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 .درجة 92( القراءة واملشاهدة ) الكفاية العامة . أوالً 

 (  1-9) املعيار  -أ

ٍء َعَسى َأْن َيُكنُّ َخْيًرا َيا َأيَُُّها الَُِّذيَن آَمُنوا َلا َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوَلا ِنَساٌء ِمْن ِنَسا"  :قال تعاىل 

َيا َأيَُُّها  )11(ْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَُّاِلُموَن َوَلا َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإمَياِن َوَمْن َلْم َيُتِمْنُهنُّ 

ٌم َوَلا َتَجسُُّسوا َوَلا َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه الَُِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا ِمَن الظَُّنُِّ ِإنُّ َبْعَض الظَُّنُِّ ِإْث

 .سورة احلجرات. )11) َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتُُّقوا اللََُّه ِإنُّ اللََُّه َتوُّاٌب َرِحيٌم 

 (  2)                                           . ةاستخلص الغرض الرئيس للنص القرآني السابق يف مجلة مفيد -0س

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

 ( 3-9) املعيار  -ب
اللَُُّه الَُِّذي  (06)ْم ِإنُّ الَُِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَُّم َداِخِريَن َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُك" : قال تعاىل 

ُْْكُرَجَعَل َلُكُم اللَُّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََُّهاَر ُمْبِصًرا ِإنُّ اللََُّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النُّاِس َوَلِكنُّ َأْكَثَر َذِلُكُم اللَُُّه َربُُّكْم  (01)وَن  النُّاِس َلا َي

اللَُُّه الَُِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ( 06)َكَذِلَك ُيْؤَفُك الَُِّذيَن َكاُنوا ِبآَياِت اللَُِّه َيْجَحُدوَن  (01)َخاِلُق ُكلُِّ َشْيٍء َلا ِإَلَه ِإلَُّا ُهَو َفَأنُّى ُتْؤَفُكوَن 

ُهَو اْلَحيُُّ َلا ِإَلَه (06)ْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَُّيَُِّباِت َذِلُكُم اللَُُّه َربُُّكْم َفَتَباَرَك اللَُُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي َقَراًرا َوالسَُّماَء ِبَناًء َوَصوََُّرُك

 سورة غافر(. 06)ِإلَُّا ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الدُِّيَن اْلَحْمُد ِللَُِّه َربُِّ اْلَعاَلِمنَي 

 .أختار اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املقدمة فيما يأتي -1س

 (  1)          " َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنُّ الَُِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَُّم َداِخِريَن َوَقاَل :"يْري قوله تعاىل  -أ

 .عةأن الدعاء طاعة تعبدية ناف -

 .أن دالئل قدرة اخلالق يف الكون كثرية -

 .أن اهلل موجود ال يغيب -

 .أن اهلل قادر على كل شيء -

 ( 1)                                                                               : يْري إليها قوله تعاىل ( التنزيه والثناء ) داللة  -ب

 " بُِّ اْلَعاَلِمنَياْلَحْمُد ِللَُِّه َر"  -
 " َفَتَباَرَك اللَُُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي"  -

 " َلا ِإَلَه ِإلَُّا ُهَو َفَأنُّى ُتْؤَفُكوَن"  -

ُْْكُروَن" -  " َوَلِكنُّ َأْكَثَر النُّاِس َلا َي
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  (  8-8)املعيار 
 .أقرأ الفقرة اآلتية ثم أجيب عما يليها من أسئلة* 
ُّْأن، وبها تسمو احلياة وترتقي نيُّة، وأخالقيُّة، ودينيُّة عظيمة، وسامية املعاني واجلمالالصُّداقة قيمة إنسا ) -أ ، والصُّداقة عالقة  ، كبرية ال

خلق اإلنسان ليكون كائنًا وألنُّ اهلل سبحانه وتعاىل . و اإلحساسات وثيقة بني شخصني أو أكثر، وهي عالقة متبادلة، وانسجام كامل يف املْاعر 

السُّيئة تنتهي بسرعة أنواع فالصداقة والصُّداقة . ليّْكل اجملتمع املتكامل إجيابيا، بل يتفاعل مع من حوله  ال يقدر العيش مبفرده ، ًااجتماعي

أن حنسن اختيار  وفعلينا اكتساب األصدقاء، ،كانتهاء فقاعة املاء أو الصُّابون، وعلى عكسها تكون الصُّداقة اجليُّدة فهي جتعل احلياة مجيلًة 

إذا مل حنسن اختيار الصُّديق انقلبت الصُّداقة إىل  فإننا، " قل لي من صديقك، أقل لك من أنت:" وقدميًا قالوا صُّديق، ألنُّ الصُّديق مرآة لصديقهال

 .( عداوة

 ( 1)             (.باجملال االجتماعي ) أحدد من اخليارات اآلتية املعلومة اليت وردت يف النص السابق وترتبط  /أ-1س

 .                              الصداقة قيمة إنسانية ، وأخالقية ، ودينية -  

 .الصديق مرآة لصديقه -  

 .             إذا مل حتسن اختيار الصديق انقلبت صداقتك إىل عداوة -  

 .اإلنسان كائن اجتماعي ال يعيش مبفرده -   

 ( 1(                  ) املرء على دين خليله) النص السابق وترتبط ب أحدد من اخليارات اآلتية املعلومة اليت وردت يف/ ب 

 (الصُّديق مرآة لصديقه)  -

 (الصداقة قيمة إنسانية ، وأخالقية ، ودينية) -

 (، والصداقة اجليدةالصداقة السُّيئة:والصُّداقة أنواع )  -

 (والصُّداقة عالقة وثيقة بني شخصني أو أكثر) -

 (  1)                                                                     . ة اليت تساعد على فهم املعلومة التاليةأختار العبار / أ-1س

 ( قل لي من صديقك أقل لك من أنت )  -أ         

 "املرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم ملن خيالل "  -أ  

 .الصاحب ساحب  -ب  

 .ن يقف خلفك إذا ابتعد الناس عنكالصديق احلقيقي هو م -ج 

 .الصديق هو حديث الروح وهو املرجع يف كثري من األمور -د 

 ( 1)                                                                              (ال تستقيم احلياة بدون وجود أصدقاء )  -ب       

 .للصداقة أنواع فمنها الصداقة السيئة والصداقة اجليدة -ج                   .واجلمال الصداقة قيمة أخالقية سامية املعاني -أ  

 .خلق اهلل اإلنسان ليكون كائنًا اجتماعيًا -د                                  . بالصداقة تسمو احلياة وترتقي  -ب  
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 ( 7-8) املعيار 

 ( 1)                  .أصوغ سؤااًل يؤدي إىل فهم جانب من النص ، مستعينًا بإحدى أدوات االستفهام اآلتية -أ

 ( أين  –كيف  –من )                                                

 ...................................................................................................:...السؤال=

 ( 1)                                              (إن اهلل يرانا يف كل مكان ) السؤال الذي يساعد على فهم أن  -ب

 ما الذي نغرسه يف نفوس أبنائنا؟ -ب                                       ماذا فعل الفتى الثالث؟  -أ

 ما الذي جلأ إليه الْيخ يف حيلته؟ -د                     هل جنح الْيخ يف اختباره؟              -ج

 ( 6 -9) املعيار 
 ( 1)            .                      بالرجوع إىل النص السابق أختار نوع األسلوب اآلتي من بني البدائل اآلتية -

 فاحة؟ملاذا مل تأكل الت                                     

 .نفيأسلوب  –            .استفهامأسلوب  –.                   أسلوب تعجب-    .             أسلوب أمر-

 ( 5-8) املعيار 
 ( 6)                                                       :أصوغ من النص السابق أعاله يف مجلة من إنْائي ما يلي  -أ

 :..............................................................................................فكرة رئيسة* 

 ...................:..........................................................................فكرة ثانوية * 

 

 

 

 

يف يوم من األيام كان هناك شيخ أراد أن خيترب ذكاء وفطنة طالّبه، فذهب إىل أربع فتية وأعطى كّل واحد منهم تفاحة  )

أحد، وبعد فرتة من الوقت جاءه الفتيان األربعة فسأهلم الشيخ هل أكلتم التفاحه  وطلب منهم أن يأكلوها يف مكان ال يراهم فيه

نعم فسأهلم الشيخ أين؟ رّد الفتى األول يف غرفيت، والفتى الثاني يف الصحراء، والفتى الثالث فوق مركب يف البحر، أّما : قالوا

فاحة؟ أجابه ذهبت وحبثت عن أماكن كثرية، فلم أجد مكانًا الفتى الرابع جاء والتفاحة بيده، فسأله الشيخ ملاذا مل تأكل الت

 (.ال يراني فيه أحد، ألن اهلل يراني يف كل مكان
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 ( 2 -8) املعيار 
 وبر ذوي القربى وبر األباعد        عليك برب الوالدين كليهما    :  عليقال  -أ

 اإلكرام       ي أحق ب   إن أم   أوجب الواجبات إكرام أمي     : قال الْاعر  -ب

 ( 1)                                                                    : املوضوع املْرتك بني النصني السابقني هو  -1

 (التضحية  –التعاون  –الصداقة  –الرب )     

 ( 1)                                 .أوضح ما عرب عنه كل من البيتني السابقني جتاه املوضوع املْرتك بينهما -1

 ............................:............................................................البيت األول -

 :.......................................................................................البيت الثاني  -

 ( 1)                                         .أحدد التعبري الذي أفضله من بني البيتني السابقني ، وأبني السبب -6

 :.................................................................................التعبري الذي أفضله -

 :................................................................................................السبب
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 (  4-8) املعيار 
  

 (  1.               ) من بني البدائل اآلتية وذلك حسب سياق اجلملة اآلتية(  الوهن) رتاد  الصحيح لكلمة  أختار امل -أ

 (.عن القيم اإلسالمية اإلسالمية بالوهن يف حال ابتعادها  تصاب األمة)            

 (القوة  –الضعف  –النْاط  –العزم )                    

 ( 1)                                                                     .يف اجلملة اآلتية املخطوطةلمة كالأكتب ضد  -ب

 .فهو خلق حممود...................عادة ذميمة بني األصدقاء ، أما  اخلِصام* 

 ( 2)                                     .أختار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي -ج
 .لسماوية أكدت على حسن تنظيم العالقات بني األصدقاءا الشرائع* 

 ( الْارعة  –الْريعة  –الْراع  –الْرع )      (  الْرائع ) من كلمة  املفرد            

 .كاهل أفراد األسرة العبءأثقل * 

 (  أعباء – عبآن –  عبأت – عبأ)    (     العبء) من كلمة  اجلمع          

 

 ( 1)                 .وذلك يف اجملال الذي أختاره يف اجلدول اآلتيمن إنْائي   خمتلفنيمبعنيني (  صدـق)  ةكلمأوظف  -د

 اجلملة              اجملال        لمةالك         

 المجال االجتماعي -أ (  قصد)       

 المجال الديني  -ب

 األدب والشعرمجال  -ج

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

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

 

             ( 1)           . ال ادحمدديف الفراغات اآلتية وذلك حسب اجمل(  جنح) أضع التصريف املناسب من كلمة  -ذ

 (اجملال القضائي ......................) كل جرمية يعاقب عليها القانون فهي  -أ

 (جمال البناء والتعمري ) .                    يكاد أن يسقط................هذا البناء  -ب
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ً
 (درجة 10( ) الكتابة )  لعامة االكفاية : ثانيا

 0- 5-1املعيار / أ
 ( 1)                                                                                               .أدخل حرفًا ناسخًا على اجلملة اآلتية مع تغيري ما يلزم -أ

 .على الفضيلة تربية أبنائها ىاألسرة حريصة عل -

 ..........................................................................:..اجلملة بعد إدخال احلرف الناسخ
 ( 1)                                                                           .                  أصوب اخلطأ النحوي يف اجلملة اآلتية -ب

 .الفاضلةن بالقيم متمسكو املسلمونأعجبين أن  -

 ................................................................................:...اجلملة بعد تصويب اخلطأ 

 ( 1)                .             مع تغيري ما يلزم( ناسخ  فعل) يف اجلملة اآلتية بـ  (الناسخ  احلرف) أستبدل  -ج

 .هداية العلماَء املخلصني مصابيُح كأن* 

 .....................................................................................: ...الناسخ  الفعلإدخال  بعد اجلملة 

 ( 3)                                                     . أمأل الفراغات اآلتية مبا هو مطلوب بني القوسني -د

 (فاعل مناسب )         .                ة والعزميةأملهم يف احلياة باإلراد. .................حيقق  -

 (خرب شبه مجلة )                                      .الصديق..........................العفو والتسامح  -

 ( مسيةاخرب مجلة )                  .................................................اجلليس الصاحل  -

 (  1)                    .       ربًا مفردًا منصوبًاخيف مجلة مفيدة من تعبريي حبيث تكون (  املتسامح) أوظف كلمة  -هـ

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

 ( 0)                                                         .أختار داللة الفعل الناسخ من بني البدائل اآلتية-و
       .أمسى املؤمنون يف أماٍن وسالٍم -

   (املساء –املاضي  –الضحى  -الصباح )أمسى فعل ناسخ يفيد التوقيت يف * 

              ( 1)                                                                           .أحدد اخلرب يف اجلملة اآلتية  -ن

 :................................................اخلرب *    (  تنري حياتناتعاليم الدين اإلسالمي ) 

 ( 1.                                 )  أحول اجلملة االمسية اآلتية من املفرد إىل مجع املذكر السامل -ي

 (املسلم حريص على التحلي بالتسامح)                                   

 .....................................................................:.....اجلملة بعد التحويل  -
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 8- 5-1املعيار / أ
 ( 1)                                         .أصوب اخلطأ اإلمالئي يف رسم اهلمزة املتوسطة فيما يأتي -أ

 :.....................................التصويب .     بالبهجة والسعادة مملوئةحياة الطفولة  -

 :......................................التصويب .       والطهور والربائةإنا لفي زمن الطفولة  -

 

 ( 1)                                        .دائل املقدمة فيما يأتيأختار الرسم اهلجائي الصحيحة من بني الب -ب

 .ْريتهع...................من قلت مروءته -

 (ساأت  –سأات  –ساءت  –سئت )                                                    

 ( 1)         .أمأل الفراغ اآلتية بكلمة اشتملت على همزة متوسطة على السطر -ج

 .التواضع..................تاج  -

 ( 1.                                                                   ) أعيد كتابة العبارة اآلتية خبط النسخ الواضح -د

 (العائلة هي املالذ يف عامل ال قلب له)                               

  ............:......................................................................................خط النسخ 
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 إميان علي / للمعلمة ( لغة عربية) لدراسية األوىل  الفرتة ا  ر التجريبي للصف السادس االختبا

الفصل       
الدراسي األول 

 م8102-9102

 

 

  0-1املعيار 
وضوح الفكرة ، وجودة مراعيًا اآلتية وعات وضامل  يف واحد من( كلمة  21ما يقارب ) أكتب نصًا إنْائيًا يف حدود ستة أسطر 

 ( 16)                                                                      . األسلوب، واستخدام عالمات الرتقيم، وسالمة اللغة

 .اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع العيش مبفرده فهو يأنس بوجود أصدقاء من حوله -أ

 .نرد هلما اجلميلللوالدين مكانة كبرية يف نفوسنا ، ال نستطيع أن  -ب

 . الصديق الصاحل خري وبركة على صاحبه ، فهو يقوده إىل النجاح والفالح يف الدنيا واآلخرة -ج
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 أرجو لكم التوفيق والنجاح                                                 

 إميان علي/ أ  
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