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 وزارة التربية

 اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمة

 توجيه اللغة العربية

 في مادة اللغة العربية متحان تجريبي لنهاية الفصل الدراسي األولا

 6107- 6102للصف السادس ــ للعام الدراسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:القراءة والمشاهدة )  اية العامةفالك: أوال

 ( 4)                                    -:( 0 -6)المعيار 

 لَتَْيِه َصدى َمْنبَعي وفي ُمقْ         عي               على َوْجِهِه صوَرتي لَو يَ         (أ

 نَسيماً يَُجنَُّح في أْضلُعي      وفي َشَفتَْيه انسياُب الجماِل                              

 هي النَّغَُم الفَْرُد في َمْسَمعي ـةٌ ُحـْلوةٌ                        وفي صـوتـِه بُحَّ          

 على تِْربِه ، وعلى الَمْجَمعِ                        ُد َلْحني ويزهو بِه    د  يُرَ            

 الغرض الرئيس من النص السابق هو أحدد-
................................................................... 

َك لَن في ذمل كاالكائُن الحيُّ عن الَحركِة والعَ الحياةُ حركةٌ دائبةٌ ، وَعَمٌل ُمْستمرٌّ ، ومتى انقَطَع " ( ب
، وذلك ال تتهيَّأ من غير عمٍل ، فمنذ أن خلَق للاُ أْن تكوَن ناميةً مزدهرةً  في األرِض  هالُكهُ، ألنَّ ُسنةَ للاِ 
 ."في شتى ُصوِرِه وأشكاِلهِ الكائناِت ُوجَد العمُل 

 :الغرض الرئيس من النص السابق  أضع خطا تحت-

 ( .بيان قيمة العمل المتقن  –بيان العمل المفيد والضار  –يمة العمل في بناء الحضارة بيان ق –بيان قيمة العمل في حياة الفرد ) 

 ( 4)                                -( :6 -6) المعيار 

 :تي ، ثم أجيب عن المطلوب بعده أقرأ النص اآل

المعروفِة ، فباإلضافَِة إَلى َكوِنها الدُّكتورةُ سعاُد دمحم الصباح هي ِمْن الشَّْخصيات الن ِسائيِة الُكويتيِة "  ( أ
ها مالِ أعْ  نْ ميزة ، ومِ تَ ومُ  مجيدةٌ  ، هي شاعرةٌ  االقتصادِ كتوراه في الدُّ  أوَل كويتيٍَّة تَْحُصُل على شهادةِ 

  هادار كتابِ م ، وإصْ عواِص  ةِ في عدَّ  شعريةٍ  أمسياتٍ  إقامةُ : فترة االحتالل  شاطاتها خاللَ ونَ
 ."(ى وطنيِ إل ةٌ لَ عاجِ  رقياتٌ بَ )

  -:ألكون معلومتين وردتا في النص السابق  التاليةأكمل الفراغات -

 ...............................................حصلت الدكتورة سعادة الصباح على شهادة الدكتوراه في -

 ......................................أصدرت الدكتورة سعاد الصباح خالل فترة االحتالل كتابا بعنوان -



 أمتحان تجريبي لنهاية الفترة الدراسية األولي في مادة اللغة العربيةتابع 

2 
 

  -:وذلك بملء الخريطة الذهنية التالية ( الرجل الذي باع الشمس)عناصر قصة  أحدد ( ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4)                                                       -:( 4 -6) المعيار 

  -:أقرأ الجمل اآلتية ، ثم أجيب عن المطلوب بعدها  ( أ

 .........................هو  (ضىق)مترادف كلمة  .       م على حياة البريءقضى المجر -

 .............................  وه (نواة)جمع كلمة                .األسرة نواة المجتمع -

  -:في الجملتين اآلتيتين ( أهل)أكتب معنى كلمة ( ب

 .....................................  :(أهله)معنى             . زوجته زار الرجل أهل -

 : ..................................... (أهل)معنى               .المعلم المخلص أهل للتكريم -

  -:في جملتين مفيدتين ( كبر)من مادة  تصرفينأستخدم ( ج

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

عناصر 

 القصة
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 ( 4)                                                -:( 5 -6) المعيار 

  -:ثم أجيب عن المطلوب بعدهما  أقرأ النصين اآلتيين

 مستلقيةً  ي الغابةِ ز فوْ الجَ  شجرةِ  تحتَ   نائمةً  البيضاءُ  البطةُ  تْ ، كانَ الجميلةِ  بيعِ الرَّ  يامِ من أَ  مٍ وْ في يَ "  ( أ

ها مِ من نوْ  حتْ صَ فَ ها سِ على رأْ  زٍ وْ جَ  ةُ بَّ ها سقطت حَ تفي نوم ستمتعةٌ ما هي مُ نَ يْ ، وبَ ها الوارففي ظل ِ 

ه، وأصابها برصاصتِ  دَ يْ الصَّ  لُ يحاوِ  من الصيادين أحداً  هناكَ ت أن نَّ ، ظَ هاسِ أْ ها على رَ دَ يَ  ةً ع واضعَ بهلَ 

 ." لَ صَ األسد بما حَ  برَ خْ أن تُ  رتْ وفكَّ  مسرعةً  فانطلقتْ 

  .ة التي أستخلصها من النص السابقالفكرة الرئيس -

.................................................................................................................... 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم : قال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص : قال  –رضي للا عنه  –عن أبي هريرة " ( ب

 ." لمن يخال

 .المناسبة للنص السابق الثانوية ةتحت الفكر أضع خطا   -

 .هامحسن اختيار الصاحب أمر  -

 .يق في صديقه عميقأثر الصد -

 .على المرء أن ينتقي إخوانه -

 .مصادقة األشرار مضرة -

 ( 4)                                                             -( :2 -6) المعيار 

 :تحت التعبير الخيالي المناسب فيما يأتي ، ثم أبين السبب  أضع خطا   ( أ

 رؤوس يزدان من يتصف بها األخالق الحميدة تاج فوق ال. 

 ...........................................................................: .........................السبب 
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- :فيما يأتي ( 6)ما يناسبها من المجموعة ( 0)أصل من المجموعة ( ب

(1)  (6) 

 أسلوب استفهام   . جاهد من أجل الوطن -أ

 أسلوب تعجب    .تمتنع عن تقديم المعروفال  -ب

 أسلوب نفي   أليس الصدق من حسن الخلق  -ج

 أسلوب أمر   النجاح  ما أعذبَ  -د

 أسلوب نهي   
 

 ( 4)                                    -:( 7 -6) المعيار 

  :ب عن المطلوب بعدهيجأأقرأ النص اآلتي ، ثم 

ً حم جَ رَ لما خَ  هُ تم أبيهم، فإنَّ أمر حا منْ  كانَ ما وأما "  الركب ، فطلبوا له  أميرُ  بالقوم وتوجعَ  ولحقَ  رما

 ً  يَ عوفِ ه فَ مه دعا لَ عليه وكلَّ  ، فلما دخلَ  على حاتمٍ  ؟ فدلَّ  صالحٍ  هل من عبدٍ :  ، فلم يجدوا ، فقالَ طبيبا

، فقيل  في أمر عيالهِ  مفكراً  تلك الليلةَ  ، فنامَ  ، وما يشربُ  ، وما يأكلُ بُ له بما يركَ  رَ ، فأمَ  من وقتهِ  ميرُ األ

 " .نا معه ا معاملتَ نَحْ لَ من أصلح معاملته ، أصْ !  حاتمُ  يا:  هِ له في منامِ 

 :ابة تامة أطرح سؤاال يعكس فهمي للنص السابق ، ثم أجيب عنه إج -

 .........: .........................................................................السؤال 

 : ..................................................................................اإلجابة 

 

 

 



 أمتحان تجريبي لنهاية الفترة الدراسية األولي في مادة اللغة العربيةتابع 

5 
 

 ( 4)                                                          ( :9 -6) المعيار 

  .أعجبتني وأكتب اسم قصة قرأتها -

............................................................................................ 

 .سبب إعجابي بما قرأت  أسجل-

............................................................................................ 

  . تب فائدتين من فوائد قراءة القصصأك-

 ...................................................(.......................................أ

 ( ........................................................................................ب

 

- ( :الكتابة)الكفاية العامة : ثانيا 

 ( 4)                                -( :0 -3) المعيار 

وأبين ، ل أمي عليَّ ه فضنية أسطر  أوضح فيرات مترابطة فيما ال يقل عن ثمافي ثالث فق اأكتب نص-

  .، وواجباتي نحوها ، ملتزما بعالمات الترقيم وأدوات الربط المناسبة تجاههامشاعري 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 ( 4)                                         -( :3 -3) المعيار 

 مقترحا نهاية مناسبة لها ملتزما بعالمات الترقيم  تيب أحداث القصة التالية بأسلوبيأعيد تر -

  :وأدوات الربط المناسبة     

 . الشجرةتصعد جذع  فرأى نملة)     ( 

 .فحاولت مرة أخرى فسقطت قبل أن تصل إلى ثقب في أعلى الجذع )     ( 

 .نام سعيد تحت ظل شجرة ليستريح من عمله )     ( 

 . فدهش سعيد من المنظر)     ( 

 .ولما قربت من آخر الجذع سقطت )     ( 

 .فأعادت الصعود حتى وصلت في المرة األخيرة)      ( 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 ( 4)                                         -( :4 -3) المعيار 

 .أبين فيها  أنواع األنشطة المدرسية التي أمارسها مع زمالئي  منظمةذهنية  أصمم خريطة -

................................................................................................................... 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 



 أمتحان تجريبي لنهاية الفترة الدراسية األولي في مادة اللغة العربيةتابع 

7 
 

 ( 4)                                      -( :5 -3) المعيار 

 :أكتب النموذج التالي بخط النسخ  مراعيا جمال الخط وتناسق الحروف  ( أ

ً  الخط      .الحسن يزيد الحق وضوحا

............................................................................................ 

 : أصوب الخطأ الهجائي في الجملة التالية وأعيد كتابتها صحيحة  ( ب

 .ة مقابلة اإلساءة باإلحسانوؤمن المر   

............................................................................................. 

 :ماضي الفعل الأعبر عن الصورة التي أمامي بجملة فعلية تبدأ ب( ج 

..........................................................................  

 

  -:أمأل الفراغات في كل جملة مما يأتي بما هو مطلوب أمامها ( د

 (مبتدأ مناسب)     .ن على رفعة الوطنحريصو.............. ........................-

 (خبر جملة فعلية )                           ............................... األب  -

 (                   مناسبخبر لفعل ناسخ )          .بتخرج أبنائهما...............................كانت األسرتان  -

  (شبه جملة جار ومجرور)       ....................................خالص اإل-

 

 

 

 

 

 

 تهت األسئلةان

 


