
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

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

                 https://almanahj.com/om/11arabic                   

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

         

                  https://almanahj.com/om/11arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الّصف الحادي عشر امتحان
 م1035/1036 - هـ3416/3417 الّدراسي للعام

 /الفصل الدراسً األولالتدريبي االختبار
 
 (.7عدد صفحات أسئلة االمتحان: )●                                ة          ـــــٌّ ــغة العربـالل ادة:ــالم● 

 ا.ـهـــســة نفـــة فً الورقـــاإلجاب●                                   زمن اإلجابة: ثالث ساعات● 
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 (ٔ ) 

 امتحان الّصف الحادي عشر
 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام

 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار
ٌّة  المـــــــادة: اللّغة العرب

 األسئلخ اآلتيخ جت عن جميع
: المطالعة: السؤال األول: اقرأ النَّص اآلتً ٌّة) أوالا  للدكتور (القٌُم العمانٌة جوهر الشخصٌة العمان

 ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:الفهديّ  صالح
ً   ُعِرف   (ٔ)      ا؛ عقٌدةا  له فأصبحت   بها، آمن   بقٌم   التارٌخِ  امتدادِ  على العمان ِضحُ  وسلوكا  ذلك ٌتَّ
ةِ  الشواهدِ  من ٌَّ ا المرءُ  ٌحتاجُ  ال الّتً التارٌخ ِة، إشراقاتها فً اإلنجازِ  عظمةِ  استذكارِ  إلى منَّ ٌَّ  العلم

ةِ، وفتوحاتها ٌَّ ةِ، ورحالتها الفكر ٌَّ ِة، ونجداتها التجار ٌَّ  إلى ٌحتاجُ  ال االقتصادٌِة. ومنجزاتها العسكر
، أبٌن   التارٌخ   ألنَّ  التذكٌرِ  ، وأفصح   ناطق  ا ٌقصُده لمنْ  ٌجودُ  ُمعلِّم  ا المعرفة، طالبا ة. عن وباحثا         الُحجَّ

    
ةِ  أما عمومه، فً اإلنسانُ  بها ٌرتقً إٌجابٌة خصٌصة   كل هً والقٌمُ (    2)   ٌَّ  القٌم هذه خصوص

زُ  التً النكهةُ  فهً ٌَّ  فً عسالا  ٌبقى الذي العسلِ  ةخصوصٌ ٌشبهُ  ما العمانٌة لشخصٌةا بها تتم
 فً األقربُ  التشبٌهُ  هو هذا وفصله..! نبتهِ، نحله، مشاربِ  باختالفِ  ٌتماٌز لكنه وأصله، صورته
ا الخصوصٌة هذه ناتج   فإن هذا وعلى .. ذهنً ا إنسانا دا ُبر   من ٌعرفهُ  وخصائله صفتهِ  فً متفرِّ  خ 

  معاشه. وعاصر   التجربة،

ة القٌم كانت وإذا(  3)    ٌّ ٌ ز الخصوصٌة تمنحُ  التً هً الوطن  القٌم و غٌره، دون لشعب   والتم
ٌَّزت التً الجوهرٌة لت العمانٌٌن، م  السالم قٌمة منها كثٌرة الّتارٌخ مراحل عبر شخصٌاتهم وشكَّ

ً   رجالا  بعث   وسلم علٌه هللا صلى محمد الكرٌم النبً أن ُروى فقد  ٌدعوهم العرب أحٌاء من لح
وه مِ لإلسال ًّ  وأخبر فعاد وضربوه، فسب   ُعمان   أهل   أنّ  لو » له: فقال بذلك والسالم الصالة  علٌه النب
،  انتقاهم لما وإال العربِ  بٌن عنهم ُعرفتْ  التً الرفٌعة لألخالق وذلك   « ضربوك وال سب وك ما أتٌت 
 .التخصٌص معرِض  فً والسالمِ  الصالةِ  أفضل علٌه

 
ٌُعرف(   4)    ة شغلته الذي الجغرافً االمتداد رغم على العمانً عن و ٌّ ة االمبراطور ٌّ  فً العمان

ه المٌالدٌٌن عشر والتاسع عشر الثامن القرنٌن  ٌسعى المعمورةِ، فً سالم   ناشر سوى نٌك لم أنَّ
ا ولٌس األرِض  ربوع فً استتبابه ألجل  أموالها واستهالك الشعوِب، ثروات حٌازةِ  فً طمعا
 قدراتها.مو

ة الّسالم سٌاسة إنّ  (5)   ٌّ  األمور إلى الّنظر فً الوسطٌة قٌمة هً رائعة قٌمة أنتجت قد العمان
ا المختلفة الّشؤون مع الّتعاطً عند والّتوازن ٌّا ا. أو خارج ٌّا  الّدٌن جوهر هً الّصفة هذه داخل
 ًّ لِك   تعالى: ٌقول حٌث الحنٌف اإلسالم ذ  ك  اُكمْ  ﴿و  ْلن  ع  ةا  ج  ا أُمَّ طا س  ُكونُوالِ  و  اء   ت  د  ل ى ُشه  اسِ  ع  ُكون   النَّ  ٌ  و 
ُسولُ  ُكمْ  الرَّ ٌْ ل  ا﴾ ع  ِهٌدا ة الحكمة لب   هو الّتوازن هذا [.ٖٗٔ ]البقرة: ش  ٌّ  الّسٌاسة، إدارة فً العمان
ة. والعالقات الحكم، ونظام ٌّ ا العالقات فً الّتوازن بفضل عمان لعبت حٌث الخارج ا دورا  وفاعالا  مؤثرا
قها التً الّدول بٌن الّتقرٌب فً ة الخالفات تفرِّ ٌّ  المعقَّدة. األزمات حلّ  فً أو الّسٌاس

ج ولقد (6)    المعظم سعٌد بن قابوس الّسلطان جاللة بنٌلِ  به واّتصافهم للّسالم العمانٌٌن حب   توِّ
ة الّسالم جائزة على ورعاه هللا حفظه ٌّ  الّسالم الجـائزة هذه منحـه ٌتمّ  حاكم   كـأول م991ٔ عام الّدول
                                         .العام نفس فً تنظٌمها بدأ التً الّدولٌة



 2/ يتجع

 
( 2 ) 

 امتحان الّصف الحادي عشر
 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام

 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار
ٌّة  المـــــــادة: اللّغة العرب



 :األول السؤال: المطبلعخ تبثع
 .استخرجها .(استقراره واستقامتهورد فً الّنص كلمة بمعنى ) -ٔ

................................................................................................................................... 
ُُ اٌعّأٍّحُ أٍّّ٘حً وثٍشجً  -2  ؟ٚفك ِا ٚسد فً اٌفمشج األٌٚى ظٙشخ ذٍه األٍّ٘حفيَم عٍى اِرذاد اٌراسٌخ.  ٌعثْد اٌمٍ

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

ُُ اٌشخصٍّح اٌعّأٍّح تخاّصٍّح ٍِّّضٍج عٓ اٌمٍُ فً ِفِٙٛٙا اٌعاَ.  -3  اذصفْد لٍ
 .  اٌثأٍحرٌه فً ضٛء فّٙه ٌٍفمشج  فّسر    

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

........................................................................................................................... 
ًّ رفٌع فً أخالقه مسالم مع اآلخرٌن.  -4 د ما الّنص من استشهد  اإلنسان العمان ٌّ  السابق. المعنى ٌؤ

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

 
 أثشٖ فً  مجيّنبذمَٛ عٍٍٗ سٍاسح اٌسالَ اٌعّأٍح اٌّثذأ اٌزي استخلص ٌٍفمشج اٌخاِسح  ِٓ خالي فّٙه -5

 إتشاص دٚس اٌسٍطٕح تٍٓ اٌّجرّعاخ اٌذٌٍٚح.    
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 
 ٙ-  ًّ ٌّة كأّول حاكم على المستوى العالم  داللة ذلك؟ ماف. ُمِنح جاللة السلطان قابوس جائزة الّسالم الّدول

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

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

 
ٌمكن من خاللهما  طرٌقتٌن اقترح الّتواصل االجتماعً سالح ذو حدٌن فً قضٌة نشر السالم. وسائل -7

 تفعٌل هذه الوسائل بشكل إٌجابً فً نشر السالم.
...........................................................................................................................................................

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

 3يتجع/

( 3 ) 
 امتحان الّصف الحادي عشر

 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام
 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار

ٌّة  المـــــــادة: اللّغة العرب



 :األول السؤال: المطبلعخ تبثع
 .واحدة من تحقٌقه على كل منهما نتٌجةاذكر مجتمع. الو الفردعظٌمة على للّسالم نتائج   -8

 المجتمع الفرد

 

 

 

 
 ثبنيًب: األدة والنصوص: السؤال الثبني:  

 :اثم أجب عن األسئلة التً تلٌه،  قصيدة لطرفة بن العبداألبٌات اآلتٌة من قرأ االسؤال الثبني:
 

تتتتتة    فتتتتتً  ُكنتتتتتت    إِذا   ُمرِستتتتتالا   حاج 
إِن تتتتتتا  ِمنتتتتتتك    ناِصتتتتتتح    و  وما نتتتتتتا   ٌ   د 
إِن تتتتتتك    أ متتتتتتر    بتتتتتتابُ   و  لٌ  تتتتتتوى  ع   ِالت 
ذو تتتتتتتقِّ   و  نتتتتتتتت قِص  ال  الح  تتتتتتتهُ   ت  قَّ  ح 

ُنتتتتتتصَّ  تتتتتتدٌث     و   أ هلِتتتتتتهِ    إِلتتتتتتى   الح 
ال تتتتتتنَّ    و  تتتتتتُربَّ    ت حِرص   ِامتتتتتتِر       ف 

تتتتتم ك  قلُتتتتتهُ    ستتتتتاقِط    ف تتتتتتىا   ِمتتتتتن  و   ع 
تتتتتتتتالً    ل بِستتتتتتتتتُ  ٌن نً     اللٌ  تتتتتتتتأ فن   ف 

 

تتتتتا   ف أ رِستتتتتل  كٌما ال   ح   توِصتتتتتهِ    و 
تتتتال نتتتتأ     ف  نتتتتهُ    ت  ال   ع   ُتقِصتتتتهِ    و 

تتتتتتا   ف شتتتتتتاِور ال   ل بٌبا عِصتتتتتتهِ     و   ت 
تتتتإِنَّ  تتتتة     ف  قِصتتتتهِ     فتتتتً   الق طٌع   ن 
تتتتتإِنَّ  تتتتتة     ف  ثٌق  تتتتتهِ     فتتتتتً    الو   ن صِّ

تتتترٌص   لتتتتى  ُمضتتتتاع   ح   ِحرِصتتتتهِ   ع 
تتت ق  تتتبُ  دو   ش خِصتتتهِ  ِمتتتن النتتتاسُ  ٌُعج 

ل نً تتتترب  س  هرُ   و   قُمِصتتتتهِ   فتتتتً  التتتتد 
 

ة:  ٌّ  سربلنً: ألبسنً.        –لم تحصه: لم تعمل له حسابا.       –التوى: صعب.     -إضاءة معجم

  
 (أكمل)  ..................................................( فً مادة تنأنبحث فً المعجم عن كلمة ) -ٔ   
 
 الغرض الشعري الذي قٌلت فٌه األبٌات السابقة. حّدد  -ٕ   
  ................................................................................................................ 
 ،من الحلول للمشكالت التً تعترض اإلنسان فً حٌاته اثنٌن اذكرفً ضوء فهمك لؤلبٌات السابقة  -ٖ   
ٌّنثم          رأٌك فٌها.   ب

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

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

 4يتجع/

 
 

 (4 ) 
 امتحان الّصف الحادي عشر

 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام
 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار

 

 

ٔ٘ 



ٌّة  المـــــــادة: اللّغة العرب
 تبثع ثبنيًب: األدة والنصوص :السؤال الثبني:

ٌّة . اشتمل الّنّص الّسابق على -ٗ ناأسلوب أمر،  استخرجالعدٌد من األسالٌب اإلنشائ ٌّ  داللته. مب
 داللته األسلوب

 

 

 

 
ٌّن -٘  .اشرحهامن األبٌات السابقة صورة بٌانٌة، ثم  ع

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

 
ًّ ٌمثّل صاحبه، فً منظومات قصٌرة ال تتجاوز -6 ًّ ذات ًّ شعر غنائ  المائة بٌت. الشعر الجاهل

ٌّة اثنتٌن من استخلص     .طرفة بن العبدشعر الجاهلً من خالل تحلٌلك ألبٌات لل الممٌزة الخصائص الفن
..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 
........................................................................................................................ 
 السؤال الثبلث: 

 ،  ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه: كلٌلة ودمنة البن المقفعاقرأ النص اآلتً من كتاب 
 والعسرلِ  منِ مرن الّسر ارزًقر ٌروم   كرلّ زعموا أن ناسكاً كان ٌجرري علٌره مرن بٌرت رجرل تراجر، فرً "      

روكان ٌأكرل منره قُ  روت  ى حّتر البٌرتِ  فرً ناحٌرةِ  قهرا فرً وترد  البراقً وٌجعلره فرً جرّرة، فٌعلّ  ه وٌرفرعُ ه وحاجت 
ه، تفّكرر فرً علرى رأِسر معلقرة   ةُ ه والجررّ فً ٌدِ  ازُ كّ على ظهره والعُ  ق  لْ ت  سْ مُ  ٌوم   اسك ذات  فبٌنما النّ  امتؤلتْ 
فرً  ن  دْ وٌلِر ن  لْ بِ ، فٌْحرأعنرز   وأشتري به عشرة   ة بدٌنار  ما فً هذه الجرّ  ، فقال: سأبٌعُ والعسلِ  منِ السّ  غالءِ 
ر علرى هرذا حررّ  هرا، ثرمّ أوالد   تْ دل رإذا و   غنمراً كثٌررةً  ى تصرٌر  قلرٌالً حّتر بطنراً، وال تلبرثُ  أشهر   خمسةِ  كلّ 
أرضراً  ي، وأشرترأشرتري بهرا مائرة مرن البقررِ ، فقرال: أنرا عنرز   أربعمائةِ  منْ  ذلك أكثر   حو بسنٌن فوجد  النّ 

إال  سرنٌن   ها فال ٌأتً على خمسِ ونتاجِ  اإلناثِ  بألبانِ  ٌران، وأنتفعُ على الثّ  وأزرعُ  ةً ر  ك  أ   وبذراً، وأستأجرُ 
 ذات   جمٌلرةً  امررأةً  جُ ، وأترزوّ اوعبٌردً  ماالً كثٌراً، فرأبنً بٌتراً فراخراً وأشرتري إمراءً  رعِ الزّ  من   أصبتُ  وقدْ 

ر ه وأحسرنتُ بُترع أدّ عر  ، فإذا تر  األسماءِ  له أحسن   ، فأختارُ نجٌب   سريّ  تأتً بغالم   ، ثمّ حسن   ه وأشردد تأدٌب 
رفكسرر   ةِ إلى الجررّ  وأشار   ازةِ كّ ه بهذه العُ ً، وإال ضربتُ ٌقبل منّ  علٌه فً ذلك، فإنْ  مرا كران فٌهرا  ال  ها، فس 

 ..."هعلى وجهِ 

 إضبءح معجميّخ:

حُ  - َّّك ٌٍرجّع اٌّاء فٍٙا سشًحا. –: اٌّرعثُِّذ اٌّرضِّ٘ذ. النَّبِسُك  -إِٔاٌء ِٓ َخَضف.  :الَجرَّ  األُْوَشجُ : ُحْفَشج ذع

 5يتجع/
( ٘ ) 

 امتحان الّصف الحادي عشر
 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام

 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار
ٌّةالمـــــــادة: اللّغة   العرب

 

8    



 السؤال الثالث: : األدب والنصوص ثانٌا: تابع

 (أكملكلمة )ترعرع( .............................................. ) مرادف))فإذا ترعرع أدبته ((  -ٔ
 
ٌّنمصطلح )زعموا أن( هو الالزمة السردٌة الغالبة على نص "كلٌلة ودمنة".  -ٕ  غرض ابن المقفع  ب
 من ذكره.    

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

...................................................................................................................... 
 ذلك. عّللوالّتعبيرّية.  ّفع أن يوجد لذاته طابًعا خاًصا، من الناحيتين الفكرّيةاستطاع ابن المق -ٖ

...................................................................................................................... 
 
 فً الحكاٌة السابقة. وّضحهمن عناصر الحكاٌة المثلٌة بناؤها على موقف تعلٌمً،  -ٗ

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

 
والسلوك والتفكٌر؛ نتٌجة ممارسات خاطئة.  مة األوضاع فً األخالق والسٌاسة الّسخرٌة تهدف إلى مهاج  -٘

 السابقة. حكاٌةموطن الّسخرٌة فً ال حّدد
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 السؤال الرابع: )نص الحفظ(:

 :مرتبة الكرٌمة التً تلً قوله تعالى األربعةاآلٌات  اكتبمن سورة ٌوسف، 
ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ 

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

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

 چڀ     ڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    إلى قوله تعالى :.......... ..................................................
                                              

 ٌٙتبع/                                                                                                                               

 
 
 

 ( 6 ) 
 امتحان الّصف الحادي عشر

 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام
 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار

ٌّة  المـــــــادة: اللّغة العرب

 

8 

   

ٗ 



 :ؤال الخامسرف: السّ حو والصّ النّ  :اثالثا 

 ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌها: الفقرة اآلتٌةاقرأ 
 إن بعض من ٌّدعً اإلسالم ولؤلسف شّوه هذا الدٌن الحنٌف وجعل المسلمٌن إرهابٌٌن وسفاكٌن للدماء ،

ه من كالم هللا أهدافه ، مقتبسة سٌرتفاإلسالم بصورته الحقٌقٌة هو رمز للعطاء والرحمة ، طاهرة 
والسنة النبوٌة ، فما أبهاه من دٌن ! وما أروعه من رباط ؛ فنْشر رسالته السامٌة بسلوكنا الحسن خٌر 

 كن أنت القدوة لآلخرٌن. الخٌرمن أقوال تتبعها أفعال تنفّر اآلخرٌن . فٌا باغً 

 ِٓ اٌفمشج اٌّساتمح ِا ٌأذً: استخرج -ا
 .....................................................................................:اسم فاعل من فعل غٌر ثالثً -أ

 ........................................................................................................: اسم تفضٌل -ب
 ...............................................................................:اسم مفعول من فعل غٌر ثالثً -جـ 

 .......................................................................................................: صٌغة مبالغة -د
 الخٌر ( -أهداف -)سٌرة  ِا ذحرٗ خط فً اٌفمشج اٌساتمح أعرة – 2
 .............:..............................................................................................سٌرة -أ

 .....................................................:.................................................. أهداف -ب
 ............:.............................................................................................الخٌر -جـ 

 
 بالشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط فً العبارة اآلتٌة : اضبط -3

 ومجالسة . صحبة الناسه عّما أسلفت من عمل ، أحسن نفسه، المحاِسب كالمإن الرجل الصادق 
 
 كتابة الجملة صحٌحة فٌما ٌأتً: أعدما تحته خط ثم  صّوب -4

 من التفاح . .......................................................................... أحمربعض الرطب 
قري ذاك المساٌر للتطور ، المتعطش للمعرفة ، ٌوازن بٌن الخٌر قال أحد الفالسفة : القارىء العب -٘

 والسوء وٌستوعب كل مقروء .  
ٌّنثم  مختلفٌنمن العبارة السابقة اسمٌن مشتقٌن  حّدد   نوع كل منهما وفق الجدول اآلتً: ب

 َ االسُ اٌّشرك ٚصٔٗ ٔٛعٗ

........................... ............................. .............................................. 1 

........................... ............................. .............................................. 2 

( اسم مفعول ثم  ُصغْ  -ٙ  فً جملة من إنشائك . أدخلهمن الفعل )أْكرم 
......................................................................................... 

 7يتجع/                                                                                                                                  

 
 
 (7 ) 

 عشرامتحان الصف الحادي 
 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ - هـ7ٖٗٔ/ٖٙٗٔ الّدراسً للعام

 التدرٌبً/الفصل الدراسً األول االختبار

 

ٔ٘ 



ٌّة  المـــــــادة: اللّغة العرب
 :ادسؤال السّ البالغة: السّ  :ارابعا 

 ما ٌأتً : أكمل -ٔ
هُ  استطعت     ما فؤادي فاهدمْ ٌقول الشاعر:  -أ  ْخرة مثل   سٌكون فإنَّ اءِ  الصَّ مَّ  الصَّ

  نوع أداة التشبٌه فً البٌت السابق ................................    
 فً العبارة السابقة هو .................. األركانوثب الطفل وثبة الغزال ( نوع التشبٌه من حٌث ) -ب 
 فً جملة أخرى. مشبها بهفً جملة و مشبهامن كلمة ) الصدٌق (  اجعل -ٕ

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

ٌّن -ٖ  نوع التشبٌه فً المثالٌٌن اآلتٌٌن:  ب
 َ اٌّثاي ٌرشثٍٗٔٛع ا

َْ اٌثشق فً اٌسحاب سٍف ِسٍٛي فً ٌذنَ  ..................  أ وأ

ُِ اٌماصٍحِ  ................... ب عٍٍىُ تاٌجّاعِح فإّٔا ٌأوً اٌزئُة ِٓ اٌغٕ

 
 التشبٌه التمثٌلً فً البٌت اآلتً إلى تشبٌه مفرد: حّول -ٗ

 الزرقِ  األعٌنِ  فً الكحلِ  لطخِ  بقٌةُ ... طالع   والفجرُ  اللٌلِ  سواد   كأنَّ 
............................................................................................. 

 المشبه والمشبه به فً البٌت اآلتً: وّضح  -٘
ا وإذا... صفاءً  رضٌتُ  إِنْ  كالماءِ  أ نا    ِخطتُ  م   لهٌبا كنتُ  س 

 اٌّشثٗ اٌّشثٗ تٗ

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

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

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

 
رركلمة ) أدخل -ٙ  .مجازيواآلخر  حقٌقً( فً مثالٌن من إنشائك أحدهما الدُّ

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

................................................................................................................... 
                  لكم التوفٌق والنجاح انتهت األسئلة سائلٌن هللا

 

 

ٔٓ 



 
 

 
 
 

 ف الحادي عشرالص   امتحاننموذج إجابة 
 م1035/1036 -هـ 3416/3417راسي للعام الد  

 األول/الفصل الدراسي ريبياالختبار التد
 المــــادة: اللــغة العـربيــــــة

   جةدر (60)ة: رجة الكلي  الد                                           ( صفحات  6 نموذج اإلجابة في ) تنبيه:
 

 
 
 
 
 
 
 

 1يتبع/
(1) 

 رجةالد   اإلجابة المفردة السؤال

عة
طال

الم
ال: 

أو
 

ل )
ألو

ل ا
سؤا

ال
55

ة(
رج

د
 

 5 استتثاتٔ 5

2 

 :ٌّتضح من خالل
 ة   لشواهد  ا ٌَّ ة   اتاإلنجاز  و التارٌخ ٌَّ ة  و العلم ٌَّ  .االقتصادٌة  و الفكر

  ة   رحالتالو فتوحاتال ٌَّ  .التجار

 ة   النجدات ٌَّ  .العسكر

 ن اإلجابة تعّد صحٌحة(جزءا م طالب) إذا ذكر ال

2 

3 
امتسثت اىقٌٞ ىذٙ اىشخصٞح اىعَاّٞح طاتعا عَاّٞا ٍّٞزٕا عِ غٞزٕا 

أّتجت إّساّا ٍتفزدا فٜ صفتٔ ٗخصائئ ٝعزفٔ ٍِ خثز اىتجزتح ف
 فٜ ٕذا اىَعْٚ(ىطاىة ٗعاصز ٍعاشٔ.  ) ٗتقثو إجاتح ا

2 

4 

ٜ   رجلا  تعث   -ٗسيٌ عيٞٔ هللا صيٚ-  ٍحَذ اىنزٌٝ اىْثٜ أُ ُٛرٗ  ىح
ً   ٝذعٌٕ٘ اىعزب أحٞاء ٍِ ّٜ  ٗأخثز فعاد ٗضزت٘ٓ، فسثُّ٘ٓ ىإلسل  اىْث

ُّ  ى٘ » ىٔ: فقاه تذىل ٗاىسلً اىصلج  عيٞٔ ُ   إٔو   أ ، ُعَا  سثُّ٘ك ٍا أتٞت 
 « ضزت٘ك ٗال

5 

 لّتقرٌببا السلطنة قٌام فً الواضح األثر له كان مما الوسطٌةٍثذأ    5
ٌّة الخالفات قهاتفر   التً الّدول بٌن  2 المعقَّدة. األزمات حلّ  فً أو الّسٌاس

 6 
 هللا حفظه المعظم سعٌد بن قابوس الّسلطان جاللة حب   ٌدل ذلك على

 نشر فً البارز ودورهم ،به واّتصافهم للّسالم العمانٌٌنو ورعاه
. المستوى على واألمن السالم ًّ  العالم

2 



ف الحادي عشر نامتحانموذج إجابة   الص 
راسي   م1035/1036 -هـ 3416/3417للعام الد 

 /الفصل الدراسي األولاالختبار التدريبي
 المــــادة: اللــغة العـربيــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 

 1يتبع/
 
 
 
 
 

 ( 1 ) 

رجة اإلجابة المفردة السؤال  الد 

ع 
تاب

عة
طال

الم
ال: 

أو
 

ؤال
لس
ا

 
ل )

ألو
ا

55 
ة(
رج

د
 

7 

 طريق: يتم نشر الّسالم عبر وسائل التواصل االجتماعي عن 
 .عدم نشر الشائعات، وكل ما ٌسٌئ للفرد أو المجتمع 

 .نشر الّتوعٌة والتوجٌه الّصحٌح للمفاهٌم والقٌم االجتماعٌة الحمٌدة 

  تثقٌف اآلخرٌن بعواقب الخالفات والصراعات والفتن التً ٌنشرها
 ون فً المجتمع.ئالمسٌ

 ( وٌكتفى باثتٌن ) ٌقبل ما ٌأتً به الطالب من إجابة صحٌحة

2 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ّٗصف )ٝنتفٚ تَثاه ٗاحذ ٗىنو ٌٍْٖ درجح
 

 اىَجتَع اىْفس
ٌعٌش مطمئّنا فً بٌته، 

ٌخشى التعّرض على  فال
ٌّاته. ممتلكاته  وخصوص

 

م دور فاعل على للّسال
 المجتمع من خالل
االستقرار واألمان، 
والنهوض باقتصاد البالد 
ًّ والفكرّي  و التقّدم العلم

لبلد فً واالرتقاء با
 مختلف المجاالت.

 

3 



ف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة   الص 
راسي   م1035/1036 -هـ 3416/3417للعام الد 

 /الفصل الدراسي األولاالختبار التدريبي
 المــــادة: اللــغة العـربيــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 

 4/يتبع                                                                                            
 ( 4 ) 

رجة اإلجابة المفردة السؤال  الد 

وال
ب 

ألد
ً: ا
نيا
ثا

ن
ص

ص
و

 

ي )
ثان
 ال
ؤال

لس
ا

8 
در

ت(
جا

 

 5 في مادة ]َن/ َأ / َي[ نأي  –نأى  1

 5 الحكمة 2

3 

 إرسال اإلنسان الفطن النبٌه الذي ٌدّبر أمره ال البلٌد األحمق . -

 إسداء النصح واإلرشاد لآلخرٌن بالموعظة والحكمة . -

 األخذ بمشورة أهل الحكمة والرأي  عندما تشتد األمور وتصعب. -

تعرض لحقوق اآلخرٌن بأي شكل من األشكال لما لها من عواقب عدم ال -
 الشقاق والفراق.

 االعتراف بملكٌة وحقوق اآلخرٌن الفكرٌة، فتنسب العلم واألمر لصاحبه. -

عدم الحرص الزائد على الشًء فكثرته تذهبه، وال تحكم على الناس من 
 ف درجة(لكل نص)يكتفى باثنين             مظهرها دون معرفة سرٌرته.

 (1وموافقا لموقف الحكمة( ) شرط أن يكون إيجابيا  رأي الطالب)وٌقبل 

2 

4 

 )نصف درجة(داللته        )نصف درجة(أسلوب األمر     
ل ر /َحكًٌما   َفأَرس    لَبًٌبا   َفشاو 

 الّنصح واإلرشاد أَهل ه     إ لى   الَحدٌثَ    صَّ َون  

 

5 

 5 

واإلفناء(  لً بثوب ٌلبس وبكائن له القدرة على القتلشّبه اللٌا –لبست اللٌالً  
 استعارة

ه  ) شّبه الدهر بثوب ٌلبس( استعارة.  فً  الَدهر    َوَسرَبلَنً   ق مص 
 شّبه األمر ببٌت له باب. استعارة – أَمر    باب   

 (الستخراجها نصف درجة وللشرح نصف درجة  ) ٌكتفى بواحدة

5 

 6 

ٌّة للنص:  من الخصائص الفن
 لغة الشعر الجاهلً تدل على نضوج التجربة الشعرٌة عند الشاعر. -

 االهتمام باللغة والقوالب أكثر من المعانً. -

ٌّة واحدة. - ٌّد بصٌغة إٌقاع  الّتق

 (ولكل درجة االستعانة بالمحسنات البدٌعٌة والبٌانٌة. ) ٌكتفى باثنتٌن -

2 



ف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة   الص 
راسي   م1035/1036 -هـ 3416/3417للعام الد 
 األول/ الفصل الدراسي ريبيداالختبار الت

 المــــادة: اللــغة العـربيــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5يتبع/
 

( 5 ) 
ف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة   الص 

راسي للعا  م1035/1036 -هـ 3416/3417م الد 
 / الفصل الدراسي األولريبيداالختبار الت

رجة ةاإلجاب المفردة السؤال  الد 

ص
صو

الن
 و
دب

األ
اً: 
اني
ث

 

لثا
ل ا

سؤا
ال

 8) لث
ت(

جا
در

 

 5 َنَشأَ َوَشبَّ  5

2 
، فحرصا من الكاتب على الرواٌة  ًّ تدل على أّن الحكاٌة قائمة أمر افتراضً خراف
الموثوقة ابتكر عبارة ) زعموا أّن...( وهً منسجمة مع طبٌعة الّسرد القائم على 

 الخارج. التسلسل الزمنً الذي ٌأتً من
2 

3 
مي إلى إصالح المجتمع بسياستو األّنو أول من طمع عمى العرب بهذا النهج، الرّ 

 وأخالقو عمى أفواه الحيوانات غير الّناطقة.
2 

 التخطٌط السلٌم للمستقبل المصاحب بالحذر والتأّنً . 4

 2 ) أو ما ٌأتً به الطالب بأسلوبه متضمنا اإلجابة الصحٌحة(

ٖ   اه  ٕا، فس  فنسز   ج  ىٚ اىجزّ إ ٗأشار  " 5  5 "ٍٔا ماُ فٖٞا عيٚ ٗج

نيا
 ثا
بع
تا

: 
ب 

ألد
ا ص
صو

الن
و

 
ظ 
حف
 ال
ع:
راب

 ال
ؤال

لس
ا

د4)
ت(

جا
ر

 
 

 الحفظ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٕ  ٔ  ٕ   ٖ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ    ٹٹٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
                         ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   

       چڀ     ڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڀٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ذا أخطأ الطالب أكثر من  آلياتدرجة، ويراعى أن تكون ا آية) لكل  مرتبة، وا 

 خطأ يحرم من الدرجة(

4 



 المــــادة: اللــغة العـربيــــــة
ؤال رجة اإلجابة المفردة السُّ  الدَّ

ف
ر ص 

وال
و 
ن ح
 ال
لثا
ثا

 
س 

خام
 ال
ؤال

لسُّ
ا

(
35 

ة(
رج

د
 

 
 

1 

 5 المسلمٌن  -أ
 5 خٌر       -ب

 5 مقتبسة     –ج 
 5  سفّاكٌن أوّفاك    س -د

2 
 5 .(½)وعالمة رفعه الضمة  (½) فاعل مرفوع -أ

 5 .(½)، وعالمة جّره الكسرة (½) أهداف: نائب فاعل مرفوع -ب
 5 (½)وعالمة جّره الكسرة  (½) مضاف إلٌه مجرور -ج

 – )½()كسرة( الناس   -)½(  )فتحة(نفسَ  -)½()ضمة( كالم   3
 2 ()½) تنوٌن فتح( صحبةً 

4 
 من التفاح.   أشد حمرة أو احمرارابعض الرطب  

 أو أي فعل مساعد ٌأتً به الطالب و ٌكون مناسبا. 
    (1( والتغٌٌر الحاصل فً كلمة أحمرله )1الفعل المساعد له )

2 
 

5 

 م االسم المشتق نوعه
 أو القارئ  (½اسم فاعل)

المساٌر أو 
 (½) المتعطش

1 

  2 (½مقروء) (½اسم مفعول)

2 

ْكَرم  6  (1)م 
 2 (1) .أي جملة مناسبة ٌأتً بها الطالب وٌكون استعماله فٌها صحٌحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6يتبع/
 

 (6 ) 
 ف الحادي عشرالص   امتحاننموذج إجابة تابع 

راسي   م 1035/1036 -هـ 3416/3417للعام الد 
 األول/الفصل الدراسي ريبيداالختبار الت

 ـغة العـربيــــــةالمــــادة: اللـ



 رجةالدَّ  اإلجابة المفردة ؤالالسُّ 

عا 
راب

غة
بال
ال

 
لسُّ 
ا

لسَّ 
ل ا

ؤا
س 

اد
(

51
ت(

جا
در

 
  

5 

اسٌ -أ  5 

 5 تيٞغ -ب

2 
 كالسالح فً المعركة( الصديق)المشبه  

 الوفً ( صديقي) الكتاب  المشبه به
 ٗىنو ٍَْٖا درجح صحٌحةو أو أي جملة مفٌدة 

2 

3 
 

 (1) تمثٌلً -أ
 (1) ضمنً -ب

2 

 5 اىفجز طاىع ماألعِٞ اىزرق أو س٘اد اىيٞو مثقٞح ىطخ اىنحو 4
 
 
5 
 
 
 
 

 اىَشثٔ اىَشثٔ تٔ
 )½(الماء

 أو
 لهٌبا

 أنا
 أو

 ضمٌر المتكلم فً )كنت(
  درجة )½(وله 

2 

 6 

 (1ٌمتلك الفتى دررا ثمٌنة فً خزانته ): الحقٌقً -
 (1) بتهم الخطٌب بالدرر فً خطتكلّ : المجازي -
 

 ٌأتً بهما الطالب وٌوضحان المطلوب.أو أي مثالٌن مناسبٌن 
 

2 

 
 

 نهاية نموذج اإلجابة
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