
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف نموذج اإلجابة لالختبار التشخيصي والقصير نموذج أول

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثاني عشر

روابط مواد الصف الثاني عشر على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر والمادة لغة عربية في الفصل األول

معلومات تهمك في علم البالغة  1

اختبار قصير أول نموذج أ 2

اختبار قصير أول نموذج ب 3

اختبار قصير ثاني نموذج أ 4

اختبار قصير ثاني نموذج ب 5
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 دائرة اإلشراف الرتبوي بتعليميّة الداخليّة
 الثاني عشرلصف ل امتحان اللغة العربية التشخيصي  نموذج إجابة 

 م2021/2022  -هـ   1442/1443للعام الدراسي 
 

 .درجة (   20   )الدرجة الكلية:                                 اللغة العربية  المـــــــادة:
 حتين( صف 2   ـــه: نموذج اإلجابة في )تنبيـــــ

 التطبيقات النحوية و الصرفية   
 المخرج التعليمي الدرجة اإلجابة المفردة

 منيرة )أنار( أ-1
 فاسد )فسد(

 

1  

) سيرته(  نائب فاعل السم  محمودة , معمولة ب-1
 المفعول مرفوع و عالمة رفعة الضمة

2  

 المحمودة  ج-1
 ان(و المنعوت ) اإلنس

2  

  2 يسأل ُ      صواٍب     ترَك     السموات   2

  1 منصوبة -ب  3-1

  1 مات لخليفة عمر بن الخطاب -د 2 -3

 التوكيد في كلمة) كلها( 4

 توكيد معنوي

2  

 11 المجموع

 2يتبع/
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 (2 ) 
 الثاني عشرلصف ل امتحان اللغة العربية التشخيصي  نموذج إجابة 

 م2021/2022  -هـ   1442/1443ي للعام الدراس
 

 : بة أسئلة البالغة : إجاثانيا
           

                                                                                                 

 المخرج التعليمي الدرجة اإلجابة المفردة

أو أكثر اشتركا في صفة  شيئينهو بيان أن  1
 بواسطة إحدى أدوات التشبيه

1  

 المشبه ) هم(       المشبه به ) الجبال( 2
 نوع التشبيه : بليغ

2  

3 

 

نوع  المثال
 التشبيه

أنت مثل الورد لونا           
 و نسيما و مالال

مرسل 
 مفصل

 أين أزمعت أيهذا الهمام؟

أنت الغمامنحن نبت الربى و   

 بليغ

ة كمصابيح الدجى غرر     وفتي
شم األنوف من الصيد 

 المصاليت

مرسل 
 مجمل

3  

  1 أخالقك كأزهار الربيع 4

 الطباق بين ) أيقاظا و رقود( 5
 طباق إيجاب

1  

 المحسن اللفظي : حتى يخوضوا في حديث غيره 6
 نوعه : اقتباس 

1  

 (9)  المجموع

 
  

 
 

 نهاية نموذج اإلجابة                                                      
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