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     س٣ - أ  كتبوا ما يـملى عليك م :

4- ………………………….. 3- …………………………. 2- …………………………. 1-…………………… 

8-…………………………….. 7-………………………….. 6- ………………..…………. 5- …………………………. 

12- ……………..………….   11-…………….………… 10- ………………………. 9- ………………………….. 

16- ………………………… 15- ……………………… 14- ………………………… 
13- ………………………… 
 

20- ……………………….. 19- ………………..……. 18- …………………………. 17- ………………………… 

 

Q1- Pick two papers from the box and choose the subject of ONE of them to read: 
 

 خاص بواحدة منها بشكل واضح: ـموضوع الال قرأأوق و صند الداخل من  تينر ورقاختأ -١س

 

 

Q2- Answer the two following questions about you read: حول ما قرأت ينالسؤالّين التاليّ شفهيًا عن  ب  يجأ   – ٢س:  

Q3- Listen and write: 

8 Marks 

2 Marks 

Writing 
 

 الـكتـابـة
 

Spelling 
 

 اإلمـالء
 

20 Marks 

Arabic Exam Paper 2019 / 2020    -     ٢٠٢٠ \۹٢٠١ ـعـاملل العربية للغةمـتـحـان اإ  

A- …………………………………………………………   B- ……………………………………………….…………   

 المستوى السادس

Level Six 

Examination Time 

1 Hour 30 Minutes 
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لوا الـجمل ال -٤س    : إلى الـجمع وَغيِّّروا ما َيلَزم تالية من الـمفرد َحوِّ
 

 مل بصيغة المفردالج   الج مل بصيغة الجمع
 حةِّ م ستفيٌد.ستمع  إلى الَنصيّ نَّ الم  إ 
 .اَن التَّلميذ  م نتبهًا في الصفِّ ك 
 .  هذا الم تسابق  م ستعدًا للسباقِّ
.إلى الَكذال ًتصغِّ    ابِّ
نَ    في َعملهِّ. ي جازي هللا  الم حسِّ

                                                                                                                   

 

 : األقواسِّ لمعرفة نوع الفاعل ونوع المفعول بهِّ غات الّتالية م ستعينين با في الفر  أو مفعواًل بهِّ م ناسباً  َضّعوا فاعلً   -۵س
 

مل  ................تَ   -۱  ث سالم() فاعل جمع مؤن  يبًا. َتقر  م نذ  عام   .... في الَمصنعِّ ع 
اعِّ ألقى  -۲  ؤنث() مفعول بهِّ مثنى م                     .......................ر  الشَّ
 ) مفعول بهِّ جمع تكسير(                   َينال  الم تفوقوَن .....................   -۳
 ؤنث(فاعل مفرد م)           فِّي الَحديقةِّ.  ...........ت ..............أزهرَ  -٤
 )مفعول بهِّ مفرد مذكر(                      ............ ...َع الم علم  ......َسمِّ  -۵
 ؤنث(م مثنى)فاعل      على المنضدةِّ.  الَدفاترَ  ..................  تِّ َوضع -٦
. يت أكَل ........................ الت فاح -٧  ()فاعل مثنى مذكر                نِّ
َم الم دير  ...................... -۸  سالم( ر )مفعول بهِّ جمع مذك                       َكرَّ
 ؤنث سالم()مفعول بهِّ جمع م                 َفَحصتِّ الطبيَّبة  ......................  -۹

 )فاعل جمع تكسير(                      . َيحفر  .................. األرَض  -١۰
 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grammar 
 

 قواعـدالـ
 

Q4- Change the following sentences from singular to plural and change what is needed: 

10 Marks 

 : دون تكرار أي منها أدناه ة منناسبم نصب أو جزمجمل التالية بأداة ـوا الفراغات في المألإ -٦س
Q6- Fill-in each blank below with an appropriate Subjunctive or Jussive Particle from the box 
using each of them once only: 

  فَــ  -لــِ  –ِلكي  –ال  -لـَم   –َكي   – َلن   – َأن  
 . في اإلحتفالِّ  شكل  الئق  َتظهري بِّ   ...……  ريد  أ   -۱
سميّ َيسَ   ....……  أ مارس  الرَّياضةَ  -٢  .لَم جِّ
   .يكِّ َوالدَّ  نصيحةَ ت خالفي ..  .…… أنتِّ  -٣
ارَع إال .. ……… -٤  . مِّن  مناطقِّ العبورِّ  َتعبر الشَّ

هنا َعن  موعأخر  قِّطار  تيَ . .……… -۵  . دِّ
 .ك ت َب الَجديدةَ ال شتريَ ي.. .… َمكتبةِّ إلى ال أخي َذَهبَ  -٦
َشت   ... ........  وَم كثيراً ت  اليَّ ركض -٧  . َعطِّ
دقةَ  -٨  . ن رضي هللا َون فرَح الفقراء ..  ..…. .. ن عطي الصَّ

8 Marks 

Q5- Fill in each blank with a Subject or an Object according to what’s in between the brackets: 

01  Marks 
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حيحة  الـجمل غير   (Corrected sentences) ّصيغة الصحيحة للجملال (Incorrect sentences)الـصَّ
  .جتهدواإتا و هذانِّ التَّلميذتانِّ الّلتينِّ َجدَّ  -۱
ه .هات  َعطوفات  األمَّ  -٢    على أوالدِّ

عَ السَّ وء  االضَّ  -٣    بالعيَن.م ضر   طِّ

  ب  الرَّجَل الطائِّرة .َركِّ  -٤

  اٌء.يت  َمسالبَ حوَن إلى عادوا الفلَّ  -٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نة الم داد َو.. ..ـسرتـــــ..ضية سافرت  مَع أ  االسَّ مدةِّ أسبوعين  .. ه ناك لِّ ـ.. قديمٌة َوتاريحية. أقم.. َمدينةٌ إلى مدينةِّ َبغ 
داد أقل  مِّ  .. بالطَّائرةِّ رحلتــــــ.. غرقتِّ أستوَ  دادَ َتت  .ات   ساعن  ستِّ مِّن  َلندن إلى َبغ  َل لَّ .. الَجميَّل والدافئ خِّ .بِّجو.. ميز  َبغ 

نةِّ َولِّ ر  األولى مِّ الثّلثة أشه كانـ .  فِّي َشهرِّ يناير … هذا َسافرَن السَّ مما   مليين نسمة .. أكثر  من سبعةِّ … َيبلغ  َعدد  س 
للميلد   ٧٦۲الخليفة العباسيَّ من عامِّ   ...…  ،..  … نابَ   َوالّذيمدينة  في الوطنِّ العربيَّ َبعَد القاهرة.   .. أكبرَ َيجعلـــ..

دادَ   للميلد. ٧٦٤إلى عام  لم إشتهرت  َبغ  لم  على تقدمِّ  .مي الَذي ساعدت أعمالـ.... ز ثل  الخوار ء واألدباء مابالع    عِّ
ر … ـاألول لَ  في الّيوم ياضّيات.الرِّ  في الّيومِّ التالي  . .......وَ  ... الصور التذكارية..وألتقطــــ... ...َمساجد... نا.. ز 

 ...  .لم حيطةِّ بــــ.َجول في المناطقِّ ادقِّ والتالفنفي  أن َنستريحَ   أبي نار رَّ قَ 
                                                                    

Q7- Re-write the sentences in the table below in a correct form putting the right stroke at the end of each word: 

دوا  -٧س مع تحريك نهايات  ما يلزم فيها واغيِّّر و  ة  َصحيحةبصيغَ  يالج َمل في الجدول التال كِّتاَبةَ أَعِّ
 :الكلمات 

 مرة واحدة فقط : فعل من األفعال الناقصة كل على أن تستخدمواا ما يلزم تغييرُه ها على الجمل التالية وغيرو ـأدخلوا كاَن أو إحدى أخوات  -٨س
Q8- Enter Kaana or one of its sisters in the following sentences and change what’s required, using each verb once only.  

 تها أخواالج مل قبل إدخال كاَن و  أخواتها /كاَن  أخواتهاإحدى  وأكان  الج مل بعد إدخال
.الغ رفتانِّ َواسعتانِّ في الطاب    قِّ األولِّ
 اعةِّ. في القَ  اسي َمصفوفٌة بإنتظام  الَكر   
.التَّمر  َلذيٌذ في ال      َصيفِّ
عادةِّ.   راٌج نهتدي بهِّ إلى طريقِّ السَّ  الكِّتاب  سِّ
  .  األ مهات  َكريماٌت في َعطائه نَّ
 .الجائزةِّ. زتانِّ ب الم جتهدتانِّ فائ  
م. خلصوَن في أدام علموَن م  ال    ءِّ عملهِّ

 
 

 :النص أدناه   فيالفراغات  كل من في اً سبنامأو منفصل     متصلً  اً ا ضمير أكت بو  -۹س
 
 
 

Q9- Fill in each blank below with an appropriate attached and non-attached pronoun: 

14 Marks 

10 Marks  

8 Marks ةنصف درجة لكل إجابة صحيح half mark for each       
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بوا عن األسئلة التالية نص ال او أإِّقرَ  -۱۰س  :أدناه وَأجِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Marks 2)                   .............. في سنة   .. ………………………… ومتى؟    ؟ تْشاب لكَ تََرَع اَمْن إخْ  -۱

 ( Mark 1) ..………………………………………………………………  ؟ة  َماهي ُجُذوُر هذه  الصْلصَ  -۲

 .………………………………………………………………  ؟وربا أ صَة إلىلَّ ت  هذهِّ الصَكي َف َوَصلَ  -۳
................................................................................. .                    (1 Mark ) 

 ( Mark 1). ………………………………………………………….؟ الصلَّصة إلى أميركا َل هذهِّ َمن  َنقَ  -٤

 (Mark 1)  ......................................................................... ؟ ماهي صّلصة  الَكت شاب  -۵
......................................................................... .  

ثَ  -٦  ( Mark 1)    .....…………………………………………؟ ... اب َر إستهلكًا للَكتشماهي المناطق  األك 

ن القَ معنى كلمة  -٧  ( Mark 1)               (.ألفين سنة ،  مائة سنة،  ةألف  سن)  ...……………………هو   ر 

 ( Mark 1) ..….....………هو  (أختراع  )معنى كلمة و  .........……باللغة اإلنكليزية هو  (َيمز ج  معنى كلمة ) -۸

 ( Mark 1) ................-٢ ...................-١ص التي وردت في الن الضمائر الم نفصلةمن  ينثن إإذكروا  -۹
 

 
        
 

يق  للجميع بالتوف تمنياتنا 100  \ائية :           الدرجة النه  
Best Luck 

Q 01 - Read the passage below and answer the following questions: 

 (شابالَكت  )
َتَرعه  األميركِّ  من  َشرابِّ الَطماطِّ َم والَمصنوع  مِّ رفه  الَيو  ما َنعالَكت شاب ، كَ  في َسنةِّ  ينز(هِّ يَّ )هن ري .إخ 

داً ذوَر هذهِّ الصلَّصة ّقديمج   . إالَّ أنَّ ۱۸٧٦ ل  َمن  َصَنَع الّينيون كما يب دو . فالصٌة جِّ الم ّسّماَة  صلَّصةَ ه م أوَّ
بارةٌ ت سياب"  - "كي" أو ت شاب"كَ   .الَبجرِّ الم ملحةِّ  مارِّ ثِّ   َعن  أسماك  أو  َبَعضِّ وهي ع 

 الوالياتِّ   َنَقلها إلىماليزيا، ث مَّ عرَّفوا َعليها في  الّضيَن تَ َعشِّ بعِّ ايَن فِّي نِّهايةِّ الَقرنِّ السَّ َوَقد  َوَصلت  إلى األوربي
ين ز إال أن  َيم ز جَ اليةِّ مين. َوَلم  َيك ن  على مِّن  و  ض  البَّحارةِّ الم تحدةِّ األميركيَّةِّ َبع   َصةِّ  الَخليَط الم مّلَح بِّصل  هِّ

تراعَ م الطماط َل أخ  هير .َوه َو َسجَّ َمَح بوالدةِّ َكت شاب الَبَندورةِّ الشَّ هِّ لَِّيس  مِّ َبحت  أورب ه  بإس  َثَر .َوأض  ا َوأميركا األك 
تِّه   للَكت شاب.لكاً إس 

10 Marks 

+ + + + + + + + + = 


