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 اختبار تجريبي" الصف السادس"          اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية
 م 2018/ 2017                      سة مصعب بن عمير المتوسطةمدر       

 
 (.3-2. المعيار)السؤال األول    أوالً: الكفاية العامة: القراءة والمشاهدة.

 :اآلتيةثم أجب عن األسئلة  التاليةاقرأ اآليات 
َماَواتّ َسبََّح َلِّلَّّ َما ِف  ): قال تعاىل َما َواأَلْرّض َوُهَو اْلَعزّيُز اْْلَّكيُم. َلُه ُمْلكُ  السَّ َواأَلْرّض ُُيّْيي َوُُيّيُت َوُهَو َعَلى   َواتّ السَّ

ُل َواآلّخُر َوالظَّاّهُر َواْلَباّطُن َوُهَو ّبُكلِّ َشْيٍء َعّليٌم. ُهَو الَّّذي َخَلقَ  َماوَ  ُكلِّ َشْيٍء َقّديٌر. ُهَو اأَلوَّ َواأَلْرَض ِف ّستَّّة  اتّ السَّ
َها َوَما يَنّزُل ّمنَ  ٍم ُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرّش يَ ْعَلُم َما يَّلُج ِف اأَلْرّض َوَما ََيُْرُج ّمن ْ َماءال َأَّيَّ َوَما يَ ْعُرُج ّفيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما   سَّ

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبّصيٌ   سورة اْلديد .( 4)  .ُكنُتْم َواَلِلَّ
َماَواتّ " هللا تعالى لضع  خطًا تحت العبارة التي يدل عليها قوأ -1  " َواأَلْرضّ  َسبََّح َلِّلَّّ َما ِف السَّ
 كل ما في الكون خالقه هللا -ب   كل ما في الكون خاضع إلرادة هللا  -أ

 من خلق هللا السماء واألرض -د            كل ما في الكون يسبح بحمد هللا -ج
َماَواتّ  ُمْلكُ  له" : الداللة الصحيحة لآلية التاليةأختار  -2  :ْيٍء َقّديرٌ َواأَلْرّض ُُيّْيي َوُُيّيُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَ  السَّ
 أن هللا هو المعبود ومن دونه عبيد-ب              خالق اإلنسانأن هللا هو  -أ

 بكل شيء لماأن هللا ع -د        القادر على كل شيء المالك أن هللا هو -ج
 (1-2: المعيار)السؤال الثاني

 سنكم أخالقا "يوم القيامة أح إن أقربكم مني مجلسا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" 
 :للحديث الشريف السابق في جملة مفيدة أستخلص الغرض الرئيس -أ

........................................................................................ 
 أقرأ النص التالي ثم أجب عما بعده من أسئلة:   (2-2السؤال الثالث: المعيار)

شئت ، فأن(هام بلا جر )ثم توالت التجارب إلدخال التحسينات على االختراع األول للهاتف الذي اخترعه 
دخال عن األسالك فتم إحلول بديلة  السنتراالت للتمكن من إجراء االتصاالت، ثم انتقلت التجارب إليجاد

ثم الهاتف المرئي الذي يتم من خالله إرسال الصور والمعلومات، ثم حدثت ثورة  ، الهواتف من دون األسالك
 باختراع الهاتف الخلوي في نهاية السبعينات.هائلة في قطاع االتصاالت 

 :البدائل اآلتيةأختار المعلومة الصحيحة الواردة في النص السابق من بين  -1
 (األخوان رايت)مخترع الطائرة  -ب        (كارنز) مخترع السيارة  -أ

 (أديسون )مخترع المصباح  -د           (لجراهام ب) مخترع الهاتف  -ج
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 :اآلتيةختار المعلومة التي تساعدني على فهم العبارة أ -2
 ) انتقلت التجارب إليجاد حلول بديلة لألسالك(.

 بر األسالك المعدنيةعالتيار الكهربي ينتقل  -أ
 أغلب االتصاالت الحالية اتصاالت السلكية. -ب
 يطلق على العصر الحالي عصر المعلومة. -ج
 تحول العالم لقرية صغيرة بفضل ثورة االتصاالت. -د

 (.4-2السؤال الرابع: المعيار)

 في كل فراغ مما يأتي ما هو مطلوب:أضع  -1
 (:..................عبوسضد كلمة)  -ب     (:..........متباينةالمترادف مع كلمة)  -أ

 (:....................ضروبمفرد كلمة)  -د (:...................شريكجمع كلمة)  -ج
 : من إنشائي مفيدتين بمعنيين مختلفين في جملتين شرع( )أوظف كلمة -2
 ......................./...العمل مجال  -أ

 .................../.......الدينمجال  -ب
 :فراغ مما يأتيكل ( في وضعلكلمة) اً مناسب اً ريفصأضع ت -3
 .في تعامله معهم..............يحب الناس اإلنسان .... -أ

 فهم الطالب ............... الدرس فهما  صحيحا .ب_ 
 (.7-2السؤال الخامس: المعيار)

 :عن األسئلة التالية لتالي ثم أجيب أقرأ النص ا
ّرق فإذا أسعدك هللا بوجود صديق حقيقي لك، فحافظ عليه، وأوثق رابطتك به، وال تجعله يشتكي منك، وإذا  

ن قلبك بأّنك ستلقاه إن شاء هللا في الّدار اآلخرة، وال تتعّجل في مصادقة كّل مئالموت بينكما فال تجزع، وط
ن من اإلخوان واألصدقاء صاحب الّدي توّهمت عداوته فتعاديه، واصطف  من أظهر لك الوّد، وال في بغض من 

تك، ، وُأنسا  في وحشتك، وزينة  عند عافيشدتك، واألدب، ليكون ركنا  حصينا  في  المتين، وصاحب الحسب
 .وعليك بالّتودد ألصدقائك، ألّن الموّدة روح حياة الّصحبة والّصداقة

 
 : اآلتيةة من أدوات االستفهام نص مستخدما  واحدأصوغ سؤاال  يؤدي لفهم جانب من ال -1

 كيف(. -من -أين)
 ؟    ..................................................:    السؤال   
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 :أختار سؤااًل تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء النص -2
 أشهر األصدقاء؟من  -ب       أهمية العلم للبشرية؟ما  -أ

 ؟تعامل عدوككيف  -د         صفات الصديق الحق؟           ما -ج
 السؤال السادس:

 (5-2معيار ) :أقرأ الفقرة التالية ثم أجيب عما بعدها من أسئلة
إن النجاح والتمييز في الدراسة ال يأتيان بسهولة، فهما نتاج الجد واالجتهاد في الدراسة. إذ إن الطالب الذي 

أمضى وقت الدرس بين الشرود ومحاولة إلهاء زمالئه الطلبة. يركز أثناء شرح المعلم يتفوق على الطالب الذي 
 تب األولى. بيد أن الطالب الذي يفوز بها هو منويتسابق العديد من الطلبة على نيل الدرجات العليا والمرا

 يحسن االجتهاد في الدراسة.
 :للنص السابقأصوغ فكرة رئيسة  -1

...................................................................................... 
 :للنص السابق فكرة جزئية  أصوغ -2

..................................................................................... 
 (8-2السؤال السابع: المعيار)

 :أقرأ األبيات التالية ثم أجيب عما بعدها من أسئلة
 الخير في الدنيا إذا لم يكن بها ** صديق صدوق صادق الوعد منجزا: الشافعييقول 

 وشر ما يكسب اإلنسان ما يعم  هاويقول المتنبي: شر البالد بالد ال صديق ب
 الموضوع المشترك بين البيتين السابقين هو: -1
 حب الدنيا -د           العلم -ج       الصداقة -ب  السفر -أ 
 قين تجاه الموضوع المشترك بينهما:أوضح ما عبر عنه كل من البيتين الساب -2
 .....................................................البيت األول....... -أ

 .................................................البيت الثاني......... -ب
 :أحدد التعبير الذي أفضله من بين البيتين السابقين. وأبين السبب -3
 .............................................التعبير الذي أفضله........ -
 ...............................السبب................................... -
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 ثانياً: الكفاية العامة: الكتابة

 (.1 -5 -3المعيار) -السؤال األول

 أجيب عن األسئلة اآلتية:
 أدخل حرفًا ناسخًا على الجملة االسمية اآلتية مغيرًا ما يلزم -1

 محبوبالطالب                     
 ..............................................الجملة بعد دخول الحرف الناسخ...

 أصوب الخطأ النحوي لما تحته خط في الجملة اآلتية: -2
 نورا  كأن العلم             

 ....................................................................الصواب........
 مغيرًا ما يلزم : بحرف ناسخالفعل الناسخ في الجملة التالية استبدل  -3

 ما زال الصادق محبوبا  بين الناس             
 ...........................................الجملة بعد استبدال الفعل الناسخ.......

 أمامها: فراغ مما يأتي ما هو مطلوب بين القوسين كل أضع في -4
 ) خبرا  لفعل ناسخ(.       ....................الطالب  ىأضح -أ

 ) نعتا  مناسبا  مضبوطا (.لبحر مع  أصدقائي.   با قضيت يوما ............ -ب
 ( في جملة مفيدة من إنشائي بحيث تكون نعتًا مناسبًا مضبوطًا.المتفوق أوظف كلمة)  -5

 .............................................................الجملة................
 :أضبط ما تحته خط ضبطًا صحيحًا في كل جملة مما يأتي -6
 ......(..............الحال مضبوطة   )              بأحداثها. مستمتعاقرأت القصة  -أ

 )...................(. الحال المضبوطة.    مبتسمات طالباتهن المعلماتاستقبلت  -ب
 اآلتية: أخرج حااًل من الجملة -7

 مستبشرا   االمتحانحضرت إلى 
 .......................................................................الحال.... -
 ( في جملة من إنشائي بحيث تكون حااًل مضبوطة بالشكل عيدسأوظف كلمة)  -8
 ...................................................................الجملة...... -
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 (.2 -5 -3: المعيار)السؤال الثاني

 :أنون الكلمات التالية بتنوين الفتح -1
 ...............................................مكتبة -أ

 .............................................طفل -ب
 .............................................جزء -ج
 :( في فراغ الجملة اآلتية منونة بالفتحشفاءأضع كلمة)  -2
 .للعالمين ورحمة...............جعل هللا القرآن الكريم  -
 :يلي بخط النسخ مراعيًا وضوح الحروف وتناسقها أكتب ما -3
  ".العلم نور والجهل ظالم  "

.................................................................................... 
 (1-3السؤال الثالث: المعيار) 

 

كلمة( في واحد من الموضوعات الثالثة  96أسطر) ما يقارب من  8أكتب نصا  إنشائيا  في حدود 

 اآلتية مراعيا  وضوح الفكر وترابطها وسالمة اللغة.

 ) الصداقة( : األولالموضوع 
 
 
 
 (:العمل التطوعي لموضوع الثاني) ا

 
 
 
 
 لموضوع الثالث) بر الوالدين(:ا

 
 
 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 التطوعيالعمل مفهوم 

 مفهوم الصداقة

 أشكال العمل التطوعي 

 المحور الثالث المحور األول ش المحور الثاني

 شروط اختيار األصدقاء مفهوم الصداقة أهمية الصداقة

أهمية العمل التطوعي وأثره على 

 الفرد والمجتمع

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 جزاء بر الوالدين واجبنا تجاههما فضل الوالدين
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