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المملكة العربية السعىدية وزارة 
 التربية والتعليم

 

 

 

 السادس االبتدائي
 

 

 :الصف 
 

   

      

        

 

 اللغة العربية
 

 

 :المادة 
 

    

        

         

     

 تقرير كشف بالمهارات
 

   

         

 

 

     

  

 الترتيب المهارة الفترة

 1 (غٍز وسىي )ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة االستثُبء ثـ  انفتزح األونى

 2 ٌمزأ َظىص انًمزر لزاءح طبيته فً انزيٍ انًذذد يغ انفهى واالستٍؼبة انفتزح األونى

 3 ٌتؼزف اسى كبٌ وأخىاتهب وخجزهب وٌستؼًههًب ثبنؼاليبد االطهٍخ وانفزػٍخ انفتزح األونى

 4 ٌكتت فمزح ثخظ انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ  انفتزح األونى

 5 (انتذذٌز واإلغزاء  )ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة  انفتزح األونى

 6 رسًب طذٍذب (اثٍ )ٌزسى هًزتً انىطم وانمغغ وهًزح  انفتزح األونى

 7 ًٌٍز ثٍٍ انخغأ وانظىاة فًٍب ٌسًغ يٍ دٍث األفكبر وانتزاكٍت انفتزح األونى

انًظذر , اسى انًفؼىل انثالثً , اسى انفبػم )ٌتؼزف وًٌٍز انظٍغ انًمزرح  انفتزح األونى
 .(اسى اَنخ, اسًً انزيبٌ وانًكبٌ, انظزٌخ

8 

 9 ٌتؼزف اسى إٌ وأخىاتهب وخجزهب وٌستؼًههًب ثبنؼاليبد االطهٍخ وانفزػٍخ انفتزح األونى

 10 ٌمزأ َظىص انًمزر يغ يزاػبح طذخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح األونى

 11 ٌزثظ ثٍٍ األسجبة وانُتبئج فً انُض انًسًىع انفتزح األونى

 12 ٌزسى انهًزح انًتىسغخ فً أشكبنهب انًختهفخ رسًب طذٍذب انفتزح األونى

 14 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح األونى

 17 ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح األونى

 18 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح األونى

 19 (تذنٍم, تًثٍم , شزح )ٌىسغ فكزح استًغ انٍهب  انفتزح األونى

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتضبد وانتزادف وانسٍبق واستخذاو  انفتزح األونى
 انًؼجى

22 

 26 .ًٌٍز انذمبئك واَراء انفتزح األونى

 27 .ٌمذو ػزضب شفهٍب  انفتزح األونى

, خجز طذفً, دىار, وطف شخظٍخ )ٌكتت َظب فً انًىضىػبد انًمزرح  انفتزح األونى
  (رسبئم تىاطهٍخ, إرشبدي

28 

 29 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ دىل َظىص انكتبة انًمزر  انفتزح األونى

 30 ٌستخهض دمبئك ويؼهىيبد يًب ٌسًغ انفتزح األونى

 31 ٌستخهض االفكبر انزئٍسٍخ وانفزػٍخ انفتزح األونى

, ػاليبد انتؼجت , انفبطهخ , انُمغتٍٍ , انُمغخ  )ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح األونى
 (ػاليبد االستفهبو

32 

انُض ,َض وطف شخظٍخ )ٌزسى خبرعخ يؼزفٍخ نهُظىص انًمزرح  انفتزح األونى
 (َض انًمبثهخ , انخجز انظذفً,انُض االرشبدي , انذىاري 

34 

وتذوٌٍ , ولزاءح انتًشٍظ ,لزاءح انتظفخ )ٌتؼزف ػهى إستزاتٍجٍبد انمزاءح  انفتزح األونى
وتجبدل عزح ,واستزاتٍجٍخ انجذول انذاتً ,ػهى انًبدح انًمزوءح ,انًهذىظبد 

 (االسئهخ

35 
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 36 .ٌشزح أثٍبتب يٍ انُظىص انشؼزٌخ وثٍبٌ انظىر فٍهب انفتزح األونى

 37 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد  انفتزح األونى

 2 ٌمزأ َظىص انًمزر لزاءح طبيته فً انزيٍ انًذذد يغ انفهى واالستٍؼبة انفتزح انثبٍَخ

 4 ٌكتت فمزح ثخظ انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ  انفتزح انثبٍَخ

 5 (انتذذٌز واإلغزاء  )ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة  انفتزح انثبٍَخ

 7 ًٌٍز ثٍٍ انخغأ وانظىاة فًٍب ٌسًغ يٍ دٍث األفكبر وانتزاكٍت انفتزح انثبٍَخ

انًظذر , اسى انًفؼىل انثالثً , اسى انفبػم )ٌتؼزف وًٌٍز انظٍغ انًمزرح  انفتزح انثبٍَخ
 .(اسى اَنخ, اسًً انزيبٌ وانًكبٌ, انظزٌخ

8 

 9 ٌتؼزف اسى إٌ وأخىاتهب وخجزهب وٌستؼًههًب ثبنؼاليبد االطهٍخ وانفزػٍخ انفتزح انثبٍَخ

 10 ٌمزأ َظىص انًمزر يغ يزاػبح طذخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح انثبٍَخ

 11 ٌزثظ ثٍٍ األسجبة وانُتبئج فً انُض انًسًىع انفتزح انثبٍَخ

 12 ٌزسى انهًزح انًتىسغخ فً أشكبنهب انًختهفخ رسًب طذٍذب انفتزح انثبٍَخ

انًؼتم , انظذٍخ اَخز  )ٌتؼزف إػزاة انفؼم انًضبرع ثذست َىػه  انفتزح انثبٍَخ
 (االفؼبل انخًسخ, اَخز

13 

 14 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح انثبٍَخ

 15 (وثئس , َؼى )ثـ  (انًذح وانذو )ٌتؼزف وٌستخذو أسهىثً  انفتزح انثبٍَخ

 16 ٌزسى انهًزح انًتغزفخ رسًب طذٍذب انفتزح انثبٍَخ

 17 ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح انثبٍَخ

 18 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح انثبٍَخ

 19 (تذنٍم, تًثٍم , شزح )ٌىسغ فكزح استًغ انٍهب  انفتزح انثبٍَخ

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتضبد وانتزادف وانسٍبق واستخذاو  انفتزح انثبٍَخ
 انًؼجى

22 

 26 .ًٌٍز انذمبئك واَراء انفتزح انثبٍَخ

 27 .ٌمذو ػزضب شفهٍب  انفتزح انثبٍَخ

, خجز طذفً, دىار, وطف شخظٍخ )ٌكتت َظب فً انًىضىػبد انًمزرح  انفتزح انثبٍَخ
  (رسبئم تىاطهٍخ, إرشبدي

28 

 29 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ دىل َظىص انكتبة انًمزر  انفتزح انثبٍَخ

 30 ٌستخهض دمبئك ويؼهىيبد يًب ٌسًغ انفتزح انثبٍَخ

 31 ٌستخهض االفكبر انزئٍسٍخ وانفزػٍخ انفتزح انثبٍَخ

, ػاليبد انتؼجت , انفبطهخ , انُمغتٍٍ , انُمغخ  )ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انثبٍَخ
 (ػاليبد االستفهبو

32 

انُض ,َض وطف شخظٍخ )ٌزسى خبرعخ يؼزفٍخ نهُظىص انًمزرح  انفتزح انثبٍَخ
 (َض انًمبثهخ , انخجز انظذفً,انُض االرشبدي , انذىاري 

34 

وتذوٌٍ , ولزاءح انتًشٍظ ,لزاءح انتظفخ )ٌتؼزف ػهى إستزاتٍجٍبد انمزاءح  انفتزح انثبٍَخ
وتجبدل عزح ,واستزاتٍجٍخ انجذول انذاتً ,ػهى انًبدح انًمزوءح ,انًهذىظبد 

 (االسئهخ

35 

 36 .ٌشزح أثٍبتب يٍ انُظىص انشؼزٌخ وثٍبٌ انظىر فٍهب انفتزح انثبٍَخ

 37 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد  انفتزح انثبٍَخ

 2 ٌمزأ َظىص انًمزر لزاءح طبيته فً انزيٍ انًذذد يغ انفهى واالستٍؼبة انفتزح انثبنثخ

 4 ٌكتت فمزح ثخظ انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ  انفتزح انثبنثخ

 7 ًٌٍز ثٍٍ انخغأ وانظىاة فًٍب ٌسًغ يٍ دٍث األفكبر وانتزاكٍت انفتزح انثبنثخ

انًظذر , اسى انًفؼىل انثالثً , اسى انفبػم )ٌتؼزف وًٌٍز انظٍغ انًمزرح  انفتزح انثبنثخ
 .(اسى اَنخ, اسًً انزيبٌ وانًكبٌ, انظزٌخ

8 

 10 ٌمزأ َظىص انًمزر يغ يزاػبح طذخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح انثبنثخ

 11 ٌزثظ ثٍٍ األسجبة وانُتبئج فً انُض انًسًىع انفتزح انثبنثخ
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انًؼتم , انظذٍخ اَخز  )ٌتؼزف إػزاة انفؼم انًضبرع ثذست َىػه  انفتزح انثبنثخ
 (االفؼبل انخًسخ, اَخز

13 

 14 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح انثبنثخ

 17 ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح انثبنثخ

 18 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح انثبنثخ

 19 (تذنٍم, تًثٍم , شزح )ٌىسغ فكزح استًغ انٍهب  انفتزح انثبنثخ

 20 ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة انشزط انفتزح انثبنثخ

 21 (وػٍٍ, َفس )ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة انتىكٍذ ثـ  انفتزح انثبنثخ

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتضبد وانتزادف وانسٍبق واستخذاو  انفتزح انثبنثخ
 انًؼجى

22 

 26 .ًٌٍز انذمبئك واَراء انفتزح انثبنثخ

 27 .ٌمذو ػزضب شفهٍب  انفتزح انثبنثخ

, خجز طذفً, دىار, وطف شخظٍخ )ٌكتت َظب فً انًىضىػبد انًمزرح  انفتزح انثبنثخ
  (رسبئم تىاطهٍخ, إرشبدي

28 

 29 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ دىل َظىص انكتبة انًمزر  انفتزح انثبنثخ

 30 ٌستخهض دمبئك ويؼهىيبد يًب ٌسًغ انفتزح انثبنثخ

 31 ٌستخهض االفكبر انزئٍسٍخ وانفزػٍخ انفتزح انثبنثخ

, ػاليبد انتؼجت , انفبطهخ , انُمغتٍٍ , انُمغخ  )ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انثبنثخ
 (ػاليبد االستفهبو

32 

 33 ٌهخض َظىطب وفك خظبئض انتهخٍض انجٍذ انفتزح انثبنثخ

انُض ,َض وطف شخظٍخ )ٌزسى خبرعخ يؼزفٍخ نهُظىص انًمزرح  انفتزح انثبنثخ
 (َض انًمبثهخ , انخجز انظذفً,انُض االرشبدي , انذىاري 

34 

وتذوٌٍ , ولزاءح انتًشٍظ ,لزاءح انتظفخ )ٌتؼزف ػهى إستزاتٍجٍبد انمزاءح  انفتزح انثبنثخ
وتجبدل عزح ,واستزاتٍجٍخ انجذول انذاتً ,ػهى انًبدح انًمزوءح ,انًهذىظبد 

 (االسئهخ

35 

 36 .ٌشزح أثٍبتب يٍ انُظىص انشؼزٌخ وثٍبٌ انظىر فٍهب انفتزح انثبنثخ

 37 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد  انفتزح انثبنثخ

 38 ٌزسى األنف انهٍُخ فً األسًبء واألفؼبل وانذزوف رسًب طذٍذب  انفتزح انثبنثخ

 2 ٌمزأ َظىص انًمزر لزاءح طبيته فً انزيٍ انًذذد يغ انفهى واالستٍؼبة انفتزح انزاثؼخ

 4 ٌكتت فمزح ثخظ انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ  انفتزح انزاثؼخ

 7 ًٌٍز ثٍٍ انخغأ وانظىاة فًٍب ٌسًغ يٍ دٍث األفكبر وانتزاكٍت انفتزح انزاثؼخ

انًظذر , اسى انًفؼىل انثالثً , اسى انفبػم )ٌتؼزف وًٌٍز انظٍغ انًمزرح  انفتزح انزاثؼخ
 .(اسى اَنخ, اسًً انزيبٌ وانًكبٌ, انظزٌخ

8 

 10 ٌمزأ َظىص انًمزر يغ يزاػبح طذخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح انزاثؼخ

 11 ٌزثظ ثٍٍ األسجبة وانُتبئج فً انُض انًسًىع انفتزح انزاثؼخ

انًؼتم , انظذٍخ اَخز  )ٌتؼزف إػزاة انفؼم انًضبرع ثذست َىػه  انفتزح انزاثؼخ
 (االفؼبل انخًسخ, اَخز

13 

 14 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح انزاثؼخ

 17 ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح انزاثؼخ

 18 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح انزاثؼخ

 19 (تذنٍم, تًثٍم , شزح )ٌىسغ فكزح استًغ انٍهب  انفتزح انزاثؼخ

 21 (وػٍٍ, َفس )ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة انتىكٍذ ثـ  انفتزح انزاثؼخ

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتضبد وانتزادف وانسٍبق واستخذاو  انفتزح انزاثؼخ
 انًؼجى

22 

 23 (...يًٍ)(...ػى)(..نكٍ)ٌتؼزف رسى ثؼض انكهًبد انجظزٌخ  انفتزح انزاثؼخ

 24 يغ يؼذودهب تذكٍزا وتأٍَثب( 10 - 1 )ٌتؼزف أسهىة االػذاد انًفزدح  انفتزح انزاثؼخ
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 25 ٌتؼزف انذبل انًفزدح وًٌٍزهب وٌستؼًههب انفتزح انزاثؼخ

 26 .ًٌٍز انذمبئك واَراء انفتزح انزاثؼخ

 27 .ٌمذو ػزضب شفهٍب  انفتزح انزاثؼخ

, خجز طذفً, دىار, وطف شخظٍخ )ٌكتت َظب فً انًىضىػبد انًمزرح  انفتزح انزاثؼخ
  (رسبئم تىاطهٍخ, إرشبدي

28 

 29 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ دىل َظىص انكتبة انًمزر  انفتزح انزاثؼخ

 30 ٌستخهض دمبئك ويؼهىيبد يًب ٌسًغ انفتزح انزاثؼخ

 31 ٌستخهض االفكبر انزئٍسٍخ وانفزػٍخ انفتزح انزاثؼخ

, ػاليبد انتؼجت , انفبطهخ , انُمغتٍٍ , انُمغخ  )ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انزاثؼخ
 (ػاليبد االستفهبو

32 

 33 ٌهخض َظىطب وفك خظبئض انتهخٍض انجٍذ انفتزح انزاثؼخ

انُض ,َض وطف شخظٍخ )ٌزسى خبرعخ يؼزفٍخ نهُظىص انًمزرح  انفتزح انزاثؼخ
 (َض انًمبثهخ , انخجز انظذفً,انُض االرشبدي , انذىاري 

34 

وتذوٌٍ , ولزاءح انتًشٍظ ,لزاءح انتظفخ )ٌتؼزف ػهى إستزاتٍجٍبد انمزاءح  انفتزح انزاثؼخ
وتجبدل عزح ,واستزاتٍجٍخ انجذول انذاتً ,ػهى انًبدح انًمزوءح ,انًهذىظبد 

 (االسئهخ

35 

 36 .ٌشزح أثٍبتب يٍ انُظىص انشؼزٌخ وثٍبٌ انظىر فٍهب انفتزح انزاثؼخ

 37 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد  انفتزح انزاثؼخ
 

 


