھمتنا              والیخالطنا عجز وال خـــــــــــــــور

1  أقرأ األبیات السابقة وأجیب عما یلي : –

 من قائل ھذه األبیات ؟ وماذا تعرف عنھ ؟–أ 

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

 أستخرج من األبیات :–ب 

*مرادف كلمة ( الفوز ) : .....................  *مضاد كلمة ( األمل ) : ....................

*مفرد كلمة ( القصائد ): ......................  *جمع كلمة (مأثرة ) : .......................

 ما ھي قواعد النجاح والتفوق التي ذكرھا الشاعر في البیت الخامس ؟–ج 

...........................................*                .................................*

...........................................*                .................................*

 أصل بین العبارة والمعنى الذي توحي إلیھ :–د 



عظمة اإلنجاز *نحن الحضارة :في البیت السابع 
تقدم الحضارة *كنا لھا : في البیت التاسع

اإلنسان أھم ما تمتلك *عنا روى الدھر : في البیت العاشر
القدرة والتفوق *حكومة اإلنسان غایتھا :في البیت الخامس 

عشر

- اشتریت البُر ألخذه معي إلى البر.                                                               2

*ماذا نسمي الكلمتین اللتین تحتھما خط ؟ .........................................

*ھات جملة مشابھة للجملة السابقة : 
.......................................................................................

3  لنا الصدارة في علم وفي عمل             في كل یوم لنا مجد ومفتخر –

     ننافس الكون التنفك رایتنـــــــا             خفاقة حینما الرایات تنكسر

*القافیة في ھذین البیتین : .......................     ( موحدة أم متنوعة )

 *حدد القافیة في البیتین : ..........................................................


