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 للصف السادس االبتدائي الفصل الثاني  لمادة لغتيأسئلة 

                               (الوعي الصحي) رابعةال لوحدةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيحأ ضعي( 01لى )إ( 1الفقرات من ) / 1س

 ف 

 

     

    

 

 

1 
 : (هللا ثواب ينل مريًضا يزر من) جملة في األسلوب

 )د( أسلوب مدح. )جـ( أسلوب توكيد. )ب( أسلوب تعجب. )أ( أسلوب شرط.

2 
 : تعبئتها بالتعليب األغذية فظبح يقصد 

 )د( بطريقة التبخر. )جـ( بطريقة التجمد. )ب( بطريقة قديمة. حديثة.  بطريقة )أ(

3 
 : (َفِرحَ ) الفعل مصدر

 .فرحان )د( .يفرح)جـ(  .رح)ب( أف      .  )أ( َفَرًحا

4 
 : (عملك في هللا يبارك نيتك في......  إن) الجملة في المناسب الشرط فعل

 . )ب( تعمل . تخلص)أ( 

 ز

 )د( اتسعد. .  )جـ( تهمل

5 
 (.يطهره   َكي بمعقمِ  الَفمَ  .............) مناسبا مضارعا فعال الفراغات في اكتبي

 )د( أشرب )جـ( ألعب )ب(أكل.        أغِسُل.  )أ( َ

6 
 ....(.ظهور المعلبات تلف عالمات من) مناسب بمصدر التالي الفراغ أمال

 )د( الحفظ )جـ( المعاملة الحرارية  )ب( التلف.  )أ(االعوجاج.

7 
 (:شفاؤه   يتأخر العالج يهمل من) الجملة في الشرط أداة

 )د( ليت )جـ( من )ب( نفس )أ( كان

8  
 .المعلبة اللحوم غلي يستغرقها التي المدة

 .احدةو دقيقة)د(  )جـ( سبع دقائق )ب( خمسة عشر دقيقة.  )أ(عشر دقائق.

9 
 مرادف كلمة )الصحة(:

 )د( الضعف. )جـ( التعب. )ب( العافية. )أ( المرض.

10 
 .مراعاة ينبغي المعلبات شراء عند

 )د( المعاملة الحرارية. )جـ( الجودة.  .الطعم)ب(  الصالحية فترة)أ( 
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ذا كانت العبارة صحيحة إمام كل فقرة الحرف )ص( أ ضعي( 7( إلى )1رات من)فقفي ال  /2س                            

 والحرف  )ح (  إذا كانت العبارة خاطئة :

 

 )        (    .                                         (إن) الشرط أدوات من ـ1                                        

 )        (                               . التلف من األغذية يحفظ ال التعليب ـ 2                                 

 )        (                   . الضمة الصحيح المضارع الفعل نصب عالمة ـ3                                 

 (      )              .             (كي) المضارع الفعل النصب أدوات من ـ4                                 

 )       (    .                    للغذاء الطبيعة الصفات على التعليب يؤثر ـ5              

 (     )                                 .       الشرط فعل الشرط أركان من ـ6                                 

 (  )         .                                  مستفيد( استفد) الفعل مصدر ـ7              

 

 ضعي خًطا تحت الفعل المضارع المنصوب.  / 3س                      

 المعلبات. أشتري أن قبل الصالحية تاريخ ـ أقرأ1                            

 الدراسة.  في أتفوق أن ـ أتمنى2                        

 املئي الفراغ بأداة نصب مناسبة.   /4س 

 .  عملي في أهمل ..................ـ ....... 1                           

 أتفوق.    ................... ـ أذاكر2                        

 

  ( شفاؤه   أخريت العالج يهمل من ) انسجي جملة شرطية على غرار المثال:/ 5س                          

 

                                                    اإلسراف في تناول الحلوى، وتسوس األسنان                                                                                                                 

 

 

 بالتوفيق والنجاح نلكدعواتي                                                                
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 للصف السادس االبتدائي الفصل الثاني لمادة بنك أسئلة              

                               التكافل والتواصل االجتماعي() الخامسة  لوحدةا                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيحأ ضعي( 01لى )إ( 1في الفقرات من )/ 1س

1 
 يقصد بكنف أفراده  

 .هم وكرههمذل د( االبتعاد عنهم جـ( عدم االهتمام ب(  رعايتهم وحفظهم    أ(

2 
 دوات التوكيد:من أ

 لعل  د( ليت  (ـج نفسه  ب( كم  أ(

3 
 حرص اإلسالم على مرحلة :

 الشيخوخة  د( .المراهقة  جـ( الشباب  ب( الطفولة  أ( 

4 
 من طرق كسب القلوب 

 الظلم  د( عدم الصدق  جـ(  .نصات حسن اإل ب( عدم االحترام   أ(

5 
ا ) أعي في الفراغ توكيد  ض  جاب الطالب عن السؤال ....... (ا مناسب 

 د( كأنه  جـ( لعله  ب( غيره  أ( عينه 

6 
 يرسخ المعنى ويقويه في ذهن السامع 

 د( أسلوب التوكيد  جـ( أسلوب التعجب  ب( أسلوب االستثناء  أ( أسلوب الشرط 

7 
 كلمة  )مدرسة (

 اسم فاعل د( جـ(  اسم مكان. ب( اسم شرط  أ( اسم زمان 

8  
 يجزم الفعل المضارع الصحيح اآلخر 

 د( الكسرة جـ( الفتحة  ب( الضمة  . أ( السكون .

9 
 معنى كلمة  ) ترأف ( 

 ب( تعطف . أ( تشتم .

 

 د( تكتم . جـ( تقسو 

10 
 حددي اسم الزمان في الجملة ) موعد الزيارة بعد يومين (

 وميني د(  بعد جـ( الزيارة   ب( موعد أ( 
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إذا كانت العبارة   ()ح  صحيحة أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت العبارة ضعي( 5( إلى )1في الفقرات من)/ 2س                    

 : خاطئة

               

 )       (                        تجزم األفعال الخمسة بحذف النون .                 -1.                                

 )       (                                                        ـ اسم الزمان من ) رجع (  راجع .                           2                                 

 )       (                ـ مرادف كلمة ) نخذله ( نساعده  .                             3                                 

 )       (                           حضر المعلم نفسه إلى الصف ) أسلوب توكيد (.  -4                                 

 )       (                                                .) لم ( أداة من أدوات النصب   -5                                 

 

ا تحت الفعل المضارع المجزوم .  /3س                           ضعي خط 

 ـ  لنرع كبار السن .1                             

 تك . ـ  لتحافظ على صلوا2                             

 املئي الفراغ بأداة جزم مناسبة .  / 4س

 .. يشرب الطفل الحليب . ....ـ  ....1                            

ا .   ......ـ ...2                              ... تكن متكبر 

 

 ا المتفوقات ( ) شكرت المديرة عينه انسجي جملة توكيدية على غرار المثال :  /5س                        

 

                                                             أثنت المعلمة على الطالبات المشاركات في المسابقة                                                                                                          

                                        

                                                          

 

                            

 تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح                                                        
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 أسئلة لمادة لغتي للصف السادس االبتدائي الفصل الثاني        

                               ( العلم والتقنية) سادسةال لوحدةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيحأ ضعي( 01) إلى (1في الفقرات من ) /1س

1 
 االسم اآلخر للتقنية  .

 )د( التكنولوجيا. . )جـ( الجهاز )ب( الحاسب. )أ( اآلالت.

2 
 :مخترع جهاز الحاسوب هو   ـ2

 )د( الكسندر توماس. )جـ( نيوتن. )ب( انشتاين. يتس. بيل ج )أ(

3 
 اسم اآللة مأخوذ من .

 الجملة. )د( )جـ( االسم. )ب( الحرف.      )أ( الفعل.  

4 
 .......(. فتح)  كلمة من اآللة اسم

 )ب( مفتوح. )أ( مفتاح.

 ز

 )د( فتح. )جـ( فاتح. 

5 
 (.------مهندسان عملهما يؤدي ال) امناسبً حاالً  الفراغات في اكتبي

 )د( نشيطين )جـ( نشيط نشيطون. )ب(        )أ( نشيطان.  

6 
 (.في شارعنا ..... سيارات) مناسبال بالعدد التالي الفراغ أمال

 )د( اثنتان )جـ( أربع  )ب( أربعة.  اثنان. )أ(

7 
 يطلق الكثير على العصر الذي فيه عصر .....

 )د( الحاسوب )جـ( األجهزة  نيةالتق )ب( )أ( المعرفة

8  
 : معنى كلمة يتضاءل

 .)د( واسع )جـ( شائع )ب( كبر.  )أ( صغر.

9 
 يعتبر ابن الهيثم عالَِم في ......

 )د( الهندسة. )جـ( الرياضيات والفلك. )ب( التقنية. )أ( النحو.

10 
 :  القرائية االستراتيجيةمن أنواع 

 )د( اإلنصات. )جـ( الحفظ.  .لملحوظات)ب( تدوين ا )أ( الكتابة
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ذا كانت العبارة صحيحة والحرف  )ح (  إذا إمام كل فقرة الحرف )ص( أ ضعي( 7( إلى )1رات من)فقفي ال/ 2س

 كانت العبارة خاطئة :

 )        (             .                    المعدود تطابق(  اثنان ـ واحد)  األعداد ـ1                                   

 )        (  تحذف األلف من ) ما ( االستفهامية إذا اتصل بها أحد حروف الجر ـ 2

 )        (                                        اسم األلة للفعل ) حرث ( حارث  . ـ3                     

 )       (                               (.   كي ) المضارع الفعل النصب أدوات من ـ4

 )       (            األعداد من ثالثة إلي عشرة يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيراً. ـ5                                        

 (     )                                           الطبيب بوصفة إال تؤخذ ال األدوية ـ6                                        

 (      )         إذا دخل حرف الجر )عن( على َمْن توصل وتكتب هكذا ) ممن ( ـ7

 

 / ضعي خًطا تحت صاحب الحال :3س                     

 ُت المنطاد مرتفًعا.ـ شاهد1                           

 ـ وصلت المهندسة مرهقة. 2                       

                 

 / املئي الفراغ بحال مناسبة. 4س                       

 ـ ُصنعت مكيفات الهواء .......... 1                      

 .......   ......... ـ انطلقت المركبة إلى الفضاء 2                   

 

 (  كنس_ مكنسة /  صوغي اسم اآللة من الفعل على غرار المثال: )5س                           

 _  سطر                        

  

                                       

                                                                                                                           

 لك بالتوفيق والنجاح دعواتي                                       

 


