
                                                  

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة                

     لمادة اللغة العربية االمتحان النهائي للصف السادس األساسي                 

 م2016/ 2015  - ھ1436/1437للعام الدراسي                     

 الدور األول -الفصل الدراسي األول                                  

 زمن اإلجابة : ساعتان                       ( صفحات                                4تنبيه : األسئلة في )

                                                                  ........................الصف/       .........................................................................................االسم:  

                                                                                  أوال النصوص القرائية:
                                                           :تليها التي ثم أجب عن األسئلة  ،اقرأ النص اآلتي

     

ينادى  ،األذان كل يومعجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي العظيم خمس مرات في       
يهمس  ،فلةثم حكمة ذكره في كل صالة من الفريضة والسنة والنا ،فيه باسمه الشريف ملء الجو

 س. باسمه الكريم ملء النف

دون أن  ،في كل وقت وحين اسم النبيب ناطقةألسنة المسلمين  تظلأن إن الحكمة من ذلك   
 ،في نفوسهم عظمة النبيشعرون بيما يجعلهم  ،ن ذكر اسمه وال في جزء من اليومعينقطعوا 

حياة وكأنهم يعيشون فيشعرون  ،النبوة إشراق سهنف في يسطعو الرسالة تبعثه هميديأ بين وكأنه
     وكأن اإلسالم ما زال على أوله . ،المسلمين األوائل الذين كانوا مع النبي في كل وقت

ويظهر هذا المسلم األول  ،دائما في أمره كالمسلم األول الذي غيّر وجه األرض المسلم فيكون    
 ،وعش فيه أبدا ،ن الدنيا. فأيها المسلم ال تنقطع من نبيك العظيمبأخالقه وفضائله في كل بقعة م

   واجعله مثلك األعلى .

 ........ أكمل مفردة جمعها ............كلمة " النافلة "  )الفريضة والسنة والنافلة( -1
 " يهمس باسمه الكريم ملء النفس " تعبير يدل على :  -2
 ) تخير الصواب( ادقالكالم الص -دالكالم الخفي    -ج  الكثيرالكالم  -ب     المرتفعالكالم  -أ  
    .اثنين منها اذكر  .ذكر النبي كل يوم فيهايتكرر اضع إلى موالسابق أشار النص   -3

............................................................................................................ 
 ؟ كما فهمت من النص ،المسلم نفسلنبي في تكرار ذكر ا هكريتالذي  الشعورما  -4

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

                                                                                                                   
                                                                                                                                                         2يتبع/                                                                                                                 
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                                                       (2) 

 االمتحان النهائي للصف السادس األساسي لمادة اللغة العربية  تابع                     

 2016/ 2015  - ھ1436/1437للعام الدراسي                               

 الدور األول  -الفصل الدراسي األول                                      

   : يقول الشهاب بن أبي حجلة -5
 وا عليه كلما ذكر اسمه       في كل حين غدوة ورواحا صلّ   
 .يشترك النص مع البيت السابق في الفكرة. بيّن ذلك  

.............................................................................................................
........... ................................................................................................. 
؟ في حياته قدوة لهالنبي  صورةأن يتمثل اليوم كيف يمكن للمسلم  -6

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

 
                                                                                                                                      : ثانيا : النصوص األدبية 

   
ثم أجب عن األسئلة التي ، اقرأ النص اآلتي من قصيدة " التربية واألمهات " لمعروف الرصافي

 تليه: 
 ت بماء المكرمات ـقيـكالنبات                            إذا سهي األخالق تنبت  -1        
 تقوم إذا تعهدها المربي                               على ساق الفضيلة مثمرات  -2        
 ات ـا كحضن األمهـذبهـهـولم أر للخالئق من محل                              ي -3        

 بنات ـالـن أو يـية البنـربـمدرسة تسامت                           لت فحضن األم -4        
 
 " هي ............... أكمل ت ل  ع  "  بمعنىوردت في النص لفظة   -1
  : يضادها  )تعهدها المربي( لفظة ) تعهدها( -2
  (تخير الصواب)    رباها   -د        نظفها -ج       زرعها       -بأهملها              -أ   
لفظين يدالن  من البيت األول استخرجعددا من صفات النبات. على األخالق الشاعر  يضفي -3

 ؟على ذلك 
............................................................................................................ 

   يدل ذلك؟ عالمو السابقة؟ه الشاعر حضن األم في األبيات شبّ  م  ب    -4
.................................................................................... ........................

 ؟هذا الجمع ما داللة. بين البنين والبنات في التربيةيجمع الشاعر البيت الرابع في   -5
.............................................................................................................

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

                                                                                                       
 

 3/يتبع                                                                                                               
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                                                             (3) 

 لمادة اللغة العربية تابع االمتحان النهائي للصف السادس                        

   م   2015/2016 - ھ1436/1437للعام الدراسي                             

  الدور األول –الفصل الدراسي األول                                     

 :  صالح بن عبدالقدوسيقول  -6
 سقى الماء في غرسهكالعود ي                ه في الصبات  ب  أدّ من  وإنّ     

  يبسهن ـت مد الذي أبصر  ـعـب              تراه مورقا ناضراحتى     
    في البيتين السابقين. تحته خطما الذي يتفق ومعنى  البيتأبيات معروف الرصافي حدد من    

............................................................................................................. 
 للشاعر أحمد شوقي. من نص " في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم " الحفظ :  -7

 فيها لباغي المعجزات غناء  الذكر آية ربك الكبرى التي                
 اكتب البيتين التاليين لهذا البيت 

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

                                                           : ثالثا : التطبيقات الللغوية 
                   

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي : -1
 الخبر في هذه الجملة هو :" المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف "  -أ

 الضعيف  -4خير                 -3القوي                 -2المؤمن                  -1            
 " المؤمنون " تعرب :   كلمة"   قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ "  قال تعالى -ب
  اخبر -4نائب فاعل                 -3             مفعوال به -2فاعال                    -1    
 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي:  -2
 اسم تبتدأ به الجملة االسمية يسمى .....................  -أ

  ..................كلمةهي السابقة الجملة  مفيدة عن بر الوالدين " الصفة في" قرأت قصة  -ب
 التي تحتها خط فيما يلي :  أواخر الكلماتاضبط بالشكل  -3
 ) الشافعي ( كأصلهبفعله           وخصائل المرء الكريم  األناميعرف في  المرء 
  :أدخل " إن " على الجملة التالية وغير ما يلزم -4

                                                                                                          .........’’...........................................................شاهقةعمان  ’جبال               
 :    بيّن فائدة حرف العطف في الجملتين التاليتين مما يأتي -5

           
                             

فائدة حرف العطف           الجملة 

بِئَْسْت الخلتان الجهل والجبن

   "الَِّذي َخلََق فـسوى"   
 

                                                                                                                                                                  4يتبع /                                                                                                
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                                                            (4) 

 لمادة اللغة العربية تابع االمتحان النهائي للصف السادس                       

   م 2015/2016 - ھ1436/1437للعام الدراسي                            

                    الدور األول –الفصل الدراسي األول                                   

  
  ..............................................اكتب جملة فعلية من إنشائك تكون مبنية للمجهول . -6
 

                                                        :رابعا : اإلمالء والترقيم والخط 
                        

 :  تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية الفقرة اقرأ
 ،حبسهم الذين األطفال يختبر أن الروماني القائد فأراد  ،يونانية مدينة على الرومان استولى"    

 في نحبهم قضوا الذين أولئك أسعد ما)  (:  أحدهم فكتب ،يختارها جملة يكتب أن ولد كل فأمر
 وأمر صاحبها جرأة من فعجب الصفحة القائد قرأ .)  ( وطنهم ذلّ  يروا لم ألنهم )  (الوغى ساحة

 أن خليق أخلصت كما له وأخلص ،أحببت كما وطنه أحب من"  :قائال يده ومد(   ) بإحضاره
 (   ) " حر أنت اذهب طليقا حرا يعيش

   السابقة الفقرة في القوسين بين المناسبة الترقيم عالمة ضع -1
 : السابقة الفقرة من استخرج -2

 يكتب وال ينطق حرف بها كلمة  - أ      
....................................................................... 

ياء  عن منقلبة ألف فيه ماضيا فعال - ب     
................................................................... 

 :  اآلتيةالوارد في كل بيت من األبيات  مالئياإل خطأصحح ال  -3
 ............................ نسم ومن خلق من هالالّ  وبغية      ورحمته الباري صفوة محمد  -      
 السنم.........................ب التسنيم من يداه فاضت  ظمأ الصحب يستسقون من دعى لّما-      
  عظم ..................... ومن سننح   من لقوالخ   قبالخل        فكم األنبياء وفاق البدور فاق -      

 ........................................................(نما) كلمة  في قائمة األلف كتابة سبب نبيّ  -4
 

  .الكتابة في السطر نظام مراعيا الرقعة بخط اآلتي الشعري البيت اكتب:  الخط
 الترحاب بلوغه بعد وينله             يصل يصبر ومن يبلغ يجتهد من 
 

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

                               
 انتهت األسئلة راجين للجميع التوفيق والنجاح                                 
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  1صفحة | 

 

 

 

 

 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة

  السابعمتحان النهائي للصف الا نموذج إجابة

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 ـ الدور األول األولالفصل الدراسي 

 درجة. 40 الدرجة الكلية:                      المــادة: اللغة العربية                                      

 .( صفحات  4تنبيه : نموذج اإلجابة في ) 

 

 

 

 

 

  الجزئية المفردة

 نصوص القرائيةإجابة السؤال األول: ال

 الدرجة الكلية

 درجات 10

 1 المنصرم - 1

 1 طور)ج(  - 2

 2 األحسن أداء والتقدم من سابقتها - 3

في مجال تكنولوجيا ظهور مصطلحات ومفاهيم جديدة  - - 4

 التعليم.

 التعليم عن بعد-التعليم االلكتروني            -

2 

 2 الجملة الثانية نتيجة للجملة األولى - 5

 2 ما يأتي به الطالب مناسبا - 6



  2صفحة | 

 

 السابعمتحان النهائي للصف الانموذج إجابة تابع 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 ـ الدور األول األوللدراسي الفصل ا

  لجزئيةا المفردة

 نصوص األدبية: الثانيإجابة السؤال ال

 الدرجة الكلية

12 

 درجة

 1 اصدح أ 1

 1 مشاعر( 2) ب 

 2 ½المهجور         ½تحطم، الم      ½، األسى       ½النياحة،  أ 2

 2 البراءة الطهارة و  3

 2 ويزيل عنه الحزن واألسى يبعث الحياة في نفس المهموم، - 4

 2 الشاعر قلبه الحزين بآلة عزف متحطمةشبه   5

  أميرنا مازن السعدي ميمونا سرنا إلى المصطفى المختار في شرف     6

 أثنى علينا " أبو بكر " وقال لنا        خيًرا وأبصر فينا المجد والّدينا

 لكل بيت درجة

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3صفحة | 

 

 السابعمتحان النهائي للصف الانموذج إجابة تابع 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 ـ الدور األول األولالفصل الدراسي 

 الدرجة الكلية نحو والصرف: الة السؤال الثالثإجاب المفردة الجزئية

 درجات 10

 

1 

 1 مطلب أ

 1 هذا ب

 1 يكون ج

2 

 

 1 الفتح خبر يكون منصوب وعالمة نصبه تنوين - أ

 1 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة - ب

 ½ اختياِر      )كسرة( -أ 3

 ½ وسيلةٌ   )تنوين الضم( -ب

 1 للعاقل -1 -أ 4

 1 جملة اسمية -2 ب

 1 ك : للمخاطب  - أ 5

 1 نا : للمتكلم - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4صفحة | 

 

 السابعمتحان النهائي للصف الانموذج إجابة تابع 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 ـ الدور األول األولالفصل الدراسي 

 الدرجة الكلية مالء والترقيم: اإلالرابعإجابة السؤال ا الجزئية المفردة

 درجات 8

 1 نصف درجة. ):(       نصف درجة. ؛( ) - 1

 1 إلى - 2

 1 بن - 3

 1 ألنه فعل ماض سداسي - 4

 1 الصواب: إسالم      الخطأ :اسالم           -أ 5

 1 الخطأ: أستعدوا            الصواب: استعدوا -ب 

 1 أي فعل مضارع غير ثالثي مبدوء بهمزة قطع أ 6

 1 أي اسم همزته همزة وصل ب

 

 

 

 انتهى نموذج اإلجابة


