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                          قسم اللغة العربية                             ـــة مدرســة الشروق الـخــاصــ   

ي الفصل الدراسي ال         م                                                                         2021 -2020العام الدراسي 
 ثان 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادس الصف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمنهجه الدراسي:  الرابعةالوحدة يشمل هذا الملف الثروة اللغوية التي حصل عليها الطالب من 

: كلمات ومرادفاتها  أوًلا

 مرادفها  اللكمة  مرادفها  اللكمة 

هَ  يتفّوه   ه   بِــ،تَفَوَّ ًها،َيتََفوَّ هٌ.  تَفَوُّ تََفِوّ فَه َو م 

هَ:   تََكلََّمه نََطَق،تَفَوَّ

قودٌ  ْقدًا، بحراسة، َوَرقَدَ، ر  َو  َور  فَه 

: ناَم لَْيًًل أو  .راقدٌ  َرقَدَ الشَّخص 

 .َرقَدَ َعلى َظْهِرِه: اْستَْلقى .نَهاًرا

قِْشر  العوِد أَِو الشََّجَرةِ. َوالِلّحاء   ِلحاءٌ 

نَسيٌج خاصٌّ بَيَن الِقْشَرةِ َوالَخَشِب 

: أَْلِحيَةٌ  في ساِق النَّباتاِت. َوالَجْمع 

 ول ِحيٌّ 

لَبَث الشَّخص  في المكاِن: أقاَم فيِه  ما لبثَ 

رَ  ومكَث،  .وما لبَث: ما أبطأ وال تأخَّ

 

َما يَْظَهر  َعلى الَوْجِه ِمْن َعًلماٍت  مًلمح  

ْفَرد  َلْمَحةٌ وأَْوصاٍف.   الم 

ه   فَرد   أسارير  ه  وحدَها أسراٌر والم  ،أسارير   سرٌّ

طوط  الجبهـِة  .وِسَررٌ  : خ  واألسارير 

ومًلمح  الوجِه وما ت عبِّر  عنه   والوجِه،

 .تقارير  الكِفّ خ طوط ها محاسَن،ِمْن 

االستعًلء  والتَّرفُّع  والتكبُّر  على  الغطرسة  

 اآلخريَن، ضدُّها التَّواضع  

شد   ْش  َيْرش د ، َرَشدَ، الرُّ َو  بحراسة،ر  فَه 

ْشد : َصواب  العَْقلِ  .راِشدٌ   .الرُّ

 مدةٌ قليلةٌ مَن الّزَمنِ  ه نَْيَهةٌ 

 

ِطوِط النّسخِ العربيِّة ظهَر  الثُّل ث   خٌط ِمن خ 

ةٍ في القّرِن الّرابِعِ الهجريّ   ألخيِر مرَّ

 ت ثير  اإلعجابَ  تَستَهِوي ضلوعه  والمفرد  )جانِحةٌ( جوانحه  

قودٌ   الشَّيء  الّذي يزداد  ويكثر   الفَيّاض   نِيامٌ  ر 

 

 ثانياا: كلمات وضدها 

 ضدها  اللكمة  ضدها  اللكمة 

 سارب مستخف يتوسع ينحسر

 تذل ت عز تعلو تنخفض
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 رقود اأيقاظً  ضعيفة راسخة

 أحياء أموات بطيء سريع

 يكره يحب طرف المدينة المدينةقلب 

 دواء داء العلن السر

 في سكونهصحح قوله  احتدَّ   دنا عًل

 هواء غير نظيف او سيئ النفحات انتهاء ابتداء

 غير متروك هجير  قريبا عن بعد على قرب ابعيدً 

 غوية تراكيب ل  ثالثاا: 

 يدل؟ فيَم ي ستخدم/ عالمَ  اللُّغوي التركيب  
 نقولها عند النجاح والحصول على الشيء نلته في النهاية

 ي نضج الطعام في وقت معينأ فيانشوى 

 يستخدم في الشوق تواقة ألرى

 غويةصطلحات والمفاهيم اللُّ رابعاا: الم  

 صطلحشرح الم   صطلحالم  
 ا.سألته اياهتوسلت او  رجوت

 حصلت عليها. نلته

 تفرق او تناظر او تبعثر. تطاير

 .بشكل أفضل ويأكلأصبح ناضجاً  انشوى

 والخيول اإلبلفوق من ركبان  وماعشرة  ركبك

 و شديدأشديد الحر  صناديد

 المتروك او المهجور  هجير

 


