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 (صفية بنت عبد المطلبأوال:)من الدروس المقررة  

 اقرأ ثم أجب على األسئلة التالية:

 

 

 

 
 

 

                                                   ؟ما الفكرة العامة التي يتناولها النص  –أ

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

 ؟سبب هجرة المؤمنين إلى المدينة ما  -ب

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

                                .استنتج من الفقرة دور المرأة المسلمة في الحروب -جـ

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

                                    ؟  شبه الكاتب صفية بنت عبد المطلب ؟ ولماذا بم -د

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

                                                            اقترح عنوان آخر للنص. -ه

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

 \                                                             :قرةـــات من الفــه -ه

 .....................:(مسلم ال )كلمة جمع       ...................: (وضعت)  كلمة معنى -

 .........................:(موقفجمع كلمة )        .................  :(السيداتمفرد كلمة ) -

 ....................:(قاست) كلمة عنىم             ...............:(الظالمكلمة ) مضاد -

 

العوام،وعانت ما عانه المسلمون انضمت صفية إلى موكب النور هي وفتاها الزبير بن )

السابقون من بأس قريش وعنتها وطغيانها لذلك هاجروا إلى المدينة . وعلى الرغم من أن 

السيدة كانت يومئٍذ تخطو نحو الستين من عمرها ، فقد كان لها في ميادين الجهاد مواقف 

ًدا في سبيل كثيرة، وحسبنا من هذه المواقف يوم أحد فقد خرجت مع جند المسلمين جها

هللا تنقل الماء وتروي العطاش وتبري السهام وتصلح القِسي......فعندما وجدت المشركين 

يوشكون أن يصلوا إلى النبي ويقضوا عليه طرحت ِسقاها أرًضا ، وهبت كاللبؤة التي 

 هوجم أشبالها .....

 

 (2020) الترم الثالث سادس مراجعة للصف الأ وراق 

 ---------------------المعلمة:  ----------------------الصف :   ------------------------االسم:
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 القراءة المقررة األكياس الطائرة من 

 

 

 

 

 اقرأ الفقرة السابقة ؛ ثم أجب عن األسئلة :

 رس .اقترح عنوان آخر للد -1س

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

 هل يطابق عنوان النص مضمونة ؟ ولماذا ؟ -2س

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

 دام األكياس البالستيكية في الوقت الحاضر؟لماذا كثر استخ -3س

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

 ما اإلجراءات التي يمكن تطبيقها للتخفيف من حدة المشكلة ؟ -4س

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

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

 استخرج من الفقرة ما يلي :

 .........          جمع الشارع :.................................مفرد مطالب :.............

 مضاد ازدياد :.....................            مضاد الماضي :.............................

 جمع البضاعة :....................           معنى ترشيد :................................

 

 

 

تعددت مطالب اإلنسان في الوقت الحاضر ، وكثرت مشترياته من السلع والبضائع المختلفة ، فنادًرا ما 

يدخل الفرد منزله وهو يحمل كيًسا أو أكثر من البالستيك ..... ويعتمد حل هذه المشكلة على التعاون 

أفراد المجتمع  وهناك إجراءات يمكن تطبيقها للتخفيف من حدة المشكلة منها : تقنين إنتاج مثل بين كل 

هذه المواد ، والتقليل من استعمالها ، وإعادة استخدامها مرات عدة ، وتجنب رميها في الشوارع 

 والطرقات .
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 : من بين القوسين( هات ما هو مطلوب أوال:)

 :..........................(تفاقم:)معنى استعمال األكياس البالستيكية بطريقة غير سليمة أدت إلى تفاقم مشكلة التلوث -1

 

 :.................................................(ضروبمعنى : )خلفت صفية وراءها ضروب المفاخر والمآثر -2
 

 :................................................السلبية( : )مضادبيئتنا  بممارسات سلبية نحوقوم ن -3

 
 

 :..............................................(مفرد األكياس: ) هناك زيادة في استخدام األكياس البالستيكية -4

 

 :........................................(سلعةالجمع ) ؛كثر من سلعة أصبح اإلنسان يشتري أ -5

 :.......................................................تنح ال أم لك ،) معنى تنح( -6
 

 :.............................................(ُنسيء؛ )مضاد  أننا ُنسيء التصرف تجاة بيئتنا -7

 :........................................)جمع منتج(اشترى أحمد منتج مميز جًدا ؛  -8

 :....................................يتسم سلوك األطفال بالبراءة ؛ )معنى تتسم ( -9

 :.........................................)مفرد أبعاد( يعتمد حل المشكلة معرفة أبعادها ؛  -10

 

 

 يقول الشاعر

.....لعينيها   

ألقصاهالمسجدها.... مدينتي التي سجنت  

لخطو محمد فيها لحرمتها التي انتهكت  

 1-                                                   هذه القصيدة؟يتحدث الشاعر في  عم  

……….…….…………………………………………………… 

 2-                                                      ؟قصاهابقوله أل ماذا يقصد الشاعر

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

؟ كيف انتهكت حرمة القدس -3 

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

 على القدسمن النصوص المقررة السؤال الثاني 
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                                                       االسم ؟ لماذا سميت القدس بهذا -4

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

                                  :بيات السابقة ما يتضمن المعاني اآلتيةحدد من األ -5

.)أ( القدس مسرى النبي صلى هللا عليه وسلم    

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

.)ب( تعرض القدس للتشويه والتدمير   

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

                                                                            :هات ما يلي -6

   .........................مفرد كلمة )كتائب(:.  ..........كلمة )سرايا(:........... معنى -

(..............................موتانامضاد كلمة )  ..................:(انتهكت)معنى كلمة   
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 القواعد النحوية: السؤال األول: اقرأ ثم أجب على األسئلة التالية:

 

 

                                                             -:استخرج من الفقرة -1

 ...............(  فعل ناسخ واسمه وخبره....،.............،................. )............ 

  صفة    .................(...  )......        

   )..........................(   (......فاعل: ).....        مفعول مطلق.................. 

 ..............(   حرف جر واسم مجرور............،..................   )............ 

                               -:أكمل كل جملة مما يأتي باسم من األسماء الخمسة -2

 . االبن مرآة  .............  -1

 . الكذب..............عن  حفظأن ي مسلميجب على ال -2

 ميز بين الحال والصفة في الجمل اآلتية:                                            -3

 حال ( –على الشجرة  .            )صفة  واقفًاشاهدُت العصفور  -1

 حال ( –.              )صفة  مفصاًل  الدرس شرًحاشرح المعلم  -2

 

 أعرب الجملة التالية:                                                                   

 .متميزينالمعلمون أصبح  -1

 .للتعلم   دفًعادفعه أبوه   -2

 ذكاء نادر. ذاكان الطالب  -3

 . مجتهدينأتمنى الطالب  -4

 
 

 
 
 

 

 

 اعرابها الكلمة

  المعلمون

  دفًعا

  ذا

  مجتهدين

جلس أحمد تحت ضوء القمر جلسة طويلة ، وكانت السماء مليئة يالنجوم ، وبينما أن أحمد يتأملها مر 

بقربه طفل في مثل عمره ،وسلم عليه وقال له: عندما أكون مشتت الذهن ال أجد ملجأ أفضل من تأمل 

 السماء لياًل ؛ لتصفية ذهمي وإعادة الهدوء إلى نفسي .
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 مواطنة:

 ( أمام العبارة الخاطئة :×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( السؤال األول: ضع عالمة )

 )   (  .                     يؤدي التحلي بأخالقيات العمل إلى زيادة إنتاجية المؤسسة -1

 )   (        التراث هو كل أثر خلفته الحضارات أو تركته األجيال السابقة .          -2

 )   (              .                           العمل التطوعي يقتصر على العمل الفردي -3

 

 ()                                          .    االحتفاظ بالقطع األثرية مسموح للمواطن -4

                  : اذكر شكلين من أشكال العمل التطوعي السؤال الثاني:

 

1---------------------------------------------------------------------------------- 

2--------------------------------------------------------------------------------- 

 :                 صنف كل خدمة من خدمات وزارة العمل بحسب ما هو مبين في الجدول أدناه السؤال الثالث

 حظر العمل في األماكن المكشوفة فترة الصيف. - 2        حل الخالف بين العمال وأصحاب العمل.  -1

 دنية.رفع أجور العاملين المت -4         إقامة معرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص. -3

 

 االمالء:

 

 

 

 تسوية الشكاوي تحسين األجور السالمة المهنية توفير فرص عمل

 

 

 

 

   

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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 نشاط اثرائي:

لها االنسان ؟اكتب فقرة عن أخطر الفيروسات التي قد يتعرض   

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------  

 أجب على األسئلة التالية :

  -ماهو فيرس كورونا؟ -

- --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------  
ما هي أهم أعراض المرض؟-  

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------  

كيف يمكن القضاء على المرض؟ -  

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------  
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 صمم اعالن لتوعية المواطنين بمخاطر المرض وكيفية القضاء عليه:

 

 

 

 

 

 
 

 

 


