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Name ______________________________Date ______________ 

Reading Comprehension 

Read the text and answer the following questions. 

Snow Day 

Sometimes two words sound magical together. Snow day! It’s a short phrase, 

but there is a great deal of excitement packed into those seven letters. Have 

you ever experienced a snow day? What does the phrase snow day mean to 

you?  

To most people under twenty years of age, the first news of a snow day brings 

a rush of happiness and possibility. Often this feeling is followed by a wonderful 

sense of slowing down, relaxing, and stretching out. In other words, you toss 

your cares aside.  

Some people get the news about a snow day while they are still in bed. In this 

case, it’s entirely possible that a person could experience that burst of joy, then 

turn over, and fall asleep once more. At the very least, receiving news about a 

snow day can allow a person to stay in his or her pajamas for an extra hour—

or, for the really lucky ones—for all morning!  

What is it that lies at the very heart of a snow day? What makes it so special? 

After all, a snow day is unique. For example, most people experience a snow 

day in a slightly distinct way from a Saturday or a Sunday. Perhaps it is that a 

snow day is really like a blank, white page. At least at the start of a snow day, 

there is a sense that you are free. There’s nothing you have to do and there are 

few if any restrictions. The script of the day hasn’t been written yet and you 

can improvise.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

To some people, the best way to spend a snow day is to head outside into the 
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fresh air. Sledding is fun, as is making snow angels. If the snow is heavy, 

children can build a snowman, a snow family, or a snow hut. Sometimes it’s 

possible to dig a tunnel through a large pile of snow.  

Other people can find great happiness merely playing around in the white stuff. 

Some get pleasure lying on the snowy ground with their mouths wide open, 

letting snowflakes fall on their tongues. Some love the speed of a sled rushing 

down a hill or a neighborhood snowball fight in which no one is safe. Still other 

people enjoy the special thrill that comes from playing ball games or tag in a 

snowy landscape.  

On the other hand, another great way to pass part of a snow day is to have 

quiet, cozy fun indoors while the storm rages outside. People can get unusual 

delight from doing simple activities during a snow day, because these activities 

take on a new flavor. Reading, listening to music, drawing and painting, 

decorating a bedroom, doing a puzzle, playing cards, playing ping-pong, and 

listening to the radio are great ways to have a special snow day inside your 

house or the house of a friend.  

It is probably true that children get the most enjoyment out of a snow day. Yet 

some adults are lucky enough to be able to enjoy these sudden holidays as 

well. It can happen, so long as they get excused from work or their other 

responsibilities! 

 

Refer back to the text and circle the correct answer A, B, C, or D. 

 

1.  According to the passage, which of the following is a typical response 
to news of a snow day? 
 

A. the need for choices 
B. a rush of intense activity 
C. a sense of possibilities 
D. the importance of good planning 
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2.  Based on the information in the passage, what is necessary for 
building a snow hut or snowman?  

A. heavy snow 
B. powdery snow 
C. an inch or two of snow 
D. a snow day 

 
3. According to the author, what causes a special feeling of delight in 

doing indoor activities on a snow day? 
 

A. freedom from responsibility 
B. a healthy balance of vigorous activity and rest 
C. the possibility of taking up a new hobby 
D. the contrast between indoor comfort and outdoor storminess 

 
4. Why do some adults get less enjoyment from a snow day than 

children? 
 

A. They may have forgotten how to have simple fun. 
B. They must work and fulfill their responsibilities regardless of the 

weather. 
C. They are not so strongly affected by different types of weather. 
D. They are always free to do what they wish, so a snow day is not that 

special. 
 

5. Which of the following probably contributes to the appeal of a snow 
day? 

 

A. snowstorms are harmless 
B. not all parts of the country get snow on a regular basis 
C. snow days don’t happen very often 
D. you might earn money from shoveling 

 
6. What is the main idea of the passage? 

 
A. Staying in bed is the greatest happiness 
B. A snow day represents nearly total freedom. 
C. People should play outside during snow days. 
D. A snow day is subtly different from other vacation days 
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7. What does the author compare to snow days in the passage? 
 

A. Weekend days 
B. Other extreme weather events 
C. Holidays  
D. Weekdays  

 
8. According to the author, which of the following makes a snow 

day delightful? 
 

A.  Making new friends 
B. Spending time with your family 
C. Putting aside worries and responsibilities 
D. Catching up on tasks you need to complete 

 
9. What does the phrase snow day mean to you?  

 

Write down your answer in no more than 4 lines. 

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

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

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

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

10. Say whether the following statement is True or False. Write your 

answer on the line given 

“Some people get the news about a snow day while they are still in bed.” 

…………True……….. 

11.  What kind of activities would you like to do on a snow day? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vocabulary 

Circle the correct answer that has the same meaning as the 

underlined word 

1. It was a challenge for the boy to conquer his fears. 

A. Confront 

B. Identify  

C. Defeat  

D. Communicate  

 

2. She says that her destiny is to be an explorer. 

A. Fate 

B. Desire  

C. Intention  

D. training 

3. Walter made discoveries about himself during the expedition. 

A. Holiday  

B. Journey  

C. examination 

D. interview  

4. I will not live in a house that is not insulated. 

A. Equipped with a fire place 

B. Near a city or town 

C. Covered to slow the flow of heat 

D. Safe and comfortable 
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5. The isolation of life in the arctic is extreme. 

A. Variety  

B. The condition of being cold 

C. Separation from others 

D. Vastness  

6. Mr. Carter will fulfill the terms of the contract. 

A. convert 

B. carry out 

C. ignore 

D. reflect on 

7. She made sure the flowers would flourish where she planted them. 

A. shrink 

B. survive 

C. grow well 

D. wilt 

8. Taki was distressed after reading the letter. 

A. troubled 

B. upbeat 

C. dismounted 

D.  infuriated 

9. David had to move his pawn first. 

A. highest-ranking piece in chess 

B. lowest-ranking piece in chess 

C. red piece in chess 

D. largest piece in chess 
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10.  If you rummage through the closet, you might find the hat. 

A. Slowly look 

B. Gently poke 

C. Thoroughly search 

D. Quietly open 

 

Grammar 

1. Underline the correct form of the verb in each sentence. 
 

A. I (buyed, bought) a new mobile last year. 
B. My friend (came, comed) to my house last night. 
C. Ahmad (teached, taught) me how to play fortnite. 
D. Last night (was, be) very cold. 

 
2.  Circle the preposition and underline the object of the preposition in 

each prepositional phrase. 
 

A. They could see the faces in the dim light. 

B. Ahmad had basic questions about the trip. 

C. Joanna played chess inside the room. 

D. I saw one of the youtubers in the mall. 

 

3. Circle the correct pronoun in each sentence. 

 

A. (  He,  Him  ) wanted to keep telling the truth. 

B. Ahmad and ( me, I  ) met in the mall last night. 

C. David told ( him, his  ) to keep looking for the tickets. 

D. The school took ( us, we  ) on a field trip. 
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Writing (Personal Narrative) 

Think about something that happened to you that you’ll never forget. Write a 

3 paragraph essay about what happened, who was involved and where it 

happened. Make sure you capture what makes that event hard to forget. 

Content (………./8)           Language (………../6)          Organization (………./6) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 



 7 من 1 صفحة
 

          

I.  الورقة األولىأولا :: 

 

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

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

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

 .ابنة -ابن  – مأساة -مسؤول –

 ةالمتطرفقواعد كتابة الهمزة المتوسطة و: 

 

 :ةالمتطرف قواعد كتابة الهمزة
 

ة الحركة تنازليا    الرسم اإلمالئي الخاص بالحركة قوَّ

 ئ الكسرة

 ؤ الضمة

 أ  الفتحة

 ء  السكون 

 

 

 

انيالفصل الدراس ي ال امتحانمذكرة مراجعة خاصة ب
ّ
 ث

2018//2019 
 

 

             السادس  : الصف

ّ :املادة
 
 السنة الدراسية                   غة العربية الل

افي  : املعلم 2019 -2018 ّفرجاني رو 



 7 من 2 صفحة
 

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

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

 .الورقة نظافةوالترتيب و الجملة، وحسن الخط،

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

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

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

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

II. الورقة الثانية : 

 أولا: النصوص الشعرية 

 

    (.4إلى  1من  يات) حفظ األب  :أخالق كريمة -1

  :ىيجب التركيز عل

 

  .األفكار الرئيسية لكل مقطع -                         .لقصيدةالعامة لالفكرة  -

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

                                 .   شرح األبيات -

 ." ثّم أجب عن األسئلة التي تليها أخالق كريمةمن قصيدة "  ( 4إلى  1من ) . اكتب األبيات 1

 أخالٌق كريمة

 وأغمُر بالود  من يحتذي         ُخطا الناجحين وال يرسبُ 

ر  من يكـــــذب    وأمقُت من جاءني كاذبا         ولو ملك الدُّ

 وأصحُب كل  كريم  الطباع       وم ن في النجوم  لهُ ماربُ 

 وإن  المحــــب ةَ لي مذهـــبُ  ُخلقُت ُمحب اً  لكل   األنــام        

ــــالُل ونعـــم األبُ  ــــالٌل تعلمتها من أبي         فن ْعم الخ   خ 

 األسئلة: 

                       . "وأمقُت من جاءني كاذبا " هل توافق الشاعر في هذا الرأي ؟ ولماذا ؟ 1

أي، ألن  اإلسالم ....... دق ومثالنا الرسول.نعم أوافق الكاتب في هذا الر   .............يحث نا على الص 



 7 من 3 صفحة
 

                                     ابع شرحاا أدبياا.                                . اشرح البيت الرّ 2

 .................................اس فهي عنوان حياتيمحبتي تشمل جميع الن   ..............................

                                                                                    :              أبيات القصيدة يحمل المعنى اآلتي. أي بيت من 3

 الكريمة الذين يتميزون بالطموح (أ: )مصاحبة ذوي األخالق 

 ماربُ وأصحُب كل  كريم  الطباع       وم ن في النجوم  لهُ  ......

                               ب: )تشجيع المثابرين الذين يقتدون بالنجاح  (                       

 ...........وأغمُر بالود  من يحتذي         ُخطا الناجحين 

                           . حّدد بيتاا من أبيات القصيدة أعجبك مبيناا سبب إعجابك به .          4  

ــــالُل ونعـــم األبُ  ــــالٌل تعلمتها من أبي         فن ْعم الخ  ، ألن  األب يحمل الصفات الحسنة خ 

 .......................والطباع المحمودة، واالقتداء به واجب.

                      . ضع كلمة ) يحتذى ( في جملة من إنشائك تبين معناها .             5 

سول لما تمي ز به من أخالق رفيعة، وصفات حسنةيحتذي     .............كل  مسلم بسيرة الر 

                                           . ماذا تعلمت من القصيدة ؟                                  6 

 ....................تنشر السالم والمحب ة بين البشرتعل مت أن  األخالق الكريمة ...............

  نجيًدا ثم يجيب ع االطالب ويفهمه ايقرأه فقرة :( : القراءة الخارجية )فهم المضمونثانياا 

 .ااألسئلة التي تليه

كاَن في قديم  الزمان  بدويٌّ فقيٌر له حصاٌن أصيٌل ذاَع صيتُهُ في البادية، فقدم إليه كثيٌر من          

، فأحبَّ يكْن للبدويِّ زوجةٌ وال أوالدٌ  . لمحصانه دون جدوىاء  يبغوَن شراَء عرب  الصحر

 .اعتنى به اعتناء األمِّ بأوالدهاحصانه و

يَّ أصر  على ، لكنَّ البدويُث النفس  يُريُد شراَء الحصان  وحدَث أن قدَم إلى البدويِّ شخٌص خب

 .موقفه فرفَض طلبَهُ 

فقيٍر محتاٍج أنهَكهُ حرُّ الصحراء  طالباً أن يقضَي  عاَد الشخُص في المساء  متنك راً بثياب           

َب به أجمَل ترحيٍب، وأطعمه اللحَم، وأسقاه  َره حتى ، وساماللبنَ ليلته في ضيافة البدوي، فرحَّ

رٍة من الليل  .ساعٍة متأخ 

 الذي نامَ ، ووضَع ثمَن الحصان  تحَت الف راش  دويُّ نائماً هب  الشخُص من نومهوبينما كان الب

 .عليه، وامتطى الحصاَن، وانطلَق في طريقه



 7 من 4 صفحة
 

         

شعَر البدويُّ ب َوْقع  حوافر  حصانه فهبَّ من نومه واندفَع وراء الحصان  وهو يطلُب من         

 الشخص  أن يتوق َف.

 .: " إنَّ ثمَن حصانَك تحت الفراش فماذا تريد؟ " إلتفَت  إلى البدويِّ وقاَل لهُ 

، حتى ال يمتنع العرُب عن بلَغ أحداً من العرب  بما فعلتَ "أرجوَك يا سيدي أال  تُ : قاَل البدويُّ 

 ." استضافة الناس وتقديم  المساعدة للمحتاج  

 .إحمرَّ وجهُ الشخص  خجالً، وأعاَد الحصاَن إلى صاحبه  

 األسئلة:

ُع عنوانا للنّص.1  / أض 

 .................................أخالق كريمة............

 / أكتُُب الفكرة الّرئيسيّة للنّص.2

 ............................................أخالق بدوي  تنجيه من خبيث الن فس. .....

 ص؟/  ماذا يملك البدوّي. أستخرج دليال من النّ 3

 ........................له حصاٌن أصيلٌ كاَن في قديم  الزمان  بدويٌّ فقيٌر يملك البدوي  حصانا، ..

 ص؟/  ماذا طلب الشخص من البدوّي؟ أستخرج دليال من النّ 4

 ....... عاَد الشخُص طالباً أن يقضَي ليلته في ضيافة البدوي

 /  ما الذي فعله الشخص الخبيث لما استضافه البدوّي؟5

 حاول الشخص شراء الحصان بحيلة اخترعها.

 / كيف اكتشف البدويُّ سرقة حصانِه؟ 6

 شعَر البدويُّ ب َوْقع  حوافر  حصانه فهبَّ من نومه واندفَع وراء الحصان          ........

 /  هل أعتبُِر تصّرف ذاك الّشخص سيّئا. علّل جوابك؟7

                                                                                                    فا سيئا، ألن ه تحي ل في شراء الحصان.نعم يعتبر تصر  ...................  

 /  لو كنت مكان البدويُّ ماذا ستفعل للشخص الذي سرق الحصان؟8

 سأدعو له بالهداية وانصحه أن يتجن ب التحي ل ألن ه مناف لألخالق الحميدة................

 وأُبيّن ما الذي استفدته منه؟ / أُبدي رأيي في النص.9

ز من قيمة األخالق والمتخل قين، واستفدت أن األخالق تنج    ي صاحبها من الهالك.نص جميل يعز 

 



 7 من 5 صفحة
 

  :ثالثاا: القواعد النحوية  

 عيِّْن السم  الُمثنّى في الُجمل، وحّدْد عالمة  إعرابِه.                                            -1

 عالمةُ إعرابه الُمثنَّىالسم  الجمل

 األلف والنون الولدان كتب الولدان القصيدة.

َل ال العُب هََدفَْين    الياء والنون .هََدفَْين   .َسج 

 الياء والنون تين.قص   تين.اْشتَرْيُت قص  

 

ض النّاسخ الفعلي  -2 في الُجمل التّاليِة  )كان، أصبح، مازال، ليس، أمسى، ظّل..( عوِّ

                                    .تغييره وغيِّْر ما يجبُ  لعّل..( ،)إّن، أّن، كأّن، لكّن، ليت بِناسٍخ حرفِيّ 

 .ًلْيسْت الس عادةُ دائ مة 

 .................... مةٌ.ئليت السعادةَ دا 

 . مازاَل اإلسالُم ديَن الت ساُمح 

 ...................   اإلسالَم ديُن التسامح .إن 

 .كاَن الُمسلُموَن األوائُل أبطااًل 

 .............. .إن  المسلمين األوائَل أبطاٌل 

ْض النّاسخ الحرفي -3 وِّ  في الجمِل التّاليِة بِناسٍخ فعليّ  )إّن، أّن، كأّن، لكّن، ليت لعّل..( ع 

                                                     ، وغيِّر ما يجُب. )كان، أصبح، مازال، ليس، أمسى، ظّل..(

 . لَعل  الط البات  مواضباٌت على القراءة 

 ........ .كانت الطالباُت مواضباٍت على القراءة 

 .كأنَّ األياَم صاُروٌخ في ُسرعت ها 

 ............. .أصبحت االياُم صاروًخا في سرعتها 

 .إن  الُمسلميَن ُمتضامنوَن 

 ...............  َمازال المسلموَن متضامنين 

أكتب المبتدأ وخبره في الخانة المناسبة:                                                            -4

 الجباُل عالياٌت. -1

 الوردتان جميلتان. -2

 شرطيا المرور نشيطان. -3



 7 من 6 صفحة
 

المدارُس في البحرين كبيرةٌ. -4

 الخبر المبتدأ 

 عاليات الجبال 1

 جميلتان الوردتان 2

 نسيطان شرطيا المرور 3

 كبيرة المدارس في البحرين 4



 7صفحة      

 نائب الفاعل الوارد في الجمل اآلتية:                                                      تحت ضع سطّرا  -1

 .رُ وهزالقُطفت  -

 .لقرآنُ اُحفظ  -

 الوردةُ . تُزرع -

 أعرب الجملة التالية:                                                                                    -2

ُم المعل ُم. -1  يُكرَّ

ُم: ....................  ...........................................................فعل مبني للمجهوليُكرَّ

 ............................................................نائب فاعل..................المعل ُم: 

 

 

 

 

 "حظّا سعيدا أبنائي األعّزاء"
 



 Grade 6 Midterm Exam Revision BOOKLET 

Answer Key 

1) positive integer  
2) opposites  
3) absolute value  
4) rational number 
5)  bar notation 
6)  terminating decimal  
7) repeating decimal  
8) Sample answer: the regions a coordinate plane is 

separated into. 
9)  Sample answer: the set of positive whole 

numbers, their opposites, and zero 
10) A plane in which a horizontal number line and a 

vertical number line intersect at their zero 
points. 

11) a 
12) d 
13) c 
14) b 
15) d 
16) d 
17) a 
18) b 
19) b 
20) 24 
21) 110/ 335 = 22/67 
22) a) (3, 4)   

b) (0, -2)   

             c) Fowls building  

d) Sample answer:  

(-3, -1), (1, -1), (3, -1) 

 
23) a) 94        b) 173     c)  45 

 
24) a) 5 × 5 × 5; 125   
       b) 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4; 4,096  

       c) 7 × 7 × 7 × 7; 2,401 

25) a) 6  b) 31    c) 21  d) 41 

     26)   a) 16  b)7    
 c) 43  d) 63 

 e) 81 ½          f) 9         g) 180 

     27)  a) 4n  b) n/14 

                c) 2x +5 d) x/2 -15 

     28)  a)10  b) 15   
 c) 10   d) 11   e) 75 

     29)  a) y = 4x  b)  y = x +4  
 c) y = 15 x 

     30)  a) add 12; 52, 64   

 b)  Add 0.9; 5.9, 6.8  

 c) Multiply 2; 96, 192 

     31)  13  

     32)  y= 6x 

     33)   

 

     34)  

             

     35) 42 points

 

 

 

Touchdowns, x 1 2 3 

Points, y 6 12 18 
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Multiple Choice 
1. D 5. B 9. D 13. B 
2. C 6. C 10. B 14. D 
3. A 7. B 11. B 15. C 
4. C 8. C 12. B 16. C 

 
True or False 
1. True 6. False 11. False  
2. True 7. True 12. False
3. False 8. True 13. False
4. False 9. True 14. True 
5. False 10. True 15. False

 
Completion 
1. mechanical weathering 5. non- renewable resources 9. weather 
2. sediments 6. geothermal energy 10. atmosphere
3. erosion  7. gas 11. air pressure
4. renewable resources 8. physical change 12. climate 

 
Short Answers: 
 
1. Landscape will not be the same for the next 100 years because of weathering  
    and erosion as rocks and sediments are completely changed over time. 
 

2. Salt and other minerals come from the river that washes these nutrients to the  
     sea or ocean. 
 

3. Resources from the tree and forest will be lost/depleted if we continuously waste  
    paper and if we don’t manage to conserve resources from the trees.  
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4. Electricity or energy is produced in hydropower as the mechanical force of  
     moving water turns the turbine in which energy is stored in generator and in  
     Transformers.  
 
 
5. Water is important as without it all living organisms will die. It is essentially part  
    of life and is used for all life processes. 
 
 
6. When water is heated, the molecules move fast and loosen up. The heat makes  
     the molecules move farther apart causes the fast movement of its molecules. 
 
 
Classification: 

A. Types of Resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Types of Change.  

RR NRR 

1.  trees 
    

2. water 
    

3.  petroleum 
   

4. forest 
    

5. air/wind 
    

6. minerals 
   

7. geothermal  
    

8. fossil fuels 
   

9. natural gas 
   

10. coal 
   



3 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venn Diagram Completion  
 
                    Chemical Weathering       Alike        Mechanical Weathering  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PC CC 

1.  burning of paper 
   

2. rusting of iron 
   

3.  tarnishing of silver spoon  
   

4. melting of ice  
    

5. shredding of paper 
    

6. boiling of water 
    

7. ripening of fruits  
   

8. adding vinegar and baking soda 
   

9. rotting of fruits  
   

10. mixing mentos with diet coke 
   

a change in 
minerals as 
they react 

with 
substances 

in the 
environment 

such as 
water or 
oxygen 

when 
natural 

forces, such 
as wind, 
water, or 
ice, break 
down rock 

both breaks 
the rock into 
sediments 



4 | P a g e  
 

 
             
                        Physical Change        Alike            Chemical Change       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreting a Diagram 

1. Mechanical Weathering 

2. Mechanical Weathering 

3. wavelength 

4. amplitude 

5. trough 
6. water in the solid state : Picture B 
7. water in the liquid state : Picture A 
8. water in the gaseous state : Picture C 
 

Diagram Analysis 
1. When river overflows it will wash off the soil along the field and take off  
    the sediments and nutrients to the sea/ ocean. Likewise, the landform  
    along its path will be changed.  
 
2. Stalagmites and stalactites are formed as a constant motion/dropping of  
    water that contains minerals in the cave. When these sediments deposit  
    on particular places in the cave- stalagmites and stalactites are formed  
    along the floor and ceiling of the cave.  
 
3. Temperature drops down as you move from the lowest part of the  
     atmosphere. Same is true with the air pressure.  
 
 

No chemical 
change 
happen 

 There is 
chemical 
change 

changes  
on the 

physical 
property 

changes  on 
the chemical  

property 
 

both causes 
changes in 
matter  
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Definition of Terms:  

 
1. Weathering: process by which nature breaks down rock into smaller  
     pieces 
 

2. Clouds: form when air rises and cools. Clouds are a collection of millions  
    of tiny water droplets. 
 

3. Thunderstorm: is a small, intense storm that produces strong winds, 
heavy rain, lightning, and thunder. 
 
4. Condensation:  a change of state from a gas to a liquid 



 

1 
 

  

texte / Compréhension  

 
 

Le chat blesse 
 

          Un jour printanier, je vais  à la 
compagne avec mes amies pour nous 
distraire. Soudain, je 
vois sous un arbre, 
un petit chat blessé.  

 

      Il miaule doucement, sa patte 
saigne. Il parait souffrant. Ses yeux 
sont à demi fermés. Il respire 

difficillement.  

J'ai pitié de cette pauvre bête qui ne peut plus marcher. 
Sans hésiter, je me baisse pour le prendre 

et le soigner. L'animal se blotit dans mes bras.  

 

A la maison, je nettoie sa 
blessure. Ensuite, je lui mets un peu de 
bétadine. Enfin, je lui fais un 
pansement. 

 

       Quelques jours après, le beau chat reprend sa force. 

   

   MIDTERM EXAMINATION 
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Question  

1. Ecris vrai ou faux 

 

 C'est un jour d'hiver                                      Faux  

 Il voit un chien sous l'arbre                           Faux 

 L'enfant soigne le chat                                  Vrai 

 

2. Ou se trouve le chat ?  

Le chat se trouve sous l'arbre  

 

3. Qu'est -ce qu'il a le pauvre chat ? 

Le chat est blesse sa patte saigne  

 

4. Complete les phrases 

o J'ai pitie de cette pauvre bete  

o Le beau chat reprend sa force  

 

5. Comment il a soigne le chat  

 

 Il  nettoie sa blessure. 

 il lui met un peu de bétadine. 

 il lui fait un pansement 
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1. Classe les verbes dans le tableau suivant  

 

 

 

Verbes du premier groupe  Verbes du deuxieme groupe  
Manger – laver – parler  
 
 

Finir – choisir – applaudir  

 

2. Ecris un verbe du 
deuxième groupe  

 

 

 

 

Grosser                                  choisir                                         finir  

 

 

  

  

 

 

Applaudir                                rougir                               agir  

Manger – finir – choisir – laver – parler  ‐ applaudir  
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Remplir  

3. Conjugue les verbes selon les 
personnes données  

Ils  nous elle je Verbes  
finissent finissons Finit  finis 

 
Finir 

choisissent choisissons choisit choisis 
 

Choisir 

remplissentRemplissons Remplit  remplis 
 

Remplir  

  

4. Conjugue les verbes dans les phrases suivantes  

 

 Vous ( agir ) agissez bien  

 La fille ( rougir) rougit  de honte. 

 Les élèves ( applaudir) applaudissent  leurs amis. 

 Tu ( blanchir) blanchis  de peur  

 

5. Complete par un pronom  

 

 Je  finis mes devoirs. 

 Nous  agissons  

 Vous  choisissez un pantalon. 

 Ils-elles  remplissent leurs bouteilles 

 Il –elle  obéit à ses parents 

 
6. Complete les phrases par le verbe qui convient 

  
 Elles reussissent  l'examen   

Reflechissons  

Finis  

Reussissent   
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 Nous reflechissons  avant de répondre 

 Tu finis  le test  
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× 

 

. 

? 
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Souligne  la bonne reponse  

 

1. Quels jolis tapis !      
 
 
  
 
2. J'aime les gâteaux délicieux de maman.      
 
 
  
 
 
 
3. Suivez les consignes de votre coach.      
 

Ecris le type de chaque phrase 

imperatif  ‐  exclamatif ‐interrogative   ‐Declarative   

imperatif  ‐exclamatif   ‐interrogative   ‐  Declarative 

Interrogatif 

Declaratif 

Exclamatif 

Declaratif 

Interrogatif 

Interrogatif 
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4. Quelle est la capitale de la France ?      
 
  
 
 
 
5. Comme elle est intéressante cette émission !      
 
 
  
 
 
6. Sors de la classe  
 
 

 

Writing:  

Ecrire l'Auto dictee  

*nous sommes desoles, merci beaucoup d’avoir sauve 
notre ami, on doit respecter tout le monde*  

 imperatif ‐exclamatif   ‐interrogative   ‐Declarative   

imperatif  ‐exclamatif   ‐  interrogatif  ‐Declarative   

imperatif  ‐  exclamatif ‐interrogative   ‐Declarative   

 imperatif ‐exclamatif   ‐interrogative   ‐Declarative   
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Question 1 

Use the following table to answer the questions below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the number of fields in the previous table? State them. 

5 fields  

Emp No, Name, Age, Department and Salary 

What is the number of records in the previous table? State them. 

4 records. 

001, Alex S, 26, store, 5000 

002, Golith K, 32, Marketing, 5600 

004, Jons, 26, Security, 5100 
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Question 2 

Look at the figure and follow the directions below. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Start Ms-access 
 

b. Create a new data base and change its name to Employee 
 

c. Design the previous table using design view or data sheet 
 

d. Change the table name into EmployeeOrder 
 

e. Create a query using Query Wizard. The query consists of the following fields: 
Employee name and Running Total  
 

f. Change the name of the query to EmployeeQuery 
 

g. Create forms for your table 
 

h. Change the name of the form to Employeeform 
 

i. Save your work with (Your name + Grade 6 + Mid-Term) on the desktop 
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Question 3 

 
1. Start Ms-Access.  
2. Create a new database.  
3. Change the database name into American bank.  
4. Create the following table.  

 

5. Sort the first name in ascending order.  
6. Sort the city in descending order.  
7. Remove sort.  
8. Filter the field city where the city is Cary. 
9. Select the city Raleigh.  

10. Filter where the records contain Raleigh.  

11. Select the city Cary. 

12. Filter where the record does not contain Cary.  

13. Filter where the ID equals to 5.  

14. Filter where the ID greater than 5.  

15. Filter where the ID less than 5.  
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Question 4 

 

a. Complete the table below by writing the data type for each field then create the table on 
a new database and call it AhliaSchool.  

 

Field Name Data Type 

ID 
 

Auto Number 

Student Name Short Text 

Student Number 
 

Number  

Birthday 
 

Date and Time  

Present 
 

Yes/ No 
 

b. Change the table name to student 
c. Save your work with (Your name+ Grade 6+ Question 2) on the desktop.  

 



 6 من 1 صفحة 

 

 الثانيالفصل الدراس ي  منتصفمذكرة مراجعة المتحان 

 السادسالصف: 

 السنة الدراسية

2018-2019 

 املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 :المتحان منتصف الفصل الدراس ي الثانيالدروس املتضمنة 

 ) للدراسة و الحفظ ((  13 – 10)  الصفعلوم القرآن : سورة  -

 أحكام الراءالتجويد :  أحكام -

 ) للدراسة و الحفظ ( األعمال بالنياتالحديث الشريف:  -

 غزوة الخندق:  السير و الشخصيات -

 األخالق و التهذيب: اإلخالص -

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 من 2 صفحة 

 والحفظللدراسة (  12 – 1) الصفسورة 
 

 : الصفاآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

ْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلىيَا أَ قال تعاىل : )) تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه  (10) ِِتَاَرٍة تُنِجيُكم مِّ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ  َلُكْم ُذنُوَبُكْم  يَ ْغِفرْ ( 11) َوُِتَاِهُدوَن ِف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

َوُأْخَرى ( 12) مُ َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َِتْرِي ِمن ََتِْتَها األَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظي

ِر اْلُمْؤِمِنيَ  َن اللَِّه َوفَ ْتٌح َقرِيٌب َوَبشِّ بُّونَ َها َنْصٌر مِّ  العظيمصدق اهلل    (13) َتُِ

 دعت اآليات الكريمة إلى عقد تجارة رابحة مع هللا تعالى:السؤال الثاني: 

 على أي ش يء تقوم هذه التجارة؟ - أ

 التجارة الرابحة مع اهلل تقوم على اإليمان باهلل ورسوله و الجهاد في سبيلة بالمال أو النفس أو بهما مًعا.
 

 يتجلى في أمور. اذكر أربعة منها. الربح الذي سوف يحصل عليه املؤمنون من هذه التجارة - ب

 . مغفرة الذنوب والسيئات4  النجاة من العذاب األليم يوم القيامة .1

 . الفوز بالمنازل الطيبة يقيمون فيها إقامة دائم5  دخول جنات تجري من تحتها األنهار .2

 . فتح قريب يبشرهم اهلل تعالى به6   مؤزر على أعدائهم في الدنيانصر  .3

ِريٌب عالى :) فّسر قوله ت -ج
َ
ٌح ق

ْ
ت
َ
ِه َوف

َّ
َن الل ْصٌر ّمِ

َ
َها ن

َ
ون ِحبُّ

ُ
َرى ت

ْ
خ

ُ
 .( َوأ

ي ولكم على هذا فوز في الدنيا بنصركم على عدوكم، وفتحكم للبالد، وتمكينكم منها حتى تدين لكم مشارق أ
 .األرض ومغاربها

 

 

 صفحة القرآن الكريم

43 



 6 من 3 صفحة 

 اختر اإلجابة الصحيحة ملا يأتي:السؤال الثالث:  

ْم ى : )االستفهام في قوله تعال
ُ
ك

ُّ
ُدل

َ
 يدُل على: ( َهْل أ

 التعجب واالستغراب -باالستفسار وطلب العلم       -أ

 اإلنكار والرفض -دالتشويق والترغيب -ج

  .الكريمة اآليات امإليه ترشد فائدتين استنتج: الرابعالسؤال 

 المسلم يؤمن باهلل تعالى و برسوله ليفوز برضوانه وجنته يوم القيامة. .1

 م يجاهد في سبيل اهلل بالمال والنفس.المسل .2

 

 أحكام الراء
 

 

ـــــــــــــــــــــح (1) ُيفخم حرف الراء إذا كانت حركته: السؤال األول  ــــــــــــــــــــــــــم( 2)أو   الفتـــــــــــــــــــــــ ويرقق إذا كانت  الضـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــرالكســــــــــ( 3)حركته  . ــــــ

 
 :( في املكان املناسب فيما يلي حدد نوع الراء ) مفخمة / مرققة ( بوضع عالمة ) السؤال الثاني: 

 

 اآلية
 نوع الراء

 مرققة مفخمة

ْم قال تعالى )وَ 
َ
ْدرِ  ل

َ
 ( ِحَساِبَيهْ  َما أ

هُ 
َّ
  قال تعالى ) َوِإن

ٌ
ِكَرة

ْ
ذ

َ
ت
َ
قِ  ل

َّ
ُمت

ْ
 َين (ِلل

 ( قال تعالى )
ْ
ذيَن َصَبُروا

َّ
 ال

ُموُر  قال تعالى ) َيْومَ 
َ
َماء ( ت  السَّ

 ُرزقنا

اِرَعة
َ
ق

ْ
 ال

 

 

 صفحة آنعلوم القر
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 6 من 4 صفحة 

 ( والحفظللدراسة  ) األعمال بالنيات
 

 أكمل الحديث الشريف اآلتي: : السؤال األول 

إنما األعمال  و سلم  عليه و آله و بحبههللا صلى هللا رسول  قال: قالرض ي هللا عنه  عمر بن الخطابعن 

و إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا و رسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت ، بالنيات

 ( هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

 ل البطاقة التعريفية لراوي الحديث:أكمالسؤال الثاني: 

 وفاته أعماله إسالمه ألقابه الراوي اسم 

عمر بن الخطاب 

 العدوي القرش ي

 أمير املؤمنين

 أبي حفص 

 الفاروق

أسلم في السنة 

 السادسة من البعثة

كانت له مواقف بطولية في 

نشر الدعوة، و له أعمال كثيرة 

 في خدمة اإلسالم و املسلمين.

 هـ 23

 

 ما معنى الكلمات التالية::  الثالث السؤال

كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل: األعمال  / 1

ات/ 2 جمع نية، وهي عزم القلب على العمل:     النيَّ

لكل إنسان جزاء ما عزم عليه :   لكل أمرئ ما نوى/ 3

انتقاله من دار الشرك إلى دار اإليمان:   هجرته/ 4

يتزوجها/ ينكحها: 5

  .الحديث الشريف اآليات امإليه رشدي فائدتين استنتجالسؤال الرابع: 

 كل عمل يقوم به المسلم ال بد له من نية. .1

 العمل الذي تصاحبه النية الحسنة، يكون مقبواًل عند اهلل تعالى. .2

 

 صفحة احلديث الشريف

56 



 6 من 5 صفحة 

 لخندقغزوة ا 
 

 ؟ متى وقعت غزوة الخندقاألول:  السؤال

 شهر شوال للسنة اخلامس للهجرة.ِف 
 

طلق على هذه الغزوة ا
ُ
 سم غزوة األحزاب، ملاذا؟السؤال الثاني: أ

بسبب اَتاد املشركي مع من حوهلم من القبائل و يهود بين النظري و تشكيل أحزاب حلرب الرسول و 
 املسلمي.

 

ا على قتال املسلمين؟
ً

 السؤال الثالث: ما سبب غزوة الخندق،  ومن الذي حرض قريش

ث هلم و مل يصرفهم ذلك عن بناء جمتمعهم و عاد املسلمون بعد غزوة أحد إىل املدينة و هم متأملون ملا حد
تنظيم أمورهم، غري أن ذلك مل يُرِض اليهود من بين النظري، فعزموا على أن ُيضعفوا املسلمي و ُيشعلوا 

احلرب بي اجلانبي، فذهب مجاعة من زعماء اليهود إىل مكة ودعوا قريًشا إىل حرب الرسول فتم االتفاق 
 ائل املشركي.بينهم بالتعاون مع بعض قب

 

 السؤال الرابع: كم بلغ عدد جيش املشركين ؟ وكم كان عدد جيش املسلمين؟

 مسلم 3000: جيش املسلمي    أالف مقاتل 10جيش املشركي: 
 

 بحفر الخندق؟ –صلى هللا عليه وعلى آله وبحبه وسلم -السؤال الخامس: من الذي أشار على النبي 

 الصحايب سليمان الفارسي.
 

 ل السادس: كيف كان موقف املشركين حينما وصلوا إلى املدينة و رأوا الخندق؟السؤا

فوجئوا باخلندق يفصل بينهم و بي املسلمي فعسكروا حوله و حاول بعض فرساهنم مباغتة املسلمي ليالً 
 فلم يفلحوا.

 

 

طيلة أيام حصار املشركين  –صلى هللا عليه وعلى آله وبحبه وسلم -السؤال السابع: ماذا كان يفعل رسول هللا 

 للمسلمين؟

 .همو يستغيث باهلل تبارك وتعاىل أن ينصر  لمسلميلع ر سول طيلة أيام حصار املشركي يتضكان الر 
 

 السؤال الثامن: صف النتيجة التي آلت إليها الغزوة.

رياح على معسكر املشركي فاقتلعت خيامهم، وقلبت قدورهم، و أطفأت نرياهنم، وظنوا أن زلزاالً هبت 
 بذلك كان النصر من حليف املسلمي. لفرار، ويُوشك أن يقضي عليهم فأسرعوا ِف ا
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 6 من 6 صفحة 

 

 
 

 

 ما معنى اإلخالص وما ضده؟السؤال األول: 

ن يقصد اإلنسان بقوله وفعله وجه اهلل تعاىل ورضاه، من غري نظر إىل مغنم أو منصب أو أمعنى اإلخالص: 
 جاه.

 لرياء.اضده: 
 

ه على إتقان العمل. اذكر أربعة أمثلة السؤال الثاني: اإلخالص يبعث في نفس صاحبه مزيًدا من النشاط، ويحمل

 من الواقع على ذلك.

 ِف نفس صاحبه اهلمة واجلد.بعث ي .1

 على اإلتقان ِف العمل.شجعه ي .2

 بالراحة و الطمأنينة.شعره ي .3

 نفسه إذا داخلها الرياء والغرور.جيعل اإلنسان حياسب النفس و هذب ي .4

 

 من سيرة الصحابة الكرام أو مسيرة التابعين على اإلخالص.
ً
 السؤال الثالث: هات مثاال
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  التدريب الثاني: عّرف المفردات التالية:
 

 خط وهمي يقسم الكرة األرضية إلى نصفين متساويين شمالي وجنوبي خط اإلستواء:  

 خط وهمي مائل يخترق األرض من شمالها إلى جنوبها المحور:  

 

 

  : ضع مدارات الكرة األرضية في مكانها الصحيح  : السؤال الثاني
 

 

 

 

 

 

 
 ال ائرة الق  ية – م ار السر ا  – م ار ال    – الق   ال مالي – الق   ال نوبي –خط اإلستواء 

  ال ائرة الق  ية ال نوبية –ال مالية 

 

 

 التدريب األول أكمل الجمل التالية بالتعابير المناسبة: 
 

 النهار و  الليل فيتكو   ساعة  24م تها نفسها  لألرض دورتا  : دورة حول 

 .الفصول األربعة فيتكو   يوم و ربع 365م تها ال مس ودورة حول   

 

 

 

  

  

 

 



 أجب عن األسئلة التالية : -1

 ما نس ة مساحة اليابسة ؟ -أ

 .% من مساحة األرض  30تحتل اليابسة نس ة ال تزي  عن     

 ّعرف كل من : -ب

أوديتها عميقة.مثال :ج ال منا ق مرتفعة ج ا ,قممها مسننة ,منح راتها ش ي ة و   السالسل الجبلية -

 هماليا في آسيا حيث ترتفع قمة افرست

 مساحة ش ه من س ة ,تتخللها أودية عميقة ج اً مثل هض ة التي ت :الهضاب  -

 

 (98الخري ة / القارات + المحي ات )الكتاب ص  ❖

 : على الخريطة  وحدد موقع كل منها والمحيطات  سم القارات -2

 

 

 

 



 

 

 

 التضامن

 

 التدريب األول:   عّرف حق التضامن و اذكر أنواع التضامن  :
 

سلوك إنساني يعمل على تق يم المساع ة للناس في وقت الحاجة و يعمل على التخفيف من معاناتهم و 

 يتخذ أشكاالً متع دة مادية و معنوية.

 التدريب الثاني:   من أين استمدت مبادىء حق التضامن  :

 تضامن من :إستم ت م ادىء ال    

 ال ين اإلسالمي -

 قانو  ال فل...( -ميثاق العمل الو ني -القوانين الو نية لمملكة ال حرين) ال ستور  -

 القوانين ال ولية كإتفاقية حقوق ال فل -

 

 التدريب الثالث: إمأل الفراغ بالعبارات المناسبة  :

 

 .دولية و  و نية  أشكال التضامن في مملكة ال حرين -

 المؤسسة الخيرية الملكية  من أشكال التضامن الو ني في مملكة ال حرين  -

 : هامن مهام -

 مؤسسة خيرية. -أ

 تعمل على كفالة المحتاجين)أرامل ,ايتام و مسنين( -ب

 تق م مساع ات إجتماعية و صحية وتعليمية. -ت

 تساهم في إن اء و تنمية م اريع. -ث

 تسهم في أعمال التنمية المست امة. -ج

 فلس ينو  ل نا ق مت مملكة ال حرين مساع ات دولية ل ول مختلفة منها  -

 .األغ ية ، حمالت   ية ,  تق يم األدوية  ب ناء م ارس ,تمثلت هذه المساع ات  -

----------------------------و  --------------------------  
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