
 

[نصا ً اكتب]  
 

عليم  وزارة التربية والت  

 مــدارس تقـــارب 

 الفصل الدراسي األول

م 2022/ 2021للعام الدراسي   

 

 

 

 : اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه : السؤال األول 

نعم، : أتلعبا الشطرنج؟ فقال جعفر: كان أفضُل بن يحيى البَرمكّي  وأخوه جعفٌر طفليِن صغيريِن، فقال لهما أبوهما   

العبا بها بين بدّي؛ ألرى لمن الغلَبَةُ، فأَقبَل عليها جعفٌر وأعرَض أفضُل وكان أمهَر :فجيء بالشطرنج، وقال لهما أبوهما  

رضيُت، : فٌر فقال جع. ال عبه وأنا معكَ : فقال أبوهُ . ال أحُب ذلك: ِلَم ال تاُلعُب أخاَك؟ فقال : فقال األدُب . بها من أخيه

يا بنّي، إنك ذو عقٍل، فما يمنعَُك : ثم تظاهر بابتسامٍة وخرَج، فقالت أمُّ جعفٍر للفضِل . وأبى أفضُل، واستعفى أباه فأعفاه

أحدهما أنني إن العبته غلبتُهُ فأخجلتُهُ، والثاني قول : أمرانِ :ِمْن إدخال السرور على فلِب أبيَك بمالعبِة أخيَك؟ فأجاَب 

ني أن يكوَن أبي معي على أخي. العبهُ وأنا معكَ : أبي  .  سلّم هللا فاك: فقلُت في نفسي . فال يُسرُّ  

 

(عالمة)                                               ا رفض الفضُل اللّعب مع أخيه بالشطرنج ؟لماذ  -1  

……………..…………………………………...…………………………………………………………………………………… 

 

 ( عالمتان)  ما هما؟. ذكر الفضل أمرين منعاه من إدخال السرور على قلب أبيه بمالعبة أخيه -2

-   ................ .................................................................................................  

-   .................................................................................................................  

 

( عالمة)                                اب الفضل؟ ماذا قالت األم في نفسها عندما سمعت جو -3  

…………………………………………………………………… ..........................................…………………… 

 

 

السادس :والشعبة الصف     .............................:............اسم الطالبـ/ـة  

.....................................التاريخ:... اليوم    : اللغة العربية                               المادة   ً 



 

[نصا ً اكتب]  
 

 ( عالمات  ٦)                                     :  صل الكلمة ومعناها في الجدول التالي  : السؤال الثاني  

 مختال  مقدار حبة 

 أحمق منعه 

 استعفى  قليل العقل

 فصاله متكبر 

 زجره طلب إعفاءه 

 مثقال حبة  فطامه

    

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

 ( عالمات  ٣)                            :  ثّن الكلمات التي بين القوسين واكتبها في الفراغ :  السؤال الثالث 

 (قصيدة)                      ……… ...………………حفظ سامر_ أ

 (الولد )              قصيرة   قصة  …………………… … كتب _ ب 

 (العصفور)                 جميالن  _……………………………ج

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

ً( عالمات  ٧)                   :     ز اإلجابة الصحيحة في ما يلي مدائرة حول رضع :  السؤال الرابع

 . يقرأ كتاب ا…………..  ………-1

 هي-ج                هو             -ب                هم                    -أ

 

 يكتبان الدرسَ ............................ -2

 الطالبينَ -جًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالطالبان-ب                        الطالبيِن  -أ

 

 .في المطار صعوبة  ……………….. المسافرون لم -3

ًيواجهو -ج.                     يواجهوا-ب .                           يواجهُ  -أ



 

[نصا ً اكتب]  
 

 : خبر المبتدأ يكون   -4

ا -ب       منصوب ا                       -أ ًمرفوع ا  -ج       .           مجرور 

 

 إلى المدرسة……………….. ذهب -5

 أحمدِ  -ج                     .     أحمدَ  -ب           .                   أحمدُ -أ

 

 : أي من األسماء اآلتية مثنى -6

 ألواح  -جًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالطالب  -ب .                   الممرضان -أ

 

 ………………………… بستانيُّ يُقَلُّم ال  -7

 األشجارِ  -جًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاألشجارَ  -ب          .          األشجارُ  -أ

 

 

 

ًانتهتًاألسئلًة

 معًأمنياتيًبالتوفيًق

 


