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اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
مـ ـ ــدارس اإلب ــداع

رايض اطفال – ابتدائي – متوسط – اثنوي

 املسار الدويل/ املهارات املطلوب إتقاهنا الجتياز اختبار القبول للصف السادس االبتدائي
Required Skills for Grade 6 Entrance Exam

( الصفة،  االسم املعطوف،  االسم اجملرور حبرف اجلر،  نصب املفعول به ابلعالمات الفرعية،  الفاعل،  املبتدأ واخلرب: الوظيفة النحوية
.  االسم املقصور واالسم املنقوص،  املعرفة والنكرة،  األفعال اخلمسة،  االسم املمدود،  أنواع اجلموع،  مجع املذكر السامل: الصنف اللغوي
، )  االستثناء بـ إال – الرتجي بـ ( لعل ) والتمين بـ ( ليت،  اسم التفضيل،  أسلوب التعجب، )  نداء ما أوله ( أل: األسلوب اللغوي
)  مجيع، التوكيد بـ ( كل
 املدة يف،  اهلمزة املتوسطة على السطر،  اهلمزة املتوسطة على الياء،  اهلمزة املتوسطة على الواو،  اهلمزة املتوسطة على األلف: الرسم اإلمالئي
. أول الكلمة ووسطها

ابلتوفيق

1-To comprehend a reading passage correctly.
2. To use vocabulary words correctly.
3. To identify the elements of the story.(setting, characters, plot, theme)
4. To use spelling rules correctly.
5. To proofread misspelled words.
6. To identify types of sentences.
7. To identify plural and possessive forms.
8. To identify and use parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions)
correctly.
9. To identify verb tenses correctly (past, present, future)
11. To identify action and linking verbs, regular and irregular verbs, main and helping
verbs.
11. To identify different types of pronouns (subject, object, possessive)
12. To use comparative and superlative forms correctly.
13. To use punctuation correctly. (ending marks, comma)
14. To write a complete paragraph correctly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solve multi steps Addition and subtraction sentences
Solve multi steps multiplication and division sentences
Operation with Fractions
Order of operation
Metric units
Operation with Decimals
2-D shapes (classify and area)

8. Volume for solid figure
9. Coordinate plane

إدارة املرحلة االبتدائية

العربية

مشرفة املادة
 لينا/ أ

الزراري

مهارات اللغة
االجنليزية

مشرفة املادة

 رمي صاحل/ أ

مهارات
مادة

الرايضيات
 دالل/ أ
اليافاوي

Good Luck

1

مهارات اللغة
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