
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

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

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

  

                  https://almanahj.com/om/6arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
 دائرة التقويم التربوي

 قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي
 امتحان الصف السادس ) التجريبي (

 م 0281/  0287هـ  ـــ   8341/8349للعام الدراسي
 األولالدور  الفصل الدراسي األول ـ  

  ساعتان زمن اإلجابة:•                                                             اللغة العربيةالمادة: • 
 ( درجة32الدرجة الكلية ) •                                         صفحات. ( 5 األسئلة في ) -تنبيه: • 

 ...................................االسم : ..................................................................
 الصف : .........................................

 :  النصوص القرائيةأوال 
 :اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن جميع األسئلة التي تليه  
 

 "جهود السلطنة في الحفاظ على التراث الثقافي غير الماديمن مقال "                   

فقد أولتها الحكومة الرشيدة  ،سلطنة عمان من الدول السبَّاقة التي ُعنَِيْت بالصناعات الحرفية تعتبر   

اهتماما منذ بداية عصرها على اعتبار أنها تمثل جزءا مهما من الثقافة المادية واالجتماعية للمجتع 

 العماني وأحد أهم روافد التراث المستوحاة من واقع البيئة العمانية.

شكل الصناعات الحرفية مصدرا من مصادر الدخل لعدد كبير من األسر واألفراد في المجتمع ت      

 في الحرفية الصناعات  وتتنوع. الريفية للمناطق االقتصادي االنتعاش عوامل من وهي عامل،العماني 

 مما بليةوالج والساحلية والبدوية الحضرية: البيئات مختلف يضم الذي الجغرافي التنوع بفضل السلطنة

 .الحرفية الصناعات منتجات واختالف تعدد في بالغا أثرا التنوع لهذا جعل

ولذلك  ،لقد حظيت هذه الصناعات بتقدير خاص من صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم      

 صدر المرسوم السلطاني بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية والذي أراد به إحياء الموروثات

وحمايتها من اإلندثار . كما تلخصت أهداف الهيئة في  ،العمانية  وتفعيل دورها اجتماعيا واقتصاديا 

وتوفير الدعم الفني للجمعيات المهتمة  ،تقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال 

وتطوير قدراتهم ، بالصناعات الحرفية  واالهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية

وهي مسابقة سنوية لتحفيز  "التميز الحرفي"الفكرية واالبداعية والفنية  ولذلك ُخّصَصْت لها مسابقة 

يتم فيه تكريم  ،مارس من كل عام يوما للحرفي العماني  3كم خصص تاريخ  ،التنافس بين الحرفيين

 " بتصرف "                                        .  المبدعين في مختلف المجاالت الحرفية
 0يتبع/                                                                                                            

 
 ــــــــــــــــــ

 درجات 01



 
    (0 ) 

 )التجريبي ( السادسامتحان الصف تابع 
 م 0281/  0287هـ  ــــــ   8341/8349للعام الدراسي 

 

 نصوص القرائيةتابع أوال: ال
 هي : .........................أكمل ( لفقرة السابقة كلمة تعني ) الزوال واالختفاءفي ا وردت-8  
 ؟  ما مفرد كلمة )   روافد   ((  وأحد أهم روافد التراث )-0  

 الصحيح () تخير           مرافد  -د            أرفد  -ج            رافد -ب              رافيد  -أ 

 ضع فكرة مناسة للفقرة الثانية . -4

........................................................................................................................... 

رة ذلك من الفقعلى . دلل حرفيا تهتم الهيئة العامة للصناعات الحرفية بتنمية قدرات الموهوبين  -3
  .    األخيرة

.................................................................................................................. 
 . )تتنوع  الصناعات الحرفية في السلطنة بفضل التنوع الجغرافي الذي يضم مختلف البيئات5– (
 .سلطنة على الصناعات الحرفيةأثر التنوع الجغرافي في بيئات ال بين -أ

............................................................................................................ 
 . لصناعات الحرفية الموجود في عمان ل مثاليناذكر  -ب   

.................................................................................................................. 

عندك  من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل"، من منطلق هذه العبارة قدم مقترحين من6-
 . على الصناعات الحرفية وضمان بقائها واستمرارها للحفاظ

...............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

_________________________________________________________ 
 ألدبية:ثانيا : النصوص ا

 :لهارون هاشم، ثم أجب عن األسئلة التي تليه )إلى فتية عمان(اآلتي من قصيدة اقرأ النص 
 غادَر الشَّطَّ مبحـًرا ِسْندبادي  ِمْن بــالدي، ومـــا أعزَّ بــــالدي         -8       

 اِء واألجـدادِ ِمْن )ُعَماَن( التـي أَطلَّْت ُشموًخــا         بتــــراِث اآلبـــ -0       

 ِمْن )ُعماَن( التــــي تَُمدُّ يديهـــــا          للـــذُّرى، للنجــوم، لألْطوادِ  -4                 

 بالميامــيِن، بالرجـاِل الّشدادِ     ِمْن ذُراها الُمعطَّراِت اعــــتزاًزا         -3       

قادِ  ِمْن )ُعماَن( التي تنادَتْ  -5                   إلى البحِر        إذ الكـــوُن هاجــٌع في الرُّ

 بــشراع مــغامـــر... وقّــاد     من عمان التي إلى الصين سارت       -6                

 )أكمل ( ...........................(  كلمة ) أعّز ( مضادها: ........   ) بالدي وما أعّز بالدي -8
                                                                                    4يتبع                                                                                                                         

 
 ـــــــــــــــــ

 درجة 01



 تابع ثانيا : النصوص األدبية
 بق يدل على :) بشراع مغامر وقّاد ( التعبير السا -0

 النشاط           ) تخير الصواب ( -الكسل           د  -اإلهمال         ج -التراخي          ب -أ        
 

ذكر الشاعر في البيتين الثالث والرابع مجموعة من الصفات التي اتصف بها أهل عمان. اكتب اثنتين  3- 
 منها؟.

  .............................................................................................................................. 
اذكر البيت الذي يشير  .إلى األماكن البعيدة أهل عمان في الرحالت البحرية  صولوإلى أشار الشاعر 4- 

 إلى ذلك.

................................................................................................................................ 
 استخرج لفظتين منها. وردت في النص ألفاظ تدل على تعلق الشاعر بمفردات الطبيعة في عمان . – 5

................................................................................................................................. 
 ما داللة تكرار الشاعر اسم )عمان( في األبيات؟ 6- 

................................................................................................................................. 
 جع في الرقاد(.وضح الصورة الجمالية في قول الشاعر )الكون ها7- 

............................................................................................................................... 
 

 اكتب مما تحفظ البيتين التاليين للبيت اآلتي: ) من نص ) التربية واألمهات 8- 

 إذا ُسِقيَْت بمـــاِء المـكرمــاتِ                هــي األخــالُق تنبُُت كالنباِت      

.........................................           ................................................. 
   ..........................................          ................................................   
 
 

                                      ثالثا: التطبيقات اللغوية:
 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة -8

 قال تعالى "قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم" المعنى الذي أفاده حرف العطف في اآلية السابقة هو: -أ   

 الترتيب والتعقيب -4               الشك     -0الجمع والمشاركة              -8    

 ) يؤدي اإلنسان المسلم الصالة في خشوع تام (  الكلمة التي وقعت فاعال هي : -ب   

 ةالصال -4المسلم                     -0اإلنسان                        -8     

 ة اآلتية:اضبط بالشكل آخر كل كلمة من الكلمتين اللتين بين األقواس في العبار-2

                                                                                                                                       ( لم يعد لوجود اإلنسان قيمة". األرض ( من ) العدل "إذا اختفى )

 3يتبع                                                                                                                  
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  (4) 
 ) التجريبي( السادسللصف  امتحانتابع 
 م 0281/  0287هـ  ــــــ   8341/8349للعام الدراسي 
 لاألو الدور .الفصل الدراسي األول ـاللغة العربية امتحان مادة: 

 
                                      ة:ثالثا: التطبيقات اللغويتابع 

          

 أكمل بوضع اإلجابة الصحيحة مكان النقط فيما يأتي: -4 

 .......................االسم الذي يقع عليه فعل الفاعل يسمى :  ......................... -أ

 ........................ : هيقة إن في الجملة الساب خبرالكلمة التي تعرب )إنَّ العلم سبيل المعرفة (  -ب

 . بأهمية التسامح بين الناس واثقا الطالبأصبح أعرب ماتحته خط في الجملة اآلتية :  -3 

............................................................................................................................. 

 :واضبطها بالشكلمبنية للمجهول، المبنية للمعلوم إلى الاآلتية من  حول الجملة -5 

 مبنية للمجهولالجملة ال        مبنية للمعلومالجملة ال     

  شق العمانيون األفالج    

 

 .مع التعليل ا خط متحته الكلمة التيفي  صّوب الخطأ -6 

 .   محمود   ليس الكذب          

  ................................................................................التعليل  ............................الصواب 

                                                 حدد النعت و المنعوت  في الجملة اآلتية: -7

 المنعوت    النعت       الجملة                   

   شيط محبوب بين الناسالعامل الن 

 

                  
        5يتبع                                                                                                      

 



 
 السادس للصف التجريبياالمتحان تابع 
 م 0281/  0287هـ  ــــــ   8341/8349للعام الدراسي 

  لاألو الدور .الفصل الدراسي األول ـاللغة العربية : امتحان مادة
                                                                         

            رابعا: اإلمالء والترقيم والخط :
 :عن األسئلة التي تليها اقرأ الفقرة التالية ثم أجب 

م وأدرك أنه إشارة إلى ـــكيم يهودي ذلك النجــالسماء فرأى ح م فيــهر نجــة من الليالي ظـفي ليل  

مد ــم أحــة نجــلع الليلـعشر اليهود، طـ( يا م   ائال: )  ــوارع يثرب قــوالدة النبي  فراح يصيح في ش

ثر ( انزعج اليهود الذين سمعوا ذلك الخبر، ألن هذا النبي الجديد لم يولد بينهم فهو أك   الذي ولد به )  

 العباد قربا من هللا وأعظم األنبياء. 

 الترقيم المناسبة بين األقواس في الفقرة السابقة . ةضع عالم -8
 استخرج من القطعة السابقة :  -0 

 .................................................................كلمة بها حرف ينطق وال يكتب  -أ        

 ...........................................................................هاء مربوطة كلمة بها  -ب       

 
 السيدة : –صلى هللا عليه وسلم  –أول زوجات النبي   -1   

 تخير الصحيح            (    خديجت  -4              خديجة  -0          خديجه  -أ    )        

         أكمل.......ا( كتبت ألف الفعل )سما( ألفا قائمة ألنها منقلبة عن.................سم هلل )من تواضع -4  

 : كر السببذصّوب الخطأ في الجملة اآلتية مع  -3  

 السبب             الصواب       الجملة                  

   يحرس الوطن جنودن أقوياء   

 

 رقعة كتابة صحيحة .الخط: اكتب البيت اآلتي بخط ال -5 

 وال أنَّ ما يخفى عليه يغيب         وال تحسبن هللا يغفل ساعة            

................................................................................................................................ 

 

 ح والتوفيقانتهت األسئلة سائلين هللا لكم النجا
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 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
 دائرة التقويم التربوي 

 قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي
 ) التجريبي( السادسالصف  امتحاننموذج إجابة 
 م 0281/  0287هـ  ـــ   8341/8349للعام الدراسي
  األولالدور  الفصل الدراسي األول ـ  

 الدرجة اإلجابة المفردة السؤال

 
ائي
قر
ص ال

صو
الن

)  ة
01 

ت (
جا
در

 
 0 االندثار  0  

 0 رافد -ب 1
 1 .( ة الصناعات الحرفية وتنوعها  )أي فكرة مناسبة يأتي بها الطالبميأه 3
 1 . حرفيا عمل مسابقة )التميز الحرفي ( سنويا يتم فيها تكريم المبدعين 4
 .تعدد واختالف منتجات الصناعات الحرفية  -أ 5

  صناعة الحلوى العمانية ،تقطير ماء الورد، صناعة الخناجر، دباغة الجلود  -ب
 صناعة األواني النحاسية ، أدوات سعف النخيل .....    

1 

إضافة مادة الحرف التقليدية في مناهج التدريس، بناء الورش الخاصة بهذه  6
، إنشاء بنك معلومات  اآلالت المستخدمة في صناعتهاالحرف، وتطوير 

حول الصناعات الحرفية ، تنمية استخدامات الحرف التقليدية وتوظيفها 
سياحيا ، تشجيع القطاع الخاص على تسويق المنتجات الحرفية ) أو ما 

 يأتي به الطالب (

1 

 
ة )

دبي
األ
ص 

صو
الن

01 
ة(
رج

د
 

 0 أذل 0  
 0 النشاط -د 1
 الخبرة والدراية  – العلو والهمة –العطاء  - الرجال الشداد - الميامين 3

 ) يكتفي بصفتين(  
1 

 من عمان التي إلى الصين سارت       بشراع مغامر وقاد  
 

1 

 1           البحر )يكتفى بصفتين ( –األطواد  –النجوم  –الشط   5
 0 . حب الشاعر لعمان وفخره واعتزازه بها 6
 0 . شبه الشاعر الكون باإلنسان النائم 7
 
8 

 الحفظ

 على ساِق الفضيلِة مثِمراتِ      تقوُم إذا تعهدها المربي          

 ولم أَر للخالئِق من محل          يهذبها كحضن األمهاتِ     
 ) يشترط الترتيب في األبيات (                     

1 

 

 
 
 
 

 الدرجة اإلجابة المفردة السؤال

 

طب
الت

ت 
يقا

غو
الل

ة  
ي (

جا 01
در  ت(
 

   
   
   
   
 

 

 
0 

 0 الشك   -أ 
 0 اإلنسان -ب



                                                              

                                                                                         
 -نهاية نموذج اإلجابة  -

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 0 األرِض      -     العدُل      
 0 مفعوال به -أ 3

 0 سبيل   -ب
على  رفعه الضمة الظاهرةوعالمة  (½) مرفوعأصبح  اسم:  الطالب  4   

 (½)آخره 
0 

 0 ُشقَّت األفالجُ  5
( ألنه خبر ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة 1ب : محمودًا )الصوا 6

(1) 
2 

 1 (½) المنعوت: النشيط                (½)  النعت: العامل    7

  
م )
رقي

والت
الء 

إلم
ا

8 
ت (

جا
در

 

 1 لكل درجة      (   (((                     )   )))    0
 
1 

 0 يكتفي بكلمة واحدة (ذلك ،  هذا ،  هللا         )    -أ
 0 به  ،  إنّه   ،  هللا      ) يكتفي بكلمة واحدة (    -ب

 0  خديجة  3
 0  واو  4
 0 ألن التنوين عبارة عن نون ساكنة تنطق وال تكتب.  جنودٌ  5
تراعى الكتابة في ارتكاز الحروف على خط القاعدة ورسمها حسب قاعدة نظام  6

 .الرقعة طالسطر في خ
0 
 
 

 41    المجموع الكلي                 
 درجة


