
 

 

 خالدة القرشية الثانوية                            الصف السادس)أ(  اسم الطالبة:..............................                مدرسة`

 اختبار الشهر الثاني              

 المادة اللغة العربية  /الفصل الثاني        العالمة:ـــــــــــــــــــــــ 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات((3 :اقرئي النَّّص الشَّعري اآلتي ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه  السؤال األول:   

 ولد الهدى فالكائنات ضياء         وفم الّزمان تبسٌّم وثناء

 وتضّوعت مسكًا بك الغبراء   بك بشّر اّلل السماء فزّينت         

 *ما معاني الكلمات اآلتية : 

 .................................................  تضّوعتالغَبراء : ............................................ 

ُ السماَء .   *ماذا قََصَد الّشاِعُر بقوله : بَِك بَشََّر َّللاَّ

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

 *من قائل قصيدة )ولد الُهدى(؟.............................................. 

 بيتين من قصيدة )ولد الُهدى(: ي اكتب

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

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

 

 عالمات(5: )السؤال الثاني :اقرئي النص ثم أجيبي عما يليه 

ان يسكن ُ في أصل شجرةً ً , ثُّم َ غاَب عنها وطالْت غيبتهُ , فجاَء أرنٌب إلى مكاِن الّطائر وسكنهُ .  زعموا أنَّ طائًرا ك

 وبعَد زمٍن من غيابِه أتى منزلهُ فوجَد األرنب فيِه . قاَل الطائر : القاضي منّا قريٌب , فتعاَل نحتكْم إليه ِ . 

 من النص:  ياستخرج •

 اسم معطوف....................    . ......... كان................. خبر

 حرف توكيد ونصب...............فعل ماٍض ناقص.................................... 

 زعموا.......................................... ..........................  نحتكْم إليهما معنى :   •

 أخوذ منه الفقرة ........................................................................ما اسم الدرس الم •

ِلَم سكَن األرنُب في بيِت الّطائِر   •

 ............................... ؟............................................................................. 

 

 



 

 

 العجوِز العمياِء.    .................................................... حول  .التّف الّصبيةُ الّصغاُر 1في المعنى :   يفرق  •

 لها .    ................................................... حول  . قّدم  أبو بكٍر الُمساعدة  لعجوٍز ال 2                       

 

 ما تحته خط :  ي السؤال الثاني : اعرب 

اإلرشاديّةَ .      اللّوحاتِ صديقاُت المكتبِة  رتّبت

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

شيط ٌ .       نَ  الفريقُ 

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

 .    ..................................................................................................   طويلٌ كأنَّ اللّيَل  

 . الخبُر ُمنتشًرا.    ....................................................................................... صارَ 

 

 

 عالمتان( 2) امالئي الفراغ باختيار الكلمة المناسبة :السؤال الثالث : 

 يكّد اآلباُء واألمهاُت ...............وراء  رزِق أبنائهم . )سعًي , سعيًا ( •

 )   ,  ِ (  . عندما ندخل حرف الجّر )االم( على كلمة السُّفُن  تصبح الحركة األعرابية •

 )حمى , حمي ( :…………………:ماضي الفعل يحمي  •

 ) ئفئدة , أفئدة (………………… :جمع كلمة فؤأد  •

 

 عالمتان(2 ) السؤال الرابع : اكتبي بأربع أسطر عن نهاية تاجٍر طماعٍ في بيعه .

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

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

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

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

 

  


