
 1صفحة      

           

I. ًالورقة األولىأوال ::  
 

يستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب عن األسئلة وذلك من خالل فهمه  :االستماع  -1

  .ومحتوى الفقرة التي استمع إليها لمضمون

بعض الهمزات  الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على يكتب الطالب: اإلمالء -2

  :أمثلة. المتوسطة والمتطرفة

 –هادئة  –عزائم  – ةتنشئ - جاء  –  عزائم –استأذن  –االستئثار  –يأتمر  –يأتي  –يالئم  

 - طائلة  -آللئ  - بالُمؤن  - هادئة  -دافئة  -أوائل –ويبدأ  -بشيٍء   -غنًى  -اللؤلؤ  –تتضاءل 

اء  الكبرياء  –غذاؤه  –يستأنس  –اشمئزاز   -شيء  تأدية. -إغراءات  -تؤكل  - باللؤلؤ   -جرَّ

  مأساة. -مسؤول –مؤسسة  –

 ةالمتطرفقواعد كتابة الهمزة المتوسطة و: 
  

  :ةالمتطرف قواعد كتابة الهمزة
  

ة الحركة َ قوَّ  الرسم اإلمالئي الخاص بالحركة تنازليا
 ئ الكسرة
 ؤ الضمة
 أ  الفتحة

 ء  السكون 
  
  

  الفصل الدرا األول ة يامذكرة مراجعة خاصة ب
2018//2019  

 

 

             السادس  : الصف
  السنة الدراسية                   غة العرية اللّ  :املادة

ي رّوا:املعلم  2019 - 2018  فرجا



 2صفحة      

   :قواعد كتابة الهمزة المتوسطة
 

 َ ة الحركة تنازليا  الرسم اإلمالئي الخاص بالحركة قوَّ
 ـئـ  ، ئـ الكسرة
 ؤ الضمة
 أ ، ء ( ما قبلها مد ساكن ا ، و ) الفتحة

 ــــــــ السكون 

 
 َ ة الحركة تنازليا  الرسم اإلمالئي الخاص بالحركة قوَّ

 ـئـ  ، ئـ الكسرة
 ؤ الضمة
 أ ، ء  الفتحة

 ء ( في الهمزة المتطرفة ) السكون 
  :عند كتابة الهمزة المتوسطة* 
د أقوى الحركتين. 2. الحظ حركتها و حركة ما قبلها .  1  .   حدِّ

  .على الرسم الخاص بأقوى الحركتين . اكتب الهمزة3 

 .": " ُسئِل * مثال

  .. الكسرة أقوى من الضمة3        . ما قبلها مضموم .  2. الهمزة مكسورة . 1

  .لرسم الخاص بالكسرة و هي " ـئـ "كتب الهمزة على ا. ت4

  .مالحظة* 

،  سواًء أكانت مضمومة، على كرسي بياء ساكنة ، فال بدَّ أن تكتب ةإذا سبقت الهمزة المتوسط -

  .أم  مفتوحة. مثل: " بريئة "

واو - األلف أو ال د ب طر إذا كانت الهمزة مفتوحة، و ما قبلها م ى الس ب عل ل:" تساءل، ، تكت ، مث

  . َسوءة "

 :عند كتابة الهمزة المتطرفة* 

  . الحظ حركة ما قبلها فقط .1

  .على الرسم الخاص بحركة ما قبلها الهمزة. اكتب 2

  .* مثال:"  بدَأَ "
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  .  حركة الحرف الذي قيل الهمزة هي الفتحة .1

  . تكتب الهمزة على الرسم الخاص بالفتحة " أ " .2

  مالحظة .* 

  .إذا اتصل بالهمزة المتطرفة ضمير، فتعالج معالجة الهمزة المتوسطة -

ر اإلسالم العلماء   . مثال: يقدِّ

ر اإلسالُم علماَءه1   .. اإلسالم عظيم لعلمائِه3ماء.  . اإلسالم علماُؤه عظ2.     . يقدِّ

  :التطبيق* 

  . ، و طبِّق كما في المثال المكتوب* اختر كلمات فيها همزات 

  الكلمة
 

الرسم الخاص أقوى الحركتين حركة ما قبلها حركتها نوع الهمزة

  يَُؤدي
 

 ؤ الضمة ضمة فتحة متوسطة

       
 

  

مراعاة الحروف المفرغة  : يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة معالخط -3

سطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات في إلى الالمطموسة، وموقع الحرف بالنسبة و

  .الورقة نظافةوالترتيب و الجملة، وحسن الخط،

يكتب موضوًعا واحدًا في و( رسالة  أو قصة ) يختار ما بين موضوعين مختلفين  :التعبير -4

 : وط الالزمة للكتابة السليمة وهيوالشر فن كلمة مع االلتزام بعناصر كلّ  150حدود 

  جودة اللغة والبعد عن العامية. - 2   جميل. خطالحرص على الكتابة ب -1

  .سيم الموضوع إلى فقرات (مقدمة/عرض/ خاتمة)تق -4 المتنوعة.مات الترقيم استخدام عال -3

  .كلمة في السطر األول من كل فقرة ترك مسافة –6ترك سطر بين كل فقرة وأخرى.  –5 

  .) االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال... – 7
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II.الورقة الثانية :  
  أوالً: النصوص الشعرية 

  
     ).5إلى  1من  يات( حفظ األب  بنت الخليج:قصيدة  -1

   :ىيجب التركيز عل
  
  .األفكار الرئيسية لكل مقطع -                          .لقصيدةالفكرة العامة ل -

 .األساليب ونوع وغرض كل أسلوب -                   .معاني المفردات واألضداد -

 .استخراج الصور الجمالية من كل بيت  -                                .   شرح األبيات -

 .من قصيدة " بنت الخليج " ثّم أجب عن األسئلة التي تليها ) 5إلى  1من ( . اكتب األبيات 1

ه             ة الهامة العـال ج     وصاح لــ ت ال عرب ب ت    أنا ب

مي أناشد ـــرون :أال ق ه     یذ ــاف ة ال ل ا ال ال   ل

ـه ا أسرة هان ع ا    قد   ل الــ   وسامرنا العذب ح

ه ر والعاف ـ ال ض  ـــاًء    وت ها ث   تدور األحادیث ف

ا ع فُّ الــي   و ر  تل الل ا ذ دوا ل ه أع اف ة ال   الله

                                                                             ؟  . ما الفكرة العامة للنَّص2

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

                                                            . بَِم تفخر الشاعرة في األبيات السابقة ؟3

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

     . ماذا تطلب الشاعرة من قومها في البيت الثاني ؟4

.....................................................................................................................  
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                                                               اشرح البيت األول شرحاً أدبياً وافياً .. 5

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

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

ح معناها . ضع كلمة ( أناشد ) 6                   .                     في جملة من إنشائك توّضِ

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

اد على ماضينا . " لكي ننطلق نحو المستقبل بشكٍل قوّيٍ ، و صحيح ، البدَّ من االعتم7

                                     العظيم" اشرح هذه العبارة في ضوء فهمك لألبيات السابقة .

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

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

  " ؟تدور األحاديث فيها ثنـــاءً بقولها: ". ماذا تقصد الشاعرة 8

..................................................................................................................... 
  ؟أعيدوا لنا ذكر تلك الليالي ". ماذا تقصد الشاعرة بقولها: "9

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

  ما الروابط التي تربط أبناء الخليج كما فهمت من القصيدة؟ .10

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

   ؟ وماذا أفاد فعل األمر ( كفوا ) ؟ هجة الجافيةماذا تقصد الشاعرة باللّ . 11

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

.....................................................................................................................  
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  ً  نجيدًا ثم يجيب ع االطالب ويفهمه ايقرأه فقرة :) جية (فهم المضمون: القراءة الخارثانيا

 .ااألسئلة التي تليه
  

  :ثالثاً: القواعد النحوية   

  :جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر  

 :يجزم الفعل المضارع إذا سبق بإحدى األدوات التالية

  .الم األمر ) \ال الناهية   \ لم  (

  القاعدة:

   .الفعل المضارع صحيح اآلخر يجزم بالسكونإذا كان  -1

  .عنقك))يدك مغلولة إلى ال تجعْل : (( ومثال

  ذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر يجزم بحذف  حرف العلة من آخره.إ -2

  ( نهى) . عن خلق و تأتي  بمثله ال تنهمثال: 

  بناء فعل األمر المعتل اآلخر:

   القاعدة:

  يبنى فعل األمر المعتل اآلخر على حذف حرف العلة من آخره. -

  .عن اآلخرين     ( عفا ) اعفُ مثال: 

  .حذف حرف العلة من آخره اعف: فعل أمر مبني على

   .و الفاعل  ضمير مستتر تقديره أنت
  

  .ميِّز الفعل المضارع الصحيح من الفعل المضارع المعتل و انقله إلى الجدول -1

  ." يرجع، يمرح، يسعى ،يفرح، نرجو ، تهفو ، يعطي ، يفتح ،  " ندنو ، أرسم 

  الفعل المضارع المعتل  الفعل المضارع الصحيح
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    .ةالمعتلُّ اآلخر عالمةُ جزِمه حذف حرف العلّ المضارع ـ 2

    ذكر هللاِ  تنسَ : ال مثال

  .وعالمة جزمه حذف حرف العلة ( ال الناهية ) مجزوٌم بـفعٌل مضارٌع  تنَس:

  باطٌل قط يعلُ : لم أعرب ما تحته خط

  ............................................................................................................  يعُل: 

استخرج من القطعة اآلتية أفعال األمر المعتلة، واذكر حروف العلة المحذوفة، وأعرب  -3

                                                                                           أفعال األمر إعراباً تاماً.

  قال والدٌ ينصُح ابنه:     

   ...واعتن ِ بنفسك وبوالديك ،و اخُل بنفسَك وحاسبها ،و اسُم إلى العُال ،أعِط كلَّ ذي حّقٍ حقَّهُ 

 األمرإعراب فعل حرف العلة المحذوف فعل األمر

   

                                                    أعرب األفعال التي تحتها خط في الجمل اآلتية:  -4

 نفسه من البرد:  لم يحم.................................................................................... 

 نفسك من البرد: ....................................................................................... احم 

 واجبك نحو وطنك ؤدِّ لت :.................................................................................. 

  ِّواجبَك نحو وطنكَ  أد..................................................................................... : 
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                                                أستخرُج  الفعل المضارع المعتّل اآلخر مّما يأتي. /5

  الفعل المضارع المعتّل اآلخر  الجملة

    ينمو اقتصاد البحرين بفضل قطاع النّفط.

    يرمي الّطالُب إلى التفّوق بفضل جدّيَتِِه. 

    دراسّي.  يَطغى التّركيز واالنتباه خالل نهاية كّل فصل

    . والمروةيسعى الحاج بين الصفا 

  

                                                     :                            أعرب ما تحته خط /6

  ......................................................................... األوساخ في سلّة المهمالت رما - 1

  أوقاتك في طاعة هللا. ............................................................................. اقِض  – 2

  ...........................................هللا أن يوفقك لعمل الخير. .............................. ادعُ  – 3

                                                 اجعل الفعل الموضوع بين قوسين مجزوما: /7

 ) في األرض مرحا. ................................................................................. ( تسعى –

 .................................................................................. ء(تدنو ) من أسالك الكهربا –

 ) الرجل ألوالده إال بخير. ............................................................................(يدعو  –

  ................................ ....................وضع المهمالت في المكان المخّصص لها )( تنسى  –

  
  

 "حّظا سعيدا أبنائي األعّزاء"
 


