
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

                 https://almanahj.com/om/5arabic                   

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

  

                  https://almanahj.com/om/5arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس طلعت حبيب اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 
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ُفي
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

   طلعت حبيباألستاذ  من إهداء االمتحانات الشاملة للغة العربية الصف اخلامس

 األول: النموذج   

 والقطة(، وأجب عما بعدها من أسئلة: )العصافريأوال: النصوص القرائية: اقرأ القطعة اآلتية بعنوان 
جموعة من العصافري تعيش بأمان على حافة النهر تأكل وتشرب وتلعب وتنام آمنة، حتى ـ" كانت هناك م

مشاكس الذي حرمها لذة اللعب والنوم بأمان، فخافت العصافري على نفسها ـجاءهم ذلك القط ال
ار فال يستطيع حمامة: لتسكنوا أعايل األشجـواستشارت من كان يف السن من جرياهنا وأحباهبا، فقالت ال

القط الصعود إليكم، فأجاهبا عصفور حكيم: إن السكن يف أعايل الشجر خطر إذا هبت رياح عاصفة 
م العيش بأمان فلتجتمعوا ضد ـفإن أردت حاد قوةًـميعاً وهنلك، وقالت البومة: إن يف االتـفستوقع بنا ج

مة وبعد أن فهموها نفذوها وهجموا ي مشورة البوـالعصافري ف عدوكم وهتجموا عليه هجمة واحدة، فكرتِ
الذي اعتز  مشاكس، وحققت هدفها بطرد القطّـال ها بطرد القطهدفَ مشاكس، وحققتْـعلى القط ال

اد حـللعصافري ووعد أال يؤذيهم وعادت العصافري إىل أعشاشها تضحك وتلعب وتطري بأمان؛ ألن يف االت
 وما خاب من استشار! قوةً

 ما يأتي: ـم أكمل الفراغ مبا يناسبه
 .........................العصافري على  عاشتِ -1

 .........................حاد" مضادها: ـحاد قوة(، كلمة " االتـ) إن يف االت -2

 مشاكس؟ـكيف كانت تعيش العصافري قبل أن يأتيها القط ال -3

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

 حمامة؟ ـم تنفذ العصافري مشورة الـماذا لـل -4

............................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 يش يف الغابة.أخرى تع أربعة حيواناتاذكر  -5

1- ....................................2- ................................... 

3- .................................... 4- .................................. 

 )أهل عمان(. ثانياً: النصوص األدبية: من نصِّ
 نرتيث أن وفدنا مسرعني  مـمختار لـما قبض الـثم ل

 مبنيـحق الـثاني اثنني على ال  مصطفىـحيث بايعنا خليف ال
 منذ أسلمنا وال كنا عمني  ننقض عرىً لـمفالتزمنا العهد 

 معطاة فيما يأتي: ـضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل ال
 : جمع هوـوال، مفرد" العهد"، كلمة " فالتزمنا العهد "  -1

 (.العهود-3    دالعاه -2 العهدة        -1)

 :هو" مصطفىـخليف ال" -2

 (.(علي بن أبي طالب)-3 ( أبو بكر الصديق) -2   (عمر بن اخلطاب) -1)  

 هذه األبيات؟ها ـاليت تدور حولما الفكرة  -3

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

 ميزة، وضحها من خالل فهمك لألبيات السابقة.ـعمان بميز إسالم أهل ـت -4

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

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ  قال تعاىل: -5

 چ    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
 مة السابقة.ـ، اكتب البيت الشعري الذي يشري إىل معنى اآلية الكري  ٠٤التوبة: 

............................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 ؟من الشاعر قائل النص -6

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

 ؟حمي بلدك عُمانـكيف ت -7

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

 البيت الشعري التايل:  انيلي نذيلال نياكتب البيت -8

 بالدي روحي وابين الصغري.   بالدي أم وشيخي الكبري
............................................................................................. 

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

 ثالثا: التطبيقات اللغوية:  
 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:  -1

 : مبنية هيـتعد من الكلمات الاآلخرين، الكلمة اليت  دروبمعة تنري ـمعلم شـال هذا (1

 (.تنري -3       املعلم -2       هذا -1)                        

 جملة السابقة هو: ـالفاعل يف ال  الشعوب األعداء.   قاومتِ (2

 (.الشعوب -3      األعداء -2    قاومت -1)                       

 اضبط بالشكل آخر الكلمات اليت حتتها خط يف اجلملة اآلتية:  -2

 األخالق. مكارمإىل  الناس( دعا الرسول ) -

 أكمل الفراغ يف اجلمل اآلتية:  -3

 ................... تسمى: (، عن ، على، يـف) -أ

 ................ بعده: (جرور ـمـالجر واالسم ـحرف ال)يسمى تركيب  -ب
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 أجب عن األسئلة اآلتية:  -4

 مية من الفعلية يف اآلتي: ـجمل االسـميز ال (1

مة بالسيارات. ـالشوارع مزدح -أ
(..............................................................) 

معرفة. ـتنمي السياحة ال -ب
(..............................................................) 

 تي: ي اآلـمفعول به فـحت الـالفاعل، وخطني تحت ـضع خطًّا ت (2

 أكرم الرجل الضيف. -

 .الذي يليها سمالملة مفيدة من إنشائك، واضبط اـ( يف جإىلاستعمل ) (3

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

 خط: ـعاً: اإلمالء والرتقيم والابر
 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها: 

بتسماً ) ( مُ رحباًلزيارته يف منزله، واستقبلين مُ مزروعيـعامرُ بن ناصر ال " ذات مرة دعاني صديقي
مفيدة، ـحوي عدداً من الكتب العلمية الـخاصة، وكانت له مكتبة صغرية تـوأدخلين إىل غرفته ال

 فقرأهتا، وأعدهتا إليه شاكراً، وقلت له ) ( ستبقى يا عامرٌ عارني قصةًـممتعة. أوالقصص األدبية ال
 صديقي دائماً. 

 ة السابقة. ضع عالمة الرتقيم املناسبة بني األقواس يف الفقر -1

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -2

 خرى تبدأ هبمزة وصل.كلمةً تبدأ هبمزة قطع، وأ -أ
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 ...........................     مهزة الوصل:  - ...........................     مهزة القطع: 

 ...........................     بالتنوينمنتهية  كلمةً -ب

 "أكمل"......................... هبذا الشكل: فإهنا تكتب ( اسم)مجع كلمة عند  -3

 معطاة: ـاخرت اإلجابة الصحيحة من البدائل ال -4

  النفيسِ هو مكتشف الدورة الدموية....................  -أ

 (.ابن -3بن                -2 إبن            -1) 

ألهنا وقعت:  كلمة )بن(؛حذف األلف من بطل معركة الريموك.  خالد بن الوليدالقائد  -ب
 (.بني فعلني -3       . علمنيبني  -2      بداية الكالم.يف  -1)

 خط الرقعة: ـب واحدةً اكتب اجلملة اآلتية مرةً -5

 .ميٌّـعال دينٌ اإلسالمُ
.................................................................... 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 :الثاني النموذج  

 أوال: النصوص القرائية: اقرأ القطعة اآلتية بعنوان )األحدب(، وأجب عما بعدها من أسئلة: 
األوالد ورأوا حديثه حب الصيد بالسنارة، فإذا مرَّ بعض ـ"كان رجل فقري مقوس الظهر أحدب، ي

م تكن سعادته إال يف ـفسدوا عليه صيده، فكان لذلك حزن وأثر سيء يف نفسه، ولسخروا منه وأ
ال يرى األوالد وال يسمعهم، فيسأمون ويذهبون  حدب يصرب نفسه دائماً ويتظاهر بأنه، لكن هذا األدالصي

، حتماً لوال أن موتُـوي ليلعبوا غري بعيد منه على ضفة النهر. وقع أحدهم يف النهر مرة، وكان سيغرقُ
ابنه. هكذا رأى األوالد هذا ماء وعانقه كأنه ـلقى بنفسه يف ال، قد أحبةًـحدب الذي يفيض قلبه ماأل
 وا بالندم وشكروا للرجل شهامته.مشهد وأحسُّـال

 ما يأتي: ـأكمل الفراغ مبا يناسبه م
 .............................لون": مَـوردت يف النص كلمة مبعنى " يَ -1

 .....................مارستها هذا الرجل هي: ـحب مـي يـواية التهُـال -2

 من الرجل؟ يسخرونَ الدُماذا كان األوـل -3

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

 جاه هذا الرجل؟ ـاألوالد بالندم تُ متى أحسَّ -4

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

 ؟ األحدبَ م تصفُـب -5

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

 . كصديقُ هبا أن يتصفَ تـحبُّ ميدةٍـح اذكر أربع خصالٍ -6

1)   .......................                                                              2 )     ....................... 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

2)  .......................                                                 4 )     ....................... 
 (.سليمان عليه السالم واحلمامةثانياً: النصوص األدبية: من نص )

 رامهـــــه مـــلــائــسن رــــــــــرف م  قاء تعـــــــــــــــحمــأرادت الــــــــف
 هـرامــــه بــتـفـيـلـى خـــان إلــــــوك  اــــــــــــــــــــهـدت ألولــــــمـــــــــــــع
 ةـــــــــــــــــامــمــتاج للحــــله بــــــــم  اـــــه عــــيــــر فـــــــأمـــه يـــــرأتــــف
 ةــامـي اإلقـل وفــرحيـي الـــة فـــي  رعاـــــوها الــــــــــــول: وفـــــــقـــوي
 ي هتامةـــاضاً فــــــعطى ريـــــــــــت  نأـــــــــــــــاني بــــي الثــــري فـشـوي
 ضت ختامهـحي أن فـــــــــستــــت  م ـــــــــــــــــــــــــــها ولـالثـت لثــــوأت
 ةـامـزعــطري الــــى الـــلـها عـــــن ل  وــــــــر أن تكــــأمـــه يـــــرأتــــــــــــف

 معطاة فيما يأتي: ـضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل ال
 ها:مجع، ومفرد" تاج"، كلمة " يأمر عامله بتاج للحمامة"  -1

 (.كالمها صواب -3                توج -2          تيجان -1)  

 " تعين:فضت ختامه  " -2

 (.أوصلت الرسالة  -3       قرأت الرسالة-2           مزقت الرسالة-1) 

 ؟املوضوع الذي تعاجله القصيدةما  -3

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

 إنـجاز مهمتها.عدد الـجوائز اليت ستحصل عليها الـحمامة بعد  -4

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

 خيل أنك مكان احلمامة وكلفت باملهمة نفسها، فماذا كنت ستفعل؟ـت -5
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

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

 ؟معنىـاستخرج من األبيات كلمتني متضادتني يف ال -6

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

 ؟من الشاعر قائل النص -7

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

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چجنتني( من قوله تعاىل: ـمن نص )صاحب الاكتب  -8

 ...................................................................  ې  ې  ى  

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

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

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

     چ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ پ  پ  پ   چ إىل قوله تعاىل: ........................................ 

 التطبيقات اللغوية: ثالثاً: 
 ضع دائرة جول رمز اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يلي: 

 شبه مجلة(. -3 اسـمية. -2 فعلية. -1"الزرافة رقبتها طويلة"، نوع اجلملة: ) -1

 فعل(. -3اسم.  -2حرف.  -1": )من  "نشرتي الكتب من املدرسة"، كلمة " -2

 اضبط ما حتته خط يف العبارة التالية: -3

 "لألطفال مفيدةاأللعاب   "  -
 أكمل ما يأتي مبا هو مطلوب بني القوسني:  -4

 (.حرف جرالبيت. )  ..... ......................  بالقرب  املدرسة تقع (1
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 (.مبينعلى الطاولة. )اسم القصة ..............  (2

 )أكمل(. ..............و .............. تتكون الـجملة االسـمية من  -5

 )أكمل(..........اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل، يسمى:  -6

 :امسيةجـملة اآلتية إىل  الفعليةجملة ـال حولِ -7

 ........................................................مسجد: ـالرجل يف اليصلي  -

 أكمل اجلدول التايل مبا يناسبه:  -8

 الفاعل الفعل مفعول بهـال جملـال م
    يتشرب األطفال التعليم 1
    أغدقت السماء املاءَ  2
 

 رابعاً: اإلمالء والرتقيم واخلط: 
 الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة اليت تليها: اقرأ

فمن يعرف حق وطنه عليه  حاضرها تطورت هنضتها )  (ـ"كلما ربطت أمتنا اإلسالمية ماضيها ب
 تزدهر أمتنا ثقافة وعلماً )  (.ـملَ أن اإلخالصُ يف العمل. فما أج

 ضع عالمات الرتقيم املناسبة بني القوسني:  -1

 الفقرة:استخرج من  -2

 ...........................كلمة هبا مهزة وصل:  (1

 ...........................كلمة هبا مهزة قطع:  (2

 ته خط فيما يأتي: صوب اخلطأ فيما حت -3
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 بطوطة رحالة عربي. بن -

 سعيد ابنمؤسس الدولة البوسعيدية هو اإلمام أمحد  -

 خطأ إن وجد: ـثم صحح ال)×( ( أو عالمة ضع عالمة )  -4

 ........................... هـمزة )ابن( إذا وقعت أول السطر )    (. تـحذف (1

 اكتب اجلملة التالية مرة خبط الرقعة:  -5

 ".حمي الوطنَـجنود نـحن الـ" ن
......................................... 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 :الثالث النموذج   

 أوال: النصوص القرائية: 
 اقرأ القطعة اآلتية بعنوان )الكسالن(، وأجب عما بعدها من أسئلة: 

الكسالن، والكسالن اسم جنوبية يدعى ـمن غابات أمريكا ال الغريبة حيوانٌحيوانات الشجرية ـ" من ال
أوقاته  لَّكله، حتى يف عراكه. يقضي الكسالن جُهو بطيء يف كل شيء: يف تنقالته وأعلى مسمى؛ ف

معقوفة. وهو شبه عاجز على ـخالبه القوية الـمتعلقاً باألغصان مقلوباً رأساً على عقب، بواسطة م
خضر ـعليه الطحالب ال ما تنمو طويل شعث. غالباً عر الكسالنِجيد السباحة. وشَـاألرض لكنه ي

ما ـجعل من الصعب تبينه بني األغصان، وحركات الكسالن كلها بطيئة مـمويهاً يـحيوان تـفتكسب ال
 ي فرائه".ـختبئ وتعشش فـيشجع الفراشات على أن ت

 ما يأتي: ـما يناسبه مـأكمل الفراغ ب
 .......................يعيش الكسالن يف  -1

 .......................مفرده: جيعل من الصعب تبينه بني األغصان، كلمة )األغصان( مجع،  -2

 أوقاته؟ كيف يقضي الكسالن جلَّ -3

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

 ما الذي يكسب الكسالن التمويه على األعداء؟ -4

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

 ما الذي يشجع الفراشات على أن ختتبئ وتعيش يف فراء الكسالن؟ -5

............................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 ث فيها الكاتب عن الكسالن.حدَّـء تاذكر أربعة أشيا -6
1- ............................................ 2- .................................... 

3-  ............................................4- .................................... 

 (.سر الوجودثانياً: النصوص األدبية: من نص )
 بالشبــــــــاب العـاملــــني  مـجـــــــــــد الــــــــــــبالد
 للعـــــــــــــال هنـج مـبـيـن  واالجــــــــــــــــــــــــــــتهاد
 عـــز الوطــــن          واجنـــــــوا الثمن هـــــــــــــــــــــــــــــبوا إذن

  مــــــــــدى السنني 
 يـحــــــيي األمـــــــــــــــــل  الــــــــــــــــــــــــــــــعملإن 

 فيـــــــــــــه نســــــــــــــــود  ســـــــرُّ الــــــــــــــــوجــود
  فــي العالـــــــــــمني 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يأتي: 
 ................... :مجعها، ومفرد" مـجد "، كلمة " البالد بالشباب  مـجد"  -1

 أمـجاد(.– مـجدد – )مـجود 

 ................... :مضاد كلمة "نسود" هو" سر الوجود فيه نسود" -2

 (.نتبع – نقوى – )ننتشر 

 ؟ما الـجمال فـي قول الشاعر: "إنّ العمل يـحيي األمل" -3

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

 ما الفكرة العامة يف األبيات؟ -4

............................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 خاطبه الشاعر يف األبيات؟ـمن الذي ي -5

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

 ؟كيف يسهم العمل يف هنضة البالد وجمدها -6

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

 وطنك عُمان؟ما واجبك جتاه  -7

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

" ما من مسلم يغرس :(( قال: قال )أكمل كتابة احلديث الشريف: عن أنس بن مالك) -8
................................................................................ 

................................................................................ 
 غوية: التطبيقات اللُّثالثاً: 

 ضع دائرة جول رمز اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يلي: 
 ..................."، نوع اجلملة: حلَّ ضيف علة القرية" -1

 شبه مجلة(. -3 اسـمية. -2 فعلية. -1)                 

 .................................. :الفاعل دائماً يكون -2

 (.مرفوعاً -3. مـجروراً -2. منصوباً -1)      

 حته خط يف العبارة التالية:ـاضبط ما ت -3

 ."القاعةيف  القواعديشرح الـمعلم " 
 أكمل ما يأتي مبا هو مطلوب بني القوسني:  -4

 (.خرب)  ................. الشجرة فروعُ (1
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 (.مبين اسم. )الصباح الباكر .................هنضتُ (2

 مدرسة" )حرف جر(.ـال ................."ذهب مـحمد  (3

 مية اآلتية إىل فعلية:ـجملة االسـحول ال -5

 ........................................ النجوم تناثرت يف السماء كحبات اللؤلؤ -

 لرتقيم واخلط: رابعاً: اإلمالء وا
 ( ( " لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ) ( وما ضربوك" ) ( )قال الرسول )

  مناسبة بني القوسني يف احلديث الشريف السابق.ـضع عالمات الرتقيم ال -1

 استخرج من الفقرة : -2

 ...........................كلمة هبا مهزة وصل:  (3

 ...........................كلمة هبا مهزة قطع:  (4

 ...........................كلمة منتهية بنون ساكنة:  (5

 ...........................كلمة منتهية بتنوين:  (6

 خطأ إن وجد: ـثم صحح ال)×( ( أو عالمة  ضع عالمة ) -3

 ................)     ( تنطق وترسم يف أول الكالم ويف وصله. قطعالمزة ـه (1

 الرقعة:  خطّـب جملة التالية مرةًـلا اكتبِ -4

 حمي الوطن".ـن جنودَـحن الـ" ن
................................................................... 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 :الرابع النموذج   

 أوالً: النصوص القرائية: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئلة اليت تليها: 
مطر ذهباً، واألرض ال ـجد واالجتهاد والصرب والعمل، فالسماء ال تـاإلنسان بالحققه ـ، يحياة أملٌـ" ال

حياة حظوظاً وال مصادفات ـهمل متواكل كسول ال يسعى وال يعمل، وليست المُ خرج كنوزاً إلنسان بليدٍـت
أجراً  من يشاء من عبادهـمنحها اهلل لـكما يصورها بعض الناس، بل هي أقدار مكتوبة وأرزاق مقسومة، ي

خالق، ولو سألنا أنفسنا: ما مصري ـخلق ال يتم إال بعلم الـ، فتصريف أمور الواختباراً وثواباً، أو ابتالءً
مصادفة؟ ثم ما الذي ـحظ والـطالب العلم، الذي يهمل دروسه انتظاراً للنجاح يف االمتحان عن طريق ال

مطر، فتكفيه عناء العمل؟ سنعرف ـء تل يف سقي زرعه وماشيته، لعل السمامهـسيحصده الفالح الذي ي
 مطر ذهباً، وال يبلغ األمل إال العمل".ـأن: السماء ال ت

 حتها: ـمعطاة فيما يأتي بوضع خط تـاخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل ال -1

 .......................... من يشاء( هو:ـاهلل ل منحهاـيملة )ـمنحها( يف جـمعنى )ي (1

 يؤجلها إىل حني(.  –جود به ـيعطيها وي –ويعاقب هبا  منعهاـ) ي    

 .......................... لكلمة )كسول( هو: مضاد اللغويـال (2

 متواكل(. –نشيط  –)بليد  

 ابقة.ناسباً للفقرة السّنواناً مُضع عُ -2

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

 حياة كما تفهم من الفقرة السابقة؟ـحقق اإلنسان آماله يف الـكيف ي -3

............................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 ومصادفات؟ ـجرد حظوظحياة مـعي أن اليدَّ نمـسابقة: ماذا تقول ليف ضوء فهمك للفقرة ال -4

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

همل دروسه ومذاكرته انتظاراً للنجاح يف االمتحان عن طريق ما مصري طالب العلم، الذي يُ -5
  م تنصحه؟ـبمصادفة؟ وـحظ والـال

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

 (  أهل عمانثانياً: النصوص األدبية: من نص ) 
 وتأمله بعني املبصرين  قف على العامل حول الواقفني

 جتد التاريخ باحلق مدين  ثم حلله بفكر ثاقب
 ميأل األوراق باحلق املبني  كم قام فينا كاتباً ياله

 وعمان األم خري الكاتبني  ميأل األوراق صيتاً وثنا
 معطاة فيما يأتي: ـضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل ال

 ....................مُضادها: " الـمبني "، كلمة " يـمأل األوراق بالـحق الـمبني "  -1

 (.الـخفي –الـجلي  –الواضح ) 

 .................... :كلمة "ثاقب" تعين"  ثاقبثم حلله بفكر  " -2

 .حازم( –مستنري  –أليم ) 

 هذه األبيات؟ـل الرئيسةما الفكرة  -3

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

 بـميزة. وضحها من خالل الـمقطع السَّابق.تـميز إسالم أهلِ عُمانَ  -4

......................................................................................... 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 بـم يـمأل كاتب تاريخ عُمان أوراقه؟ -5

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

 ستخرج من األبيات السابقة ما يدل على كثرة ما كتب عن عمان.ا -6

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

 ما اجلمال يف قول الشاعر: "ميأل األوراق صيتاً وثنا"؟ -7

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

 :قال الشاعر حـميد بن عبد اهلل الـجامعي: ) من نص بالدي عُمان( -8

 بالدي لك الورد والـمصدر  بالدي تاهت بك األعصر
 بالدي عُمان بالدي عمان                  

 .مُرتبنياكتب البيتني اللذين يليان البيت السابق 
......................................................................................... 

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

 التطبيقات اللغوية: ثالثاً: 
 عطاة فيما يلي: ضع دائرة جول رمز اإلجابة الصحيحة من بني البدائل امل

 ................ االسم املبين يف العبارة السابقة هو:"، هنأتُ الفريق الذي فاز بالـمباراة" -1

 (.الذي -3 .الـمباراة -2 .الفريق -1) 

 ................ حرف الـجر فـي العبارة السابقة هو:مدرسة"، ـالكتب من ال نستعري" -2

 (.الكتب -3 من      -2 نستعري      -1) 

 حته خط يف العبارة التالية:ـاضبط ما ت -3
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 الـمعمورة". أرجاءيف  السالمانتشر " 
 "حضر الـخليفة عمر بن عبد العزيز" ملاذا حذفت ألف كلمة )ابن( يف العبارة السابقة؟ -4

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

 ...............................................................الفاعل هو:  (4

 من املنزل. )أكمل حبرف جر مناسب(. ................خرج الولد  (5

 :ملة اسـميةـجاآلتية إىل  الفعليةجملة ـحول ال -5

 .....................................................: يعانق الضباب جبال صاللة -

 ما يناسبه: ـاجلدول التايل بأكمل  -6

 شبه اجلملة الـمبتدأ الـجملة م
 ......... ......... الزائر غادر الـمكان يف الصباح 1

 خط: ـرابعاً: اإلمالء والرتقيم وال
 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها: 

خري حيث ـ( ألنه فصل ال حب الصيف )ـحن نـحارة، ونـدنا الصيف بشمسه الساطعة ونسماته ال
 حديث الشريف  ) (خريكم من تعلم القرآن وعلمه ) (.ـيذهب األبناء لتعلم القرآن الكريم عمالً بال

 ضع عالمات الرتقيم املناسبة بني القوسني:  -1

 الفقرة:استخرج من  -2

 ...................................................مزة وصل: ـكلمة هبا ه (1

 ....................................................مزة قطع: ـكلمة هبا ه (2

 : خطأ يف العبارة التاليةـصوب ال -3
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 سينا من أشهر األطباء العرب. بنالطبيب  (2

 الولد مسرعاً. )أكمل هبمزة وصل(...............  -4

 خط الرقعة: ـاكتب اجلملة التالية مرة ب -5

 اصنع الـمعرف يف أهله ويف غري أهله
..................................... 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 :اخلامس النموذج       

 أوال: النصوص القرائية: اقرأ الفقرة التالية واليت بعنوان )الصالة(:

حاسب عليه العبد يوم ـمؤمن وأول ما يـالصالة عماد الدين والركن الثاني من أركان اإلسالم وهي نور ال
خطايا، ـص من الذنوب واللخسائر عمله، هبا تصفو النفوس وتت ح معهاصالته صلُ حتالقيامة فمن صلُ

خشية، ويف سجودها القرب من اهلل، فطوبى ـمؤمن راحته النفسية، يف ركوعها تتجلى الـجد الـفيها ي
 حافظني على صالهتم يف أوقاهتا.ـمـللمصلني ال

 ما الفكرة العامة اليت تدور حوهلا الفقرة؟ -1

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

 ماذا تعد الصالة عماد الدين؟ـل -2

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

 ................... خشية( كلمة )تتجلى( يف هذا السياق تعين:ـ)تتجلى ال -3

 تكتمل(. -3تزيد  -2تظهر   -1) 

 )أكمل(. .........................مفرد هو: ـمع، والـكلمة )الذنوب( ج -4

 اكتب فائدتني من فوائد الصالة الواردة يف الفقرة. -5

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

ملة من ـاستخدم كلمة )طوبى( يف ج على صالهتم يف أوقاهتا(حافظني ـمـ)فطوبى للمصلني ال -6
 إنشائك تبني معناها.

.................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 هي الركن الثاني من أركان اإلسالم، فما الركن الثالث؟ إذا كانت الصالةُ -7

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

 :أهل عمان() ثانياً: النصوص األدبية: من نصّ

 وعُــــمـان األم خيـــــــر الكـاتـبـني  يــــمــــــأل األوراق صـيـتاً وثـــنــــا
 الـمرسلنيدعــــوة الـمُـــختار خري   إذ وفـــــدنـــــا قبـل أن تـبـلـــــغــنـا

 نــيـلـياً ال يـعـائي ســازن الطــــــم  هـام بـــذي قـل الـــضـــفـا الـــنـلـــف
 ونا فكنا األرشدينـــدعـمرو يــع  ىـفـطـصـمــتاب الــم وافى بكــــث

 وهــمـا إذ ذاك فـــــوق الـمـــالكني  ةًـاعـدى طــنـلـجــراه ابنا الـــإذ ق
 معطاة فيما يأتي: ـاإلجابة الصحيحة من بني البدائل الضع دائرة حول 

 (.جهل – صيت – مدح)  مرادفها:" صـيـتاً "، كلمة " يــــمــــــأل األوراق صـيـتاً "  -1

 (.عمرو بن العاص –مازن الطائي  – "مـحمد ": ) هو" الــمـصـطـفـى  " -2

 هذه األبيات؟ـما الفكرة العامة ل -3

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

 عدد الشخصيات الواردة يف األبيات السابقة. -4

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

 ما موقف أهل عُمان من الدعوة اإلسالمية؟ -5

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

 ما الـجمال يف قول الشاعر: " يـمأل األوراق صيتاً وثنا"؟ -6

.................................................................................. 
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 ةياالمتحان يف اللغة العربليلة  األستاذ طلعت حبيبإعداد 

 من الشاعر قائل النص؟ -7

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

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ   چ اكتب من نص )صاحب الـجنتني( من قول اهلل تعاىل: -8

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
.....................................................................................

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

 چہ  ہ   ہ   چإىل قوله تعاىل:  ..............................................

 ثالثا: التطبيقات اللغوية: 
 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:  -1

 ............... الـمعربة يف الـجملة السابقة هي:الكلمة  الذي يـحبه الناس"،معلم ـال"هذا هو  (1

 الذي(.-3معلم       ـال-2هذا       -1)                       

 ............... دائما يكون:  املفعول به  (2

 (.منصوباً -3      جمروراً -2    مرفوعاً -1)                       

 اضبط بالشكل آخر الكلمات اليت حتتها خط يف اجلملة اآلتية:  -2

 .الكريم آنالقرأصحاب األخدود وردت يف  قصة -

 أكمل الفراغ يف اجلمل اآلتية:  -3

 .مبنية( اخرت الصواب –)معربة  ..................  أسـماء(،  الذين -هم  –هذا ) -أ

 ................ : الكلمة اليت تتغري حركة آخرها بتغري موقعها اإلعرابيسمى ت -ب

 أجب عن األسئلة اآلتية:  -4
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 مية من الفعلية يف اآلتي: ـجمل االسـميز ال (4

. سألت عن هذا الرجل -أ
(..............................................................) 

. أشعة الشمس بدأت تغمر األرجاء -ب
(..............................................................) 

 ي اآلتي: ـمفعول به فـحت الـحت الفاعل، وخطني تـضع خطًّا ت (5

 .كرم املدير العاملني -

 ملة مفيدة من إنشائك، واضبط االسم الذي يليها.ـ( يف جيفاستعمل ) (6

......................................................................................... 
 خط: ـرابعاً: اإلمالء والرتقيم وال

 ليت تليها: اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة ا
 على رؤوس  األصحاء ) (. تاجٌ حكماء )  ( "الصحةُـ"قال أحد ال

 مناسبة بني األقواس يف الفقرة السابقة. ـضع عالمة الرتقيم ال -1

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -2

 خرى تبدأ هبمزة وصل.كلمةً تبدأ هبمزة قطع، وأ -أ

 ...........................     مهزة الوصل:  - ...........................     مهزة القطع: 

 ...........................     بالتنوينمنتهية  كلمةً -ب

 .(أكمل)........................ هبذا الشكل: فإهنا تكتب ( ابن)مجع كلمة عند  -3

 معطاة: ـاخرت اإلجابة الصحيحة من البدائل ال -4
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  .زيز بـخامس اخللفاءعبد الع ................... يلقب عمر  -أ

 (.بن -3ابن                -2 إبن            -1) 

 )أكمل بكلمة اشتملت على هـمزة قطع(. ............... أحب اثنني: أبي و  -ب

 خط الرقعة: ـاكتب ما يأتي ب (1

 ( اليومَ لكُالـمُ نِمَلـِ)
....................... 


