
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/bh/6arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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 َمْملكُة اْلبحرين. 
 التدريبهيئة جودة التعليم و 

 .السَّادس وطنيُة للصَّف  االمتحاناُت ال
 .امتحان االستماع واإلمالء للصف السادس

 

 التعليمات 

 
ن االمتحاُن من ثالثِة أجزاء    والثالث لإلمالء. ،األول والثاني لالستماع ؛يتكوَّ

 
  :الجزء األول 

 

.َء ومحأسماثم سَتْسَتِمُع مرَتْيِن إلى محادثة  بيَن َسَتقَرُأ أسئلَة الجزِء األوِل،   مد 
 ، واكتْب إجاباِتك في ورقة األسئلة.في المرة األولى: استمْع إلى المحادثةِ 
 من إجاباِتك. قْ ، وتحقَّ وفي المرة الثانية: استمع إلى المحادثةِ 

 
 األسئلة. لديك اآلَن دقيقٌة لقراءةِ 

(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

   للمرة األولى. اآلَن إلى المحادثةِ  ستستمعُ 
(Pause 5 seconds) 

 
 أسماء:

 وِعَبر  ْن ُدروس  ِه مِ كاَن الناُس َيَتداولون األْمثاَل ِجيالا بعَد ِجيل، وَيحفظوَنها ِبما َتحوي
بَّ على ش   ن  "م   رِب:ُل العَ الجميلِة قو  األمثالِ بيِن  نْ مِ َتعِكُس َحياَة األجداِد، وُتوِجُز َتْجِربَتهْم، و 

 ."عليه شاب   يء  ش  
لةا ال تُفاِرُقُه َمهَما َبَلَغ  أنَّ ُسُلوَك اإلنساِن الذي َينَشأُ  ومعناهُ  َعليِه ُيْصِبُح َعالمةا ُمسجَّ

دَق  ْن َلِزَم الص  ِبِه الُعْمُر، فإْن َتربَّى على الط باِع الَحَسَنِة أْصَبحْت ُجزءاا ِمْن شخصيَِّتِه؛ وا 
ادَق األميَن َطواَل ُعم ِن اعتاَد استثماَر وقِته في ما َينَفُع، كاَن واألمانَة َصغيراا كاَن الصَّ ِرِه، وا 
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. وما أجمَل أن َينشَأ  ا َيعوُد على نفِسِه وُمجَتَمِعِه بكل  َخير  ذلَك سبباا في أْن يكوَن رجالا ُمنِتجا
 اإلنساُن على ِمْثِل هذِه الِقَيِم السَّامَيِة النَّبيلِة!

، فإنَّ الَمرَء إذا َنَشأ  الِخياَنِة، و الِغش  ِذِب و على الط باِع الذَّميمِة؛ كالكَ وعلى حدٍّ َسواء 
، إنَّ خبَ ال ُيوَلُد  -مثالا  -فإنَّها كذلَك سُتالِزُمه إلى آِخِر أيَّاِم َحياِته، فالَبخيُل  ُع مع ما َيَتَرْعرَ يالا

َن ِه، فإْن َتَمكَّ ْن َنْفسها عالُبْخِل، حّتى َيصيَر هذا السُّلوُك ِصَفةا ُتالِزُمه، َيصُعُب عليِه أن َيْخَلعَ 
ُه ُيحاِوُل َجرَّ سَ َل فيِه تأص  ِمْن ُمجاَهدِة نفِسِه وَحْمِلها على الَعطاِء والَبْذِل فإنَّ طبَع الُبخِل المُ 

 إليه ِحيناا بعَد ِحين.

 ر""بنبرة فخ. صيلِ ِبي  األلَعرَ اهمًّا من ِفكِرنا حقًّا، إنَّ أمثاَلنا العربيَة وعاٌء ثقافيٌّ َيعِكُس جانباا مُ 
 

 محمد:
ب ُع "الطَّ رِب: ُل العقو  ؛وَلَديَّ منها ما ال أنساهُ ( بنبرة تعجب)ما أجمَل أمثاَلنا العربيََّة! 

ل ب  التَّطبُّع " ى صالِة معُه إل ُبني، وأذكُر هنا تربيَة والدْي وتعاُمَلُه معي؛ فقْد كاَن َيصحَ غ 
وِر ى ُحضري، حتَّى ِصرُت ِمَن السَّابقيَن إلمنُذ ِصغَ  الجماعِة في المسجِد على الدَّوامِ 

ألهلي  والا الجماعِة في المسجد، وكاَن يأخُذني مَعُه ِمراراا لزيارة األْرحاِم؛ فأصَبحُت َوصُ 
، وَيتأكُد ِمْن أنَّني أحاِفظُ  ها، َفَنشأ نظاَفتِ   علىوأقاربي. في البيِت كاَن ُيعاِوُد ُغرفتي باستمرار 

م َجي داا، نصاِت لهباإل ِة والن ظاِم، وكاَن إذا رآني أتحدَُّث مع اآلخرين، يأُمُرنيُحبُّ النَّظاف معيَ 
ين. لذا آلَخر لوَيُحثُّني على عدِم مقاطعِتِهم؛ ما نمَّى لديَّ أدَب االستماِع وُحسَن اإلنصاِت 

 ما َبيَننا. َيْنبغي علينا الرجوُع إلى أمثاِلنا العربيَِّة ونشُر ثقافِتها في
 

 

 (Beep, pause 5 seconds)** 

 ما أمكَن من إجابات. بَ لديك اآلَن دقيقٌة لتكتُ 
 
 

(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 مرَّةا ثانية. واآلَن، استمْع إلى المحادثةِ 
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[Repeat from * to **] 

 منها. قَ دقائَق لتكمَل إجاَباِتَك وتتحقَّ  تْسعُ لديَك اآلن، 

 
(Pause 8 min 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 

  :الجزء الثاني 

 

 .يٍّ  وعلسارةَ َسَتقَرُأ أسئلَة الجزِء الثاني، ثم سَتْسَتِمُع مرَتْيِن إلى محادثة  بيَن 
 ، واكتْب إجاباِتك في ورقة األسئلة.لمرة األولى: استمْع إلى المحادثةِ في ا

 من إجاباِتك. قْ ، وتحقَّ وفي المرة الثانية: استمع إلى المحادثةِ 
 

 لديك اآلَن دقيقٌة لقراءة األسئلة.
(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

   للمرة األولى. ستستمع اآلَن إلى المحادثةِ 
(Pause 5 seconds) 

  :ةُ ار  س  
عاِدُل يُ َيوميًّا ما  َيقضوَن ثُُلَث َحَياِتهم نائميَن؛ فهم ينامونَ ؛ }بتّعجب{غريٌب أمُر البشرِ 

قليَل، إنَُّه لشيَء الاالَّ َثماِنَي ساعات  تقريباا، وَمع ذلَك فإنَّ الكثيَر منهم ال يعرفوَن َعِن النوِم إ
 .ا ِلجسِم اإلنساِن وَعقلهِ ِجدًّ  ةٌ َضروريَّ  حاجةٌ 

 ،َتجديِد النَّشاطِ و  ،خاءِ رْ سَم على االستِ ُد الجِ عِ : َفُهَو ُيساةٌ مَّ جَ  دُ وائِ لُه فَ إنَّ النوَم الُمعَتِدَل  
 ، اوَ وُيَخف ُف ِمَن التََّوتُِّر النَّفسي  ات  ِض الناِس عالمجوِه بععلى وُ  َنرىِلهذا  ؛ُيَحس ُن الِمزاَج أيضا

 ِق.رهاياِء واإلَتُدلُّ على أنَُّهْم ال يناموَن ِكفاَيَتُهْم وأنَّهْم َيْشُعروَن باإلعْ 

وِلكْي َنحَظى بنوم  ُمريح  َيِجُب علينا أْن َنَتَجنََّب َمْلَء ُبطوِننا بالطَّعاِم، وأْن َنْختاَر 
المكاَن الُمالئَم الَبعيَد عن الضَّوضاِء، وأْن يكوَن َضوُء ُغرَفِة النَّوِم َخاِفتاا، وَحرارُة الُغرَفِة 

، فالرَّاحُة في ُمعَتِدَلةا. هذِه َبعٌض ِمَن األسبابِ   التي ُتساِعُدنا في الُحصوِل على َنْوم  ُمريح 
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نَّما ِبمقداِر ما َنحُصُل عليِه ِمْن نوم  ناِئمينَ النَّوِم ال ُتْحَسُب بعَدِد السَّاعاِت التي َنقِضيها  ، وا 
 َعميق .

ي  سِ فُّ نَ هاِز التَّ الجِ في  اْضِطرابات   ُيؤد ْي إلىائَد النوَم الزَّ  راساُت أنَّ الد   تِ تَ بَ ثْ وَقْد أ
 ْظهُر على اإلنسانِ  ِبكم يَّة  كافية ، َفتَ ينِ جِ اأُلكسِ  الِجسِم على صولِ حُ  وُيْضِعُف الُقْدرَة في

ا َتجعلُ  ومِ النَّ  عالماُت العناِء والتَّعِب. وِمْن جهة  أخرى، فإنَّ ِقلَّةَ   َحالِة ُنعاس   نساَن في اإلأيضا
، َفَتِقلُّ ُقدرُتُه ع  شَّديِد.ِن اللى التَّفكيِر، َفُيصاُب بالن سياِن، ويشعُر بالَوهْ دائم 

 
 ي:ل  ع  

أشاَر  ، وقدْ  اهللِ "، النَّوُم آيٌة من آياِت بنبرة فيها تأمل واستعظامسبحاَن اهلِل العظيِم "
؛ َفَيْنَبغي ْم ُسباتاا"كُ ا َنْومَ َعْلنَ القرآُن الكريُم إلى هذِه الن ْعَمِة التي أنعَم بها علينا بقوِلِه تعالى: "َوجَ 

، ِلَنْعَمَل  الِعْلِم بهادَّ ِمنَ ال بُ  ْعَمِة، وذلك بمعرفِة أمور  ثالثة  يَد ِمْن مْعِرَفِتنا بهذِه الن  علينا أْن َنز 
ُلها: طريقُة النَّوِم ا لتي يحصُل ِسَبُة الُمناعلى َتوفيِرها، للُحصوِل على أفضِل نتيجة  للنَّوِم، أوَّ

وثالثاا  للنوِم، فضلُ لى أكبِر َقْدر  ِمْن الراحِة في أْثناِء النَّوِم، وكذلَك الوقُت األبها الجسُم ع
 الضوابُط والشروُط الالزُم َتواُفُرها في مكاِن النوِم. 

َه حديثي وال أنسى  و السلبُب لمعتلدِل؛ فهلإلى ُكلل  َملْن ُأِحلبُّهم: التِزملوا بلالنوِم افي الختاِم أْن أوج 
ُل لس  المِة األبداِن والعقوِل.األوَّ

 

 (Beep, pause 5 seconds)** 

 ما أمكَن من إجابات. بَ لديك اآلَن دقيقٌة لتكتُ 
 
 

(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 مرَّةا ثانية. واآلَن، استمْع إلى المحادثةِ 

[Repeat from * to **] 

 منها. قَ قَّ دقائَق لتكمَل إجاَباِتَك وتتح تْسعُ لديَك اآلن، 

 
(Pause 8 min 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 
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 الجزء الثالث: 

 

 َسوَف َتْسَتِمُع إلى نص  اإلمالء ثالَث مرات
 المرة األولى: لتفهَم ُمحتوى النص.

 المرة الثانية: قراءٌة بطيئة؛ لتكتَب ما ُيملى عليك.
 ا كتبت.ممَّ  والمرة الثالثة: لَتَتحقَّقَ 

 
 (Pause 3 seconds) 

 ِة األولى؛ دوَن أن تكتبَ للمرَّ  واآلَن، اْسَتِمْع إلى نص  اإلمالءِ 
Listen for the first time 

 
 العنوان

 
 

 ب يُت السَّعاد ة
 

َلتْ  َأْجَمُل ِمْنُه؟ وَهْل في الدُّْنيا َبيتَُنا،  ْعَرْعتُ وَترَ ، لَجِميلِ ْرآهُ اِبمَ  ايَ َعينَ  لقْد َتَكحَّ

 َبيَن أرجاِئِه.
ا  اِفذَ َلْقَنا النَّوَ َأغْ  إذاف، ُتَهاأِشعَّ  َفتََتأْلألُ ؛ ِللشَّمسِ  ِذراَعيهِ  َيْفَتُح َبْيتَُنا، َصباحا

 ةا ُمَتشاِبكةا أعِمدَ  ُتَؤل فَ لِ ؛ وبَ لثُّقُ َتْخَتِرُق ا َدا ُخُيوط  ، عَ َساَدُه الظَّالمُ  وَأْسَدْلَنا السَّتَاِئرَ 
ياءِ   .ِمَن الض 

 .َأْشجاِرهِ  ِظلَّ  َفيَّأُ َنتَ  وِعنَدما َنْتَعبُ ، َنْلَعُب في َحديَقِتهِ ! َناَما َأْجَمَل َبْيتَ 
  

 قيم.عالمات التر  ووضعَ  الكلماتِ  أواخرِ  ُيملى عليك، مراعياا تشكيلَ اْكُتْب ما واآلن، 
Listen 2nd time 

 .ُتراِجَع ما كتبتلديَك اآلَن دقيقٌة ل
You have one minute to check 
(55 seconds pause) 
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(Beep, pause 5 seconds) 
 ِممَّا كتبَت. تحقَّقْ و  أخيرة،اآلَن استمْع إلى اإلمالِء مرَّةا و 

Listen 3rd time 

 دقيقٌة لمُراَجَعِة ما كَتبَت. اآلنَ  لديكَ 

(55 seconds pause) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 .واإلمالء االستماعِ  امتحانُ  انتهى

 


