
 

 

 العالمة          
  وزارة التربية والتعليم

 ج+  ب +األساسي أ  سادسالصف: ال                  الثانيمتحان الا      لواء الجامعةمديرية التربية والتعليم 
   --------الزمن:         في مبحث اللغة العربية           المختلطة مدرسة قيساريا األساسية

 ---/---التاريخ:               ........................ االسم:
 عالمات( 11)     (القراءة)     السؤال األول:

 : اقرئي النص اآلتي ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه:1س
حدددددثني عددددن أرددددرب مددددا مددددر  دددد  أ ددددا       سلمان فقال له ابو العباسختفى إبراهيم بن إلى بني العّباس ا الخالفة ت  َض ف  َلّما أَ 

 الحكم العباسّي. في بدا اتاختفائ  
ا فدي الصدحراء، فقدابلني رجددخ، وأدخلندي منزلده، عندهختفي ن بيتي هارًبا، وأنا ال أعرف من افقال له إبراهيم: خرجت م ، فددخلت بيتدً

ت  لده: أرا  تددمن  وأكرمني، أحسن إكرا  طيلة إقامتي عنده، ولم  سألني عن شيء، وكان  خدر  فجدر كدد يدو  وال يرجدإ إال وقدت ال. در. فقلد 
  الخرو  ففيم ذل 

 ()عالمة       كيف كانت معاملة الرجد إلبراهيم بن سلمان؟ -أ

1- --------------------------------------------------------------------- 
 (نصف عالمة)    ؟عندهاألمر الذي لفت انتباه إبراهيم بن سلمان في الرجد الذي أقا  ما  -ب

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

 )نصف عالمة(       (. كثير) استخرجي من النص كلمة  معنى  -ت
--------------------------------------------------------------------- 

 )نصف عالمة(       ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه النص؟ -ث

--------------------------------------------------------------------- 
 )عالمة(   اشتمد النص على عدة عناصر حددي كد من عنصر الزمان وعنصر المكان. - 

 ------------------------عنصر مكان:  -------------------------عنصر زمان: 

 )نصف عالمة(        (؟ حكمال) ما المادة اللغوية لكلمة  -ح
 --------------------------------------------------------------------- 

 )نصف عالمة(       ما لون البد إ بين كد من  ) دخلت / خرجت(؟ -خ

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

 )نصف عالمة(     (الخالفة)لما أفضت  اضبطي ما تحته خط ضبًطا سليًما. -د

 الخالفة: 

 ()عالمة        .      ضعي عالمات الترقيم في  -ذ

--------------------------------------------------------------------- 
 )نصف عالمة(   الواردة في النص. (أرا  تدمن الخرو )وضحي جمال التصوير في العبارة اآلتية:  -ر

---------------------------------------------------------------------- 
 )نصف عالمة(      ( في بدا ات)  أعربي ما تحته خطين إعراً ا تاًما. -ز

 ---------------------------------------------------------------في بدا ات: 
 عالمات( 4)        ستخرجي من النص ما يلي:ا  -س
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   ------------------ كلمة حذفت من ا همزة الوصد  -2    --------------------اسًما منسوًبا  -1
 ---------------ترادًفا  -5 -------------جمإ تكسير  -4  ----------------- جمإ مؤنٍث سالًما -3
 ----------------------------- أسلوب استف ا  -7   ---------------------فعاًل ناسًخا  -6
 -----------------------فعَد أمرٍ  -8

 (عالمتان)    (القواعد) التراكيب واألساليب اللغوية السؤال الثاني:
 عالمة        تاماً : أعربي ما تحته خط إعرا ًا 1س
ت   •  في المدرسة . الطالبان  شاهد 

 --------------------------------------------------------------- الطالبان  
. الفالحونَ شارَ   •  في تشجير  األرض 

 --------------------------------------------------------------- الفالحونَ 
 )عالمة(        : صححي ما تحته خط في ما  أتي.2س

 في المدرسة . المعلماتكاَنت   •

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

 .للفائزونَ َمَنَحت  المدرسة  جائزًة  •

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

 (عالمتان)           المحفوظات:
 اقرئي البيت التالي ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه. : 1س

ا رجآًل عن موقف الذي أحجما تقولون لي في  انقباضخ وإنما   رأو 
 )نصف عالمة(    ---------------------------------- من القائد؟ -1

 )نصف عالمة(   ------------------------------ ما المصدر التي أخذت منه القصيدة؟ -2
 )عالمة(         : اكتبي البيت الثاني والثالث من القصيدة.2س

2. ------------------------------  ------------------------------- 
3. ------------------------------  ------------------------------- 
  عالمات( 5)             ةدددابددالكت
            صّوبي ما تحته خط. -1س

 (  خر  في األجواء الماطرة...  أن النصحته )  -أ

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

  لقد فزت   المسا قة العلمية وافرحتاه   -ب
----------------------------------------------------------------------- 

 أحب صد قي         ألنه وفّي أمين!  -ج

 -------------------في قول الحق.  ت اون  نالضبط الصحيح للكلمة التي تحت ا خط في جملة: ينبغي أاّل  -د
 ---------. 2   -----------. 1 تخالط األشرار مركبة من: أالّ الكلمة التي تحت ا خط في جملة ينبغي  -ه
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