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      6 الرسم الكتابي 5

      المجموع النهائي
 

 اإلجابة ورقة تسليم قبل األسئلة جميع على إجابتك من وتأكد اآلتية األسئلة على أجب ثم ، أولا  بالله استعن
    

  درجات 01                       الفهم القرائي           ي : يل فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  األول السؤال
 

 

 فيروس كورونا
 

يُعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي ، والجيوب األنفية ، والتهاب 

 الحلق .

م على صورة التهاب رئوي حاد ،  9102في نهاية شهر ديسمبر  ظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

وينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون 

 حماية .

 من أعراض كورونا المستجد : الحمى والسعال وضيق التنفس .

نب مخالطة اآلخرين ، وتغطية الفم واألنف بالمناديل تجيمن طرق الوقاية منه : أن يبقى الشخص في المنزل و

أثناء الكحة أو العطاس ، وغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات ، والمبادرة بحجز أقرب موعد ألخذ اللقاح 

 من أقرب وحدة صحية أو مراكز اللقاحات .

 هل يجب ارتداء الكمامة ؟

كافحة األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية كثير ما يتساءل الناس عن ذلك ، لذا وصي مركز م

األشخاص الذين تلقوا اللقاح واللذين لم يتلقوه ، بأن يرتدوا الكمامة في األماكن العامة عندما يصعب اللتزام 

 بالتباعد الجتماعي ،  ألن ارتداء الكمامة في األماكن العامة يساعد على الحد من انتشار المرض .

 حمانا الله وإياكم من األمراض . نا لمواجهة هذا الفيروس : من يتقي المرض يسلم .وليكن شعار
 

 

1 
 : يصيب فيروس كورونا الجهاز

 العصبي جـ الهضمي ب التنفسي أ
 

2 
 :............ الصينية  ظهر فيروس كورونا في مدينة

 شيآن جـ ووهان ب جينان أ
 

3 
  :            ظهر المرض على صورة 

 التهاب في عضلة القلب جـ التهاب رئوي حاد ب والمعدة األمعاء في التهاب أ
 

 

 

 التعليم وزارة

 ….. بمحافظة التعليم إدارة

 ….. مكتب تعليم
 مدرسة ..............

 /  التاريخ 

 اليوم / 

 الجميلة لغتي/ المادة 

 االبتدائي السادس/ الصف 

 الزمن / 
 

  (                       )  :رقم الجلوس        .................................................................................................................................................   /سم الطالب ا
 

 هـ411٣لعام ثانياختبار الفصل الدراس ي ال



4 
 :             ينتقل الفيروس عن طريق 

  المخالطة دون حماية جـ   التبرع باألعضاء ب نقل الدم أ
 

5 
 :يروس كورونا من أعراض مرض ف

 هشاشة العظام وشحوب الجلد جـ الحمى والسعال وضيق التنفس ب   فقدان البصر والسمع أ
 

 

6 
 نوع األسلوب في الجملة السابقة ، أسلوب :             هل يجب ارتداء الكمامة ؟

 استفهام  جـ نداء ب استثناء أ
 

 

7 
       : نوع األسلوب في الجملة السابقة ، أسلوب     من يتقي المرض يسلم .        

 استفهام جـ شرط ب استثناء أ
      

 

8 
       : .        نوع األسلوب في الجملة السابقة ، أسلوب انا الله وإياكم من األمراض حم

 ترجي جـ نداء ب دعاء أ
 

 

2 
 مبادرة ( :المرادف كلمة ) 

 المسارعة جـ المغالطة ب المسايره أ
 

  

 

01 
 :أمراض  (  –مراكز  –نوع الجمع في كلمة )  مناديل 

 جمع مؤنث سالم جـ جمع تكسير ب سالمجمع مذكر  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات  8         األسلوب ( اللغوي  والصنف )       : يلي فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  الثاني السؤال
 

00 
 : أسلوب مكروه ليتجنبه . أمر  إلىالمخاطب  تنبيه

    توكيد جـ   إغراء ب  تحذير أ
 

09 
 أراد محمد حث زميلة على الصالة باستخدام أسلوب اإلغراء .    الجملة الصحيحة التي سيستخدمها هي :

 فهي طريق الجنة ، الصالة الصالة جـ ل تتهاون في الصالة ب إياك أن تترك الصالة أ
 

01 
 :الفعل نظر  اسم اآللة من

 نظورم جـ منظار ب  مناظير أ
 

01 
 : مع عن العربالذي ليس له فعل وسُ الجامد لة اآلاسم 

 فأس جـ مصعد ب حصادة أ
 

05 
 وزن اسم اآللة ) حاسبة ( :

 مفعلة جـ فعالة  ب فاعلة أ
 

16 
  الشرط : من أدوات

 من -إن  جـ سوى -غير  ب كيف -أين  أ
 

07 
ا         المكمل لجملة الشرط هو :الصحيح ء الجز       ...................... . من يزر مريضا

   اإلكثار له من الدعاء بالشفاء جـ   ينل ثواب الله ب  الشفاءالدعاء له  أ
 

08 
 فعل الشرط في الجملة السابقة هو :       إن تدرس تنجح .  

 تنجح  جـ  تدرس ب إن أ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات   8                   الوظيفة النحوية            لي : ي فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  الثالث السؤال
 

 

02 
 تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها :

 أدوات النصب جـ كان وأخواتها ب إن وأخواتها أ
 

91 
 :من أخوات إن وتفيد  ) كأن (

  التمني جـ التشبيه ب     يدالتأك أ



 

90 
 إن ............ شجاع .

 أخيك جـ أخاك ب أخوك أ
 

99 
 خبر كأن في الجملة السابقة  :       . المكتبات موائد طعامكأن 

 طعام جـ موائد ب المكتبات أ
 

91 
 : صوب الخطأ في العبارة السابقةليت المصلون خاشعون .     

 ناخاشع ونليت المصل جـ نوخاشع انيت المصليل ب عونليت المصلين خاش أ
 

91 
 الحرف )  لعل ( يفيد :   الله يقبل توبتي .   لعل

 النداء جـ  التمني ب الترجي أ
 

95 
 : في الجملة السابقة( إعراب كلمة ) مفيدة    .         مفيدة القراءةإن 

 إن مرفوع بالضمة خبر جـ منصوب بالفتحةاسم إن  ب مرفوع بالضمة اسم إن أ
 

96 
 : في الجملة السابقة ( الصديقين) مة كلإعراب          .   يجتمعان لصديقيناليت 

 مرفوع بالضمةليت خبر  جـ  بالياءاسم ليت منصوب  ب الفتحة   منصوب ليتاسم  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات   8              الظاهرة اإلمالئية                      : يلي فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  الرابع السؤال
 

 

97 
 : رسمت الهمزة في كلمة ) شاطئ ( على الياء ألن حركة الحرف الذي قبلها

 مكسور جـ مفتوح ب مضموم أ
 

98 
  الحروف :الكتابة الصحيحة عند وصل هذه  .        ) َي ْط َم ِء ن ( 

 يطمءن جـ يطمئن ب    طمأني أ
 

92 
 مــــرفـــ أكمل بوضع الهمزة :

 ئــا جـ  ء ب أـــ أ
 

11 
 ل ................. عمل اليوم إلى الغد .  

 تؤجل جـ تئجل ب تأجل أ
 

 ) كل كلمة نصف درجة (درجات  4                                اكتب ما يملى عليك  -ب 
 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجات  6                  الرسم الكتابي      اكتب ما يلي بخط النسخ :                   /  الخامس السؤال
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 اإلجابة ورقة تسليم قبل األسئلة جميع على إجابتك من وتأكد اآلتية األسئلة على أجب ثم ، أولا  بالله استعن
    

  درجات 01                       الفهم القرائي           ي : يل فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  األول السؤال
 

 

 فيروس كورونا
 

يُعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي ، والجيوب األنفية ، والتهاب 

 الحلق .

ي حاد ، م على صورة التهاب رئو 9102ظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 

وينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون 

 حماية .

 من أعراض كورونا المستجد : الحمى والسعال وضيق التنفس .

ل تجنب مخالطة اآلخرين ، وتغطية الفم واألنف بالمنادييمن طرق الوقاية منه : أن يبقى الشخص في المنزل و

أثناء الكحة أو العطاس ، وغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات ، والمبادرة بحجز أقرب موعد ألخذ اللقاح 

 من أقرب وحدة صحية أو مراكز اللقاحات .

 هل يجب ارتداء الكمامة ؟

ية كثير ما يتساءل الناس عن ذلك ، لذا وصي مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالم

األشخاص الذين تلقوا اللقاح واللذين لم يتلقوه ، بأن يرتدوا الكمامة في األماكن العامة عندما يصعب اللتزام 

 بالتباعد الجتماعي ،  ألن ارتداء الكمامة في األماكن العامة يساعد على الحد من انتشار المرض .

 مانا الله وإياكم من األمراض .ح وليكن شعارنا لمواجهة هذا الفيروس : من يتقي المرض يسلم .
 

 

1 
 : يصيب فيروس كورونا الجهاز

 العصبي جـ الهضمي ب التنفسي أ
 

2 
 :............ الصينية  ظهر فيروس كورونا في مدينة

 شيآن جـ ووهان ب جينان أ
 

3 
 :             ظهر المرض على صورة 

 التهاب في عضلة القلب جـ ادالتهاب رئوي ح ب والمعدة التهاب في األمعاء أ
 

 

 

 

 التعليم وزارة

 ….. بمحافظة التعليم إدارة

 ….. تعليممكتب 
 مدرسة ..............

 /  التاريخ 

 اليوم / 

 الجميلة لغتي/ المادة 

 السادس االبتدائي/ الصف 

 الزمن / 
 

  (                       )  :رقم الجلوس        .................................................................................................................................................   /سم الطالب ا
 

 هـ411٣لعام ثانياختبار الفصل الدراس ي ال



4 
 :             ينتقل الفيروس عن طريق 

  المخالطة دون حماية جـ  التبرع باألعضاء  ب نقل الدم أ
 

5 
 :من أعراض مرض فيروس كورونا 

 هشاشة العظام وشحوب الجلد جـ الحمى والسعال وضيق التنفس ب  فقدان البصر والسمع  أ
 

 

6 
 نوع األسلوب في الجملة السابقة ، أسلوب :             الكمامة ؟ هل يجب ارتداء

 استفهام  جـ نداء ب استثناء أ
 

 

7 
       : نوع األسلوب في الجملة السابقة ، أسلوب     من يتقي المرض يسلم .        

 استفهام جـ شرط ب استثناء أ
      

 

8 
       : نوع األسلوب في الجملة السابقة ، أسلوب  .       انا الله وإياكم من األمراض حم

 ترجي جـ نداء ب دعاء أ
 

 

2 
 مرادف كلمة ) المبادرة ( :

 المسارعة جـ المغالطة ب المسايره أ
 

  

 

01 
 أمراض  ( : –مراكز  –نوع الجمع في كلمة )  مناديل 

 جمع مؤنث سالم جـ جمع تكسير ب جمع مذكر سالم أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات  8         األسلوب ( اللغوي  والصنف )       : يلي فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  الثاني السؤال
 

00 
 : أسلوب مكروه ليتجنبه . أمر  إلىالمخاطب  تنبيه

    توكيد جـ   إغراء ب  تحذير أ
 

09 
 على الصالة باستخدام أسلوب اإلغراء .    الجملة الصحيحة التي سيستخدمها هي : أراد محمد حث زميلة

 الصالة الصالة ، فهي طريق الجنة جـ ل تتهاون في الصالة ب إياك أن تترك الصالة أ
 

01 
 الفعل نظر : اسم اآللة من

 منظور جـ منظار ب  مناظير أ
 

01 
 : عن العرب معالذي ليس له فعل وسُ الجامد لة اآلاسم 

 فأس جـ مصعد ب حصادة أ
 

05 
 وزن اسم اآللة ) حاسبة ( :

 مفعلة جـ فعالة  ب فاعلة أ
 

16 
 من أدوات الشرط : 

 من -إن  جـ سوى -غير  ب كيف -أين  أ
 

07 
ا         الجزء الصحيح المكمل لجملة الشرط هو :      ...................... .  من يزر مريضا

  اإلكثار له من الدعاء بالشفاء  جـ  ينل ثواب الله  ب دعاء له الشفاء ال أ
 

08 
 فعل الشرط في الجملة السابقة هو :       إن تدرس تنجح .  

 تنجح  جـ  تدرس ب إن أ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات   8                   الوظيفة النحوية            لي : ي افيم الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  الثالث السؤال
 

 

02 
 تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها :

 أدوات النصب جـ كان وأخواتها ب إن وأخواتها أ
 

91 
 ) كأن ( من أخوات إن وتفيد :

  التمني جـ التشبيه ب    التأكيد  أ



 

90 
 .. شجاع .إن ..........

 أخيك جـ أخاك ب أخوك أ
 

99 
 كأن المكتبات موائد طعام .       خبر كأن في الجملة السابقة  :

 طعام جـ موائد ب المكتبات أ
 

91 
 : صوب الخطأ في العبارة السابقةليت المصلون خاشعون .     

 ناخاشع ونليت المصل جـ نوخاشع انيت المصليل ب ليت المصلين خاشعون أ
 

91 
 الحرف )  لعل ( يفيد :   الله يقبل توبتي .   لعل

 النداء جـ  التمني ب الترجي أ
 

95 
 : في الجملة السابقةإعراب كلمة ) مفيدة (    .         مفيدة القراءةإن 

 إن مرفوع بالضمة خبر جـ منصوب بالفتحةاسم إن  ب مرفوع بالضمة اسم إن أ
 

96 
 : في الجملة السابقة ) الصديقين (مة لكإعراب          .   يجتمعان لصديقيناليت 

 مرفوع بالضمةليت خبر  جـ  بالياءاسم ليت منصوب  ب الفتحة   منصوب ليتاسم  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات   8              الظاهرة اإلمالئية                      : يلي فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  الرابع السؤال
 

 

97 
 : رسمت الهمزة في كلمة ) شاطئ ( على الياء ألن حركة الحرف الذي قبلها

 مكسور جـ مفتوح ب مضموم أ
 

98 
 الكتابة الصحيحة عند وصل هذه الحروف :  .        ) َي ْط َم ِء ن ( 

 يطمءن جـ يطمئن ب    طمأني أ
 

92 
 مــــرفـــ كمل بوضع الهمزة :أ

 ئــا جـ ء  ب ـــأ أ
 

11 
 ل ................. عمل اليوم إلى الغد .  

 تؤجل جـ تئجل ب تأجل أ
 

 

 درجات ) كل كلمة نصف درجة ( 4                                اكتب ما يملى عليك  -ب 
 

الكتُب ،  َشيء  فِي ُكِلِّ  اْلَهاِدئالمكان ، َوأُِحبُّ  ُهُدُوء  فِي  ْقَرأَ أُِحبُّ أَْن أَ ال له : ، ق لقراءةعن ا ُسؤالالَطالُب المعَلَم  َسألَ 

 تُنير ُدُروًب الٌمْستَقبل . ُمضيئةُشُموع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجات  6                  الرسم الكتابي      اكتب ما يلي بخط النسخ :                   /  الخامس السؤال
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم مبنطقة ....

 املدرسة .........

 

 ة : لغيت اجلميلة املاد

  سادسالصف : ال

 الزمن : ساعتان

 
 الدرجة رقما الدرجة كتابة وتوقيعه املدقق وتوقيعه املراجع صحح وتوقيعهامل

     
 هـ 1443اختبار الفصل الدراسي الثاني ) الدور األول ( للعام  

 السؤال األول 
يقول الحكماء : )العقل السليم في الجسم السليم(من هنا جاء اهتمام الإنسان منذ القدم بالرياضة، فقد كان 

الصينيون القدماء من أوائل الذين استخدموا الرياضة وسيلة علاجية ، وكانوا يعتبرونها نظاًما تربويًا ترويحيًا لحياتهم  

على الصبر فمارسوا ركوب الخيل والفيلة ،والمصارعة . واهتم  .أما الهنود فقد اهتموا بالرياضيات التي تعتمد

الفراعنة بها؛ لأنها جزء من التعاليم الدينية عندهم ، واعتبروا اللياقة البدنية شرًطا من شروط الحكم ،وكانوا يعدون 

أولاد ليكونوا محاربين أطفالهم بدنيًا وحربيًا . كم اهتم الفرس والرومان بالتربية البدنية بدافع عسكري ، لإعداد ال

 . ،فاتسمت رياضتهم بالقوة والعدوانية والقسوة

بين الجسد والعقل والنفس ،فحثت على الاهتمام بالجسد ،إذ إن الإنسان ُيسأل أمام    وقد حملت رسالة الإسلام توازًنا

كوب الخيل ،ورمي النبال بالرياضة ،لاسيما الجري والسباحة ور –رضوان هللا عليهم  –ربه عن صحته ، واهتم الصحابة 

 .؛لما فيها من فوائد بدنية وصحية ،تتماشى وروح الإسلام وتعاليمه التي ُتعنى بتربية الجسوم والعقول والنفوس

وللرياضة فوائٌد جمٌة لصحة الجسد، منها ما نعلمه ، ومنها ما نجهله، ومن هذه الفوائد: إنها ُتبقي القلب في حالة 

كسجين والغذاء إلى جميع أنحاء جسمه، وهذا نشاط دائٍم، فكلما مارس  الإنسان الرياضة ازداد ضُخ الدم المحمل بالأُ

مهم لمرضى القلب؛ لحمايتهم من جلطات الشريان التاجي، والرياضة تعمل على تقوية العضلات،وتؤخر أعراض  

ما أن الرياضة تقوي العظام وتحمي من هشاشتها ، بالإضافة إلى ذلك فإن الرياضة والسمنة ضدان لا  كالشيخوخة 

يجتمعان ؛ فالرياضة ُتحافظ على الرشاقة ؛ لأنها تحرق الدهون وتشد الجسم ، وتحافظ على الوزن المناسب  

 .   للإنسان

 عن المطلوب :  بالنص التالي قراءة فهم ثم أج أ أ / اقر 

                          .............   رسالة :كلمة مجع   -           ...................     السليم:  ضد  كلمة  -

 : ............وسيلة مرادف كلمة  -

 ؟ ........................... ملاذا اهتم الفراعنة بالرياضة  -

 .................................................................... من فوائد الرياضة حدد من النص فائدتني  -

 
 ..............................................رقم الجلوس : ..............  اسم الطالب : 

 

تابع

 



 / ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية :  ب

 )      (    من أوائل الذين استخدموا الرياضة وسيلة عالجية  ينيون الص •

 )        (      مل يهتم اإلنسان قدميا بالرياضة  •

 )     (     اهتم الفرس والرمان بالرياضة ألنها جزء من تعاليم دينهم  •

 أكمل الفراغات التالية من النص ج / 

 .................السليم .....يف يقول احلكماء العقل .........  •

 0محلت رسالة اإلسالم توازنا بني ...........و ..................و النفس  •

 اإلجابة الصحيحة  :  اخت   / د 

 :    اهتم الصحابة  بالرياضة وال سيما  •

 ركوب الدراجة -4       تسلق اجلبال -3       كرة القدم -2           السباحة  -1

 العنوان المناسب للنص :   •

 رياضة احلديثة ال -4     نسان والبيئةاإل -3   رياضة واجلسد ال -2       رياضة العقل  -1

وط الحكم • ٍطا من شر                     الشعب الذي يعتتر اللياقة البدنية شر
 ةفراعنال -4          صينيونال -3                          نود اهل -2                   الرومان -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجابة الصحيحة :  أ / اخت  

 أسلوب  (     إياك والكذب )   

  ذم  -4       إغراء -3            استفهام  -2          حتذير   -1     

ي اشتملت عىل أسلوب
   إغراء  ج/ ضع عالمة صح أمام الجملة الت 

     الكتاب الكتاب فإنه خري رفيق -3           قائد الشجاع عمرنعم ال -2             بئس اخللق الكذب-1

ي ) اإلشاف( باستعمال ند/ 
 
  ر  فنقول أسلوب التحذيحذر من الوقوع ف

 حذر اإلسالم من اإلسراف  -3إياك واإلسراف          -2اإلسراف صفة ذميمة          -1

 تابع 



 السؤال الثاني : 
 اإلجابة الصحيحة :  اخت  أ / 

 

 السؤال الثالث : 
  واكتب الكلمة صحيحة كل كلمة  من الكلمات التالية   حروف صل أ / 

 
 ...................     ة   د   أ  ف  ء  

 

 
 ..................             ء    ل س  
 
 
 ..................         ء م  ن م  
 

 

 ينشر  -3 نشار م -2 منشور  -1                                         اآللة من الفعل نشراسم  –أ 

 طحي    -3 طاحن  -2 طحن-1 مطحنة  اسم آلة من الفعل -ب

 عداد  -3 الكتاب  -2 معرض  -1 ة اجلمل اسم اآللة يف  يف معرض الكتاب عداد الكرتوني -ج

 الصديقي   -3 الصديقون -2 الصديقان -1 بوبان إن ..........حم -د

 -1  .......املكتبة لعل  -ه
 
 -3 واسعةٍ -2 واسعة

 
 واسعة

للجملة بعد الضبط الصحيح  0جمتمعون  األصدقاُء -و

 دخول ليت عليها 

األصدقاء  ليت -1
 عي   مجتم

ليت األصدقاء    -2
 مجتمعون 

 ليت األصدقاء  -3
 مجتمعون 

 صار-3 كان -2 لعل -1                 من أخوات إن الناسخة  -ي

ي -2 كيد التو -1                         كأن يفيد احلرف الناسخ  -م جر
 التشبيه -3 الت 

 لعل  -3 ليت  -2 إن -1 احلرف الناسخ الذي يفيد التمين هو  -و

اسم إن مرفوع -1                إن أباك كريم : إعراب أباك-ي
 أللف با

اسم إن  -2
 منصوب بالفتحة 

اسم إن  -3
 منصوب باأللف 

ختر لعل -1                           لعل اآلباء حريصون : إعراب حريصون-م
 مرفوع بالواو 

ختر لعل -2
 مرفوع بالنون 

ختر لعل -3
 مرفوع بالضمة  

 تابع

 



 

 /اكتب ما يمىل عليك :  أ 

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

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

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

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

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

..................................................................................... ....................................................................... 
 السؤال الرابع : 

  أو خطأ  أمام العبارات التالية  ضع عالمة  صحا / 

ي خط النسخ  ال -
 
 )       (        راء من الحروف المرتكزة عىل السطر ف

 )       (                          خط الرقعة من أنواع الخطوط العربية     -

ات خط النسخ تساوي حمن  -  )       (                     حروفهجم ممت  

 
ي تمت دراستها  

 ب / اكتب الجملة التالية بخط النسخ مع مراعاة القواعد والتعليمات الت 

 ار على الدرب وصل سمن 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

لة   هت  الأ سئ 
ت   ان 

ق   ت  الت وف  ي  لك ب 
ات  ئ  من 

 دة : ................املا معمل مع ت 



 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم مبنطقة ....

 املدرسة .........

 

 ة : لغيت اجلميلة املاد

  سادسالصف : ال

 الزمن : ساعتان

 
 الدرجة رقما الدرجة كتابة وتوقيعه املدقق وتوقيعه املراجع صحح وتوقيعهامل

     
 هـ 1443اختبار الفصل الدراسي الثاني ) الدور األول ( للعام  منوذج إجابة  

 السؤال األول 
يقول الحكماء : )العقل السليم في الجسم السليم(من هنا جاء اهتمام الإنسان منذ القدم بالرياضة، فقد كان 

الصينيون القدماء من أوائل الذين استخدموا الرياضة وسيلة علاجية ، وكانوا يعتبرونها نظاًما تربويًا ترويحيًا لحياتهم  

على الصبر فمارسوا ركوب الخيل والفيلة ،والمصارعة . واهتم  .أما الهنود فقد اهتموا بالرياضيات التي تعتمد

الفراعنة بها؛ لأنها جزء من التعاليم الدينية عندهم ، واعتبروا اللياقة البدنية شرًطا من شروط الحكم ،وكانوا يعدون 

أولاد ليكونوا محاربين أطفالهم بدنيًا وحربيًا . كم اهتم الفرس والرومان بالتربية البدنية بدافع عسكري ، لإعداد ال

 . ،فاتسمت رياضتهم بالقوة والعدوانية والقسوة

بين الجسد والعقل والنفس ،فحثت على الاهتمام بالجسد ،إذ إن الإنسان ُيسأل أمام    وقد حملت رسالة الإسلام توازًنا

كوب الخيل ،ورمي النبال بالرياضة ،لاسيما الجري والسباحة ور –رضوان هللا عليهم  –ربه عن صحته ، واهتم الصحابة 

 .؛لما فيها من فوائد بدنية وصحية ،تتماشى وروح الإسلام وتعاليمه التي ُتعنى بتربية الجسوم والعقول والنفوس

وللرياضة فوائٌد جمٌة لصحة الجسد، منها ما نعلمه ، ومنها ما نجهله، ومن هذه الفوائد: إنها ُتبقي القلب في حالة 

كسجين والغذاء إلى جميع أنحاء جسمه، وهذا نشاط دائٍم، فكلما مارس  الإنسان الرياضة ازداد ضُخ الدم المحمل بالأُ

مهم لمرضى القلب؛ لحمايتهم من جلطات الشريان التاجي، والرياضة تعمل على تقوية العضلات،وتؤخر أعراض  

ما أن الرياضة تقوي العظام وتحمي من هشاشتها ، بالإضافة إلى ذلك فإن الرياضة والسمنة ضدان لا  كالشيخوخة 

يجتمعان ؛ فالرياضة ُتحافظ على الرشاقة ؛ لأنها تحرق الدهون وتشد الجسم ، وتحافظ على الوزن المناسب  

 .   للإنسان

 3,50الدرجة :  عن المطلوب :  بالنص التالي قراءة فهم ثم أج أ أ / اقر 

 -                           رسائل . رسالة :كلمة مجع   -                املريض..السليم:  ضد  كلمة  -

 طريقة.: وسيلة مرادف كلمة 

 ألنها جزء من تعاليم دينهم  ؟  ملاذا اهتم الفراعنة بالرياضة  -

  من فوائد الرياضة  فائدتنيحدد من النص  -

 تقوي العظام -القلب يف حالة نشاط بقي ت  -حتافظ على الرشاقة   -تقوية العضالت 

 

الدرجة  ب / ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية : 

:1,50 

تابع

 



 (   )       من أوائل الذين استخدموا الرياضة وسيلة عالجية  ينيون الص •

 (     × )         مل يهتم اإلنسان قدميا بالرياضة  •

 (   ×)       اهتم الفرس والرمان بالرياضة ألنها جزء من تعاليم دينهم  •

 2 الدرجة :  أكمل الفراغات التالية من النصج / 

 ...........السليم اجلسم...........يف ......السليم يقول احلكماء العقل ...  •

 0..........و النفس اجلسد و ...............العقل....محلت رسالة اإلسالم توازنا بني  •

 3الدرجة :  اإلجابة الصحيحة  :  د/ اخت  

 :    اهتم الصحابة  بالرياضة وال سيما  •

 ركوب الدراجة -4       تسلق اجلبال -3       كرة القدم -2            السباحة -1

 العنوان المناسب للنص :   •

 رياضة احلديثة ال -4     نسان والبيئةاإل -3    رياضة واجلسدال -2       رياضة العقل  -1

وط الحكم • ٍطا من شر                     الشعب الذي يعتتر اللياقة البدنية شر
 ةفراعنال -4          صينيونال -3                          نود اهل -2                   الرومان -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30الدرجة :  اإلجابة الصحيحة :  أ / اخت  

 أسلوب  (     إياك والكذب )   

  ذم  -4       إغراء -3            استفهام  -2           حتذير  -1     

ي اشتملت عىل أسلوب
   إغراء  ج/ ضع عالمة صح أمام الجملة الت 

     الكتاب الكتاب فإنه خري رفيق -3           قائد الشجاع عمرنعم ال -2             بئس اخللق الكذب-1

ي ) اإلشاف( باستعمال ند/ 
 
  ر  فنقول أسلوب التحذيحذر من الوقوع ف

 حذر اإلسالم من اإلسراف  -3         إياك واإلسراف -2اإلسراف صفة ذميمة          -1

 تابع 

 السؤال الثاني : 



 11الدرجة :  اإلجابة الصحيحة :  اخت  أ / 
 

 السؤال الثالث : 
 3الدرجة :  واكتب الكلمة صحيحة كل كلمة  من الكلمات التالية   حروف صل أ / 

 
 أفئدة .     ة  د  ف ء    أ 

 

 
 سأل .          ل ء    س  
 

 
 مؤمن .         م  ن ء   م  
 

 

 

 5الدرجة : /اكتب ما يمىل عليك :  أ 

 ينشر  -3 نشار م -2 منشور  -1                                         اآللة من الفعل نشراسم  -أ 

 طحي    -3 طاحن  -2 طحن-1 مطحنة  اسم آلة من الفعل -ب

 عداد  -3 الكتاب  -2 معرض  -1 ة اجلمل اسم اآللة يف  يف معرض الكتاب عداد الكرتوني -ج

 الصديقي   -3 الصديقون -2 الصديقان -1 بوبان إن ..........حم -د

 -1  .......املكتبة لعل  -ه
 
 -3 واسعةٍ -2 واسعة

 
 واسعة

للجملة بعد الضبط الصحيح  0جمتمعون  األصدقاُء -و

 دخول ليت عليها 

األصدقاء  ليت -1
 عي   مجتم

ليت األصدقاء    -2
 مجتمعون 

 ليت األصدقاء  -3
 مجتمعون 

 صار-3 كان -2 لعل -1                 من أخوات إن الناسخة  -ي

ي -2 كيد التو -1                         احلرف الناسخ كأن يفيد  -م جر
 التشبيه -3 الت 

 لعل  -3   ليت-2 إن -1 احلرف الناسخ الذي يفيد التمين هو  -و

اسم إن مرفوع -1                إن أباك كريم : إعراب أباك-ي
 أللف با

اسم إن  -2
 منصوب بالفتحة 

اسم إن  -3
 منصوب باأللف 

ختر لعل -1                           لعل اآلباء حريصون : إعراب حريصون-م
 مرفوع بالواو 

ختر لعل -2
 مرفوع بالنون 

ختر لعل -3
 مرفوع بالضمة  

 تابع

 



ئ 
 
ي هو الحضن الداف

ي كل األوقات الذي وطت 
 
 0نلجأ إليه ف

 السؤال الرابع : 
 3الدرجة :  أو خطأ  أمام العبارات التالية  ضع عالمة  صحا / 

ي خط النسخ  ال -
 
 (   ×)            راء من الحروف المرتكزة عىل السطر ف

 (    )                             خط الرقعة من أنواع الخطوط العربية     -

ات خط النسخ تساوي حمن  -  (    )                        حروفهجم ممت  

 
ي تمت دراستها  

ب / اكتب الجملة التالية بخط النسخ مع مراعاة القواعد والتعليمات الت 

 5الدرجة : 

 ار على الدرب وصل سمن 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

لة   هت  الأ سئ 
ت   ان 

ق   ت  الت وف  ي  لك ب 
ات  ئ  من 

 دة : ................املا معمل مع ت 


