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وزارة          التربية                                                                                               

  درجة 60الدرجة الكلية :                                   ارك الكبير التعليميةبمنطقة م           
 صفحات       6األسئلة  في                                    التوجيه الفني للغة العربية             

م            2018-2017امتحان جتريبي  للفرتة الدراسية الثانية                      
 (1ج )النّموذ -        يف مادة اللغة العربية )الصف السادس(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           درجة ( 29)                                                         أواًل : الكفاية العامة )القراءة واملشاهدة (:

 درجات ( أربع)                        بعده ي ، ثم أجيب عن المطلوبيلأنا اقرأ ما        :السؤال األول 

اولل َّللاهِ  -صلى هللا عليه وسلم -بن مسعود رضي هللا عنه عن رسول هللا َعْبِد َّللاهِ عن      -َقالَل  َقالَل َرسل
ل َعَلْيِه َوَسلهَم   َصلهى ، َوِاَّه لْلِباوه َهْداِدِ ََِلاى لْلَ نهاِ ، )  ) - َّللاه اْدَق َهْداِدِ ََِلاى لْلِباوِِّ ْدِق، َفاَِِّه للصِّ َعَلْيكلْم ِبللصِّ

يًقل، َوِايهلكلْم وَ  ْدَق َحتهى يلْكَتَب ِعْنَد َّللاهِ ِصدِِّ جللل َيْصدلقل َوَيَتَحوهى للصِّ ََ َهْداِدِ ََِلاى َوَمل َهَزللل للوه ِِ ، َفاَِِّه لْلَكا ََ ِِ لْلَكا
ََ َحتهى يلْكتَ  ، َوَيَتَحوهى لْلَكِِ َل لل َيْكِِ جل لبلْلفل لوِر، َوِاَّه لْلفل لوَر َهْدِدِ ََِلى للنهلِر، َوَمل َهَزللل للوه ِه ِ َكا  (ل  (َب ِعْنَد َّللاه

 .مسلمله و ر 
 ( : 3-2املعيار)  - أ
 (1)                   :  من بين االختيارات اآلتية :  ( المكانة العظيمة للصادق عند هللا ) تشير إلىالعبارة التي  -1

ْدِق  اا           ْدَق َهْدِدِ ََِلى لْلِبواا َ                  .               َعَلْيكلْم ِبللصِّ  .                                    َّه للصِّ

يق اا           ْدقَ   -                         .        لً يلْكَتَب ِعْنَد َّللاهِ ِصدِِّ  .  َوَيَتَحوهى للصِّ

 
ُجُل يَْكِذبُ  )أختار داللة ما يناسب العبارة  -2                               (1) :                 كما فهمت من الحديث الشريف  ( َوَما يََزاُل الرَّ

 : في االستمرارهي           

  الغش -                                        الكذب   -                         

  إيذاء الجار   -                                     النفاق  -                         

 (2)                                                                                                 (:  1-2املعيار ) -ب

                                                                                                                       :    في جملة مفيدة من النص السابق لغرض الرئيساأستخلص  -

..........................................................................................................................................................................                          
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                         درجات ( 4)      : بعده ي ، ثم أجيب عن المطلوبيلأنا اقرأ ما     (: 2-2 ):  املعيار الثانيالسؤال 
هاا ها وموقعِ ها وخصائِصاها ومسااحاتِ فيما بينها في تكوينِ  تختلفُ  جزر   عدةُ  الكويتيةِ  اإلقليميةِ  في المياهِ  نتشرُ " ت

 ر وعوهااة وأم الماارادمِ بَّاافيلكااا ووربااة و كُ  بوبيااان ، وجاازرُ  وهااي : جزياارةُ  جاازر    تسااعُ  فهناااكَ  ؛ االسااتراتيجي

، فيماا العاصامة محافظاةِ  ضمنَ  ، جميعها تقعُ  مساحةً  الكويتيةِ  الجزرِ  قاروه وهي أصغرُ   ومسكان وأخيراً جزيرةُ 

الكويتياون أ  جزيارة، فيماا  لام يساتوطنْ و  .ظاة الجهاراءفمحا ن تقعاان ضامنَ ياللتا ورباة و بوبياان عدا جزيرتي

 ". الغزو العراقي للكويت اثبعد أحد غير مأهولة   ، لكنها أصبحتْ جزيرة فيلكا عدا

 (1)                       :التي ترتبط بمجال ) موقع الجزر ( ووردت في النص  معلومةال أختار مما يلي :  -1

 . جزيرتين عدا محافظة العاصمة تقع ضمنالكويتية  الجزر  -   

 .و كانت المأهولة فيلكا‘ جزيرة بوبيان أكبر الجزر الكويتية  -   

 .في المياه اإلقليمية الكويتية مختلفة التكوين والمساحة الجزرنتشر ت -             

 . جزيرة فيلكا الكويتيون أ  جزيرة، فيما عدا لم يستوطنْ  -

 

                                                                                (1)                                 :التي ترتبط بمجال ) السكان ( ووردت في النص  معلومةال أختار مما يلي :  -2

 .من ناحية المساحة  تختلف فيما بينها الكويت جزر -      

 .كانت جزيرة فيلكا قبل الغزو مأهولة بالسكان  -

 .ظة الجهراءفمحا تقعان ضمن  وربة و بوبيان اجزيرت  -        

 .مساحةً  الكويتيةِ  الجزرِ  هي أصغرُ قاروه   جزيرةُ   -  

 

 (1)                                    . (الغزو العراقي للكويت أصبحت غير مأهولة بعد أحداث جزيرة فيلكا) -3

  العبارة التي تساعد على فهم المعلومة السابقة هي :                        

 م . 1991عام براير ففي  من الغزوحررت الكويت ت -

 م. 199عام  الغزوبعد  للدمار طق الكويتمنا تعرضت  -   

 .في التحرير وقفة صادقة حق الكويت وقف العالم كله مع  -       

  .زمة أرو  أمثلة التضحية والفداءضرب الشعب الكويتي وقت األ -                                

 

 (1)                                                            .(  هي أكبر الجزر الكويتية جزيرة بوبيان  ) -4

 العبارة التي تساعد على فهم المعلومة السابقة هي :                        

ً فيلكا  كانت جزيرة -                . بحريّة محطة تجارية قديما

 .وأكثرها توغال في الخليج ه أصغر الجزر الكويتيةقارو -                                         

      .                ليج تقع جزيرة بوبيان في أقصى شمال غرب الخ -                                          

  كم مربع . 890 تبلغ مساحة جزيرة بوبيان  -        
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 السؤال الثالث :  أنا اقرأ ما يلي ، ثم أجيب عن المطلوب بعده :              )مثاني درجات (            
  املعيار )4-2 ( : 

 أكتب في كل فراغ مما يأتي ما هو مطلوب : -

  (1)                                                .............................................................. : كلمة )متباينة (  منالمترادف  -1

 (1)                                                  ...............................................................................الضد لكلمة ) سهولة ( :   -2

                                       (                         1)                                                       ..............................................................المفرد لكلمة ) مكائد ( :   -3

                                             (1)                                                      .............................................................. :  الجمع لكلمة ) جذ  ( هو -4 

 (2)                         :من المجاالت اآلتية في مجالين سياقين مختلفين في  ( نشركلمة )  أوظفأنا  - 5

 الصناعة (  –التجارة  –) اإلذاعة                                                  

 .............................................................................................................................................................   :(............................................في مجال ) الجملة األولى-

 ................................................................................................................................................................ :(............................................)  في مجال الجملة الثانية-

ً تصريفأكتب  - 6 ً مناسب ا  (2)                                     لكلمة ) وضع ( في الجملتين اآلتيتين :  ا

 ) في مجال الرياضة (      . عن الرياضة في الكويتمثيراً .......................................................................قرأت -
 ) في مجال األخالق (                         . في أخالقه  ....................................................................... المنافق-

 )مثاني درجات (                :بعده  ي ، ثم أجيب عن المطلوبيلأنا اقرأ ما     :   الرابعالسؤال 

 : أقرأ النص اآلتي ، ثم أجيب عن المطلوب بعده اأن              ( : 7-2 ) املعيار -أ 
 

 متفقررر ا   مرررم ال يررر ل    ررر     فررر  لي ررر    -  ررر   رضررر  ل   - برررم الب ررر   المررريم يم  مررر    أميررر    " خررر         

فيررر  أمررريم  فسرررم   ، فررر م  م ررر  ،  مضررر  ب  لرررر   رررم ر   بررر  م    ع   مرررم ال  ررر فررر أي بيتررر    ،  المسررر ميم أحررر ا   

ررر فرر م  م رر   قرر    ،  ق  رر ا   رجرر    ي رأ،  امرر أ     قررر م    مررم الد ة رر    ؟ "فقرر   لرر   " رجرر    ال جرر    م  لرر   " م 

 قررر      " امررر أ  خرررتمب    ؟ "قررر       " فمررر   ررريا ا مررريم     . قررر       مرررم فضررر     صررري    ؛ المررريم يم إلرررم أميررر   

   ال ......................  " ق     ؟ "       أح      " فه    ق     ) ألر ال الة  (" أخي   ال  ق  

 (2)      اآلتية :االستفهام مستخدماً أداة من أدوات  يعكس فهمي للنص السابق في لغة سليمة أصوُغ  سؤاالً -أ

                                       (َمْن  –لماذا  - أين  –متى  –) ما                                            

 ..................................................................................................................................................................................................................................... :السؤال 

              (2):     اآلتية  أدوات االستفهام  دماً إحدىمستخ (ليةوتحمل المسؤ)في مجال  يثر  النص سؤاالً  أصوغُ ـ ب 

 (  َمنْ  -كم  –متى  – أين –كيف   -) ماذا 

    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  السؤال
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 :    (5-2 ):  املعيارب
 (2)                                                          :    جملة مفيدة ي للنص السابق فلفكرة الرئيسة أصوغ ا -1

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

 (2)                                             :من النص السابق في جملة مفيدة  جزئيةفكرة  أصوغُ  - 2

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

 درجات ( مخس)                         أجيب عن المطلوب:ي ، ثم يلأنا اقرأ ما    : اخلامس السؤال 

                                                        (: 8-2 )املعيار 

 إلى القلمِ  منسوب   في الدهرِ  فالحكمُ    األممِ  تقوى شوكةُ  ــلمِ الع وةِ ــبققال الشاعر :   ( أ)

  اللِ ــــوإق على جهل   ك  ـــلن مُ ــلم يب   مُ هُ لكَ مُ  يبني الناسُ  والمالِ  بالعلمِ قال الشاعر :   ( ب)

 (1)                           يارات التالية :السابقين من بين الخالنصين  بينأحدد الموضو  المشترك  -1  

 التواضع ( –           العبادة  –     المال    -           العلم )                        

  (2)                                                    :ما يراه كل بيت تجاه الموضو  المشترك بينهما   أبين -2  

  ....................................................................................................................................................................................................................................  أن العلم رىيالبيت األول : -

 ............................................................................................................................................................................................................................ أن العلم  رىي البيت الثاني : -
                

 (2)        مع التعليل :                                                               أبين الرأ  الذ  أرجحهُ  - 3 

 ..............................................................................................................................................................................................................الذ  أوافق عليه هو : الرأ     -

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................  التعليل : -

                                      درجة (                                                            31 )                                                           :    الكفاية العامة الكتابة  –ثانيًا 

   درجات ( 10)                                                           ( : 1-5-3: ):  املعيار السادسالسؤال 
 (1)                                     االسمية التالية ، وأغير ما يلزم .الجملة حرفاً ناسخاً على  دخلُ أُ  -1

                     .......................................................................................................     هماان في حياة صديقمؤثر انالصديق -

 (1)                                                                      :  التاليةفي الجملة خطأ  الأصوب   -2

 ...................................................................................... التصويب :    . بطالبه  مهتّماً  معلَم لعل ال    -
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                      (1)                              ، وأغير ما يلزم:في الجملة اآلتية  اناسخ فعال ناسخ بالحرف ال ستبدلُ أ -3

 ..................................................................................................................... (إن بَر الوالدين طريق  للجنة.)    

ً مناسب اً خبرأضع  -4 ً مضبوط ا  (1)                                                                        :      ا

 . على صالتهم   .................................... المؤمنون  ما زال  -

 ( 1)                                           مناسب مضبوط :       بنعت في الجملة اآلتيةأمأل الفراغ  - 5

  مع أسرتي في البر  ......... .............................................قضيت يوما  -

ً ( في جملة مفيدة من إنشائي  واسعةأوظف كلمة )  - 6 ً  بحيث تكون نعتا  (1)لما قبلها :            مناسبا

     ...........................................................................................................................................................الجملة :  

 (2)                                في الجملتين التاليتين بصورة صحيحة : الحال بين القوسين أضبط  - 7

 .................................... .                         الضبط  : (خاشعة)تقف المسلمة في الصالة  -

 .....................................      الضبط  :  ( منتبهات)تجلس التلميذات المجتهدات في الفصل  -

 

 (1)                               : بوضع خط تحتها  في الجملة التالية مة الدالة على الحاللالكأحدد   - 8

 ..........................................................................            جلس الشاعر على شاطئ الخليج متأمالً . -

 
 

 (1)                                          : في جملة بحيث تكون حاالً مضبوطة) سعيد ( كلمةأوظف  -9

     ...........................................................................................................................................................  الجملة :

 )ست  درجات (                                          :(  2-5-3: ):  املعيار السابع السؤال 
 (3)                                              صحيحة .     ن األسماء التالية تنوين فتح بصورةأنوِّ  (1) 

  ماء         بيت                     مدينة                                        

                 ...............................                          ...............................               ............................... التنوين بالفتح :

 (1)                    . ، وأمأل الفراغ في الجملة اآلتية منونة بالفتحأختار الرسم الصحيح للكلمة ال (2)
                        

                 

 دواً (  -   أً دو  -دواءا  -دواًء    ) رغبة في الشفاء .  ............................... المريض شرب -

 

                                                                (2)                                              .  مراعياً الخط الجميل التالية بخط النسخ الجملةَ  أكتبُ ( 3)

  دّل على خير فله مثل أجر فاعله من                                     

............................................................................................................................. ..............................................................  
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 درجة ( 15)                                                             (   1-3)   ::  املعيار الثامن السؤال 

               فااي واحااد ماان الموضااوعات كلمااة (  96) مااا يقااارب  سااطرثمانيااة أنصاااً إنشااائياً فااي حاادود  أنااا أكتاابُ 

عالماات مستخدماً ،  ، وجودة األسلوب والفصاحة هوتسلس مراعيا وضوح الفكر وترابطه، اآلتية  الثالثة

 .   نحواً وهجاءً  ، وسالمة اللغة الترقيم

الموضو  األول :تحتّل الصداقة في حياة الناس مكانة عظيمة ؛لما للصديق من أثر فاعل في حياة صديقه ‘ 
 خبرتي معشهداً بمست ‘اختيار األصدقاء وضرورة التدقيق في ‘  تهاأهمي و مفهوم الصداقةكتب حول أ

  . أصدقائي

الموضو  الثاني :  لم يعان   أحد في تربية األبناء مثل األم ‘ فلها الدور األعظم في بناء أبنائها جسما ونفسا 
 ً   . هامواقف تدل على وفائي لبمستشهداً ‘  تجاه أميأفكاري ومشاعري  و )األم(ورأكتب حول د‘  وروحا

 

الموضو  الثالث :  بدأ العمل التطوعي يلفت أنظار الناس اليوم أكثر من أي وقت مضى ؛ نظراً لما يؤديه 

 و، تهأهميو  همفهوم  طوعّي وكتب عن العمل التأ ...ن أدوار اجتماعية و إنسانية راقية .المتطوعون م

... تطوعيالمشاركة في عمل نصيحتي ألصدقائي حول  و ، هعالقتي بو هأشكال  

 

 ............................................................................................................أختار موضوعي عن
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............................................................................................................................................................................................................................................

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

 انتهت األسئلة


