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 مديرية التربية والتعليم    

 امتحان نهاية الفصل الدراسي األول 

 لمبحث اللغة العربية  
 م201/    االسم______________                                                                                            التاريخ:   /  

 ن:ساعة واحدة    الصف: السادس األساسي                                                                                                     الزم

    

 

 
 

 8 عدد األسئلة 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

  مجموع عالمات االمتحان 5 8 8 6 8 6 عالمة السؤال 

  مجموع عالمات الطالبة       عالمة الطالبة

 

    عالمة(20القراءة :                                                                      )
 عالمات ( 6)          األول :السؤال 

 وأجيبي عن األسئلة التي تليها : لنص اآلتياقرئي ا

فمررا لجررل بجهلرره بررين العلمرراء   وال بفقررر  بررين  . ومن كانت نفسه كبيرة أبت عليه أن يظهررر أمررام النرراس علرري تيررر حقيقترره 

عفا  ء .األثرياء   وال بضعفه بين األقوياء . وإن كان هو علي شيٍء من العلم والثروة والقوة   ما زها بذلك علي الُجهالء والفقراء والضُّ

االلرررين    كرامررة  لم أّن كرامته ال تُصان إاّل إذا صرران والذي نفسه كبيرة ال يتكبّر علي أّيِّ إنسان   وال يُذل ألّي إنسان   فهو يع             

 وأنَّ كرامةً تقوم علي مذلّةِّ تير  لمذلّةٌ في ثوب الكرامة .

  ) عالمة (               من أي كتاٍب أُلذ هذا النص ؟ __________________________________ .1

   

 ) عالمتان (             ___________ما معني : األثرياء_____________________ ‘ يُذل ______ .2

 

 عالمتان ( )                                : النصاستخرجي من  .3

 : ___________________________________________   طباق .أ

 : ___________________________________________ أداة شرط .ب

 )عالمة(      .أعربي ما تحته لط إعرابًا تاًما :                                                                                            4     

             ___________________________________________________________ 

 

********************************************************************************* 

 عالمات ( 8)                                   السؤال الثاني :

 اقرئي النص اآلتي من درس ) عّمان في األربعينيات ( ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه :

ع الغزير الصّخاب بعد أن يُعطي عمان ما تحتاجه من الميا  ما تحتاجرره تبدأ الخطوات األولي للرحلة   فالنّب ومن )رأس العين ( 

ه  بررين من الميا    تندفع مياهه لتُصّب في بركٍة عميقٍة تُمد لسانًا ال يلبث أن يُصبح مجرى للنّهر الذي يبرردأ مررن هنررا   ليقطررع الرروادي كلررّ

 .االثنان معًا يُتابعان رحلتُهما الّرائعة ليصبا في نهر األردّن  يتّحدث التالل والجبال   ويُواصل رحلته إلي أن يلتقي بنهر الّزرقاء   حي

 

 .ما الفكرة الرئيسة في النص  ؟  ________________________________                                           )عالمة(1

 

 عالمة()____________              ______________________________؟  .كيف تنتهي رحلة ميا  ) رأس العين (2

 

 ) عالمة (                                              يعود الضمير المخطوط تحته في العبارة اآلتية : .إالم3

 . )__________(لتُصّب في بركٍة عميقةٍ  هتندفع مياه

 

 

 

 مة )     ((  واإلجابة علي نفس الورقة     العال  3(  وعدد الصفحات  )    6مالحظة : أجيبي عن األسئلة التالية وعددها )   
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 ( عالمات3)                     .ضعي الكلمات التالية  في جملة مفيدة من إنشائك  :4

 _________________________: ___________ تتدافع -

 ______________: _______________________ يتّحد -

 

 .استخرجي من النص : حرف نفي _____________  حرف نصب___________________                     )عالمتان(5

 

********************************************************************* 

                                                                                                                                                                        :السؤال الثالث 

 عالمات(4)                                        قي في المعني بين ما تحته لط في كل جملتين متقابلتين مما يلي :فرّ  (أ
 أُّمه وهنًا علي وهن .__________________________________ حملته .أ

 إلي معلمتها . _________________________ حملته*وجدت سعاد الكتاب  ثّم 

 

 علّي ُحُمقي . ________________________ يجنيألاُف أن  .ب

 الناُس ثمار الزيتون في فصل الخريف . _____________________ يجني* 

______________________________________________________ 

 

 حي __________________            )عالمتان( -2المقدرة _______________  -1ما ضد الكلمات اآلتية  :  (ب

 

******************************************************************************   

  (عالمات8)                                                                 اللغوية :  القواعد والتطبيقات
 عالمات(8)                                                                                   : الرابعالسؤال 

 اقرئي النص اآلتي ثم أجيبي عما يليه من أسئلة : .أ

نجررد البرردوي بعررد ة   ومسالك دروبهم متعبة   لررذا حياتهم شاّق  بالجود والكرم   وال ترابة في ذلك   فطبيعةُ  العربُ  اشتهر  

في الصحراء   ومن عادات البدوي استقبال الضرريوف وإكرررامهم    السائرونر هذ  الظروف يشعل مصباحه في الليل ليقصد  أن قدّ 

 عن اسمه قبل ثالثة أيام من إقامته . الضيف   وال يسألُ 

 ) عالمتان (      استخرجي من النص : .1

 ___________________________________جمع تكسير        :  -

 جمع مؤنث سالما : ___________________________________ -

 اسم إشارة          : ___________________________________ -

 جارا ومجرورا     : ___________________________________ -

 ) عالمة (  يأتي :المفرد المخطوط تحته في الجملة   وتير ما يلزم فيما  يثنّ  .2

 يشعل مصباحه في الليل . البدوينجد  -

______________________________________________________ 

 ( عالمات4)      إعرابًا تاًما: ما تحته لط  يأعرب .3

 : ________________________________________ اشتهر   -

 _____________________________: ________    السائرون -

 ( عالمتان)     من الفعل المتعدي فيما يأتي :الفعل الالزم  يميز .ب

 ( .   . ) بالجائزةِّ  الطالبُ  فرح   .1

 ( .   أبيه . ) كالم   محمدٌ  سمع   .2

 

******************************************************************************   

  عالمات(8)                                                                         :  واألناشيد المحفوظات
 عالمات ( 8)          : الخامسالسؤال 

 " ثم أجيبي عّما يليها من أسئلة :أردنُّ يا حبيبي " ودة أُنشاقرئي األبيات اآلتية من أ ( 

 سمرررررررعتُها بلهفٍة تُنرررررررررررادي صبيّةٌ حسناُء من بالدي    . 1  

 أردنُّ   يرررا أردنُّ   يرررا حبيبي  يا مرررررررالك الُوجدان والفؤاد. 2  

 

 ( عالمة)  ____________________________من قائل األبيات السابقة ؟ وإلي أي بلد عربي ينتمي ؟ .1

 

 () عالمتان حسناء__________________   لهفٍة _____________________        -1معني : ما  .2
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 ) عالمة (               بم   وصف الشاعر األردّن في البيت الثاني  ؟ .3

____________________________________________________________ 

 

 (عالمات 4) :                  من لالل دراستكِّ لنصوص المحفوظات   اكتبي األبيات الدالة علي المعاني اآلتيةب ( 

 

 ( مختارات من الميّة ابن الوردي )                      . قيمة اإلنسان الحقيقية  .1

___________________________________________________________ 

 

 (  عزة النفس) قصيدة                                .  ال أضاحُك عابًسا إكراًما لنفسي  .2

___________________________________________________________ 

 

***************************************************************************** 

 عالمات5            -الكتابة:
 عالمات ( 5)         : السادس السؤال 

 )عالمتان(          السبب.  يكتابة الهمزة المتوسطة  والهمزة المتطرفة في الكلمتين اآلتيتين وبين يصححّ  .1

 (            (. السبب : )      التصويب : ) مسئُول .أ

 (            (. السبب : )      التصويب : )   سئ ل   .ب

   

 عالمات ( 3)                        :اإلجابة الصحيحة من اإلجابات بين األقواس فيما يأتي  يراالت .2

 

 ( عالجت   عالجة)             الطبيبةُ المريضةُ                    ________  .أ

 

 ( حافظو   حافظوا)   _______ علي الممتلكات العامة                           .ب

 

 ( اّل   أ أن  ال )  ينبغي ________ تُخالط  األشرار                             .ج

 

 ( بم     بما)             تُكافئني إن فزُت بالمسابقةِّ ؟     ________  .د

 

 ( دعا   دعي)                            .  _____ المؤمُن ربّه بخشوعٍ  . 

 

 )   !       .   (                                   ما أبدع للق هللا            .و

 

 

 

********************************************************************************* 

 

 انتهت األسئلة 

 مع تمنياتنا للجميع بالنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


