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طائر
أسرة
ثاني
غرفة

STD. VI

أكتب المعني في اللّغة اإلنجليزية Write the meaning in English /
نشأ
مسرور
يتعبد
أقدس
أنشر
مالبس
تستحم
يشاهد
فطور
والدة
أوالد
جائعون
يبكون
حول
رأى
فرح
أكتب الكلمات العربية Write the Arabic Words /

National Bird
He was born
Came down
More sacred
To prepare

I dance
Peacock
He watches
He arranges
That night

اكتب

ريش ّ
(٩
الطاؤوس أسود
أخت سمير ّ
(١١
تنظف المائدة
ّ
(١١
الطاؤوس موجود في كيراال
نزل الوحي على النّبي (ص) في غار حراء (١٢
(١٣
ولد النّبي (ص) بمكة

(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨

أسرة سمير نشيطة
الراشدين
عمر (ر) ثالث الخلفاء ّ
قال عمر جزاك اللّه خيرا

(١

نزل عليه الوحي  (٢نشأ بمكة (٣

(١٤
(١٥
(١٦

I live
Cave
Saw
Fire
Pot

صح او خطا Write true or false /
يرقص ّ
الطاؤوس عند الفرح
والد سمير يع ّد الفطور
ّ
الطاؤوس حيوان جميل
المنورة
الكعبة في المدينة
ّ
غار حراء في جبل ّ
الطور
أحضرت األ ّم ّ
الطعام
يبكي األطفال بسبب الجوع
الجدّة تشاهد التّلفاز

III.

IV.

ولد الرسول(ص) بمكة  (٤كان يتعبّد في غار حراء
 from the sentencesصفة و موصوف Find out

 (١جلس الج ّد في الحديقة الجميلة  (٤ذللك بيت نظيف
 (٥القلم في الحقيبة الجديدة
 (٢تلك مدرسة قديمة
 (٦العصفور طائر صغير
 (٣رسم الطفل قطارا سريعا
(١
(٢

II.

To bath
Earth
Street
Came
Food

رتب الجمل Arrange the sentences /

باب الدّار جميل
ّ
ّ
نظارة الج ّد على الطاولة

I.

V.

 (٧أكلت األ ّم ثمرا لذيذا
 (٨الفيل حيوان كبير

 from the sentencesالمضاف و المضاف اليه Find out
 (٥خرطوم الفيل طويل
 (٣ساعة سالم جديدة
 (٤بيت سميركبير

VI.

(١
(٢
(٣
(٤

يسكن األسد ........
كتاب ّ
الطفل........
تلك وردة ........
لعب ّ
الطفل باللّعبة........

(٥
(٦
(٧
(٨

إمأل الفراغات Fill in the blanks /
هل الثّعلب  ..........في البيت  ....... (٩البنت جميل
 (١١هذه شجرة .......
يضحك الج ّد عند........
(١١
هذا قلم ........
الببغاء طائر ........
قرأت ّ
(١٢
الطالبة الكتاب ........

VII.

 to complete the sentencesذلك  /تلك  /هذا  /هذه VIII. Use
مدرس .............
مدرس ...........
مدرسة  (٥ ............ساعة ّ /
 (٣حقيبة ّ /
 (١قلم ّ /
مدرس  (٤ .............شمسيّة  /والدة  (٦ .............ريش  /غراب .............
 (٢ساعة ّ /
ترجم إلى اإلنجليزية Translate to English /

IX.

يلي Answer the following /

X.

سالم عليكم ورحمة اللّه  ،هلو من معي؟
المعلّم  :ال ّ
سالم ورحمة اللّه وبركاته ،مقبول معك
مقبول  :وعليكم ال ّ
ي يامقبول؟
المعلّم  :كيف اإلمتحان ال ّ
سنو ّ
مقبول  :واللّه سهل جدّا
المعلّم  :كيف تقضي أيّام العطلة؟
مقبول  :أزور مع األسرة حديقة الحيوانات
المعلّم  :أين حديقة الحيوانات؟
مقبول :في جانب مدينة ترونندابرام
المعلّم  :هل لك صديق هناك؟
مقبول  :ال ،صديق أبي هناك
صديق؟
المعلّم  :أين بيت ال ّ
مقبول  :في شارع المكتبة
المعلّم  :متى تذهب ؟
مقبول  :في آخر األسبوع بعون اللّه
المعلّم  :وفّقنا اللّه
الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم؟
 (١أين ولد ّ
 (٢أين يقع غار حراء؟
 (٣أين نزل الوحي؟
 (٤ماهي أقدس مكان في وجه األرض؟
 (٥ماذا يفعل والد سمير؟
 (٦من يجلس في غرفة الجلوس؟
 (٧أين سمير؟
 (٨كيف أسرته ؟
 (٩لم خرج عمر (ر) ذات ليلة؟
 (١١لم يبكي األطفال؟
 (١١جزاك اللّه خيرا"  ......من قالت؟"
الراشدين؟
 (١٢من هو ثاني الخلفاء ّ

أجب على ما

