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  التربية                                                 وزارة                                                   

  درجة 60الدرجة الكلية :                                   ارك الكبير التعليميةبمنطقة م           
 صفحات       6األسئلة  في                                    التوجيه الفني للغة العربية             

م            2018-2017امتحان جتريبي  للفرتة الدراسية الثانية                      
 (2ج )النّموذ - (سادسيف مادة اللغة العربية )الصف ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                           درجة ( 29)                                 :(القراءة واملشاهدة الكفاية العامة ) -أولا 

 درجات ( 4 )                                                                                          :السؤال األول 

نَ  َرْحَمة   " فَبَِما      وا اْلقَْلبِ  َغِليظَ  فَظًّا ُكنتَ  َولَوْ ۖ   لَُهمْ  ِلنتَ  ّللَاِ  ّمِ  َعْنُهمْ  فَاْعفُ ۖ   َحْوِلكَ  ِمنْ  ََلنفَضُّ

ِلينَ  يُِحبُّ  ّللَاَ  ِإنَ ۖ   ّللَاِ  َعلَى فَتََوَكلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذاۖ   اأْلَْمرِ  فِي َوَشاِوْرُهمْ  لَُهمْ  َواْستَْغِفرْ   يَنُصْرُكمُ  إِن ، اْلُمتََوّكِ

ن يَنُصُرُكم الَِذي َذا فََمن يَْخذُْلُكمْ  َوإِنۖ   لَُكمْ  َغاِلبَ  فَلَ  ّللَاُ         ".اْلُمْؤِمنُونَ  فَْليَتََوَكلِ  ّللَاِ  َوَعلَى بَْعِدهِ  ّمِ

 /  آل عمران (160:  159) 

 :(  3-2 )املعيار - أ

                            (1)  :(وعفوه  –صلى هللا عليه وسلم  –رقة قلب الرسول ) من الخيارات التالية ما يدل على أحدد -1

 " فاعف عنهم واستغفر لهم "   -                     " فإذا عزمت فتوكل على هللا "  - 

 "  لَُكمْ  َغاِلبَ  فَلَ  ّللَاُ  يَنُصْرُكمُ  إِن"  -                              " وشاورهم في األمر "  -

 

نَ  َرْحَمة   " فَبَِماالتالية  اآلية دَللة  ختارأ-2                                           (1)                                          : َلُهْم"  ِلنتَ  ّللَاِ  ّمِ

  .والرفق  الرحمة  -واَلنقياد                                                الطاعة  -

 .الرضا والتسليم  -الصدق واألمانة                                                 -

 

 (2)                                                                                                  (: 1-2)املعيار  -ب

 
                                                         في جملة مفيدة :السابقة الكريمة  من اآليات الرئيس  الغرض ستخلصأ .1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                         درجات ( 4)                                                     (: 2-2 ):  املعيار ثانيالالسؤال 
 الخلبِ  والطقِس  الجميلةِ  بالطبيعةِ  للتمتع ؛الصحراء إلى الرحلتُ  فيه تكثرُ  الذي الشتاءِ  فصلِ  في)

 أو لليلة التخييم أجل من بيوتهم من الناِس  بعضُ  يخرجُ  المتداخلة، وأفكارها المدينة زخم عن واَلبتعاد

 أو األصدقاء بين بالمشاورة الرحلة تبدأ ،و أو قصيرة متباعدة تكون قد فترات وعلى متكرر بشكل أكثر

 عن والبحث بالرحلة، الخاصة األساسية حاجياتهم معهم مصطحبين والخروج المهام وتوزيع العائلت

 النهار في أوقاتهم به يشغلون ما يوجد حيث األمر، اقتضى إن للمساعدة طلبا   جيران، فيه يوجد مكان

  "الليل  وفي

       (1)        :وردت في النص السابق  من الرحلة إلى الصحراء  بالهدف تتعلق أحدد من الخيارات التالية معلومة -1

 .يخرج الناس شتاء للصحراء للتمتع بالطبيعة  -

 .يكثر خروج الناس إلى الصحراء في وقت الشتاء -                                  

 .لصحراء ليتشاور األصدقاء قبل الخروج  -

 .يأخذ المخيمون معهم ما يشغلون به أوقاتهم  -

                                                                

 (1)              مما ورد في النص السابق :     المعلومة التي تدل على اختلف المدينةأحدد من الخيارات التالية -2

 يطلب الناس من بعضهم المساعدة . –يخرج بعض الناس للتخييم في الصحراء .                      -

 تبدأ الرحلة بالمشاورة وتوزيع المهام . -يبتعد الناس عن زخم المدينة وأفكارها المتداخلة.               -

    (1)                                                             أختار العبارة التي تساعد على فهم المعلومة التالية : -3

 (المهام وتوزيع العائلت أو األصدقاء بين بالمشاورة الرحلة تبدأ)

 ." وتعاونوا على البر والتقوى وَل تعاونوا على األثم والعدوان " -         

 ."   كيف كان عاقبة المجرمين" قل سيروا في األرض فانظروا -                                

 ." وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا " -

 ."  و إليه النشور " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه-                               

 (1)                                                                 أختار العبارة التي تساعد على فهم المعلومة التالية :  -4

 "   تع بالجو الخلب واَلبتعاد عن زخم المدينةرحلة البر تكون للتم" 

 0يريح النفس منظر الجميلة الخليج لشواطئ  -      

 للصناعات الخشبية. أشجار الغابات مادة خام -                                    

 .لرحلت التخييم في الصحراء أجواء خاصة  -    

 0اَلبتعاد عن آبار النفط واجب في الرحلت  -   
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 درجات ( 8)                                                    :(  4-2):  املعيار  الثالثالسؤال 
 (1)                                  (-----------------------------)                 . ( المهند كلمة: )أكتب مترادف  -1

 (1)                                   (-----------------------------)      ( .                 تلحمضد كلمة : )أكتب  -2

 (1)                                   (-----------------------------)                 0(  ضروب)  : مفرد كلمةأكتب  -3

 (1)                                   (-----------------------------)                       0(القاضي):  جمع كلمةأكتب  -4

 (2)                 التالية :أوظف كلمة ) أنشأ ( في سياقين مختلفين في المعنى أختارهما من المجاَلت  -5

 البناء( –الشروع  –) التأليف 

 (--------------------------------------------------------------الجملة : ) (-----------------------------) المجال األول : -

 (-------------------------------------------------------------( الجملة : )-----------------------------المجال الثاني : ) -

 

                                                                 (2)       :  بحسب المجال المحدد كلمة ) وضع ( ما يتناسب مع الجمل التالية  تصريف في الفراغ أكتب -6

 0يحبه الناس  ------------------------------------الرجل  (:  األولى ) المجال األخلقيالجملة 

 عن األمانة .  -----------------------كتبت في الصحيفة  : الثانية ) المجال الكتابي ( الجملة

  درجات (8)                                                                        :   الرابعالسؤال 

   ( : 7-2 ) املعيار -أ 
في نفس المنطقة، أو يجاورك في مكان عملك، وكل إنسان  ومجاور لك أشخص الذي يسكن في منزل الهو الجار "     

اهتم الدين وقد ، كي يعيش براحة وسعادة حقوقهيحافظ على بل يؤذي أحدا  وخصوصا  جاره  أَليجب أن يحرص على 

دائما  يُوصي أصحابه بالحفاظ على حقوق الجار  -صلّى هللا عليه وسلّم -اإلسلمي بحقوق الجار كثيرا  وكان الرسول 

  "ِلما في ذلك ِمن سعادة للناس وانتشار المحبة والتسامح بينهم

                               (2)         : لماذا (  –ماذا  –من ) ما أصوغ سؤاَل يعمق فهمي للفقرة السابقة مستخدما أداة استفهام مناسبة -1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أصوغ سؤاَل من خبرتي الشخصية يؤدي إلى فهم النص مستخدمة أداة استفهام مناسبة من األدوات التالية : -2

 (2)                                                    من ( –ماذا  –كيف  –) لماذا                            

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------السؤال : 

 :    (5-2 ):  املعيارب 
 (2)                                              :  جملة مفيدة  مكونا الفكرة الرئيسة المناسبة للفقرة السابقةصوغ أ-1

--------------------------------------------------------------------------------- 

 (2)                                                        أصوغ فكرة جزئية مناسبة للفقرة السابقة في جملة مفيدة :-2

---------------------------------------------------------------------------------   
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 درجات ( 5)                                                            (: 8-2 ):  املعيار ام  اخلالسؤال 

 فإن رفيع القوم من يتواضعُ              تواضع إذا ما نلَت في الناس رفعة       )أ(

 منك أرفعُ  فكم تحتها قوٌم ُهمُ                وَل تمِش فوق األرض إَل تواضعا       )ب(

 (1)                                    :أحدد الموضوع المشترك بين النصين السابقين من الخيارات التالية -1

 األمانة (   -التواضع     -المساواة      -) الصدق                   

 (2)                                                             : ما يراه كل نص تجاه الموضوع المشترك بينهما  أبين-2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------النص األول : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- النص الثاني :

 (2)                                                           أبين رأيي في أي النصيين السابقين أرجحه مع التعليل: -3

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرأي :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------التعليل :

 

                                                           درجة (  31)                                                  (      الكتابة  الكفاية العامة ) -ثانيا 

   درجات ( 10)                                                      :(  1-5-3): :  املعيار لسادساالسؤال 
 (1)                                                                                        كثيرة () روابط الصداقة  -1

 ما يلزم : حرفا ناسخا مغيرا السابقة اَلسمية على الجملة أدخل

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا للعطاء (-2                                                 (1)                                                                                                                  ) كأَن األَم نهر 

 : السابقة أصوب الخطأ في الجملة                         

 --------------------------------------------------------------------------------- الجملة بعد تصويب الخطأ :

 ) إن األصدقاَء المخلصين أوفياٌء(-3

 (1)                               ما يلزم :  مغيراالسابقة    في الجملة اناسخ فعلبالحرف الناسخ أستبدل    

--------------------------------------------------------------------------------- 

 (1)                                                 أضع في الفراغ التالي خبرا مناسبا مضبوطا  للجملة التالية :-4

 ---------------------------------------لم ُ أضحى العَ   -

 ( 1)                                            للجملة التالية :  مضبوط بالشكل  أمأل الفراغ التالي بنعت مناسب-5

 مع األصدقاء األوفياء . ---------------------------- يعيش اإلنسان حياة   -
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 (1)                أوظف كلمة ) المفيدة( في جملة مناسبة من إنشائي بحيث تكون نعتا مع الضبط بالشكل : -6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (2)                                                            أضبط الحال في كل جملة مما يأتي ضبطا صحيحا :-7

 -----------------------------الحال مضبوطا :             بتفوق ابنه ( سعيد  )حضر األب اَلحتفال  -

 -------------------------------الحال مضبوطا : (            مسرورات ) جاءت األمهات إلى الحفل  -

 

 (1)                                                          أستخرج الحال في الجملة التالية بوضع خط تحته :  -8

 ---------------------------------الحال:     رسولنا الكريم مبشرا ونذيرا (  هللا ) أرسل  -

  

 (1)                                بالشكل : خاشع ( في جملة مفيدة بحيث تكون حاَل مضبوطة أوظف كلمة ) -9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )ست درجات (                                                     :  (2-5-3): :  املعيار السابع السؤال 

 (3)                                                        أنون الكلمات التالية تنويا بالفتح في الجدول التالي :  -1

 التنوين بالفتح الكلمة

 ----------------------------------- مهندسة

 ----------------------------------- أمهات

 ----------------------------------- سماء

 

 (1)                                        أختار الرسم الهجائي الصحيح للكلمة مما بين القوسين فيما يلي :   -2

ا      -بناء       -عالي ا      ) بناٌء   -------------------------------شاهدت  -  بناأأ ( -بناء 

 

 (2)               أكتب الجملة التالية بخط النسخ الواضح :  ) األصدقاء المخلصون خير معين في الحياة (  -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (درجة  15)                                                              (  1-3)   ::  املعيار الثامن السؤال 
وح وض مراعيا ( كلمة في واحد من الموضوعات التالية ،96نصا إنشائيا في حدود ثمانية أسطر فيما يقارب ) كتب أ   

 الفكر وترابطها وسلمة اللغة نحوا وهجاء. 

  : الموضوع األول

 . وعمل   ودعا إليه الرسول قوَل‘ حّث عليه اإلسلم  عمل الخير أمر محبب إلى النفس ،     

 موضحا  أثره في الفرد والمجتمع ...‘ وموقف اإلسلم منها ‘ كتب حول هذا الموضوع مبينا  مجاَلت عمل الخير أ

 : الموضوع الثاني

 تجاههم. هواجباتيقوم بو أن يحسن اختيارهم ،لذلك على اإلنسان  ألصدقاء أهمية عظيمة في الحياة ؛ل     

وشروط استدامة ‘ وضوابط اختيار الصديق ‘ بعضهم  بينا  فضل األصدقاء و تأثيرهم فيكتب حول هذا الموضوع مأ

 الصداقة ...

 :  ثوع الثالالموض

 األبناء في طرق الحياة ...تقود ‘ مصابيح هدى  ومنارات رشاد نصائحهم ؛  حياة أبنائهم لآلباء دور عظيم في     

 وواجبات األبناء تجاههم ‘  و تأثيراتهم في حياتهم ‘ كتب حول هذا الموضوع موضحا  دور الوالدين في حياة أبنائهم أ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انتهت األسئلة


