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 االختبار التكويني األول
الصف السادس –لمادة اللغة العربية   

2022\2021للفصل الدراسي األول   

 أوالً: اقرئي النص اآلتي ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه: 
ل  مابالج  تاز  عبقة الّرائحة، تم ةريّعط ةٌ بّة هي وردةٌ جذاريّوالج ردة  وال  

يل ة. ينتشر  الورد  الجوريُّ في  بالمشاعر النّ وْلعاطفة الّصادقة، مز  لتروة، قّ لرّ وا
األشكال، وقد  وة األل وان ًعا  من كافّ وجميع  أنحاء العالم، ول ه   مئة  وخمسون  ن

،  ةة األثريّريّر المصبقاع رفْت زراعته  قديًما؛ حيث  ع ثر  على بقاياه  في الم
ن. وفي الّصي  

ة  أويزرع  الورد     ل  خطل  المعتد الجوريُّ ويعيش  في المناطق الحارَّ ة  و ة، وأوَّ
يث  تعفي  زراعته  هي اختيار  التّ  ربة  الخصبة  ذات  التّ  دُّ ربة  المناسبة؛ ح 

ّي .  د الجورزراعة الور  احر نجناص عمّ من أه مياهلل ديف الجيّرصالتّ   

ا جيدًّا يجب  إضافود الجولضمان نمّو الور وًّ ام  ة  أيّث السَّماد بعد ثالة  رّي  نم 
ال تحترق  ىربة  قبل الّزراعة؛ حتّ من الّزراعة، وال يجوز  تسميد  التّ 

رع ْت فيها ربربة، ويجب  االبتعاد  عن التّ في التّ  الجذور   شجرةٌ من  ة التَّي ز 
ّدي إلى ظ هور أمراض في الشَّجر ّدي إلى تل  قبل؛ ألنَّ ذلك يؤ  ها. فة مّما يؤ   

ثة  أمتار واحد إلى ثال متر  رة الورد الجورّي منجيتراوح  ارتفاع  ش 
ل  الجوريُّ  يها أشواٌك، ويتحل   ك ثيرةٌ يوجد  ععٌوحسب نوعها، ولها فر مَّ

ٌر اليحتاج  إلى تجديد    عمَّ الجفاف، وانخفاض  درجات الحرارة، وهو نباٌت م 
دَّ ة، ول سنة من الّزراع  خالهر  ه، يزتزراع   ة  اإلزهار حسبتختل ف  م 

ه ، و وُّ يك ثر    الّصنف، والجوريُّ م حبٌّ للضَّوء و لفترة طويلة ؛ لذلك  يحسن  نم 
ْينإ ه  في الصَّ ف .  تاج   

،  يض  هرها: األحمر  واألصفر  واألبن، أشد الجورّي عدَّة  أل واللور والورديُّ
األرض ما عدا ءم  مع أغل ب بقاع اله  يتظروٌف خاصَّةٌ لزراعته، لكنّ  وله

ةٌ  ف  قط االستوائية، ولك ّل وردة طريقة قالمناط ضاء   البين تابها، ف الورد خاصَّ



ل بتلتيْ ن، أمَّ ا الوردة  الصَّفراء  ف تق ط ف  ق ْبل    والحمراء  يت مُّ قطفهما عند تفتَّ ح   أوَّ
ميع ، أي  قبْ ل  تف تَّ ح  البتالت.  الج 

  

: النوع الذي ينتمي إليه النص السابق   

. اإلرشادي –ج                 .المعلوماتي –ب                 .الوصفي –أ   

 الفكرة الرئيسة في النص السابق : 
اً. أنواع الورود التي تزرع صيف –أ    

. باتات الزينة المنزلية وأشكالهان –ب    

.خصائص شجرة الورد الجوري وبيئاتها  –ج   

 من أهم   عناصر نجاح زراعة الورد الجوري  : 
. ةحاجته المستمرة لغمره بالمياه العذب-أ  

. الشديدة لبيئة التي تمتاز بالبرودةا-ب -أ  

التربة الخصبة ذات التصريف الجيد للمياه.                -ج  

بة قبل زراعة الورد الجوريال يجوز تسميد  : الترُّ  

حتّى ال تصبح رائحته كريهة.   -أ  

بة.  -ب حتى ال تحترق الجذور في الترُّ  

حتّى تنمو جذوره سريعاً.  - ج   

ُل الجوريُّ الَجفاف". ضدُّ كلمة )الجفاف( :   "  يتََحمَّ
.الحرارة-أ  

طوبة. -ب الرُّ  

. لصلًبةا-ج  



أم  ا الوردةُ الصَّْفراُء فتْقَطُف قَ بل الجميع ، أَي قبل تفت  ح  البتالت". مفرد كلمة  
: (تبتال)  

ل.وتب -أ  

بتْلة.   -ب  

. ىبتل -ج  

 ميزي بين الجملة والتركيب فيما يأتي: 
 "في القرن الرابع للهجرة" : 

جملة.-تركيب.                                   ب-أ  

 "الرؤية تحدث في الدماغ بدل العينين":

جملة.-تركيب.                                   ب-أ  

في جملة "أنت لألجيال عيد" :  )األجيال(الوظيفة النحوية لكلمة   

مضاف إليه. -فاعل.                     ج -اسم مجرور.                    ب-أ  

 اختاري الكلمة الصحيحة إمالئياً : 
" ."قابلت الكاتب الذي .......... القص ة الجديدة   

ي آلّف.  -ج    ي ألّف.                     -ي ؤلّف.                       ب -أ  

 

                  


