
 

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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 امتحـان مادة : اللغة العربية

 للصف : السادس األساسي

 م2019/2020  -هـ  1440/1441للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - التجريبي

 ( صفحات. 5 عدد صفحات أسئلة االمتحان: )●

 اإلجابة في الدفتر نفسه .●                      زمن االمتحان  : )  ساعتان (    ●
 

  الطالب اسم

  الصف  المدرسة

 

ا
ؤال
لس

 
 التوقيع باالسم الدرجة

 المصحح الثاني المصحح األول بالحروف باألرقام

1     

2     

3     

4     

  المجموع
 

 مراجعة الجمع جمعه

المجموع 
    الكلي

 

 

 



 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية.

 ., ثم أجب عن األسئلة التي تليهالقرائية. اقرأ النص اآلتي لنصوصا -أوالا 

 ,والسيارات البشر وحركة العمالقة بالسفن المزدحم ومينائها الشاهقة, بمبانيها صباحا عدن أطلت عندما.."
ا: والده له قال لقد بالفزع, وأصيب الدهشة أحمد تملكت  الماء؛ سطح على تطفو حديد من مراكب هناك ن  إيوما
 المرصوصة والحاويات السماء في تحلق التي والطائرات السيارات رؤية ,الضخامة بهذه يتخيلها لم لكنه
ا هناك أن يدرك يكن لم بالذهول, أصابته تنقلها؛ التي والمعدات الميناء, في   واالتساع. الغرابة بهذه عالما
 له: فقال على أحمد, باديين والذهول الحيرة قاسم الربان رأى

ا مختلف هنا المكان -  أسواقها وأحيائها. على وتتعرف المدينة, ترى حتى انتظر كذلك؟ أليس ور,ص   عن كثيرا
 أعمل. أن أريد -أحمد 
 ستعمل؟ وماذا -الربان 
 ومشربي. مأكلي توفير خالله من أستطيع عمل أي   -أحمد 
 بأوانه. شيء كل بني, يا تستعجل ال -الربان
 عم. يا أرجوك -أحمد 
 الرحلة هذه عناء من أوالا  تستريح أن اآلن,عليك األمر في بالتفكير عقلك ترهق أحمد,ال يا اسمع -الربان 
 الضيافة واجب تستوفي أن وينبغي ضيفي أنت .أيام ثالثة بعد إال العمل أمر عن نتحدث ولن المنهكة,
                                                                                                    "العمل عن سنتحدث ذلك وبعد بالكامل,

                                                                                                                                                                               
 بتصرف عن رواية )الشتات( لسالم ربيع الغيالني()

   : في هذه العبارة معناها" أوانه ( كلمة " كل شيٍء بأوانه) (1
 )تخي ر الصواب(.        .بنظيره د ـ    ج ـ بمساواته.             ب ـ بوقته.     أ ـ بأشكاله.       

 
 ) أكمل (                هو: .......................................   ( المنهكةالجذر الثالثي لكلمة ) (2

 
 . القصة السابقة, وفق الجدول اآلتيأهم عناصر حد د  (3

 . ان الرئيستانتالشخصي الزمان المكان 
  1)                           

2) 
 ما الذي أصاب أحمد بالدهشة حين شاهد مدينة عدن؟ (4

............................................................................................................................... 
 لماذا كان أحمد حريصا على العمل؟ (5

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

............................................................................................................................... 
 تميز العربي بالكرم وحسن الضيافة, حدد العبارة التي تشير إلى ذلك في النص السابق.  (6

...............................................................................................................................  
       2/يتبع
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  النصوص األدبية.-ثانيا 

 

صافي( للشاعر  مدرسة األخالقاقرأ األبيات اآلتية من نص )    .ثم  أجب عن األسئلة التي تليها ,معروف الر 
 ي األخــالق تنبت كالنبـات             إذا سقــيت بمــاء المكرمــاتـــــه -1

ــ -2  على ساق الفضيـلة مثمـــرات ـدها المـــربي            ــتقـــوم إذا تعه 

 يب القـــناةـقـت أنابــما ات ســـاق             كــــبات س للمكـارم  وتســــمو -3

 ا             بأزهــــار لــهـا متضوعــــاتـوتنعش في صميم المجد روح -4

 هــاتـا كحــــضن األميهذ بـــه  م أَر للخـــالئق من محــــل             ــول -5

 ـــاتـبتربــية البنــــين أو البنـ ت            ــفحضن األم  مدرســة تسـام -6
 

 )أكمل(.                                 ...........................: ......( جمع مفردها ) للخالئق  (1

 : هو(  للمكارم جذر كلمة ) (2

 )تخي ر الصواب( .     .ك ر م  -د   .        م ك ر   -ج           .م ك ا  -ب  .        م ك ر  -أ          
 

 .في األبيات السابقة الطبيعة ألفاظ مستمدة من استخرج أربعة   (3

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

 .كما فهمت من البيت الخامسلألم المربية  ةصف اذكر (4

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

 لماذا أكثر الشاعر من األفعال المضارعة في األبيات السابقة؟ (  5      

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

 وّضحه. .رم وأنابيب القناة في البيت الثالث من النص السابق وجًها واحدا للتشابه بين المكا (6     

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

 أكمل مما تحفظ من نص )مهد ومجد( للشاعر سالم الكلباني البيتين التاليين للبيت اآلتي: (7

 فإذا بالكون مهوى ألق*** وإذا بالغيب مجلى حلم                          

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

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

 3/يتبع
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ا    :التطبيقات اللغوية -ثالثا
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها . ,اآلتيةاقرأ الفقرة 

 جاألفالالمياه تتنوع في سلطنة عمان, إال أن  الكثير من المواطنين ما زالوا يعتمدون على مياه  مصادر   
ِّ المزروعات وفي استخدامات أخرى. واألفالج في عمان إرٌث خالٌد, وبعض تلك األفالج تم  إنشاؤها  في ري 
قبل اإلسالم. كما تعتبر من )الشواهد( العريقة, وإرثاا عمانياا ضارباا بجذوره في أعماق التاريخ الحافل 

األفالج باعتبارها وسيلة رئيسية باألمجاد التي سطرها العمانيون عبر حقب السنين, وتأتي )أهمية( 
ا تاريخية في قيام الحضارات االجتماعية في عمان.  للحصول على مياه الري, كما لعبت أدوارا

  ي:أتاستخرج من الفقرة السابقة ما ي (1

 ...................................................................................  جملة فعلية:خبرا  -أ

 ................................................................................فعال مبنيا للمجهول  –ب 
 
 . ( أعرب الكلمتين اللتين فوق الخط في الفقرة السابقة إعرابا تاما2

 إعرابها الكلمة
  مصادر 
  األفالج

 
 األقواس في الفقرة السابقة.اضبط بالشكل آخر كل  كلمة من الكلمتين اللتين بين ( 3

               ( أهمية) (              الشواهد )والكلمتان هما:     
.................................................................................................................... 

 :للمجهول وغير ما يلزم فيما يأتيالفعل المبني للمعلوم إلى المبني  لحو  ( 4
 الجملة الفعلية المبنية للمجهول الجملة الفعلية المبنية للمعلوم 

  تحترم التلميذة معلمتها
 

 :ضع دائرة حول الرمز الصحيح من البدائل المعطاة فيما يأتي (5

 : الخبر في الجملة السابقة ( نوعالعلماء ورثة األنبياء ) -أ
 شبه جملة. -4             جملة اسمية.  -3       جملة فعلية         -2              مفرد. -1
 ( فعل : ( الفعل ) طمأنت طمأنت الطبيبة المريض)  -ب
 .رباعي مجرد -4       بحرفين. ثالثي مزيد  -3    .     ثالثي مجرد -2     بحرف. رباعي مزيد -1

 
 : تيناآلتي تينعبارفي ال أكمل بوضع اإلجابة الصحيحة مكان النقط  (6

 .................الفعل الفعل الذي يلزم فاعله وال يحتاج إلى مفعول به يسمى   -أ      
الفعل المتعدي في العبارة السابقة ( مخضرة جميلة  خرج المزارع إلى مزرعته؛ فوجد األشجار) -ب      
 .................... هو:

 
 4يتبع /

 

(3) 
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 اإلمالء والترقيم والخط . -رابعا
 .اقرأ الفقرة اآلتية, ثم أجب عن األسئلة التي تليها 

 ,في مختلف جوانب المجتمع العماني حضور شاملتمثل الصناعات الحرفية العمانية تراثا غنيا له     
ات . وكانت هذه الصناعستوحاة من واقع الطبيعة العمانيةالموتعتبر هذه الصناعات من أهم الروافد التراثية 

تأتي في مقدمة الحياة االجتماعية فهي تفي بجميع متطلبات أعمالهم المنزلية والزراعية والبحرية )    ( 
حاضر تشكل مصدرا مؤثرا هاما من مصادر الدخل لعدد كبير من أفراد المجتمع العماني ألخ ، وفي الوقت ال

 (  )   وعامل من عوامل االنتعاش االقتصادي للمناطق الريفية
 

 . في الفقرة السابقة القوسين الترقيم الصحيحة بين عالمة( ضع 1       

 : ( استخرج من الفقرة السابقة2       

 ..................................................واو الكلمة بها همزة متوسطة على  أ(       
 ...................................................على ألف  متوسطة همزة بها كلمة (ب     
 

 : فيما يأتيمن البدائل المعطاة ضع دائرة حول الرمز الصحيح  (3
 ن عدا:القوسين الهاللييجميع ما يأتي من مواضع  -أ

 األرقام.   -2        شارة إلى إغفال جزء من النص.   اإل-1      
 مراجع الكتب. -4              لفظة تحتاج لشرح أو تفسير.    -3      

 :ألنها األلفالهمزة المتوسطة على س( كتبت س المدير االجتماع ( كلمة) ترأ  )  ترأ   –ب            

 فتح.        مضمومة قبلها -2              فتوحة وما قبلها ضم.          م -1     
 فتح.قبلها  مفتوحة -4                  قبلها فتح.              ساكنة -3     
 

 (.أكمل)     ......على ...........تكتب  مفتوح وما قبلها  ساكنةهمزة المتوسطة إذا كانت ال   )4     
           

ب( 5       : السبب مبيناالخطأ في الجملة اآلتية  صو 

 

 السبب التصويب الجملة
   حضرت الطالبة موأتمرا علميا . 

 
 

 : بخط الرقعة مراعيا ضوابط الكتابة الصحيحةعبارة األتية اكتب ال (5
 
ل ق  اإلسالم الحياء ":  -صلى هللا عليه وسلم -الرسول  قال ل قاا , وخ   " إن لكل دين خ 

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

 
 انتهت األسئلة,

 مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح.
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