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               2017-2018 
 لثلثّاالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اامراجعة  –اللغة العربّية 

 __الّتاريخ :________ ___ (  6الّصف )   االسم :________________
 ( من َدرس ) تُ َفاحٌة ألربَ َعة :الّسؤال األوَّل أّواًل: القراءة:

 عّما يليها ِمْن أسئلٍة:أقرأُ احِلواُر ُُثّ أجيُب 

 : ماذا بَِيدي. ُقويل. هل َتعرفني ؟ األب  

 : َكيف أعرُف وأنَت تـُخفي َيَدَك خلف َظهرِك ؟ األم 

 : اُنظُري أوِ ل تُفاحٍة ِمن َشَجرتِنا . األبّ 

 : ما أمجََلها ! تُفاحٌة محراُء وطازَِجٌة . األم 

 َكثرياً ِمن أجِلنا .: تفضَّلي. ِهي َلِك، فأنِت تَتَعبنَي   األبّ 

؟الَّذي َقطع الت فاحة َمْن  -1  

 األُب هو ال ذي َقَطَع الت فاحة .

 ؟ ِلمن أعَطى األب التُّفاحة؟ وِلماذا -2

 ألهنا تتعب كثريًا من أجلنا . –إىل األم 
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 أِصُف التُّفاحة ؟ -3

 تـُف احة محراء وطازِجة .

 احلَديقِة َشجَرة َموز.َهذا احِلوار يَتحدَّث َعن : )أ( يف  -4

 )ب( َقطَعت األمُّ تُفاَحًة ِمن الش جرة.                              

َكثريًا ِمن أجِلنا.                                 ( √) )ج( تَتَعُب األم ُّ

َماذا قَالت األُم َعْن الت فاحِة؟   -5  

 قالت ما أمجلها ! تُفاحة محراء وطازَِجة .

 الّسؤال الثّاينّ: من درس ) اأَلَسُد والَفأرُ  (

 أقرأُ القطعة ُُثّ أجيُب عّما يليها ِمْن أسئلة:

كاَن فأٌر َصغرٌي يَعيُش َقريًبا ِمَن الغابَة، وذاَت يوٍم َخرَج الفأُر ِمن بَيتِه، و أَخَذ َمعه َشـبكًة َصغريًة.       
اجلَميَلة. َصَعَد الفأُر إىل الَفراَشة وَضرََبا ِبُكلِ  ُقوتِه، َضَرََبا َمشى الفأُر ََنو الغابَة لِيصطاَد الَفراشاِت 

ابلش بَكة، طاَرت الَفراَشة بَعيًدا، وََل ُُيسك َِبا الفأُر .. َوَوقـََعت الَشبكة َعلى أنِف األَسد. َغِضَب األَسُد 
أنَت لِتضرِبين َعلى أنِفي؟ ... فـََقال الفأُر:  ...........َوزَأَر ِبَصوتِِه الَقوي. امَسَك األَسُد ابلفأِر وقال: َمنْ 

م... وبَعد  أيُّها األَسُد الَعظيم.. اترُكين أذَهُب أان َصغرٌي وَضعيٌف وإْن َشاَء هللَا سأساِعُدَك يف َيوٍم ِمَن األّي 
م َع الفأُر َصوَتهُ القوي . َجرى الفأُر ََنَْو اأَلسَ  أّي  َع الَفأُر األسَد يَزأُر، َسَِ ِد، قاَل الْـَفـأُر: أَيُّها اأَلَسُد َسَِ

؟ اآلَن َستَـْعـرِ  ُف ماَذا َسأْخـرُِجـَك بِـُسـْرَعـٍة ِإْن َشاَء هللاُ.... أْسنـاين حادٌَّة، َهْل تَـذُكـر ِعـْنَدما َضِحـْكـَت ِمـين 
 بِـُسـْرَعـة، قَـطَـعَ الْـَفأُر َحـْبـَل الشَّبَـَكـِة بِـَأْسـنـانِـِه.. َقَطَع... يَـْفـَعـُل اْلـَفـأُر الـصَّـغـيـُر لِـيُـسـاِعـَدَك. َبدأَ الْـَفـْأُر َعـَمـلَـهُ 

 وَقَطَع.. َعـِمَل اْلفأُر فَـْتـَحـًة َكـبـيـَرًة... َوَخرَجَ األَسُد ِمَن الْـَفـْتـَحـِة. اآلن اأَلسـُد يف َسـالٍم.
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 ملِاذا َخرََج الفأرُ إىل الغابَة ؟ -1

 .َخرََج ليصطاد الفراشات اجلميلة 

 أيَن َوقـََعت َشَبَكة الفأر ؟ -2

 َوَقعت الش بكة على أنف األَسد .

 َماذا فـََعل األَسد ؟ -3

 َغِضَب األسد ، وزأَر ِبصوته القوي وقاَل : َمن أنت لَِتضرَبين على أنفي .

 بِـُسـْرَعـة ِإْن شـاَء هللا " ؟َمْن الْـقـائِـُل " أَيُـّهـا األَسـُد َسُأْخـرُِجـَك  -4

 القائل هو : الفأر 

 .َهذِه الِقص ة َتقول :   ) أ ( ال َتضِرب األَسَد على أنِفهِ  -5

 ( √) .ذي ُيساعُد الن اَس ُيساِعدُه الن اسُ ل  ا)ب (                           

 :أستخرُج من القطعة الس ابقة  -6

 األسد يف سالم .كلمة معناها : بَعيٌد َعن اخَلطر 

 عيشُ ي: َ  اُمضارعً  ِفعالً   َخرَجَ  ِفعل ماضي :  

 الغابة:   اََمرورً  ااَسً   ِمن:  َحرف َجـر 

 َفأرُمفرد )ِفئران(  :    القوي   عيف(:ِضد  )الض  
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  الّسيارة من درس :الّسؤال الثّالث

 :عمَّا يليها من أسئلة َأقرأُ الفقرَة الّتاليَة ُثَّ ُأجيبُ 

إىل وقٍت طويل، ، وكان الس فر حيتاُج احِلصان واحِلمار واجلََمل .قٍت بعيد كاَن النَّاُس يركبُونَ و  من       
الش ارِع  ، وهناك إشارات يفارة والط ائرة والقطار والص اروخ. واآلن يركُب الس يوكاَن املسافُر يتعُب يف سفره

معناه حتر ك ... الش ارِع مفتوح، والض وء األصفر معناه استعد ، والضَّوء  ، الض وء األخضرتُنِظم مرور الس يارات
رور، وأناألخضر معناه ِقفْ 

ُ
شاة، فاعرب ت تعرف نظام امل

ُ
 .الش ارِع من مكان ُعبوِر امل

 ماذا كان يركُب الن اُس قدُيًا ؟ -أ

 احِلمار واحِلصان واجلََمل .

 ما هي ألوان إشارات املرور ؟ -ب

 واألصفر واألمَحر .األخَضر 

 ماذا  أفعُل إذا كانت اإلشارة محراء ؟ -ج

 أقف .

 أستخرُج من الِفقَرِة مايلي :-د

 إىلحرف جر  الس فر  اَسًا      يركبون  فعالً 

 سي ارة  مفرد كلمة )سيارات(             بَعيد .  ضد كلمة )قريب (

 إشارات  ( مجع كلمة )إشارة            حَترَّك معىن كلمة )انطلق(

 احِلصان .كلمة َبا )الم قمرية (          الش ارِع َبا )الم مشسية ( كلمة
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 من درس القاضي الذّكي : الّسؤال الّراِبع

 :يت تليها إجابة صحيحةألسئلة الّ أقراُ الفقرة الّتالية ُثَّ ُأجيب على ا

الر ُجل، وسافرُت يف رحَلة، ورَجعُت من َوَضعُت نقوًدا ِعند هذا : له ، وقالَ َذَهَب اتِجٌر إىل القاضي    
 ؟ فقالَ أيَن أعطيَت هذا الر ُجل الن قود: الت اِجرَ  القاضيُّ  سألَ . ، فرفَض الر ُجل ذلكالس فِر، وطلبُت نُقودي

هل ما  الر ُجلَ  القاضيُّ  سألَ  .َشَجرة يف الص حراءالت اِجر مشيُت معه إىل خارِج املدينة وأعطيُتُه الن قود ِعند 
لشَّجرة يف ال ّي سيدي القاضي ما أخذُت منه نُقوًدا وال رأيُت تِلك ا :الر ُجل ؟ فقالَ وله الت اِجر صحيحيق

 .حيايت

أعطيته الن قود أم دفنت نقودك ِعند  : أفقال القاضي للتَّاِجر: ِاذَهب إىل تِلك الشَّجرة، وستتذكُر هناك
 الشَّجرة وَنسيت ؟!

، إىل الر ُجلِ  ت طويل َنظَر القاضيُّ . وبعد وقٍ بني الن اس حيكمُ  ، والقاضي  ي  َجَلَس الر ُجل قريًبا من القاض
 اآلن ؟  صاحُبك إىل الشَّجرةِ  : هل وصلَ وسأله فجأة

 : ال فهي بعيدة .الر ُجل فقالَ 

الن قود : نـََعم أخذُت منه اجر أعطاك الن قود ِعند الش جرة. خاَف الر ُجل وقالَ . الت  : أنَت ِلصٌ القاضيُّ  قالَ 
 .أخذت منه الن قود ِعند الش جرة ....

 ؟ ما هو عمل القاضي   -1
 القاضي حَيُكُم َبني الن اس .

 أيَن أعطى الت اجر الن قود للر جل ؟ -2
 خارِج املدينة ِعند َشجرة يف الص حراء .

 هل اعََتَف الر ُجل أبنه َأَخَذ الن قود من التَّاِجر ؟ -3
 نَعم .
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 الِقصَّة ؟ ما هو ِعقاب الل ص يف هِنايَة -4
 الس جن 

 جابَة الّصحيحة من بني األقواس :أختاُر اإل-5

 أسلوب أمر( –أسلوب نداء –. )اسلوب استفهام أسلوب استفهام أين أعطيَت هذا الرَُّجل الن قود-1

 مجيع ماسبق ( –الُعملة  –. )املال مَجيع ما َسبق كلمة نُقود معناها-2

 أمر ( –ُمضارِع  –ماضي . ) ماِضي الِفعل )َذَهَب ( نوعه-3

 حرف جر(–اسم إشارة  –. )اسم موصول .اسم إشارَة  كلمة )هذا (-4

 مجيع ماَسَبق ( –يواِفق  –. )يَقَبل مَجيع كما َسبق ِضد كلمة )يرُفض (-5

 ضمري غاِئب( –ضمري ُُماَطب  –. )ضمري ُمتكِلم  ضمري ُُماَطب كلمة )أنَت (-6

  ُجحا : من َدرس ِِحارؤال اخلاِمسالسّ 

 :االيت تليه ألسئلةِ على ا أقراُ الفقرة الّتالية ُثَّ ُأجيبُ 

فقال ابُنُه: أذهُب معَك. َفقاَل ُجحا: ّي ابين الس وُق  .اَت يوم: أان ذاِهٌب إىل الس وقِ قاَل ُجحا البنه ذ     
ّي أيب، وسأمشي خلف  قال ااِلبُن: ِاركْب احِلمار .عِجُب الن اس، وال شيء يُ بعيدة، وِعندان مِحاٌر واِحد
َبت ِامرأة ، َغضِ االبُن َخلَف ُجحا ََنوا الس وق. مرَّ ُجحا بَِبعِض الن ساء ومشى ،احِلمار. رَِكَب ُجحا احِلمار

 ، وقالت أيُها الرَّجُل َكيَف تَرَكُب احِلمار َوتَتُُك ابَنَك الصَّغرَي ُيشي ؟!وصاَحت يف َوجِه ُجحا

 ُجحا بَعَض الن اس يف . قاَبلَ مار، وقال اِلبنه: ِاركب ّي اِبين وسأمشي خلَفكنـََزَل ُجحا من على احلِ      
ِكَب ُجحا   رَ ؟!رحِلما: كيف ََتشي أيُّها الر ُجُل الَكبري وابنك يسَتيح فوق االطَّريق، َنظَر إليه الن اس وقالوا

! كيف وقالوا أنتما ال ََتافاِن هللا ء. َخرََج األصدقا ُجحا وابنه جبماعة من األصدقاءوابُنُه فوق احِلمار ومرَّ 
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، وابُنُه ُغصًنا قوًّي من َشَجرة، وَرَبَط بِِه احِلمار أَخَذ ُجحا . الضَّعيفَ ترَكُب أنَت وابُنَك َهذا احِلمار الصَّغريَ 
 .ها إىل الس وقِ ُه احِلماِر واّتَّ ، ُُثَّ مَحََل ُجحا وابنُ الط َرف اآلَخر، ومَحََل ابنه وَضَع طََرف الُغصِن على َكِتفهِ و 

َمَع النَّاُس َحوَل ُجحا وابنِه، َضِحَك الن اس وقالوا: ملاذا حيِمالن ، واجتَ اقََتََب ُجحا وابنُه من الس وقِ      
: َهل َصد قَت اآلن ما قُلته لك؟ ال شيء ىل ابِنِه وقالَ إ، َنظََر ُجحا احِلمار هكذا؟ ُجحا ََمنوٌن وابُنُه َمنونٌ 

 !يُعِجُب الن اس

أين َذَهَب ُجحا وابُنُه ؟-1  

 إىل الس وق

ما الِفكرة الر ئيسية يف الِقصَّة ؟ -2  

 ال شيء يُعِجُب الن اس .

َكم مِحار ُيَتِلك ُجحا وابُنه ؟-3  

.مِحار واِحد   

هل ذهبا ُجحا وابُنُه الس وق ابلس يارة ؟-4  

 ال 

 :َأسَتخرُِج من الفقرة ما يلي-5

 ارَكبِفعل أمر -2                 أان  اُمتَكِلمً  اضمريً -1

 َكيَف .:  أداة استفهام -4           َخلفَ  لمة )أمام ( ِضد كَ -3

 يفحرف َجر  -6           الس وق . ُمفَرد األسواق -5
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 اثنيًّا: املهارات النَّحوية:

  :أحّددُ الفعل ونوع الفعل يف كّل من اجلمل الّتالية -1
 ِفعل ُمضارِع  ، نوعه:  َيشرُب    الفعل:َيشرُب الولُد احلليَب .  -2
 ِفعل ماضي . ، نوعه:      َكَتبَ    الفعل: . َكَتَب الط اِلُب الد رسَ  -3
 ِفعل ماضي . ، نوعه:َرَسَم          رسَم الت لميُذ لوحًة . الفعل : -4
 ِفعل أمر . ، نوعه:        ارُسم         . الفعل  شجرةً  ارسمْ  -5
 ِفعل ُمضارِع . ، نوعه:          تنامُ    الفعل :.  رًاتناُم البنُت ُمبك   -6

 :ة ( فيما يلي، وأبنّيُ الّسببفعليّ  –امسّية  أبنّيُ نوع اجلمل ) -2

 .مُجلة اَسية ألهنا بدأت ابسم . . املعل م جيلُس يف الص ف   -1
  مُجلة اَسية ألهنا بدأت ابسم . األوالُد يلَعبوَن يف احلديقِة . -2
 مُجلة ِفعلية ألهنا بدأت بِفعل .تطُبُخ أُم ي الط عام .  -3
 مُجلة ِفعلية ألهنا بدأت بِفعل . .يعرُبُ الر ُجُل الش ارَع  -4
 مُجلة اَسية ألهنا بدأت ابسم .هذه الط بيبة ماِهرة  -5

 3- ُأكمُل بوضع اسم اإلشارة املناسب:

  هؤالء (  -هااتن    -َهذان    -    َهذهِ     -هذا   ) 

تِلميٌذ َُمتهدٌ.  هذا -1 

تِلميذٌة َُمتهدةٌ.  هذه -2 
أوالٌد يلعبون .  هؤالء -3  
بِنتان ُمهذ بتان . هااتن  -4  
 ولدان يلعبان . هذان-5
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 أكمُل بوضع اسم املوصول املناسب يف الفراغ : -4

 اّلاليت ( –اّلذين  –الّلتان  –اّليت  –اّلذي  )
ُتَـَعل ُم هوَ  -1

 َحِفَظ الُقرآنَ  .  ال ذي  امل
 كانت يف املشفى .   ال يتذهبُت مَع الط بيبِة  -2
َُعل مات  -3

يت شاهدُت امل قَصِف .الال 
َ
 َّتِلسَن يف امل

لَعِب . ال ذينلعبُت مع األوالِد  -4
َ
 يلعبوِن يف امل

 جيِلساِن يف الص ف .  الل ذان جاَء الط البان -5

ترُكضان يف الش ارِع .  الل تانجاءت البنتان  -6  

 أختاُر الّضمري املُناسب للجمل فيما يلي ممّا بني القوسني : -5

 مها (  –هو  –.                             )هي  ابلكرةِ  يلعبُ  هو -1
 أنتم (  –أنِت  –ترسُم لوحًة .                                )أنَت  أنتَ  -2
 أنتم (  –َنن  –نكتُب الد رَس .                             )أان َنُن   -3
 هي (  –هن   –تدخلَن إىل الص ف .                        )هم ُهنَّ   -4
 أنَت ( –أنتم  –تشرابن احلليب .                            )أنتما  تماأن  -5

 

 
 

 
 
 
 

املناسبة مما يلي ووضعها اي أصدقائي ساعدوين يف اختيار أداة الّسؤال هيا 
 يف مكاهنا املناسب :

( مىت ، ما ،كم   ، َمن ،كيف   ،) ملاذا   

حالك ؟ َكيفََ -1  

اَسك  ؟  ما -2  

عمرك  ؟  َكم -3  

  

هو حاكم إمارة ديب ؟ َمن -4  

 تنتهي احِلصَّة ؟ متى  -5

؟  َل تكتب واجبك لماذا -6  
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 َأَضُع الكلمات الّتالية يف مكاهنا املٌناسب :

 
ساعة . –مشعة  –َمرَّة  –تـُف احة  -املفَرد :  
ساعتان . –مشعتان –َمراتن  –تـُف احتان  -املثىن :  

ساعات  . –مشوع –َمرات  –تـُف اح  -اجلمع :  
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 اثلثًا: ) التَّعبري اإلبداعي ( :
أكُتُب يف موضوع واِحد من املواضيع التَّالية :-  
التَّالية وأُكون فقرة ُمَتاِبطة املعىن وُمفيدة :أَُرِتُب اجلُمل  -1  

 
 
 
 
 

 

 

( َوَقَع على األرِض بدراَجِته . 2)   

( َشَكَر األب الرَُّجل على ُمساَعَدته . 5)  

( كان حممد يلعب ابلدَّراجة يف الشَّارع .1 )  

( َمَر َرُجل فوَجَد حممد ُمصااًب ، فاتصل ابإلسعاف .  3)  

( حضرت سيارة اإلسعاف ِبسرعة وأوصلته إىل املستشفى . 4)    

بعد أن قمنا بَتتيب اجلُمل هيا بنا نكتب اجلُمل مرتبة يف فقرة مَتابطة املعىن .-  

كاَن حُمم د يَلَعب ابلد راَجة يف الش ارِع ،ُُثَّ َوَقَع على األرِض بدراَجَته ، مرَّ َرُجل فَوجَد حممَّد 
ستشفى . ُمصااًب ، فات َصَل 

ُ
ابإلسعاف ، َحَضَرت سيارة  اإلسعاف ِبسرَعة وأوَصَلته إىل امل

 َشَكَر األُب الر ُجل على ُمساَعَدته .
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اكتب عن نفسك فيما ال يقل عن ثالثة أسطر موضًحا ما يلي :-2  
والبلد اسم بلدك  -.           مدرستك-ف ك .       ص-عمرك .      -اَسك .       -

صف معاَل بلدك.-     .ايل  تعيش فيه  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 رابًعا: املهارات اإلمالئية:

 الصَّحيَحة ممَّا يلي :أختاُر اإلجابة -1

بَتدأ - 1
ُ
بَتِدئ ( –املبَتَدأ  –)املبدأ  .      أحد أركان اجلُملة االَسية امل

ُ
امل  

السَّماُء ( –) أَساء    صافيٌة .                       الس ماءُ  -2  

تتاءخر ( –تتأخَّر  )    يف عمل واِجباتك .        تتأخَّر ال -3  

 مساًًئ ( –مساًء  .         ) مساءً  يعوُد أيب من العملِ -4

 َبَدأَ ( –اَبدأَ  الب اجِلد  واالجتهاد .         )الط   َبَدأَ  -5

 شتاًء ( –شتاءن  .                ) ِشتاءً ابرد  اجلوُّ  -6

 الطاءرة ( –الط ائرة  )     يف منتصف الليل .   الط ائرةهبطت  -7

 تؤجل ( –توءجل  )        عمل اليوم إىل الغد .     تؤج ل ال  -8
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 الّّتمجة : -2

 اإلجنليزية : اللغة إىل اجلمل الّتالّية مترج-1

 أصَبَح األَسد صديق الفأر .-1

-THE LION became a friend of the mouse . 

 فَضلة .التـُّف اح فاكهيت امل-2

-Apple my favorite fruit . 

 بني الن اس ابلعدل .اضي حيكُم الق-3

-The judge rules among the people  

 :ةالعربيّ الّلغة إىل  اجلمل الّتالّية ترجم-2

1- HOW WOULD A WEAK SMALL MOUSE HELP ME!?  

 َكيَف ُيساِعدين فأر صغري ضعيف !؟

2-passengeres on the bus. 

 الر كاب يف احلاِفلة .

  :اخلط :خامًسا

 :الّتايلُأحاكي النَّمط 

 .َمن َجدَّ وَجد وَمن َزرََع َحَصد

 


