
 1 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 

 القطعة السادسة عشرة
  معلومة هذا ليس بحديث بل من االسرائيليات اقرأ ثم أجب عما يلي :

فال تتعب، وفي أكثر منه فال تطمع، فإن  رزقك))يا ابن آدم.. خلقتك لعبادتي فال تلعب، وقسمت لك  
بما قسمت لك فوعزتي  ترضوإن لم  محمودا،رضيت بما قسمت لك أرحت نفسك، وكنت عندي 

في البرية ثم ال يكون لك فيها إال ما قسمت  الوحوش ركضتركض فيها  الدنيا،ي ألسلطن عليك وجالل
 لك وكنت عندي مذموما((. 

 أعرب ما فوق الخط  -ا 

 اإلعراب  الكلمة م

 مفعول به منصوب بالفتحة رزقك 

 خبر كان منصوب بالفتحة محمودا 

 فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة ترض 

 فعول به منصوب بالفتحةم الدنيا 

 صفة مجرورة بالكسرة . الوحوش 

 
 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 

 ناسخا وبين اسمه وخبره فعال -
 مذموما خبره :     ضمير اسمه :              كنت الناسخ :        

 ركض مفعوال مطلقا   وبين عالمة إعرابه : -

 ترض فعال مضارعا مجزوما   : -

 تركض مضارعا مرفوعا   : فعال -

 مفردمحمودا  :   خبرا وبين نوعه  : -

 

  احذف الناسخ وغير ما يلزم : –ج 
    
 وكنت عندي مذموما    -
 أو أنت مذموم عندي     أنت عندي مذموم -
 هذا الكالم ليس حديثا عن النبي عليه السالم   -
 هذا الكالم حديث عن النبي عليه السالم   -

 وحدد نوعه في الجمل التالية :  بين الخبر –د 
 وكنت عندي مذموما  -
 مفرد نوعه :                                مذموما الخبر :    -
 كان المذموم عندي  -
 شبه جملة نوعه :                                   عندي الخبر :  -
 المذموم من المنبوذين   -
 شبه جملة نوعه :                       من المنبوذين:      الخبر  -
 المذموم يكرهه الناس  -
 جملة فعلية نوعه :                     يكرهه الناسالخبر :         -
 
 



 2 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 عشرة بعةالقطعة السا
 :اقرأ ثم أجب عما يلي

 النائمينفهزوا  الصباحأشرق                 األمينفي الوادي  العلم بيا شبا             

ً ــاً قـدامـقـة مـينــبـم الــسال               تياـالً فـيـم جـنكـو مـرجـر تـصـم                 ويا

 مستضعفينـي الـلـكتب الذل ع                ياــزم عيــالع خــــائراً ـفـعيـال ض             

 باةـالج فوقنضرة  شروهاـفان                اةـوان الحيــــحة عنــا الصـــإنم        

 
 أعرب ما فوق الخط  -ا 

 اإلعراب  الكلمة م

 مضاف اليه مجرور بالكسرة العلم 

 فاعل مرفوع بالضمة الصباح 

 مفعول به منصوب بالياء ) جمع مذكر سالم ( النائمين 

 نعت منصوب بالفتحة خائر 

   

 
 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 
 ترجو : مرفوعا  فعال مضارعا -    

 كتب :   ماضيا فعال                                  انشروا  :      أمر  لفع -

 االمين نعتا مجرورا   :                                 فتيا   :   نعتا منصوبا -

 الـمستضعفين جمع مذكر سالم  :                        ترجو     :  خبرا جملة فعلية -

 عنوان خبر مفردا :                                        الجباة سير   :جمع تك -

 الى حرف جر   :                                       خبرا جملة فعلية : -
 احذف الناسخ وغير ما يلزم :  –ج 
 صادقون في قولهم إن المؤمنين   -
 ن صادقون في قولهموالمؤمن -
 قين في قولهممازال المؤمنون صاد -
 المؤمنون صادقون في قولهم -
 ليت أخاك ذو مال وعلم  -
 ك ذو مال وعلموأخ -
 لعلك محب للعلم  -
 انت محب للعلم -
 أنكم أهل علم وطاعة -
 أهل علم وطاعة أنتم  -
 
 
 

 

 عشرة ثامنةالقطعة ال
 :اقرأ ثم أجب عما يلي



 3 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

  تقابل مع صبيان الطويل ق من عنبر أفندي لزيارة أهله ففي الطري اإلذنعندما أخذ

وأفهموه  خطاومعهم رجل يقودهم وأخذوا يتسلون بالخط فكان علي مبارك أحسنهم 

وسوف توصله إلى مدرسة قصر العيني وتقدم  العزأنه يمكن أن يلتحق بمكتب منية 

 . . الجميل  مبارك إلى ناظر المدرسة ليسجل اسمه علي
 أعرب ما فوق الخط  -ا 

 اإلعراب  الكلمة م

 فاعل مرفوع بالضمة اإلذن 

 مضاف اليه مجرور بالكسرة العز 

 فاعل مرفوع بالضمة على 

 الباء حرف جر ومكتب اسم مجرور بالكسرة  بمكتب 

 تمييز منصوب بالفتحة  خطا 

 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 
 أخذ فعال ماضيا    :  -                                   إلى :     حرف جر  -     

 لطويلا نعتا مجرورا   :  -                                 لجميلا نعتا منصوبا   : -

 لتحقي :  فعال مضارعا منصوبا   -                     يقودهم فعال مضارعا مرفوعا :     -

 يمكن :  جملة فعليةخبر    -                              صبيانجمع تكسير   :     -

 أحسنهم :خبره    -           على     اسمه :           كانفعال ناسخا :    -
 : حدد الخطأ ثم صوبه في الجمل التالية   –ج 

  ن في الخيريالمصريون متعاون -
 متعاونون الصواب : -                             متعاونينالخطأ :   -

  ن في الخيرون متعاونيالمصري -
 المصريون الصواب : -                             المصريينالخطأ :   -

  ن في الخيروالمصريون متعاونمازال  -
 متعاونين  الصواب : -                              متعاونونالخطأ :  -

  ن في الخيريالمصريون متعاونليت  -
 المصريين متعاونون واب :الص -                   نيالمصريون متعاونالخطأ :  -

  ن متعاونين في الخيريالمصري لعل -
 متعاونون الصواب : -                               متعاونينالخطأ :  -

  ليس كل ذو مال محبوب  -
 ذي الصواب : -                                     ذوالخطأ :   -

 

 

 

 

 عشرة تاسعةالقطعة ال
 :لياقرأ ثم أجب عما ي



 4 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 ااحتراقمكونا أكاسيد .. ويسمى  العناصراألكسجين له القدرة على أن يتحد اتحادا مباشرا بمعظم  .

إذا تم ببطء فى وجود الرطوبة  اويسمى تأكسد اونتج عنه حرارة وضوء سريعاإذا كان هذا االتحاد 

 )الماء ( مثل تكون صدأ الحديد

المواد المصنوعة من الحديد مثل المسامير الحديد فى جو رطب به أكسجين فتتآكل  صدأيتكون 

 . عزلها عن الهواء بالدهاناتيتم وأعمدة الكباري مع الوقت ..ويصبح هشا ضعيفا  إذا لم 

 أعرب ما فوق الخط  -ا 

 اإلعراب  الكلمة م

 مضاف اليه مجرور بالكسرة رالعناص 

 خبر كان منصوب بالفتحة سريعا 

 فاعل مرفوع بالضمة صدأ 

 عل مضارع مجزوم بالسكونف يتم 

 مفعول به منصوب بالفتحة احتراقا 

 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 
 المصنوعة :   رفوعا نعتا م  -                              مباشرانعتا منصوبا   :     -   

 يتحد با   :فعال مضارعا منصو  -                         يتكونفعال مضارعا مرفوعا :   -

 هشا خبر مفردا :  -                               المسامير جمع تكسير   : -

 هشا :خبره    -         ضمير    اسمه :            يصبح:  فعال ناسخا  -

                          الدهانات جمع مؤنث :   -                            اتحادا  : مفعوال مطلقا -
 : حدد الخطأ ثم صوبه في الجمل التالية   – ج

 ان ذو الخلق الرفيع محبوب -
 ذا الصواب : -                             ذوالخطأ :    -

 أصبح الجو بارد -
 باردا الصواب : -                             باردالخطأ :  -

 أنا أكبر منك عمر  -
 عمرا الصواب : -                          عمرالخطأ :     -

 عاد محمد من االمتحانات سعيد -
  ليت كل ذو مال محبوب  -
 ذي الصواب : -                               ذوالخطأ :   -

 احذف الناسخ وغير ما يلزم – د

 من المؤمن الضعيف اان المؤمن القوي خير

 المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف

 

 

 

 القطعة العشرون
 :اقرأ ثم أجب عما يلي



 5 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

إلى جهد ومتابعة حتى  تحتاجالقطن  وزراعةمارس ،  في شهر القطن الفالح في بالدنا يزرعان 

 متقاربةأو أكثر ، ثم يشقق األرض خطوطا  مرات ثالث األرض ويحرث  .من اآلفات المحصوليسلم 

 الذهب األبيض هوسما ، وبعد ذلك يمأل الخطوط بالماء ، وقد أطلق المصريون على القطن ابنفسه

 

 أعرب ما فوق الخط  -ا 

 اإلعراب  الكلمة م

 مفعول به منصوب بالفتحة القطن 

 مفعول به منصوب بالفتحة المحصول 

 مضاف اليه مجرور بالكسرة مرات 

 نعت منصوب بالفتحة متقاربة 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة تحتاج 

  من القطعة : استخرج-ب 

 المصريون : فاعل مرفوع بالواو النه جمه مذكر سالم :  سالم وأعربهجمع مذكر   -
 : جمعين مختلفين وبين نوع كل منهما -

  االفات : جمع مؤنث سالم ............ خطوط : جمع تكسير ..... المصريون : جمع مذكر سالم   -
  يزرع القطن : خبر جمله فعلية: خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه -
 
 فيما يلي : الخبر مفرداً وغير ما يلزم " اجعل -ج 

 مازال المهندسون مجدين في عملهم -

 مازال المهندس مجدا في عمله -
  

  مقدرين لمجهود الوالدينأصبحنا  -

  أصبحت مقدرا لمجهود الوالدين -

 صوب الخطأ فيما يلي : –د 

 مشكور على عونه للناسأخاك  -

 أخوك مشكور على عونه للناس -

 اب مفيد اليومقرأت كت -

 قرأت كتابا مفيدا اليوم -

 

 القطعة الحادية والعشرون
 :اقرأ ثم أجب عما يلي



 6 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 
 واقعاً يجعل األمن والتقدم  البشريةتسعى إليه  هدف"إن السالم دعوة للخير وطريق الرخاء، وهو 

 

 ققمطلب الناس جميعهم فهل يح السالمو ورحمة،حباً  أعظمملموساً ويسعد فيه اإلنسان بوطن 

 

 األمل ذلكاإلنسان بنفسه 

 أعرب ما فوق الخط  -أ
 

 اإلعراب  الكلمة م

 فاعل مرفوع بالضمة البشرية 

 خبر مرفوع بالضمة هدف 

 اسم معطوف على ما قبله منصوب بالفتحة رحمة 

 مبتدأ مرفوع بالضمة السالم 

 اسم اشارة مبني في محل نصب مفعول به ذلك 

 
  قة ما يلي :استخرج من القطعة الساب –ب 

 ناسخا وبين اسمه وخبره حرفا -
 دعوة خبره :              السالماسمه :                     ناالناسخ :   

 حبا : منصوب بالفتحة وبين عالمة إعرابه : تمييزا -

 يسعد : مرفوع بالضمة  فعال مضارعا وبين عالمة إعرابه : -

 ملموسا  نعتا منصوبا :  -

 الباء حرف جر : -

  أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى –ج 
 المؤمنون مخلصون في عملهم    
 ن في عملهملصومخ يننالمؤم ان  -
 ن في عملهمين مخلصوالمؤمنمازال   -

 صوب الخطأ في الجمل التالية : –د 
 ليت الصالحون ناصحون لنا -
 ناصحون لنا حينليت الصال -
 كمان في المشروعصار اللصين متح -
 في المشروع ينمتحكم انصار اللص -
 اعملوا عمل صالح يتقبل منكم -
 يتقبل منكم اصالح الاعملوا عم -
 مازال الهجوم المرتد خطر على دفاع فريقنا -
 على دفاع فريقناا مازال الهجوم المرتد خطر -
 
 

 

 القطعة الثانية والعشرون
 اللللل



 7 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 التقادم رساالة ساامية تحقال للمجتماع ألنهاا تاؤد   ,يمعظا ايها الطالب " مدرستك دورهاا
عناوان الطهاار   المعلام المخلصاون الطا ب   ولاذا صاار األسااتذ  يرشاد والرقاي   فيهاا

  "التقدمبالنفس والسير على طريل  والقدو  الذ  يمنحنا الثقة
 أعرب ما فوق الخط  -ا  

 اإلعراب  الكلمة م

 خبر مرفوع بالضمة عظيم 

 مفعول به منصوب بالفتحة التقدم 

 فاعل مرفوع بالضمة االساتذة 

 اسم صار مرفوع بالضمة المعلم 

 مضاف اليه مجرور بالكسرة  التقدم 

  من القطعة : استخرج-ب 

 المخلصون : نعت مرفوع بالواو النه جمع مذكر سالم :  جمع مذكر سالم وأعربه  -
 ة فعليةاسمية لمبتدأ وحوله إلى خبر جمل خبرأ جملة -

  دورها عظيم : يعظم دورها  -
  خبر جملة فعليةتؤد  : : خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه -
  المتفوقين في االمتحان يفرحون بتفوقهم لعل -ج 

  " اجعل الخبر مفرداً وغير ما يلزم -

 بتفوقهم فرحون لعل المتفوقين في االمتحان -
  سخ وغير ما يلزمأصبحنا مستعدين ل متحان " احذف الفعل النا -د 

 نحن مستعدون ل متحان -

 صوب الخطأ فيما يلي : – هـ

 للطهار   انصار المعلم عنو -

 للطهار  اانعنوصار المعلم  -

 من رجال العلم  أباك -

 من رجال العلموك أب -

 

 2011نحو امتحان محافظة  القاهر  نصف العام           

 : القواعد النحويـــــــــــــة



 8 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 : قطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوباقرأ ال

، فهي تتميز بشمسها الساطعة وجوها الساحر ، ومناظرها  الدنياإن مصر من أعظم بالد 

يحسنوا الجميلة ، وما زال السائحون يأتون إليها من كل مكان ، وعلي المصريين أن 

 "  كرماءرغبة في زيادة أعدادهم ، فالمصريون  معاملتهم

 

 لخط أعرب ما فوق ا -ا 
 

 اإلعراب  الكلمة م

 مضاف اليه مجرور بالكسرة  الدنيا 

 مفعول به منصوب بالفتحة وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه معاملتهم 

 خبر مرفوع بالضمة كرماء 

 مفعول الجله منصوب بالفتحة رغبة 

 فعل مضارع منصوب بحذف النون ) من االفعال الخمسة ( يحسنوا 

 ن الفقرة :استخرج م - 2 

  تتمييز خبراً جملة فعلية لمبتدأ  :  - 

  شبه جملة من أعظم : خبراً لحرف ناسخ وبين نوعه :   -  

  السائحون : اسم  مازال مرفوع بالواو النه جمع مذكر سالم  :  اسماً لفعل ناسخ وبين عالمة إعرابه  -  

 

  -أجب عن المطلوب أمام كل جملة : – 3

 ان مهتمان بمستقبلهما .       ) ادخل علي الجملة " كان " ( .     التلميذان المتفوق -أ

 بمستقبلهما مينكان التلميذان المتفوقان مهت  -

 )   أكمل بخبر جملة اسمية (  .       الكتاب ......................... .         -ب          

  موضوعه مفيدأو الكتاب   غ فه جميلالكتاب    -        

 

 

 

 سلطحكو... مع خالص تحياتي    ... 

 ( وهللا رقيب وشهيد سرقةلالستفادة الشخصية فقط واي تعديل او اقتباس بدون ذكر سلطحكو عليها ) 

 2011نحو امتحان محافظة  الغربية  نصف العام 

 القواعد النحويـــــــــــــة



 9 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب :

وأجتهد حتى أصبح عالماً  األخالقالعلم ونسيم  هواءستنشق فيها مدرستي بيتي الثاني ا

 إنها في القلب  مدرستكمعبقرياً أو أديباً مشهوراً في المجتمع ، ولعلكم أيها األبناء تقدرون 

 

 أعرب ما فوق الخط  -ا 
 

 اإلعراب  الكلمة م

 مفعول به منصوب بالفتحة هواء  

 مضاف اليه مجرور بالكسرة  األخالق 

 مفعول به منصوب بالفتحة وكم مضاف اليه مدرستكم 

 نعت منصوب بالفتحة مشهورا 

 نعت مرفوع بالضمة المقدرة الثاني 

 استخرج من الفقرة : - 2 

 بيتي  خبراً مفرداً لمبتدأ  : - 

 عالما : مفرد ــ  خبًرا لفعل ناسخ واذكر نوعه : 

 في القلب  ـ  خبر شبه جملة لحرف ناسخ  : 

 تقدرون :   ملة تقع خبراً لحرف ناسخـ ج 

 ) إننا نحب العلم (    احذف الحرف الناسخ واكتب الجملة صحيحة. - 3

 نحن نحب العلم   -

 ) كن قوياً (            احذف الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة. - 4

 أنت قوي   -

جملة  –ه جملة بشنوع الخبر في هذه الجملة )  ) حجرة الدراسة محراب العلم ( – 5

 تخير ما تراه صحيح واكتبه .                       ( . مفرد –اسمية 

 

 مفرد  -

 

 

 سلطحكو... مع خالص تحياتي    ... 
 ( وهللا رقيب وشهيد سرقةلالستفادة الشخصية فقط واي تعديل او اقتباس بدون ذكر سلطحكو عليها ) 

 

 

 

 2011نحو امتحان محافظة  دمياط   نصف العام 



 10 منهج الصف السادس اإلبتدائي      ) سلطحكو (قطع نحوية ل

 القواعد النحويـــــــــــــة

 : اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن المطلوب

الحياة من سماء وأرض ونجوم ، وغيرها من النعم  وسائلهيأ لنا  كثيرة" إن نعم هللا علينا 

واإلخالص أمالً في  بالشكروأصبحنا ننهل من خيره وبره ، فمن واجبنا أن نؤدي حق هللا 

 "  البشريةسديداً الستغاللها لخير رضاه ، ونفكر تفكيراً 

 أعرب ما فوق الخط  -ا 
 

 اإلعراب  الكلمة م

 خبر ان مرفوع بالضمة كثيرة 

 مفعول به منصوب بالفتحة  وسائل 

 الباء حرف جر الشكر اسم مجرور بالكسرة  بالشكر 

 مضاف اليه مجرور بالكسرة  البشرية 

 نعت منصوب بالفتحة سديدا 

 من الفقرة :استخرج  - 2 

 أمال مفعوالً ألجله :  -

 تفكيرا مفعوالً مطلق  :  - 

 مفرد ة : ثيرك  خبراً لفعل ناسخ وبين نوعه :  - 

  نعم اسماً لحرف ناسخ  : -  

  -أجب عن المطلوب أمام كل جملة : – 3

 .  (  بين نوع خبر إن في الجملة  )بآثار مصر .                  مستمتعإن السائح  -ب

 مفرد     -

 . (  احذف الناسخ وغير ما يلزم ) د النجاح .                     أصبحنا سعيدين بع -ت

  نحن سعيدان بعد النجاح  أو نحن سعداء بعد النجاح     -

أدخل علي الجملة السابقة " كان  )          ) نحن مؤدبون دائماً (                       -4 

 ( ...ة وغير ما يلزم  " مرة  ، و " إن " مرة آخر

 كنا مؤدبين دائما -

   نا مؤدبون دائماإن -

         

. 


