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 مديرية التربية والتعليم 

 امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

 لمبحث اللغة العربية 

 0202/0202للعام 

 0200التاريخ:   /    /                                                                                                    :.............................االسم

    ساعة ونصفالزمن:          الصف: السادس األساسي                                                                                                  

       

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

 

 عالمة ( 22)                                             النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: اقرأ: السؤال األول

   

؛ فإنهم اسوأ الناس وأقلهم أدبًا , وهم لهم مفسدة ,  السوء  كما تعلّمهم القرآن , وجنّبهم أهَل الّصدَق ...علّمهم 

هم بأدب , فليكن ذلك في سّر ال يعلم به أحد من الغاشية تتناولَ وعلّمهم الّشعر يمجدوا ويجدوا , وإذا احتجت أْن 

 فيهونوا عليهم .

 

 العناية الدقيقة التي يجب على الوالد أن يحوط بها ولده . من اوجه اثناناذكر  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ؟ لم طلب عبد الملك بن مروان من المؤدب تجنيب ابنه أهل السو -0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما معاني الكلمات التالية :  -3

 الغاشية ......................  قُرناء.....................                                                   

 الغّث ...................                                    مضلّة.......................                  

 من قائل هذه الوصية ؟.......................................................... -4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     فرق في المعنى فيما تحته خط: -5

                                                                                                                                           

 القوم النزاع....................... وجوهحّل           ................... العداة وجوه بقلبي سأرمي  -أ     

 

 المصارع خصمه أرًضا ................... طرح         .................... جانبًا وترنما  الكآبةح طر-ب     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعرب ما تحته خط : -6

 

 الصدَق...................................................................................................

 

...........................................................................................................  السوء 

 

 تتناوَل.................................................................................................................
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                                                                                                     عالمة ( 22)                                                                                               :  السؤال الثاني

 

 اقرأ النص التالي ثم اجب عن األسئلة التي تليه : 

للّصاعد : ما الذي يبكيك ؟ فقال ومالي ال أبكي ؟ النازُل التقى دلوان مربوطان على بئر في منتصف الطريق , فقال 

للظالم . وانت ما الذي يضحكك ؟ قال : ومالي ال أضحك ؟ فانا سأحمل في أعوُد ألُفرغ حمولَتي ثم  □فانا صاعد 

 من جديد . السماءَ جوفي ماًء صافيًا ثم أصعد ؛ ألرى 

 استخرج ما يلي :  -2

 اطب للمفرد ............ضمير مخ      اسم استفهام ................                 ل ................   اسم موصو

 حرف عطف....................      فعل مزيد ....................      ر متكلم للمفرد.................    ضمي

 حرف استقبال.....................     فعل مجرد.................   للمجهول...................فعل مبني 

 مثنى .......................     .......          فعل معتل.....................     فعل صحيح................

 اعرب ما تحته خط : -0

 السماء...............................................................................................................

 ...................................................................................أعوُد..............................

 ..............................................................................................................النازل ً

 .........................................................ما سبب كتابة الهمزة في كلمة ) ب ئْر ( ............ -3

 ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان المربع في النص السابق ..................... -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                     عالمات ( 4)                                                                                        :        السؤال الثالث

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 في محافظة مادبا ...............) لواءان , لوائان ( -أ

 قبض التاجر ........... دينار ثمن بضاعته . ) ثالثمائة , ثالثمئة ( -ب

 إّن الناس..............  ) متحابين , متحابون ( -ت

 ( ............. تبحث يا أخي . ) عن ما  , عمّ  -ث

 ما زلت ..............مخلًصا . ) فتًا , فتًى ( -ج

 كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد الرعية صباًحا و ............ ) مساًءا  و مساًء ( -ح

 بات ...................رفيقي ) الكتاَب  , الكتاُب ( -خ

 .............. الجندي الوطن ) حما  , حمى ( -د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مات (عال 8)                                                                                              رابعالسؤال ال

  أ ( اقرئ األبيات اآلتية من درس  " حمى فلسطين " ثم أجب عّما يليها من أسئلة :

 

 لعمرك هذا ممات الرجال                              ومن رام موتًا شريفًا فذا

 فكيف اصطباري لكيد الحقود                        وكيف احتمالي لسوم األذى

 

  ؟.......................................................... من قائل األبيات السابقة .2

  راَم  .....................، الّسليب................... , سوم األذى.................... -2ما معنى :  .0

 .......بم وصف الشاعر العدو المحتل في البيت الثاني ؟................................................ .3

 ...........................................مايتها في نظر الشاعر ؟...ما الطريق الى تحرير فلسطين وح .4
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 :                  (تفاؤل وامل من قصيدة ) كتب ثالث أبياتب ( ا

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

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          

 عالمات ( 3)                                             : اعرب ما تحته خط في الجمل التالية : السؤال الخامس

 ..............................................................كتبة اللوحات اإلرشادية .الم صديقاتُ رتّبت  -2

 ........................................................................دافئ ٌ.الجوَّ في السماء غيوم لكّن  -0

 ....................................................................................... مخلًصاظّل العامُل  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل السادس :السؤا

 

 عالمات ( 3)               أاّل يتجاوز عشرة أسطر :على همية الغذاء لجسم اإلنسان اكتب موضوًعا معبًرا عن أ
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 المعلمة  :                                                                                   


