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وق الـخــاصــ                               قسم اللغة العربية                                              ـــة  مدرســة الشر
 ول ال الفصل الدراسي          م                                                                            2022  - 2021العام الدراسي  

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسادسالالصف   ـــــــــــ  ــــــــــــــ

ي حصل عليها الطالب من 
وة اللغوية الت  :  لوىلاالوحدة يشمل هذا الملف الثر  بمنهجه الدراسي

 (الرحمة المهداة) ولى: األالوحدة 

: كلمات ومرادفاتها
ا
             أوًل

 مرادفها  الكلمة  مرادفها  الكلمة 
 حلم وجهلعنوان الدرس: 

 أسوأ  أقذع  صاح، وعال صوته  مجر ز 

ر  يسكن، ويــهدأ  يخبو  ْ ب 
َ
 عالم  ح

لت  تنحيت  ز  شديدة الحر  قائظ  ابتعدت، واعت 

 
 
 يتألل  رقراق  اشتعل  احتد

 حمل البعت   الوسق الصت   الحلم 

 الضد النقيض  النسمات النفحات 

  
 

 ثانًيا: كلمات وضدها

 ضدها الكلمة  ضدها الكلمة 
 
 
 حلم، وصت   جهل هدأ، وسكن احتد

 أطيب أقذع جهل، وسفه حلم

 التعب الراحة بارد قائظ

 أنقصه زده الحليم السفيه

ا: 
ً
 ثالث

 
 غوية تراكيب ل

كيب   غوي الث 
ُّ
ستخدم/ عالمَ  الل  يدل؟ فيَم ي 

 يوم شديد الحرارة يوم قائظ

 كالم فاحش كالم أقذع

 موضع الطوق منه تالبيب الثوب

 ووصل إليه.  بلغه، تناىه إليه الخت  
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 م  رابًعا: ال
ُّ
 غويةصطلحات والمفاهيم الل

ح الم   صطلح الم    صطلحشر
 لفظ مفرد وضع لمعنزً  الكلمة

 ما دل عىل مسًًم، وليس الزمن جزًءا منه.  االسم

 ما دل عىل حدث مقرون بزمن الفعل

ها الحرف ي غت 
 كلمة دلت عىل معنزً فز

كيب ز أو أكتر ولم تفد معنزً تاًما ما الت   تركب من كلمتي 

 تام   الجملة
ز أو أكتر مع إفادة معنزً  ما تركب من كلمتي 

 
 
ز المرسل والمستقبل، مثل: الرسائل الشخصية،  ةصوص الوظيفي  الن ىهي نصوص يتم فيها تبادل المعلومات بي 

 .والوظيفية

 
 
 ىهي نصوص يعرض فيها الكاتب المعلومات والخبار.  ةصوص المعلوماتي  الن

 
 
ي موضوع ما.  ةصوص اإلقناعي  الن

ي القارئ وإقناعه بوجهة نظر معينة فز
 ىهي نصوص تهدف إىل التأثت  فز

 
 
 ىهي نصوص تهتم بوصف الشخاص، أو المشاهد، أو الماكن بلغة مجازية.  ةصوص الوصفي  الن

 
 
رى كالزمان ىهي نصوص تقوم عىل الحكاية، فتظهر فيها الشخصيات، والحداث، وعنارص أخ ةدي  صوص الس  الن

 والمكان. 

 
 
 ىهي نصوص تقدم إرشادات مرتبة ومتسلسلة لكيفية تنفيذ أو إجراء عمل ما.  ةصوص اإلجرائي  الن

 


