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  فھرس الدلیل
  الصفحة  احملتوى  م
  املسابقات احمللية  ١

 :املسابقات األدبية -
  املقال -
 الشعر -
 قصريةالقصة ال -
    األدبية  والدراسات العلمية البحوث -

  

  :املسابقات اإلقليمية   ٢
  .فن اخلطابة والتحدث بالفصحى -
 ).القصة واملقال(البيئة البحرية  -
 كتابة الرسائل للشباب -
  استمارة املشاركة يف املسابقات -

  

  :مسابقة الطالب املتميز يف   ٣
  اللغة العربية  -

  
    ية مسابقة تقييم املعارض الثقاف  ٤
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  المسابقات المحلیة 
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 ٣ 

  املسابقة األدبية
  

 : األهداف : ًأوال
 .تشجيع املواهب الطالبية يف خمتلف فنون الكتابة األدبية وصقلها  -  ١
 .إجياد املنافسة الشريفة بني الطالب يف الكتابة األدبية -  ٢
ساهم يف رفـع املـستويات التحـصيلية             -  ٣ هلـم يف  إثراء احملصلة الثقافية لدى الطـالب مبـا ـي

 .املنهج املدرسي
  

 : الشروط العامة : ثانيا
 .أن تكون الكتابة باللغة العربية الفصحى  -  ١
أن ال يكـون املتــسابق قـد تقــدم مبوضـوعه إىل مــسابقة أخـرى وأن يكــون مـن إعــداده       -  ٢

 .شخصياً 
 املرفقــة مــع رســالة التعمــيم ، مــع ثــالث صــور    االشــرتاكأن ميــأل املتــسابق اســتمارة   -  ٣

 .شخصية ملونه 
 -: باملناطق التعليمية ما يلي جلنة التحكيمراعى ت -  ٤

 .تتطابق الشروط اخلاصة باملسابقة يف كل جمال §
يف كـل  ) األول ، الثـاني ، الثالـث  (أن ترسل اللجنة ثـالث مـشاركات فقـط         §

 .على حده  من جماالت املسابقة جمال 
 ك الفلــوبي دســ(تطبـع األعمــال الفــائزة علـى مــستوى املنطقــة بـالكمبيوتر ويرســل     -  ٥

FLOPPY DISK (      مع اإلنتاج إىل دائرة األنشطة الرتبوية  ، مـع العلـم بأنـه لـن ينظـر
 .لألعمال اليت مل تلتزم هبذا الشرط

 .هغي الةعترب املشاركترد يف دليل املسابقة وأي خمالفة ضرورة االلتزام مبا و -  ٦
شـهر  اية هنة يف شهر ديسمرب  ويتم التقييم على مستوى السلطنة يف   قيبدأ تعميم املساب   -  ٧

 .ابريل 
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 ٤ 

ــوزارة الرتبيــة والتعلــيم وحيــق هلــا التــصرف هبــا وتوظيفهــا       -  ٨ ــك ل مجيــع املــشاركات مل
البـة هبـا وسـوف يـتم االحتفـاظ       املطألصـحاهبا بالشكل الذي تراه مناسـباً وال حيـق         

 . كحق أدبي يف كل األحوالائهممسأب
 

 : جماالت املسابقة: ثالثا
  : املقال  - ١

  : املراحل املشاركة 
   احلادي عشر  واألساسي  من الصف اخلامس اىل الصف ارس التعليم العام مد •
  . من الصف احلادي عشر اىل الصف الثاني عشر  العام مدارس التعليم  •

 :شروط املقال 
ــه وبأســلوب أدبــي رصــني يف   معــرباًيكتــب املــشارك املقــال  أن  -  عــن رأي

 . نية  موضوع خيتاره يعاجل قيمة أخالقية أو أدبية أو صحية أو دي
 . ) ١٦(  خط حبجم    (أربع  صفحات   ال تزيد كلماته عن  -
 .أن حيتوى  املقال على املقدمة والعرض واخلامتة   -
  .املضمون متناسبا مع الغرض الذي اعد من أجله أن يكون  -

  :   الشعر - ٢
  :   املراحل املشاركة 

  ادي عشر احل واألساسي  من الصف اخلامس اىل الصف مدارس التعليم العام  •
  .العام  من الصف احلادي عشر اىل الصف الثاني عشر  مدارس التعليم  •

 :حبيث يتناول موضوع القصيدة 
 ) .الشجاعة ، املدح ، الوصف(أحد األغراض الشعرية مثل   )أ 
العيد (أو االجتماعية أو الدينية مثل        أحد املناسبات الوطنية      )ب

ــ :  اجنــازات الــبالد   الــوطين ،  م ، اإلســراء واملعـــراج ،   يـــوم املعل
أســــبوع املــــرور ، الــــدفاع املــــدني ، اليــــوم العــــاملي للمـــــــــــياه  

  ).اخل..…………
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 ٥ 

التحــصيل  الدراســي ، احــرتام املعلــم ، احملافظــة ( أو اجلوانــب الرتبويــة مثــل 
  ) اخل ...   واملرافق العامة ةعلى مرافق املدرس

احرتام الكبري والعطـف  احرتام الوالدين وطاعتهم ،    ( أو جوانب اجتماعية    
  )  اخل .... على الصغري ومساعدة احملتاج 

 :الشروط العامة 
 . عنواناً جيداً يتفق مع املضمون للقصيدة أن خيتار  -
 .موزونة مقفاة القصيدة أن تكون  -
 .وال تزيد عن عشرون بيتا عن عشرة أبيات القصيدة ال تقل  -
  وأن تكون باللغة العربية الفصحى  -
 . ئد الشعر النبطي ال تقبل قصا -

  :    القصة القصرية- ٣
  :  املراحل املشاركة   

   حلادي عشر  واألساسي  من الصف اخلامس اىل الصف امدارس التعليم العام  •
  .العام  من الصف احلادي عشر اىل الصف الثاني عشر  مدارس التعليم  •

 :أن يتناول موضوع القصة أحد املوضوعات التالية
  .ت االحتفالية بالسلطنةأحد املناسبا  )أ  

ــل    )ب  ــسانية مثـ ــصة إنـ ــساعد( قـ ــرين ، ةمـ ــاإ اآلخـ ــق  ذنقـ ــاء احلريـ  الغريـــق ، إطفـ
  ) اخل………… 

احلفـاظ علـى كيـان األسـرة ، الرفـق بكبـار الـسن        (قضية اجتماعية هتدف إىل     )ج 
ورعايتهم ، اإلحسان إىل الفقراء ، بر الوالدين ، صـلة األرحـام ، أو أي موضـوع             

  ). مناسباًيراه املشارك
   التفوق والتحصيل واحملافظة على مرافق املدرسة واحرتام املعلم( أو جوانب تربوية مثل 

قصة شخصية من حياة املشارك يظهر فيها قدرته على الـسرد            )د 
  .املنطقي السليم ومراعاة القواعد األدبية لبناء القصة

  .أي قيم تربوية أخرى هادفة  )هـ
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 ٦ 

 
 

 :شروط القصة القصرية 
مخس صفحات وحجم اخلـط   وال تتجاوز صفحتني    تقل القصة عن     ال -

    ..  ملم ١٦
 .أن يراعي الطالب العناصر األساسية لبناء القصة   -

  :   البحوثالدراسات و – ٤
  : املراحل املشاركة 

  احلادي عشر   واألساسي  من الصف السابع  اىل الصف مدارس التعليم العام  •
  .صف احلادي عشر اىل الصف الثاني عشر  العام  من المدارس التعليم  •
 الذي  ميمعحيدد سنوياً وفق الت   .. موضوعات الدراسات والبحوث   •

 .يتم تعميمه الحقاً
 :الشروط العامة •

  يف كـل منـهما   صـفحة   ) ٤٠( وال يزيد عـن  صفحة )  ٢٠(ال يقــل حجــم املوضــوع عــن    -
 . ملم ١٦وحجم اخلط 

 حد بل ينبغي أن يرجع إىل عدد من املصادر واملراجع ال يقوم املتسابق بتلخيص كتاب وا -
 .عتمد على مصدر واحد فقطت والدراسات اليت ث وستبعد البحت -
   .االلتزام خبطوات البحث العلمي -
 ال حيتـوي علـى    أو دراسـة  وأي حبث، ضرورة التوثيق العلمي وذكر املراجع املستخدمة      -

 . قدره العلمي املسابقة مهما كان من االشرتاك يفيستبعدذلك 
 . يطرحموضوع ثالثة مسامهات فائزة يف كل يتم اختيار -
 .من حق جلنة التقييم احلذف والتعديل عند النشر  -
 :  جوائز املسابقة : رابعا -
دائـرة األنـشطة    (لعامـة للعالقـات واإلعـالم الرتبـوي    مينح الفائزين جوائز قيمة مـن املديريـة ا    -

  .)الرتبوية
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  یةقلیمالمسابقات اإل
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 ٨ 

  فن اخلطابة والتحدث بالفصحي   مسابقة   
  
  

سعيا من وزارة الرتبية والتعليم على إجياد مصادر تربوية وتعليمية تساند املناهج 
  ها ائثرإالدراسية و

ربط الطالب العماني مبفردات لغته اجلميلة وتطبيق هذه اللغة يف احلياة ومن منطلق 
 يف ه ءة من ناحية ومن ناحية أخرى صقل مواهباليومية للتعبري عن املشاعر واآلراء البنا

  .جوانب اإللقاء واخلطابة
وملا للغة العربية من قداسة يف قلوب العرب واملسلمني ، فقد درجت الوزارة على إقامة 
مسابقة فن اخلطابة والتحدث بالفصحى سنوياً ، وذلك على مستوى السلطنة ومن ثم 

  .املشاركة على مستوى الدول العربية
  

  :أهداف املسابقة : ال أو
الرقي مبستوى التحدث باللغة العربية الفصحى لدى الطالب وتنمية قدراته التعبريية  -  ١

 .والتحاورية للتعبري عن أفكاره وآرائه
تطبيق الطالب لقواعد النحو بشكل سليم أثناء احلديث والنقاش وهو يف الوقت ذاته  -  ٢

 .ىل تطبيق وممارسةربط املادة بالنشاط وحتويل النظريات والقواعد إ
 .بناء شخصية قادرة على اإلقناع والتفسري والتأثري -  ٣
 االلتقاء من خالل  واتمع العربيتأكيد روح األسرة الواحدة لدى أبناء اتمع العماني -  ٤

 .ببعضهم حتت مظلة املسابقة
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 ٩ 

  )شروط االشرتاك: ( الشروط اإلدارية :  ثانيا
  .أن يكون الطالب عماني اجلنسية -  ١
 .كون لديه جواز سفر ساري املفعولان ي -  ٢
الطالبة على سفر املشارك / من وىل أمر الطالب املسبقة أخذ املوافقة اخلطيةأن يتم  -  ٣

إىل مجهورية مصر العربية مع جتهيزه بكافة أدواته الشخصية إن وقع عليه االختيار من 
 .قبل الوزارة ليمثل السلطنة يف املسابقة املذكورة

الطالبه باملركز األول على مستوى السلطنة سيتم ترشيحه من / يف حالة فوز الطالب  -  ٤
 .قبل الوزارة ليمثل السلطنة يف املسابقة املذكورة على مستوى دول اجلامعة العربية 

يبدأ تعميم املسابقة يف بداية العام الدراسي ويتم التقييم على مستوى السلطنة يف شهر  -  ٥
 .ديسمرب

 .صور للمشارك) ٣(قة مع إرفاق ضرورة تعبئة استمارة املشاركة بد -  ٦
 .مستوى املنطقةأن يضع موجهوا اللغة العربية االختبار التحريري هلذه املسابقة على  -  ٧

  
  :املراحل التعليمية املشاركة  :  ثالثا

  :ثالث أقسام تنقسم املسابقة إىل   
) بنـات / طالب مدارس التعلـيم العـام والتعلـيم األساسـي بـنني         : (القسم األول      •

  .الثاني عشر لصف من ا
) بنـات / طالب مـدارس التعلـيم العـام والتعلـيم األساسـي بـنني              : (القسم الثاني  •

 .العاشر من الصف 
) بنـات / طالب مدارس التعليم العام والتعلـيم األساسـي بـنني         : (القسم الثالث    •

 .من الصف السادس  
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 ١٠

سب مـا ورد مـن مجهوريـة     حـ  الثـاني عـشر    والعاشـر  موضوعات املسابقة  للـصفوف  :  رابعاً   
  .مصر العربية 

  : موضوعات املسابقة الشفهية   )أ     
  : من ااالت التالية  داحويسأل الطالب يف  •
  . اخل ...  العبث باملمتلكات العامة – مثل التدخني ضارةجمال حماربة العادات ال •
  .جمال املستوى  االجتماعي •
  .جمال املستوى الثقايف •
  .ة املؤثرة يف اتمعجمال األحداث احمللي •
  .جمال األحداث  العربية والعاملية  املؤثرة  يف مسريتنا الوطنية والقومية •
  .جمال التكنولوجيا  وقدرهتا  على تيسري  العمل وحل املشكالت •
  اتمع ثورة االتصاالت  واملعلومات يف مصر وآثارها  السلبية  واالجيابية  على احلياة  يف  •

  
    : التحريرية   حو موضوعات الن ) ب

 اسـم  - ارد واملزيـد -  التامة واألفعال الناقصة األفعال - الف الوصل   -مهزة القطع   
 – اسـم املـرة   - املصدر الصريح  – اسم  اآللة – اسم املفعول – صيغ املبالغة –الفاعل  

ق   املثنى  ومـا يلحـ  – املمنوع   من الصرف – صوغ العدد على وزن فاعل –اسم  اهلينة   
 – املقـصور  –  مجع املؤنت السامل وما يلحـق بـه   -  مجع  املذكر السامل وما يلحق  به        -به  

 -  التعجــب  أســلوب – أفعــال املقاربــة والرجــاء والــشروع  - واملمــدود –واملنقــوص 
ذم    أسـلوب   -بـالنون   ل   توكيد  الفعـ - القسم وتوكيد جوابه   –اسم التفضيل     املـدح واـل

ــضارع  – االغــراء  والتحــذير أســلوب – أســلوب  االختــصاص -   - إعــراب  الفعــل امل
  .أسلوب الشرط  واقرتان جوابه بالفاء
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 ١١

  
  : يف اخلطابة والنحو  األسئلةمواصفات    )ج 

  
  :يف اخلطابة   - ١

دة    يضايتم إجراء  امتحان   شفوي  للطالب يف املو       ع السابقة وموضـوعات أخـرى جدـي
  .التعبريتكشف إبداع  الطالب وقدرته  على 

 درجـة   فـأكثر  وتـوزع     ٥٠ درجة والتفوق  ملـن حيـصل علـى        ٦٠ودرجة هذا االمتحان    
 ١٥ األفكـــار درجـــة ، ١٥ األســـلوب درجـــة ، ١٥الشخـــصية : ( الدرجـــة  كالتـــايل  

  ). درجات  ١٠ درجات، سالمة النحو ٥ األلفاظدرجة، خمارج 
طابـة  عـن طريـق امـوع     وائـل   يف اخل األعشرة البعد إجراء االمتحان يتم حتديد    

  .املرتب تنازلياً 
  

  :يف النحو    - ٢
يتم  إجراء امتحان يف النحو لنفس الطالب الذين دخلوا  امتحان  اخلطابـة علـى       

 أربعـة  األسـئلة  درجة ،  عدد ٤٠ ، الدرجة الكلية ساعتني  اإلجابةزمن    (النحو التايل   
  .رجة فأكثر د٣٠  حيصل  على ملنلكل سؤال عشر درجات والتفوق 

  
    :السؤال األول •

 فقــرة هبــا عــشرة أخطــاء  حنويــة  غــري حمــددة  يطلــب مــن املتــسابق   
  .معرفتها  وتصويبها وله عشر  درجات

    :السؤال الثاني •
 وفيه يأتي املتسابق  خبمس  مجل من عنده هبـا أدوات هلـا أكثـر مـن         

ــالم - مـــا  -  مـــن  -ال : (اســـتعمال مثـــل  ولـــه عـــشر )   الـــواو– اـل
  .رجاتد
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    :السؤال الثالث •

الـشرط  : ( يكون املتسابق  مخس  مجل هبـا أسـاليب متنوعـة مثـل                
ــتفهام  – التوكيـــــد – النفـــــي  – ــراء – االســـــتثناء - االســـ  االغـــ

ولـه  )بـالنون    التوكيـد   - والذم   – املدح   – االختصاص   –والتحذير  
  .عشر درجات 

    :السؤال الرابع •
ت مرفوعــة  أو منــصوبه  أو يكــون  املتــسابق مخــس  مجــل هبــا كلمــا  

  .جمزومة بعالمات  إعراب  أصلية أو فرعية  وله عشر درجات
باإلضافة  إىل سؤال  حر  غري مقيد ولكـن  مـن خـالل املوضـوعات           

  .احملددة
  
    :االختبار الشفهي  - ٣

حبيث تتناول موضوعاً اجتماعياً أو ) مرجتلة(املشاركة خطبة / أن يلقي املشارك  §
ياً أو وطنياً أو ثقافياً حديثاً ومعاصراً باإلضافة إىل قصيدة شعرية إنسانياً أو بيئ

لقياس  من اختياره توضح قدرته على اإللقاء مع وضع املتسابق يف مواقف متنوعة
  .قدرته على مواجهة اآلخرين وإقناعهم بأفكاره والتأثري فيهم بأسلوبه

لى اختبار شفھي في التحدث بالفصحى وقواعد النحو باإلضافة إ §
  .عامة الثقافیة الموضوعات ال

   :السادس موضوعات املسابقة للصفوف : خامساً  
o   موضوعات النحو:    

 املبنيـة ، أدوات نـصب الفعـل املـضارع ،     األمسـاء  والفرعيـة  األصلية اإلعرابعالمات  
  يـة  املتعـد  األفعـال   اخلمـسة ، أدوات الـشرط  اجلازمـة  ،    األفعـال أدوات حزم الفعل املـضارع  ،        

 ، أنواع النعت ، التوكيد  ،  املعنـوي  ،  بإال اخلمسة ، احلال التمييز  ، املستثنى    األمساءملفعولني  ،    
  .نفي التوكيد  اللفظي  ، أدوات  العطف ، البدل ، كم االستفهامية  وكم اخلربية ، االستفهام  امل
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o مواصفات األسئلة التحريرية:  

  
    :السؤال األول •

ــها       فقــرة هبــا عــشرة أخطــ   ــسابق  معرفت ــة  غــري حمــددة  يطلــب مــن املت اء  حنوي
 .ة  درجونوتصويبها وله عشر

  
    :السؤال الثاني •

:  يأتي املتسابق  خبمس  مجل من عنـده هبـا أدوات هلـا أكثـر مـن اسـتعمال مثـل          
  .وله عشر درجات)   الواو– الالم - ما  -  من  -ال (

  
    :السؤال الثالث  •

 –فـي  ن ال–الـشرط  : (  هبـا أسـاليب متنوعـة مثـل      مس  مجـل  خبيأتي املتسابق     
  .وله عشر درجات ) االستثناء- االستفهام  –التوكيد 

    :السؤال الرابع •
 أو جمزومة بعالمات  ةيكون  املتسابق مخس  مجل هبا كلمات مرفوعة  أو منصوب       

  .درجة) ٥٠( واجلملة إعراب  أصلية أو فرعية  وله عشر درجات
   :السادسللصفوف   الشفهياالختبار  - •
    حبيث تتناول موضوعا)حمفوظة  وأخرى مرجتلة(املشاركة خطبة   / أن يلقى املشارك     §

و ثقافيا حديثا  ومعاصـراً باإلضـافة إىل قـصيدة    اجتماعيا أو إنسانيا أو بيئيا أو وطنيا     
شعرية من اختياره  توضح قدرته علـى اإللقـاء  مـع وضـع املتـسابق  يف مواقـف متنوعـة            

 .قدرته على مواجهة  اآلخرين وإقناعهم بأفكاره والتأثري فيهم بأسلوبهلقياس  
ــار شــفهي  يف التحــدث  بالفــصحى وقواعــد النحــو باإلضــافة إىل موضــوعات        § واختب

  .ثقافية عامة
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  :خطوات تنفيذ املسابقة على مستوى املنطقة التعليمية : سادساً  
كما جاء يف البند قة يف كل مدرسة تقوم كل منطقة تعليمية باإلعالن عن برنامج املساب -  ١

لالزمة الختيار طالب أو طالبة حبيث يتم تدريب طالهبا والقيام باإلجراءات اثانياً، 
 من الصفوف الثاني عشر والعاشر والسادس أو التعليم األساسي  دارس التعليم العام م

 
ثقايف تقوم املنطقة بتشكيل جلنة لتقييم املسابقة مكونة من أخصائي النشاط ال -  ٢

وأخصائي النشاط املسرحي وموجه اللغة العربية للقيام باإلجراءات الالزمة الختيار 
   . من كال املرحلتني املذكورتني آنفاًالفائز على مستوى املنطقة

 من الطلبة ملنطقةا ممثلي  بأمساء دائرة األنشطة الرتبوية خطارتقوم املنطقة التعليمية بإ -  ٣
م  إقامته ذهاباً إىل مقر االختبار مبسقط وإيابا إىل مقر   م واالستعداد لنقلهواملشرفني

 .بعد انتهاء املسابقة
 التحريري الذي أعدته املنطقة هلذه املسابقة واإلجابة االختبارأن يتم إرسال منوذج  -  ٤

الطالبة املرشح لتمثيل املنطقة /النموذجية لالختبار إضافة إىل ورقة إجابة الطالب 
وعة برأي اللجنة فيه قبل موعد إجراء االختبار الشفهي على مستوى السلطنة مشف

عشرة أيام على (واملقابلة الشخصية ومساع اخلطبة على مستوى السلطنة بفرتة كافية 
  ).األقل

أن يتم تصحيح أوراق اإلجابة من قبل موجهي اللغة العربية وان توقع وتعتمد من قبل  -  ٥
 . درجة٥٠اجلهات املختصة وتصحح ورقة اإلجابة من 

 والعكس يف حالة استدعائه إىل مسقطتتكفل املنطقة بنقل املشارك ذهاباً وعودة  -  ٦
 .الدول العربيةللسفر حلضور فعاليات املسابقة على مستوى 

  
  : تنفيذ املسابقة على مستوى السلطنة إجراءات : اً سابع

  :تقوم اللجنة املكلفة باآلتي 
 .ليت مت إجرائها يف املناطق التعليميةدراسة االختبارات التحريرية وإجابات الطالب وا -  ١
 .اختبار حتريري يف علم النحو والصرف على مستوى السلطنة إذا لزم األمر -  ٢
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 ١٥

اختبار شفهي يف التحدث بالفصحى وقواعد النحو باإلضافة إىل موضوعات ثقافية  -  ٣
 . حسب مواضيع املسابقة املشار إليها سابقاًعامة

حبيث تتناول موضوعاً اجتماعيا وإنسانياً )  ةمرجتل(املشاركة خطبة / يلقي املشارك  -  ٤
أو بيئياً أو وطنياً أو ثقافياً حديثاً ومعاصراً باإلضافة إىل قصيدة شعرية من اختياره 

  . ةتوضح مدى قدرته على فن اإللقاء واخلطاب
يوضع املتسابق أثناء املقابلة يف مواقف متنوعة لقياس مدى ثباته وقدرته على مواجهة  -  ٥

  قناعهم بأفكاره والتأثري فيهم بأسلوبهاآلخرين وإ
   

  :املشاركة على مستوى الدول العربية :  ثامناً  
  . الثاني  عشر يرشح للمشاركة على مستوى الدول العربية  الفائز األول من الصفوف  - ١
 . يرشح للمشاركة على مستوى الدول العربية   العاشر الفائز  األول من الصفوف  - ٢
  فوف السادس    يرشح للمشاركة على مستوى الدول العربيةالفائز  األول من الص - ٣
  

  :جوائز املسابقة  :اً تاسع
 على مستوى السلطنة باإلضافة إىل   الفائزينبة متنح الوزارة جوائز تشجيعية للطل

  .اجلوائز اليت حيصل عليها من مجهورية مصر العربية 
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  للصف العاشر   منوذج المتحان مسابقة اخلطابة والنحو
  

  
  -:ضع خطا حتت كل خطأ واكتب الصواب فوقه :  السؤال األول 

 أن طريق احلياة امتحان شاق للسالكني ؛ فمنهم من جيتازه يف ضعف وخور كلما متـسه        
ه يف رباطـة جــأش وصـالبة عـزم وقــوة           شـوكة يـصيح ويـسقط مــن اإلعيـاء ، ومنـهم مــن جيتازوـن

سان مـن صـعاب يـأوي مـن حكم          ال .. تـه وإميانـه إىل ركـن شـديدا     احتمال ، فمهما يالقـي اإلـن
دهر يـومني يـوم              روح ، واـل شيء يضئ لك طريق احلياة سوى طهارة االنفس ونـور القلـب ومسـو اـل

  ."لك وآخر معك ن فإن كان لك فال تبطر ، وإن كان عليك جتلد فكالمها سيمر 
  

  :.هات يف مجل من انشائك : السؤال الثاني 
  . وناهية مرة أخرى نافية مرة ،) ال(مجلة تستخدم فيها  - ١
 .موصولة مرة ، وشرطية جازمة مرة أخرى ) من(مجلة تستخدم فيها  - ٢
 .موصولة  مرة واستفهامية مرة أخرى ) ما (مجلة تستخدم فيها  - ٣
 للفعل املضارع مرة أخرى ) ناصبة ( حرف جر مرة و) الالم ( مجلة تستخدم فيها  - ٤
 .مرى أخرى )احلالية ( ة عاطفة مرة ، وتسبق اجلمل) الواو(مجلة تستخدم فيها  - ٥

  
  :أجب مبا هو املطلوب : السؤال الثالث 

  ).أستثناء/ شرط / عطف/ نفي( إذا الليل أضواني بسطت يداهلوى ختري أداة  - ١
 أمل ختطئ؟: سأل األستاذ  - ٢

  ....... بلى : أجاب الطالب الثاني ....... نعم : أجاب الطالب االول 
  ............أيهما املخطئ؟ 

 
 . الوالدن كالمها حنونان –لدين حنونني كال الوا - ٣
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 .دبني التوكيد املعنوي ، وبني املؤكّ
 .كم أهداف سجل الفريقان ؟ صوب اخلطأ - ٤
 )ناقص منفي/ تام منفي/ تام مثبت ( ما حضر إال املتفوقون ختري االستثناء  - ٥
  

  :ضع مكان النقط ما هو مطلوب:  السؤال الرابع 
  ).مة فرعية خرب يعرب بعال.........( املعلمون  - ١
 ).فعل من أفعال اليقني ( القاضي املتهم بريئا .........  - ٢
ــإخالص   .........  - ٣ أداة شــرط، ومجلــة  ........( يــؤد الطبيــب عملــه ب

 ).جواب الشرط
 )اسم من األمساء اخلمسة ........( سلمت على  - ٤
 ).مضارع مسند إىل ياء املخاطبة (يف عملك ......... أنت  - ٥
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والتحدث بالفصحى  مسابقة فن اإللقاء والخطابة اختبار
 العاشر  للصف 

   

  ) درجات١٠: (السؤال األول

  .اقرأ الفقرة اآلتیة واستخرج عشر كلمات بھا أخطاء لغویة، ثم قم بتصویبھا

   

! یا بني:" خرج إلى معركة القادسیة أبناء الخنساء األربع، فكان مما أوصتھم بھ قولھا" 
واهللا الذي ال آلھ إال ھو إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم . ن مختارونأنكم أسلمتم طائعی
فإذا رأیتم الحرب قد شمرت عن ساقیھا، فیممون وطیسھا تظفروا .بني أمرأة واحدة

فكانوا عند حسن ظنھا إذا راح كل واحد منھم، ". بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة
نفسھ لیسمو على أخویھ في القتال والجالد، یدعو أخوه لالستبسال في الجھاد، ویحض 

الحمد هللا الذي : " ولما وافاھا خبرھم لم تزد على أن قالت.حتى استشھدو واحد إثر واحد
  "شرفني باستشھادھم، وأرجوا اهللا أن یجمعني بھم في مستقر رحمتھ

 فإذا كانت الخنساء صانعة رجال وأبطال، فإن أبناءھا صانعون أعظم انتصار، ومخلدو
أبقى األمجاد في تاریخ العرب والمسلمون 

."************************************************************
  :كون جمل من إنشائك تتضمن ما یأتي) درجات١٠: (السؤال الثاني

  .نافیة مرة وشرطیة جازمة مرة أخرى) ال (جملة تستخدم فیھا     .١

  . مرة وشرطیة جازمة مرة أخرىموصولة) من (جملة تستخدم فیھا     .٢

  .موصولة مرة واستفھامیة مرة أخرى) ما (جملة تستخدم فیھا     .٣

  .حرف جر مرة، وناصبة للفعل المضارع مرة أخرى) الالم (جملة تستخدم فیھا     .٤

  .عاطفة مرة، وتسبق الجملة الحالیة مرة أخرى) الواو(جملة تستخدم فیھا     .٥

  ):رجات د١٠(السؤال الثالث 

  .اختر اإلجابة الصحیحة من بین البدائل المعطاة
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  :تضبط كلمة بأفضل بـ" ما الفقیر القانع بأفضل من الغني الشاكر."١

  الفتحة.  ب                الكسرة. أ

  الضمة.  د               السكون.  ج      

  : كم الواردة في الجملة تسمى كلمة" كم عالم رأیت." ٢

  تعجبیة.  ب            استفھامیة.  أ        

  خبریة.  د            مصدریة.  ج        

  : الفعل ألفیت من األفعال التي تنصب "ألفیت اإلخالص خلقا كریما."٣

  مفعوالن.  ب               مفعول بھ واحد.  أ      

  أربعة مفاعیل. د                    ثالثة مفاعیل.  ج     

  : تعرب كلمة یدا" سلمتھ األمانة یدا بید."٤

  بدل.  ب                            تمیز.  أ     

  نعت.  د                            حال.  ج   

   

  :كلمة نفسا تعرب" طاب المجتھد نفسا." ٥

  بدل.  ب                          نعت.  أ       

  تمیز.  د                           حال.  ج     

  

  ): درجات١٠: (السؤال الرابع

  :أكمل الفراغ باإلجابة المناسبة
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  ................. كلمة أنفسھما تعرب  "جاء الرجالن أنفسھما."١

نوع البدل في اآلیة الكریمة "  أنعمت علیھم  اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین."٢
  .........بدل

  .........حرف العطف لكن في الجملة السابقة أفاد" ما جاء القوم لكن سعید." ٣

  ...........مة نصبھالفعل یفوزوا منصوب وعال" الكفار لن یفوزوا برضا اهللا." ٤

  ...........الفعل یخشى مرفوع وعالمة رفعھ" یخشى العاقل ربھ." ٥
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  الثاني عشر للصفوف    مسابقة تعميق النحو منوذج الختبار
  

   
  :السؤال األول 

  
  .ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ملا حتته خط فيما يأتي وضع عليه دائرة ) أ(

  ). للعاقل – للزمان –أداة شرط للمكان ( سم األخالق أينما يكثر العلم ت - ١
 مـضارع منـصوب   –مضارع منـصوب وعالمـة نـصبه اليـاء    ( ال تنه عن خلق وتأتي مثله        - ٢

  ). مضارع منصوب بالفتحة املقدرة –وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
  ). واو املعية – واو احلال –حرف عطف " ( الواو : " ال تأمر باخلري وتعرض عنه  - ٣
  ). مصدر ميمي– اسم زمان –اسم مكان ( ملورد العذب كثري الزحام ا - ٤
  ). للتحقري– للتقليل –للصغر " : ( التصغري هنا " حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه  - ٥

  
  ".تبنى الشعوب احلضارة املتقدمة بسمو خلقها وقوهتا العقلية ال بقوهتا املادية ) " ب(

  
  :ا األساليب اآلتية عرب عن مضمون اجلملة السابقة مستخدم

  .أسلوب املدح  - ١
 .أسلوب التحذير - ٢
 .أسلوب االختصاص  - ٣
 .أسلوب التعجب - ٤
 .أسلوب الشرط  - ٥
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  :أجب عما يأتي :  السؤال الثاني 
  :وضح الفرق بني النعت يف كل مجلة مما يأتي وأعربة  - ١

  .استمعت إىل قصيدة مؤثرة   )أ    
  . استمعت إىل قصيدة مؤثرة صورها   )ب

  
  :ل ملا يأتي يف مجل من عندك   مث-٢    

  . أسلوب ذم ، الفاعل فيه اسم موصول     )       أ
  . اسلوب  مدح ، الفاعل فيه ضمري مسترت   )     ب 
  . مجلة يكون فيها املنادي مبنيا على الواو  )      ج

  
  .)ثم أعرب األسم بعدها " من " بني نوع(   وما للظاملني من أنصار - ٣
  
  ).علل لفتح مهزة أن ( ا غين محيد   واعلموا ان -٤
  
  :فيما يأتي مع بيان السبب" أي"  حدد معنى -٥

  .  أي عمل تتقنه يعلمه ا        ) أ
  . فال أبايلن مل يكن بك غضب على أي رب إِ  )ب 

  
  : السؤال الثالث 

  :يف كل مجلة مما يأتي " رغبة "  أعرب كلمة ) أ
  .لنجاح اتهد أكثر الناس  رغبة  يف ا - ١
 .ما أعظم رغبة اتهد يف النجاح  - ٢
 . هذه رغبة عظيمة  - ٣
 . رغبة اتهد يف النجاح رغبة أكيدة  - ٤
 . للمجتهد رغبة قوية يف النجاح  - ٥
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  : قدر احملذوف وأذكر حكمة فيما ياتي ) ب 

  .  إياكم والدنية -١
  .  هنيئا مريئا -٢
  . فهو مضيعة للوقت – أيها الشباب – العبث العبث -٣

  
 أخطاء ، ضع خطا حتت كل خطأ واكتـب الـصواب   ة  يف القطعة اآلتي عشر   :  السؤال الرابع 

  :فوقة 
   صناع احلضارة 

 لقد بنى أجدادنا جمدا علميا شامخ يف ميادين شتى ، وكانو هدات اإلنـسانية إىل آفـاق      
أن : " فقـال أحـدهم   . املعرفة حقبا طويلة وقـد شـهد هبـذا مؤرخـون الثقافـة والفكـر كالمهـا                  

ت مـن العـرب                   الشعلة اليت سـرت إىل احلـضارة األوربيـة فأضـأت هلـا جماهـل الطـرق الـوعرة كاـن
املسلمون ، إننا عندما نذكر ماضينا ال نتغنى به منصرفون عن متابع احلاضر وحتديدات الغد ،      
ولكننا نذكره لنذكى يف أنفسنا اإلميان بأن ما صنعه أسالفنا يف املاضي نستطيع ان نصنعه حنـن         

فقد ظن البعض العرب أمة متخلفـة عـن ركـب التقـدم ،        . إذا صحت العزائم وحسن اإلرشاد      
وحسبو العقل العربي غائبا عن حلبة التفوق ، حتى حصل النـابغني مـن مـصر علـى جـائزة نوبـل             
ــوم         ــزهم واضــحا يف العل ــوق ورأوا متي ــي والتف ــني العرب ــصلة وثيقــة ب ــع أن ال ــم اجلمي ــة ، فعل العاملي

  .واآلداب
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  الثاني عشر للصفوف  اختبار مسابقة فن اإللقاء والخطابة واللغة العربیة

   

  

  

  :السؤال األول
  :ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ملا حتته خط فيما يأتي وضع دائرة عليه) أ(
  الدمحتى يراق على جوانبه     لم الشرف الرفيع من األذى يسال -١

  ) حرف جزم-     حرف نفي-     حرف هني-(
  

  قدرة يف وفاءويف هباء      كرم يف شجاعة وذكاء-٢
  ) واو استئنافية-     واو قسم-     واو عطف-(

  
  ". عن ميني ومشالجنتانلقد كان لسبأ يف مسكنهم آيةٌ : " قال تعايل-٣
  ) مبتدأ-     اسم كان-       بدل- (

  
  غن ذو إحنة وتراثومضط     الناس إال حاسد ومكتبما و-٤

  ) أداة استفهام-     موصولة-     أداة نفي-(
  
  ال يذهب العرف بني ا والناس     يفعل اخلري ال يعدم جوازيهمن -٥

  ) اسم استفهام-     أسم شرط-   اسم موصول-(

  
 ساعتان:  زمن االجابة                            ورقات  خمس اإلمتحان في 
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  : ، املصدر املؤول يف حملما فعلت أعجبين -٦

  ) جر مضاف إليه-     نصب مفعول به-     رفع فاعل-(
  
   يكن إال األسنة مركب إذا مل-٧

  .هباركوفما حيلة الضطر إال       
  :تعرب) ركوب(كلمة 
  ) خرب-       خرب ما-     مستثنى-(

  
  
ا ال -٨ خري خبيلٍفاعال :  

  : جاءاسم ال
ا-( شبيها باملضاف-       مضافًا-     مفرد (  

  
  :تعرب) منجاة(كلمة .  لصاحبةمنجاة رأيت الصدق -٩

  ) متييزا-         مفعوالً به ثانٍ-   حاالً-(
  

  "بالعمل واجلد الدؤوب يصل املءد إىل حتقيق غاياته ، ال بالتقاعس والتواكل) "ب(
ا األساليب اآلتية عرب عن مضمون اجلملة السابقة مستخدم:  

   أسلوب مدح-١
   أسلوب حتذير-٢
   أسلوب اختصاص-٣
   أسلوب تعجب-٤
   أسلوب شرط-٥

*********************************  

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


 ٢٦

  :أجب عما يأتي:  الثانيالسؤال
  :وضح الفرق بني النعت يف كل مجلة مما يأتي وأعربه -١
  قرأت قصيدة مجيلةً  - أ
 .استمعت إىل قصيدة مجيلة عباراهتا  - ب

  
  :مثل ما يأتي يف مجلٍ من إنشائك -٢
  .حاالً مجلة فعلية  ) أ
 .متيز نسبة بعد التعجب ) ب
  .مفعوالً مطلقًا مبنيا لنوع الفعل) ج
  " األرض إال على ا رزقهاوما من دابة يف: "قال تعاىل -٣
  :يف اآلية السابقة ثم أعرب االسم بعدها) من( نوع بني
  .علمت أن حمبة الناس تقوم على النية الصادقة يف مساعدهتم -٤
  )يف اجلملة السابقة) أن(علل سبب فتح مهزة (

  
  :فيما يأتي مع السبب) أي(حدد معنى  -٥
  .أي األعمال حتب  ) أ
 .اأي خري تسع إليه جتد جزاءه عند  ) ب
  .أي رب ارحم ضعفي واصفح عن جهلي) جـ

********************************  
  طلب باشتقاقاهتا: السؤال الثالث

  :يف كل مجلة مما يأتي) طلب باشتقاقاهتا املختلفة  (أعرب كلمة   ) أ
ا للنجاح -١ درست طلب.  
ا العون -٢ أتيتك طالب. 
 .طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة -٣
 .هذا طلب عظيم -٤
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 .مت طلبك االلتحاق بالوظيفةعل -٥
 .للمراجع طلب قد تقدم به األسبوع املاضي -٦
 .من يطلب العال يسهر الليايل -٧

  
  ):الوجوب واجلواز فيما يأتي(قدر احملذوف واذكر حكم حذفه من حيث ) ب
١-ا جزيال شكر .  
  . إياكم وخضراء الدمن-٢
  . الصدق الصدق يا بين فإنه طريق النجاه-٣

*********************************  
  :يف القطعة اآلتية عشرة أخطاء ، ضع خطًا حتت كل خطأ واكتب الصواب فوقه: السؤال الرابع

  
من ذلك اليوم استقر احلزن العميق يف هذه الدار وأصـبح اظهـار االبتـهاج أو الـسرور بـأى حـادث مـن                 

  .احلوادث شيئا ينبغى أن يتجنبه الشبان واألطفال مجيعاً
م تعود الشيخ أالَّ جيلس إىل غدائه وال إىل عشائه حتى يذكر ابنـه ويبكيـه سـاعة أو بعـض          من ذلك اليو  

ه وبناتـه حيـاولون تعزيـة هـذين األبـوان فـال               ساعة ، وأمامه إمرأته تعينه على البكاء ، ومن حولـه أبناـئ
  .يبلغوا منها شيئا فيجهشون مجيعا بالبكاء

يل إىل املقر املوتى من حني إىل حني، وكانت من قبـل ذلـك   من ذلك اليوم تعودت هذه األسرة أن تعرب الن         
  .تعيب الذين يزورون املوتى

وحـرص علـى أن يتقـرب إليـه بكـل      . عـرف ا حقـاً  . ومن ذلك اليوم تغريت نفسية صـبينا تغـريا تـام         
ان ولقـد شـهد ا مـا كـ    . بالصدقة حيناً وبالصالة حيناً آخر وبتالوة القرآن مـرة ثالثـة       : ألوان التقريب 

شاب كـان مـن أبنـاء                يدفعه إىل ذلك خوفًـا وال إشـفاق وال إيثـار للحيـاة ، ولكنـه كـان يعلـم أن أخـوه اـل
املدارس ، وكان يقصر يف أداء واجباته الدينية ، فكان الصبى يأتى من ضروب العبـادة يريـد أن حيـط      

  .عن أخيه بعض السيئات
  )١ طة حسني ج–من األيام (
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  السادس  للصفوف   والخطابة واللغة العربیةاختبار مسابقة فن اإللقاء

  

   

  .اقرأ الفقرة اآلتية، ثم استخرج منها مخسة أخطاء وصوهبا:السؤال األول
انطلقت احلافلة يف الصباح الباكر إىل مبنى اجلمعيـة العمانيـة للمعـوقني، وهنـاك شـاهدنا املـشرف                  "... 

وبعظ العاملني كانو يف اسـتقبالنا، وبعـد اإلسـرتاحة طلبنـا مـن املـشرف أن حيـدثنا عـن اجلمعيـة          على اجلمعية   
  .وخدماهتا اليت تقوم هبا، والفآت  املستفيدة من هذه اخلدماة

**********************************************  
  أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرابا تاما؟: السؤال الثاني

  
سر  -١   .جالزجاكُ
 . للمعلماحرتاما وقفنا  -٢

 . على الشدائد يا أخيصربا  -٣

 .ادونفاز  -٤

  .الكلمة الطيبة صدقة  -٥
****************************************  

  :          فرق من حيث املعنى بني ): درجات١٠(السؤال الثالث
  .مجع املذكر السامل ومجع التكسري)               أ
  . املطلق واملفعول ألجلهاملفعول)             ب

***********************************  
  
  

  
 ة ونصفساع:  زمن االجابة                     ورقة واحدة اإلمتحان في 
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    ضع عالمة الرتقيم يف  مكاهنا املناسب؟:السؤال الرابع
رك  ب الع  الم الم  سعودي البح  ر م  ن عم  ان إل  ى ش  رق إفریقی  ا ف  ي أوائ  ل الق  رن      " 

موج ھ عظ یم كالجب ال ال شواھق،       (  ) (  ) العاشر المیالدي،فكتب عن بحر عمان      

والقوم الذین یركبون البحر من أھ ل    (  ) ع وینخفض كأخطر ما تكون األودیة       یتس

 (   )  (   )عمان من األزد
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  البيئة البحريةمسابقة 

   املقال يف 
   

  
  

  :مقدمة 
  اً يف جمـايل  سـنوي  اإلقليميـة  حلمايـة البيئـة البحريـة  بعقـد املـسابقة        اإلقليميـة م املنظمـة    وتق

ــوم البيئــة   ين خمتلفــة اوحتــت عنــ  القــصرية صة القــواملقــال  ــصادف  اإلقليمــيمبناســبة ي ــذي ي  وال
   .إبريل من كل عام٢٤

 والبيئـة  اإلقليمية التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة البلديات        املناسبة يتم وهبذه  
ار للمـسابقة  وفق الشعار املختمسابقة على الطلبة والطالبات يف املدارس    لتعميم  وموارد املياه     

  .سنوياً
  

  :املراحل التعليمية املشاركة
ــيم العــام   • ــيم األساســي  مــدارس التعل ــاني    والتعل مــن الــصف الــسابع إىل الــصف الث

 .عشر
  

  -:شروط املسابقة
  . سنة ١٨ – ١٣أن يكون عمر املشارك ما بني  - ١
 . فلوسكاب ات صفح٥  املقال  ال يتجاوز عدد صفحات  - ٢
 . واحد يف عمل واحد أكثر من طالبال جيوز مشاركة  - ٣

  
   :موضوع املسابقة

  تنمية املناطق الساحلية  

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


 ٣١

  
  :جماالت املسابقة

 .املقال  - ١
  

   :الشروط اإلدارية
أن تــشكل جلنــة يف املنطقــة التعليميــة لتقيــيم اإلنتــاج الــوارد مــن املــدارس يكــون    - 

  .أخصائي النشاط الثقايف العضو األساسي فيها 
ت يف كــل جمــال علــى حــدة مرتبــة األول  أن ختتــار اللجنــة أفــضل ثــالث مــشاركا  - 

 .فالثاني فالثالث 
ثالثـة صـور مشـسيه     ) ٣(ضرورة استيفاء  بيانات استمارة االشرتاك وإرفـاق            - 

 .املشاركة/للمشارك 
يبدأ تعميم املسابقة يف شهر ديسمرب ويتم التقييم على مستوى السلطنة يف شـهر             - 

 .مارس
 . ) cd ( يرسل اإلنتاج يف نسختني مطبوعتني وقرص صلب  - 
  

   :اجلوائز 
 .مينح الفائزين جوائز تشجيعية وتقديرية من قبل اجلهة املنظمة - 
  .)دائرة األنشطة الرتبوية(وكذلك من املديرية العامة للعالقات واإلعالم الرتبوي  - 
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  المشاركةاستمارة 
  اتمسابقالفي 

  

  ..……………………………………: المنطقة التعلیمیة 
  ..…………:لصفا………………… : المرحلة الدراسیة

  …………ھاتف ……………………………: المدرسة 
  ………………………………… : االسم ثالثیًا مع القبیلة 

  …………………………………………: ھاتف المنزل 

  ..………………………………) : انثى / ذكر ( الجنس 
  ..………………………………………: تاریخ المیالد 

  .……………………………………………: الجنسیة 
  …………………………………………:نوع النشاط 
  …………………………………………:ة اسم المسابق

  ……………………………………… :عنوان المشاركة 

وإن ي عل ى    وأنھ لیس منق وًال ع ن أح د أو مقتب سًا     أقر أن الموضوع من إعدادي شخصیًا : إقرار المشارك  
  .أتم االستعداد لتحمل أي مسؤولیة في حالة ثبوت عكس ذلك

   :توقیع الطالب

  :          توقیع ولي األمر  
  من عشرتقدر الدرجات 

  االسم  م

ة 
رج
الد

لیة
الك

ة   
رج
الد

سبة
كت
الم

  

  التوقیع

١٠   ١     
١٠   ٢     
١٠   ٣     
     ٣٠ المجمع الكلي  

  .روجعت بمعرفتنا وأن الموضوع مطابق لجمیع الشروط الواردة في المسابقة 

  :أخصائي النشاط / موجھ 
  رئیس قسم األنشطة التربویة 

  یعتمد
  مدیر دائرة التعلیم بالمنطقة

  ختم
  

   صور٣
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 ٣٣

   مسابقة كتابة الرسائل للشباب 
  

طار التنسيق القائم بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة النقـل واملواصـالت تقـام سـنوياً     ايف  
ــة وتــشجيعها وتنميــة القــدرات يف جمــال إعــداد        ــراز املواهــب الطالبي ــة إب هــذه املــسابقة   بغي

  .الرسائل وكيفية كتابتها
قبــل اجلهــة املنظمــة  خيتلــف عمــا جــاء يف الــسنوات  وحيــدد يف كــل ســنة موضــوعا مــن  

  .املاضية
  

  : املشاركة  حلااملر
  الثاني عشر مدارس التعليم العام  من  الصف السابع إىل  •
 الثاني عشر من  الصف السابع إىل   احللقة الثانيةاألساسيمدارس التعليم  •

  
  : موضوع املسابقة  

  . سنوياً من قبل اجلهة املنظمةحيدد
  

  :املسابقة  شروط 
  أن تكتب الرسالة باللغة العربية الفصحى  )١
املقدمــة ، الغــرض منــها ،  (وهــي األساســية األركــانان تــشتمل الرســالة علــى  )٢

  ) .اخلامتة
 . للرسالة األساسيأن يعرب املضمون عن الغرض  )٣
يف أي سـنه مـن   /٣٠/٤ سـنة  حتـى   ١٥املـشاركة  / أن ال يتجاوز سن املشارك    )٤

  السنوات 
  
  
  

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


 ٣٤

  
   :اإلداريةالشروط 
  .أن تراجع مجيع املشاركات الطالبية مراجعة دقيقة لغويا وحنوياً  )١
 الطالبي  واختيار أفـضل ثـالث رسـائل علـى     اإلنتاجلتقييم أن تشكل جلنة حملية      )٢

 .مستوى املنطقة فقط
وتراجــع  مــن قبــل  ) املرفقــة(أن تــدون بيانــات الطالــب علــى بطاقــة االشــرتاك     )٣

صـور شخـصية  للطالـب  وترسـل إىل دائـرة      ) ٣(د  اللجنة احمللية مع إرفـاق عـد      
 .األنشطة الرتبوية وموضحاً هبا رأي اللجنة والدرجة املمنوحة للمشاركة

 مــن كــل عــام ويــتم التقيــيم علــى مــستوى  ســبتمرب يبــدأ تعمــيم املــسابقة يف شــهر  )٤
  .السلطنة يف شهر يناير

  
  :جوائز  املسابقة  

 .  املنظمة للمسابقة اجلهة ون الوزارة م سوف متنح جوائز  تشجيعية  للفائزين  
  
  :مالحظة 

يــيم علــى قة  ســوف تــستبعد املــشاركة مــن التقأيــة خمالفــة لــشرط مــن الــشروط الــساب 
  .مستوى السلطنة 
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  بطاقة إشتراك
   في المسابقة الدولیة 

   لشباب ارسائل اللكتابة 
  

  ..……………………………………: المنطقة التعلیمیة 
  ……………………………………………: المدرسة 

  ..………………………………………: اسم المتسابق 
  .……………………………………………: المرحلة 
  ..……………………………………………: الصف 
  ..……………………………… ) : ثىان/ ذكر ( الجنس 

  ..………………………………………: تاریخ المیالد 
  .……………………………………………: الجنسیة 

  ..……………………: عمر المشارك   
  :التعھد

موض وع م ن إع دادي شخ صیًا وأن ھ ل یس منق وًال أو مقتب سًا وإن ي          أقر أن ال: إقرار الطالب  
  .على أتم االستعداد لتحمل أي مسؤولیة في حالة ثبوت عكس ذلك

  :توقیع الطالب
  :اسم المشرف على النشاط بالمدرسة

  : والتوقیع 
  یعتمد

   مدیر المدرسة                                                                   
  ختم

  ھذا الجزء خاص باللجنة المحلیة بالمنطقة التعلیمیة
  اسماء المشاركین في تقدیر الدرجات

  ر الدرجات من عشرتقد
  االسم  م

ة 
رج
الد

لیة
الك

ة   
رج
الد

مكت
ال

  التوقیع  سبة

١٠   ١     
١٠   ٢     
١٠   ٣     
     ٣٠ المجمع الكلي  

ع ال شروط ال واردة ف ي الم سابقة ، وق د ج اء         روجعت بمعرفتنا وأن الموضوع مط ابق لجمی        
  …………………………………:ترتیبھ 

  ...................التوقیع ............................... موجھ األنشطة الثقافیةاسم 
  

  رئیس قسم األنشطة التربویة 
  التوقیع
  یعتمد

   صور٣
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 ٣٦

  ) اللغة العربية( الطالب املتميز يف  ةمسابق
  -: أهداف املسابقة 

 . جماالت التعاون بني الدول األعضاءتوسيع  )١
 .تعزيز جماالت االتصال العلمي والثقايف بني الطلبة املتفوقني   )٢
 .إثارة اهتمام الطلبة وتنمية اجتاهاهتم إجيابية حنو مادة اللغة العربية  )٣
 .املسامهة يف العناية باللغة العربية واحملافظة عليها واالرتقاء هبا  )٤
 . وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبلغتهموتنمية قدراهتم العلميةتشجيع املتفوقني من الطلبة   )٥
  .ربط الطالب بلغته فيحسن  مجاهلا ويقبل على قراءة ما يروقه من جماالهتا   )٦

  - :  املشاركة الصفوف الدراسية 
  ) ١٢ إىل ١١الصفوف من (مدارس التعليم العام  •
   )١٢ إىل ١١الصفوف من (املدارس اخلاصـــة   •
  

  - : شرتاك يف املسابقة شروط الرتشيح لال
 .عماني  اجلنسيةالطالبة / لطالب أن يكون ا  )١
 .العامان يكون املشارك منتظماُ يف إحدى مدارس التعليم   )٢
 .ان جيتاز اختبار حتديد املستوى الذي تعده املنطقة التعليمية   )٣
 .ان يكون من طلبة الصف احلادي عشر والثاني عشر من التعليم العام   )٤
 الطالب على سفر الطالب إىل إحدى دول اخلليج العربي يف حالة أن يوافق ويل أمر  )٥

 .إجتيازه االختبارات اليت تعقد هلذا الغرض على مستوى السلطنة
 .م١/٤/٢٠٠٨ عاماً حتى ٢٠أن ال يزيد عمر املتسابق عن   )٦
 .أن يشرتك املتسابق يف جمال واحد من ااالت املطروحة  يف املسابقة  )٧
 .دم مبوضوعه إىل مسابقات أخرى  أن ال يكون سبق له التق  )٨
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 ٣٧

  -:  والدوائر ذات الصلة على مستوى املناطق التعليميةاملسابقة كيفية إجراء 
الصف (تقوم كل  منطقة تعليمية   باإلعالن عن برنامج املسابقة يف مدارس التعليم العام   )١

 .التابعة هلا ) احلادي عشر والثاني عشر
احلاصلني ) احلادي عشر والثاني عشر(بة الصفوف ميكن أن تقوم املنطقة برتشيح طل  )٢

على أعلى الدرجات يف مادة اللغة العربية شريطة أن خيطر الطلبة بالرتشيح  إذا توفرت 
 .فيهم الشروط مع أخذ موافقة ويل األمر على ذلك

األول (طلبة على مستوى املنطقة واختيار تعقد املنطقة اختباراً حتريرياً لتصفية ال  )٣
 . يتم ترشيحهم خلوض فعاليات املسابقة على مستوى السلطنةفقط و  )والثاني

 الفائزين لدورة تدريبية على مستوى املنطقة األثنني تقوم املنطقة بإخضاع الطلبة   )٤
 .التعليمية حتى موعد عقد املسابقة على مستوى السلطنة 

لعامة للعالقات واإلعالم املديرية ا بدائرة األنشطة الرتبوية توايف املناطق التعليمية كتابياً   )٥
 . على مستوى املنطقة التعليمية بأمساء الطلبة الفائزين الرتبوي

تقوم املناطق التعليمية واإلدارات والدوائر بتوفري النقليات من وإىل مقر إقامة الفعاليات   )٦
 . على مستوى السلطنة

لياهتا يف بعد تنفيذ االختبار على مستوى السلطنة تتوىل املناطق التعليمية مسئو  )٧
  .تدريب الطلبة املرشحني على مستوى دول اخلليج حتى موعد سفرهم

  -: مشاركة املدارس اخلاصة 
تتبع دائرة املدارس اخلاصة اآلليات املذكورة وموافاة دائرة األنشطة الرتبوية بالطالب  §

  .املشاركني  يف املوعد املطلوب  
  -: لى مستوى السلطنة إلجراء املسابقة ع والفنية  اإلدارية اإلجراءات 

 . على مستوى السلطنة وشفوي يتم عقد اختبار حتريري  )١
 على مستوى تقوم دائرة األنشطة الرتبوية بإخطار املناطق التعليمية بنتائج املسابقة  )٢

 السلطنة 
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 ٣٨

إختاذ اإلجراءات تقوم الدائر ة  بيف حالة تلقي السلطنة  دعوة من مكتب الرتبية العربي   )٣
الطالبات املشاركون على مستوى دول اخلليج العربي وذلك / ب الالزمة لسفر الطال

 .بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
دائرة (تقوم املديرية العامة للعالقات واإلعالم الرتبوي بالتنسيق مع املديرية العامة للمناهج   )٤

ختبار بعقد ا) دائرة اإلشراف الرتبوي (و ) مناهج الرتبية اإلسالمية واللغة العربية تطوير 
 الفائزين على مستوى السلطنة )  طالبة ست(التصفية النهائي الختيار 

تقوم دائرة األنشطة الرتبوية باختاذ اإلجراءات الالزمة مع اجلهات ذات العالقة لتسهيل   )٥
 .مهمة سفر  الوفد إىل الدولة املستضيفة 

ة تنمية املوارد قاعات دائر(املديرية العامة للمناهج : مكان إقامة فعاليات املسابقة   )٦
 .البشرية 

  -: جماالت املسابقة 
 :يف جمال التعبري  الكتابي   )١

قصة حمددة احلجم والعنوان تتصل غالباً مبا يهم املتعلم فتعينه على اإلقبال عليه  §
 .والكتابة فيه

 .مقالة حمددة العرض والعناصر تعاجل مشكلة اجتماعية أو قضية طالبية §
 .الطلبةرسالة ذات موضوع تثري اهتمام  §

 :يف جمال الدراسات األدبية   )٢
يطلب إىل املتسابقني حفظ موضوعات من الشعر والنثر من خارج املقرر وله  §

صلة مبا يدرسه املتعلم وخاصة فيما يتعلق بقيم احلياة االجتماعية واألغراض 
 .اإلنسانية النبيلة

لفهم يطلب  إىل املتسابقني قراءة بعض املوضوعات لقصد جودة األداء ودقة ا §
 .والتعليق املتبصر الناقد

 .إعراب بعض النصوص املناسبة ملا يدرسه الطالب يف مادة النحو §
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 ٣٩

القراءة احلرة وتتضمن دراسة حتصيلية الحد الكتب اليت تدرس يف املرحلة  §
الثانوية حبيث تكون من األثار األدبية املشهورة ذات الصلة بالرتاث أو بالواقع 

 سالميةالثقايف ألمتنا العربية اإل
 

  -: التنظيمات األساسية لتطبيق االختبارات
مينع الطالب من دخول قاعات االختبار إذا تأخر عن املوعد احملددة  بعد  - ١

 .االختبار بنصف ساعة
يفضل عدم مغادرة الطالب القاعة قبل انقضاء نصف الزمن املخصص  - ٢

 .لالختبار
  ساعات٣مدة االختبار  - ٣
 .خيصص  لالختبار مائة درجة   - ٤

  -: د تصحيح االسئلة قواع
 .األجزاء املشطوبة من أي سؤال ال تصحح §
إذا أجاب الطالب إجابتني خمتلفتني عن سؤال أو جزء  منه تصحح اإلجابتان  وتؤخذ  §

 .الدرجة العليا
عند تقدير درجة اي سؤال حياسب  الطالب على األخطاء النحو واإلمالئية  §

 .والتعبريية واللغوية
  -: اوت الدرجات معايري التمييز إذا تس 

 .اجلدة يف الفكرة أو يف عرضها §
 .تسلسل األفكار وترابطها وحسن عرضها §

  -:  جوائز  املسابقة على املستوى احمللي 
مينح  الطالب الفائزون جوائز تقديرية وعينية باإلضافة إىل تكرميهم  ضمن طلبة  أوائل  §

 .ستوى  دول اخلليج العربيالشهادة العامة  للتعليم العام وذلك ملن حصل  على جائزة م
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 ٤٠

 

  استمارة  
  الطالب المتمیز مشاركة لمسابقة 

   اللغة العربیة في
  
  
  

   : المنطقة التعلیمیة 
     :ھاتف                                       : المدرسة 

    : االسم ثالثیًا مع القبیلة 
    : الصف

   : ھاتف المنزل 
   ) : انثى / ذكر ( الجنس 

   :  المیالد تاریخ
   : الجنسیة 

  :اسم المسابقة المشارك فیھا الطالب 
  توقیع الطالب على صحة البیانات

  
  دـــــــھــــعـــت

   ........................................ةالطالبـ/ أوافق على اشتراك الطالب 
ة  ودول الخل  یج وال ف  ي فعالی  ات الم  سابقة الم  ذكورة أع  اله عل  ى م  ستوى ال  سلطن   

   . لھذا الغرض  إلى إحدى دول الخلیج العربيهأمانع في سفر
  

  توقیع ولي األمر 
  

  :أخصائي النشاط / موجھ 
  

  رئیس قسم األنشطة التربویة 
  یعتمد
  

  مدیر دائرة التعلیم بالمنطقة
  ختم

  
 صور ٣

  شخصیة
   

 

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


 ٤١

  )النموذج األول ( 
    مسابقة مكتب التربية العريب لدول اخلليج يف اللغة العربية

  ) التفكري الناقد – األدب والنصوص والبالغة – اإلمالء –عد اللغة  قوا–التعبري ( 
  ثالث ساعات:                              الزمن .    صفحات ١٠األسئلة يف   

  

  

  : التعبري –أوال 
قم بتلخيص املوضوع اآليت بأسلوبك ، مراعيا أفكاره األساسية  يف حـدود    : السؤال األول 
               : سطرا  مخسة عشرة

  فضل احلضارة العربية اإلسالمية على اإلنسانية
  

ظهرت احلضارة العربية على مسرح الوجود بعد أن غذاها اإلسالم مبثله العليا اليت قـررت               ( 
فالناس سواسية كأسنان املشط ، ال فضل لعريب على أعجمـي إال            : حرية اإلنسان واحترامه    

  .بالتقوى 
األمـراء  :  اليونان والرومان فكرة انقسام الناس إىل طبقتني         ويف الوقت الذي كانت تسود يف     

 جاء اإلسالم فسوى بني الناس ، وأصبح لكل فرد احلـق يف أن              –والعبيد أو السادة واملوايل     
يشتغل بأية مهنة أو يبحث يف أي علم ، أو يزاول أي فن ، فإذا نبغ قـدره اتمـع جلـده                      

  .أو نبل أصله واجتهاده وعمله ، ال لشرف حمتده ، 
  

 هي أول حضارات حررت اإلنسان ، وقضت على فكـرة     – يف اإلسالم    –فاحلضارة العربية   
الطبقات ، وقد أدى ذلك إىل انصراف كل فرد إىل عمله يتقنه ، وإىل فنه يتعمق فيـه ، وإىل                    
سريته يزكيها بالصالح والتقوى ، فكانت احلضارة العربية حضارة إنسانية ، ومنها استحدثت      

  .أوروبا يف عصر النهضة حضارا اليت تقوم على فكرة اإلنسانية 
  

وقد ورث العرب طائفة من املثل العليا اشتهروا ا ، وجرت فيهم جمرى الطبع ، مثل الكرم ،            
 اخل ، وجاء اإلسالم فهذب هذه املثـل      ٠٠وحفظ اجلار، والنجدة ،والشهامة ، والفروسية ،        

 الغرب أروع األمثلة يف احلروب الصليبية حـني التقـى          دون أن ينكرها عليهم ، وقد ضرب      
الغرب بالشرق ، فأحسن العرب معاملة األوروبيني الذين جاءوا غزاة معتدين ، فكان العفـو           
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رائدهم ، والفروسية اليت اشتهر ا العرب عنوان مسلكهم ، فلما عاد الغربيون إىل بالدهـم                
  .م إىل األمام اكتسبوا من العرب هذه املثل اليت دفعت حضار

  
وهذه املثل العليا اليت كانت سببا يف ازدهار احلضارة العربية ما يقرب من مثانية قرون ، هـي                 

  .السر الذي قامت عليه حضارة الغرب ، ولوال تلك املثل ما قامت حلضارا قائمة 
يدة علـى  فليست احلريات اليت جاءت يف ميثاق األمم املتحدة عقب احلرب العاملية الثانية جد            

العامل ، بل إن العرب املسلمني سبقوا إىل إرساء قواعدها منذ ظهور اإلسالم ، وكانت هـي                 
العماد الذي قامت على أساسه حضارم ، والتحرر من الفقر كفله اإلسالم بنظـام الزكـاة     
والصدقات ، واستمر األغنياء ينفقون على الفقراء إىل أن حلت الدولة حمل األغنياء يف توزيع               

  .اخلدمات االجتماعية 
 مبا أخذت ا نفسها مـن  ٠٠٠واحلق أن احلضارة العربية هي اليت قضت على نظام الطبقات   

الرتول عن أموال األغنياء للفقراء ، وبذلك حلت مشكلة الفقر اليت تعوق احلضارة والتقدم ،               
  .له وتبث احلسد واحلقد يف نفوس أبناء اتمع الواحد ، وتقضي إىل تفككه واحنال

أما حرية العقيدة فكانت مكفولة يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي ، ذلك أن اإلسالم جاء مببدأ                
الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ، ومل يفرض اإلسالم على املغلوبني القهر ، ولذلك عاشت              

  .األديان يف ظله آمنة وادعة 
  

 فال حضارة بدون حرية ، وقد ظهر        وكانت حرية العقيدة سببا يف ازدهار احلضارة العربية ،        
يين والتقدم العلمي مثرة هذا     أثر هذه احلرية يف النهضة األوروبية ، فكانت حركة اإلصالح الد          

  .ر األث
وأما حرية الفكر فقد كانت مكفولة إىل أقصى حد ، يشجعها اخللفاء واألمـراء أنفـسهم ،     

وقام علماء العـرب بتجـارب يف       فتيسر بذلك  تقدم العلوم جبميع فروعها تقدما عظيما ،           
أمـام حمـاكم    " جاليليو  " الكيمياء ، والطب وغري ذلك ، على حني حوكم العامل اإليطايل            

  .التفتيش ، واضطر إىل العدول عن القول بأن األرض تدور حول الشمس 
  

ومن مظاهر احلرية الفكرية أن العرب أخذوا من علوم الشرق والغرب ، واهلند واليونـان ،                
  .وا عنهم ، فكانت العلوم العربية مثرة امتزاج احلضارات وتزاوج خمتلف العقليات وترمج
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وصفوة القول أن إميان العرب بالتقدم وشعورهم بالتفاؤل هو الـذي دفـع حـضارم إىل                
االزدهار ، وظهر أثر هذا اإلميان والتفاؤل يف أفرادهم ، فهذبوا أنفسهم ، وسادت بينهم ألوان 

جندها مذكورة يف كتبهم ، ومتتاز هذه اآلداب بالترفع ، واالبتعـاد عـن              من آداب السلوك    
القسوة والوحشية ، واالنصراف عن النفعية والتعصب ، واإلقبال على املتع احلالل من غـري               

  .خوف ، مع تذوق اجلمال 
  

  إن الناظر إىل املآسي الوخيمة للطرق بفعل احلوادث املفجعة املروعة لـيعلم            :السؤال الثاين   
علم اليقني عظم املشكلة اليت تعاين منها جمتمعاتنا ، ويستشعر ضرورة التنبيـه عليهـا بكـل     

  .الوسائل املمكنة 
  .اذكر بعض احللول املمكنة ملعاجلة هذه املشكلة 

 العبارات اآلتية غري مرتبة ، اقرأها بتمعن ، مث قم بترتيبها ترتيبا منطقيـا ؛                :السؤال الثالث   
  . الفكرة لتكون فقرة مكتملة

  نها يف ثنايا الكتب علما وثقافة ويظهر كثري م .١
طن ممثلة لعصور مشرقة مـن      ويف عمان تتوزع مفردات هذا التراث على مساحة الو         .٢

 الكفاح 
 .راث نقطة انطالق إىل آفاق أرحب ويبقى على جيل الشباب أن يتخذ من هذا الت .٣
 .  مصدر اعتزاز وإهلام ألبنائها يعد تراث أي أمة .٤
 . جسد بعضها يف التراث العمراين ة منارات فكر يتومشلك .٥

  

 تغرس الرياضة يف الشباب قيما كثرية كالتحمل ، والتعـاون ، واملثـابرة ،               :السؤال الرابع   
والثقة بالنفس ، والتحلي بالروح الرياضية ، كما تشغل فراغهم مبا يعود علـيهم بـالنفع ،                 

عجام ، كما تؤدي إىل تقوية آواصر التعاون ومتنحهم الصحة ، والقوة ، واحترام اآلخرين وإ 
ومع أمهية الرياضة جند أن البعض سلك ا مسلكا خاطئا ، فقد أصبحت عنـد               . بني األمم   

 تـصبح جمـاال   – يف أوقات كـثرية  –الكثريين شاغال عن الكثري من  الواجبات ، كما أا     
  للتعصب والفرقة والتنازع 

  .ل املناسبة ملعاجلتها ناقش هذا املشكلة ، واقترح احللو
  

  )النحو والصرف (  قواعد اللغة –ثانيا 
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  . اقرأ البيت الشعري اآليت ، مث أجب عن األسئلة اليت تليه :السؤال األول 

   والشيع األهواء   إذا تفرقت * قائدهم   اهللاأكرم بقوم رسول : قال حسان بن ثابت 
  ) . األهواء –اهللا : ( أعرب ما حتته خط  .١
 .أسلوب التعجب يف البيت السابق ، واذكر نوعه  عين  .٢
 ) الشيع –قوم : ( أضبط بالشكل أواخر الكلمات اآلتية  .٣
 :من أدوات يف البيت ) إذا ( احلرف  .٤

  القسم    .           د الشرط .  جاإلشارة           .   ب  االستفهام      .      أ
  

  : السؤال الثاين 
  .ن السبب أي التعبريين صحيح مع بيا. ١

  .أحترم معلمي مدرسيت  -               .أحترم معلمني مدرسيت   -
  .بين اخلطأ يف هذه اجلملة ، واكتب الصواب ) ما أزرق السماء ( . ٢

  :اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يأيت  : السؤال الثالث
 : املؤنث السامل  هي مجع عالمة نصب  -١

  األلف والتاء) د   الياء ) ج     الفتحة ) ب     الكسرة )   أ 
 : يعرب  )  املفرغ ( املستثىن الناقص املنفي  -٢

بدالً من املـستثىن  ) د حسب  موقعه من اإلعراب   ) اً   ج     مرفوع) ب  منصوباً        ) أ  
  منه

  -) :الساعة(إعراب  )  إن الساعة آتية  أكاد أخفيها ( قال  تعاىل  -٣
  مفعول مطلق) د  ) ظرف(مفعول فيه ) ج   إن اسم) ب  مفعول به ) أ 
  -:عالمة جزم األفعال اخلمسة هي  -٤

  األلف) د  حذف النون) ج   السكون) ب  حذف حرف العلة ) أ
  -:تكون األلف  عالمة  للنصب  يف  -٥

ــاء ) د  املثىن) ج  مجع املؤنث السامل ) ب  مجع املذكر السامل ) أ األمسـ
  اخلمسة
  -:لكتابة الصحيحة للرقم هي ا"   مواطناً ٥٢٤٣يف القرية  " -٦

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


 ٤٥

  .مخس آالف  ومائتان وثالثة وأربعني ) أ
 .مخسة آالف  ومائتني وثالثة وأربعون ) ب
 .مخسة آالف ومائتان وثالثة وأربعون  ) ج
 . مخسة آالف  ومائتني وثالث وأربعني +  ) د
هي الكتابة الصحيحة للرقم    "    من نوفمرب  حنتفل  بالعيد  الوطين             ١٨يف اليوم  الـ       " -٧

:-  
  الثامن عشر) د  الثامن عشرة ) ج  الثامنة عشرة ) ب    نة عشر الثام) أ
  -:الكلمة الناقصة هي "  املدرسة ..........  جاء "  -٨

  معلمي) د    معلموا) ج    معلمون) ب      معلمو) أ
  -:الكلمة الناقصة هي . عديدة  ....... اشتريت  بــــ  -٩

  دراهمٍُ) د     درهمٌِ) ج    درامهاً ) ب    دراهم) أ
  -:نوع اخلرب يف هذه اجلملة "  يف بيتنا رجل" -١٠

  شبه مجلة ) د   مجلة امسية ) ج    مجة فعلية ) ب    مفرد ) أ
  -:كلمة البنون "  املال والبنون  زينة احلياة الدنيا" -١١
ملحق جبمع  )  د ملحق جبمع  املذكر السامل          )     ج    مجع تكسري ) ب  مجع مذكر سامل ) أ

  التكسري
  -:الكلمة الناقصة هي  . ---------تني أكلت التفاح -١٢

  كليهما) د      كالمها) ج    كلتيها) ب    كلتاها ) أ 
  

  -:إعراب خشية ) وال تقتلوا أوالدكم  خشية إمالق( يف قوله تعاىل  -١٣
  مفعول به ) دمفعول مطلق      ) ج  مفعول فيه )  ب  مفعول ألجله ) أ
  -) :أكثر(كلمة ) أنا أكثر  ماال ( -١٤

  صفه مشبهة ) د  اسم مفعول) ج  اسم تفضيل  ) ب  عل اسم فا) أ
  -:كلمة  حنّار .  وإن صخراً  إذا نشتوا لنحار   -١٥

 صيغة مبالغة) د  اسم مفعول) ج   صفة مشبهة) ب  اسم تفضيل ) أ
  -:يف النسب إىل مدينة الري  -١٦

  رايي) د    رازي) ج    رائي) ب    راوي) أ
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  -:اجلذر الثالثي  من كلمة االستدالل   -١٧
  دلل ) د    سدل) ج    تدل)  ب    ستل ) أ
  -:تصغري كلمة عصفور  هي  -١٨

  عصيفور) د    عصفر) ج    عصيفر) ب  عصيفري) أ 
  
 
  : اإلمالء -ثالثا
  

  : اكتب ما ميلى عليك كتابة صحيحة :السؤال األول 
  
  

  : حدد األخطاء اإلمالئية يف اجلملة اآلتية ، مث بني أوجه الصواب فيها :السؤال الثاين 
  ) جابر ابن زيد راء دا من رواد احلضارة االسالمية كان ( 

  

  

  : اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يأيت :السؤال الثالث 
  -:الكلمة الناقصة  هي ............   تبىن األوطان جبهود  -١

  أبنائها) د    أبناإها) ج    أبناءها )ب   أبناؤها ) أ
  -:طن ، الكلمة الناقصة هي الو...........  اجلنود هم -٢

  محاة)د  محات) ج      محاةُ) ب    محات) أ
  

  مثانني حوالً  ال أبا لك  يسأمِ           تكاليف احلياة ومن يعش ....... -٣
  :الكلمة الناقصة يف البيت الشعري هي 

  مت سئ) د    سؤمت) ج    ساءمت) ب   سأمت ) أ
 : اقصة الكلمة الن. وهللا ما أخذ  .....  هللا ما  -٤

  عطا) د    عطى) ج    أعطا) ب    أعطى ) أ
   :ماعدا   مجيع الكلمات اآلتية رمسها اإلمالئي صحيح -٥
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  جأت. نائم              د.مؤمل               ج . يأتلف          ب .      أ
  :الكلمة الناقصة هي . لنصر اهللا هلم .........  املؤمنون -٦

  مطمؤنني. مطؤنون          د. ن           جمئنوومط. مطمئنون          ب.    أ 
  -:للمتقني  ،  الكلمة الناقصة هنا ........  أعد اهللا اجلنة  -٧

  جزاَء ) د    جزءاً) ج    جزاًء) ب      جزاءاً ) أ
  -: يشتق من الفعل  رجا  على وزن  فاعلون ونقول  -٨

  راجؤون )    د  راجون )        ج  راجيون) ب    راجئون  ) أ
  

  : ضع عالمة الترقيم املناسبة يف الفراغات اآلتية :ال الرابع السؤ
(    اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تـراه        (    ) " قال  (    ) صلى اهللا عليه وسلم     (   ) عن النيب   

  . صدق رسول اهللا " .فإن مل تكن تراه فإنه يراك ) 
  

  : األدب والنصوص والبالغة –رابعا 
لعلي حممود طه ، مث أجـب عمـا   ) فلسطني(ات التالية من قصيدة  اقرأ األبي:السؤال األول  
  :يليها من األسئلة

        فحق اجلــهاد وحــق الــفدا*أخي جاوز الظالـمون املـدى     •
  ــؤددا      مـجد األبـوة والســ* ــة  روبــبون العأنتركهم يغص •
  دىـأو صوتا لنا ـون صـيبــ      جي* بغري صليل السيوف     اوــوليس •
  ـمدا      فلــيس له بــعد أن يغـ* ـده    مفجـرد حسامك من غـ •
  :مضاد السؤدد" . جمد األبوة والسؤدد. " ١ 

  التخلف    )   د   الوضاعة  )الضعف     ج) ب  التواضع     )           أ
  :مجع غمد " . من غمده ." ٢

  غمائد      )     د   د   مغام)   جأغماد     )         بمد   واغ)           أ
  .....الغرض الشعري الذي تنتمي إليه األبيات السابقة هو . ٣
 ما عالقة الشطر األول بالشطر الثاين يف البيت األول ؟. ٤
 :تنتمي األبيات السابقة إىل الشعر  .٥
 املسرحي   )القصصي         د) امللحمي       ج) الغنائي        ب)        أ
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 أن احلل يكمن يف اجلهاد ، فما الذي دعاه إىل تبين هذا احلل دون غريه ؟يرى الشاعر  .٦
 .استخلص من األبيات السابقة عاطفتني تستشفان منها .٧
 .اذكرها. حازت األبيات السابقة قبوال عند القارئ التسامها بعدة مسات  .٨
 .دة بني سبب حمافظة القصيدة على حيويتها وقوة تأثريها برغم أا قيلت من سنني  ع .٩

 .وضح الصورة الفنية يف العبارة ، وبني مجاهلا " . يغتصبون العروبة جمد األبوة "  .١٠
  .حدده ، وبني الغرض البالغي منه . يف األبيات السابقة استفهام  .١١

  
  : اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يأيت :السؤال الثاين  

 مطلـع       هذا البيـت       بعد توهم     ل عرفت الدار   ه  أم هل غادر  الشعراء من متردم                -١
   -:ملعلقة 
عمـرو بـن   ) د          قيس بن امللوح) جعنترة بن شداد       )      ب      لبيد بن ربيعة  )      أ

  كلثوم 
 :  صاحب اللزوميات هو -٢

  عريامل) د            البحتري) ج            املتنيب ) ب  أبو متام ) أ
ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟      غرض هـذا                    اب غريهم    قوم هم األنف واألذن    -٣

  :البيت 
  الغزل ) د           اهلجاء ) ج       لفخرا) ب  املدح ) أ

 : أول من قال أما بعد  يف خطبته من خطباء العرب هو  -٤
زياد بـن   )  د      يالنابغة اجلعد) ج قس بن ساعدة   ) احلجاج بن يوسف    ب) أ

  أبيه
 :ري واألدب الصغري  كتابان من  تأليف األدب الكب -٥

  ابن املقفع) د    صفهايناأل) ج     املربد) ب    اجلاحظ ) أ
 والسيف والرمح والقرطاس والقلم     اخليل والليل  والبيداء تعرفين  -٦

  : بيت للشاعر هذا ال
  أبو متام ) د    املتنيب ) ج  حسان بن ثابت) ب         أمحد شوقي) أ

  -:عباسي اشتهر بكنيته وهو مهّام بن غالب هو شاعر  -٧
  أبو نواس) د   أبو الطيب ) ج    أبو العالء) ب    أبو متام ) أ
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  -:شاعر عريب معاصر اشتهر بكتابة الشعر القصصي  على لسان  احليوانات هو  -٨
  خليل مطران ) د   أمحد حمرم ) ج  أمحد شوقي )    ب حافظ إبراهيم ) أ
  -: هذه العبارة يف) كتب طه حسني  األيام يف أحد األيام ( -٩

  ترادف) د    توريه) ج    طباق) ب      جناس) أ
جيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق حذر املوت واهللا حميط بالكافرين           (يف قوله تعاىل     -١٠

: (- 
) د    جماز مرسل ) ج    تشبيه ) ب    استعارة )  أ
  كناية 

  
  : التفكري الناقد –خامسا 

     :     قال   حسان بن ثابت:السؤال األول 
   لنا اجلفنات الغر  يلمعن يف الدجى               وأسيافنا يقطرن من جندة دما

انقد البيت   مبينا مدى مناسبة األلفاظ والتعبريات اليت استخدمها حسان بن ثابـت ليفخـر        
  .بقومه 

  
  : اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة فيما يأيت :السؤال الثاين  

  -:فإنك تصفه بأنه ) جبان الكلب (داً بأنه  إذا وصفت أح -١
  قوي ) د    ضعيف) ج    خبيل ) ب    كرمي ) أ
  -: من العناصر اليت تتميز به املسرحية عن القصة هو  -٢

  الشخصيات ) د    العقدة ) ج    احلوار) ب   احلبكة ) أ
  :  الشعر الذي ال يلتزم بعمود الشعر يسمى  شعر -٣

  حر)        د       غنائي )    جنثر      ) ب     عمودي     )             أ
     وقرب حرب مبكان قفر        وليس قرب قرب حرب قرب    -٤

  :االنتقاد الذي وجه إىل هذا البيت هو 
  التقدمي والتأخري  ) ركاكة التأليف        د) تنافر احلروف      ج) ب.    تنافر الكلمات ) أ 
  :  قال الشاعر -٥

  على صدر غريه            يترجم عن ذي منطق وهو أبكم وأهيف مذبوح 
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  ا  وهو  ال يتكلم تراه قـصـريا كلما طال عمره         و يضحى بلـيغ
  :الشاعر يف هذين البيتني  يتكلم عن 

  القاموس )    دالقلم         )      ج امليزان             ) العصفور               ب)  أ
  
  انتهت األسئلة                             
 مع متنياتنا لكم بالتوفيق                         
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   األنشطة الثقافیة معارض تقییممسابقة 
    المعارض المدرسیة 
   التعليمية املشاركة الفئات ) ١(

  للتعليم االساسي والتعليم العام واحده بنني وأخرى بنات ) ١٠ - ٥( الصفوف من 
 للتعليم االساسي والتعليم العام واحده بنني وأخرى بنات ) ١٢ - ١١( من الصفوف 

  -:جماالت املسابقة) ٢ (
  الصحافة املدرسية -١
  اإلذاعة املدرسية -٢
 مجاعة التصوير الضوئي -٣

  النشاط الثقايف : أوال 
  -:مجاعة الصحافة املدرسية 

ملدرسة وال حيق ألية تتوىل مجاعة الصحافة يف املدرسة إعداد وتنفيذ وإصدار الصحف يف ا
 .مجاعة إصدار صحيفة على ان يتم نشر أنشطة كل مجاعة بالتنسيق مع مجاعة الصحافة فقط

  -:ويقتصر إصدار الصحف يف هذه اجلماعة على النحو التايل 
صحف فقط طوال العام الدراسي وفق املعايري الفنية  ) ٤( الصحيفة الدورية تصدر بواقع  -١

  .لفنون الصحفية املنظمة لعمل الصحافة وا
صحف طوال العام الدراسي على تتضمن كل صحيفة عددا  ) ٢( صحف املناسبات بواقع  -٢

 من املناسبات 
صحف بواقع صحيفتني لكل فصل دراسي  تتضمن مواضيع  ) ٤( صحف الكرتونية عدد  -٣

 . تعليمية تربوية خمتلفة 
 لوحة اجليوب وختصص للمناهج الدراسية   -٤
 ه املدرسة حسب ما ترا: املطويات  -٥
 .تتضمن انتاجات املواهب الطالبية املتنوعة ) ٤( عدد :  الة الطائرة  -٦
  . يرتكز التقييم على ثقافة الطالب العامة يف نشاط الصحافة  -٧
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  :اعة التصوير الضوئي مج
  البوم تعليمي   )٢ (  إعداد - ١
  البوم إرشادي    )  ٢  (  إعداد - ٢
 البوم تسجيلي  ) ٢( إعداد  - ٣
 اخل....ات مثل أفضل صورة وأفضل إطار تنظيم مسابق - ٤
توظيف التقنية احلديثة حبيث يقوم الطالب باعداد عروض تقدميية للصور باستخدام  - ٥

 . احلاسب اآليل بتوظيف برامج العرض والتقديم واملؤثرات الصوتية املناسبة تربويا 
 . واألنشطة التدريبية  الرقمي والفوتوغرايف  تدريب الطالب على التصوير - ٦

  ال تنظر جلنة التقييم ألي ألبوم صور ال يتم التقاط صوره من قبل الطالب : مالحظة 
  :مجاعة اإلذاعة املدرسية 

  تقديم الربامج والفنون اإلذاعية  - ١
 إجراء املسابقات والربامج التدريبية - ٢
 .والتبويب  بالربامج اإلذاعية مع التنظيم فإعداد سجل أو مل - ٣
 اعداد الكشاف اإلذاعي  - ٤
 . األجهزة املستخدمة يف اإلذاعة املدرسية تدوين   - ٥

  
  -:كيفية تنظيم املسابقة) ٣ (
تقوم كل منطقة تعليمية بتشكيل جلنة تقييم حملية يكون مقررها وعضوها األساسي أخصائي  -

 حسب الفئات املذكورة  األوىلاملدرسةالنشاط الثقايف إضافة إىل من تراه املنطقة مناسباً   الختيار 
  .أعاله

وم اللجنة بتقييم مدارس املنطقة الختيار املدارس الفائزة باملراكز الثالثة األوىل على مستوى أن تق -
  .فئة من الفئات املذكورة أعاله  فالثانية فالثالثة يف كل املنطقة  مرتبة األوىل

 للتقييم على مستوى السلطنة وتوايف دائرة فئة ترشح املنطقة التعليمية املدرسة األوىل من كل  -
مدرسة مدرستني فقط  متثل  بأمساء - املديرية العامة للعالقات واإلعالم الرتبوي-نشطة الرتبوية األ
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يف موعد أقصاه )   ١٢ – ١١(   ومدرسة بنات الصفوف من ) ١٠ – ٥(  بنني الصفوف من  
 عمال  جبدول الزيارات امليدانية - قبل بدء تقييمها على مستوى السلطنة  على األقل أسبوعني

  وتقييم مدرستني أيضا حسب نظام القرعة العشوائية التقييمية للفصل الدراسي الثاني للدائرة
  ). ١٠ -٥( الصفوف من ومدرسة بنات )  ١٢ -١١( الصفوف من مدرسة  بنني  (( 

يتوىل  مسؤولية إعداد املعرض وتنظيمه أخصائي النشاط الثقايف باملنطقة التعليمية يف كل مدرسة  -
 .ن يستعني يف ذلك مبن يشاء من مشريف مجاعات األنشطة الثقافية باملدرسةفائزة وله أ

 :يتم تنظيم املعرض على النحو التايل -
o   املدرسة أبرز انتاجات ، حبيث يضم املناسبة  يقام املعرض بأحد الصاالت   
o  االت التاليةاإلذاعة - الصحافة املدرسية–يتم عرض إنتاج املدرسة الواحدة  يف ا 

 .  التصوير الضوئي -رسيةاملد
o املعروض من إنتاج املدرسة ذاهتا ومن خالل طالهبا دون اإلستعانة  االنتاج أمهية أن يكون 

 .باملدارس األخرى وحيق للجنة استبعاد أي مدرسة من التقييم يف حالة ثبوت عكس ذلك 

o  مراعاة أن يكون العرض بالنسبة للصحف املدرسية مالئماً ومناسباً للمشاهدة
فقط من الصحف، وما يزيد عن مساحة املعرض صف واحد واالطالع حبيث يكتفى ب

 ).طاولة(يرتب يف ألبومات إن أمكن ويوضع على منضدة 
o ينبغي مراعاة تصنيف الصحف املدرسية عند العرض أو عند وضعها يف ألبوم . 
o - تقوم كل مدرسة مشاركة بتجھیز البیانات الخاصة بكل مشرف 

  :تتضمن اآلتي. ت النشاط الثقافي فقطمشرفة على جماعا/
  /الوظيفة                                     /االسم  
  /التخصص              /املؤهل الدراسي  
يت يشرف عليها     /الدورات التدریبیة                                                                 /اجلماعة ال

  /ة يف اإلشراف على اجلماعةعدد سنوات اخلرب                
  /املرحلة اليت يقوم بالتدريس فيها         
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الم شرفة وع دد أرب ع  طلب ة أع ضاء           /یجب تواجد المشرف        
 لیتولوا ال شرح والتق دیم وإج راء الح وار والمناق شة          عن كل جماعة    

  .لمعرفة مدى فھم الجماعة لعملھا وثقافتھا العامة
املدرسة الفائزة باملركز األول على مستوى املنطقة لكل فئة من بتقييم ستقوم جلنة  التقييم املركزية  -

 على مستوى فئة  وذلك الختيار املدرسة الفائزة باملركز األول لكل الفئتني املذكورتني سلفا 
 .السلطنة

 حسن إعداد املعرض وتنسيقه وسيكون له االعتبار إىل جانب ما تقييم املدرسة يراعى عند  -
  . من تفوقحتققه املدرسة

  
  :جوائز المسابقة

جوائز تقديرية ) دائرة األنشطة الرتبوية (  متنح املديرة العامة للعالقات واإلعالم الرتبوي  -
وتشجيعية للمدارس الثالث األوىل على مستوى السلطنة يف كل فئة من الفئات الثالث على 

  .عرض طالب من كل مجاعة من اجلماعات املشاركة يف امل ) ٣( حدة  ولعدد 
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  على املستوى احمللي استمارات تقييم مسابقة املعارض املدرسية
  :الصحافة املدرسية: أوالً

  : الصفوف           :اسم املدرسة        : املنطقة 
  :                             مشرف أول أنشطة :هاتف املدرسة         : اسم مدير املدرسة 

  :                                                                                        عدد طالب املدرسة                : اسم املشرف على النشاط 
    :  عدد أعضاء اجلماعة 

  الدرجة املكتسبة  الكليةالدرجة   عناصر التقييم  م
   ٥   اجلماعة حتى موعد التقييم على مستوى السلطنة استكمال وتنظيم سجل .١
  ١٠    املدرسيةف الطلبة أنفسهم يف إنتاج وحترير  الصحمدى إسهام.٢
   ٥  صحف طوال العام الدراسي  ) ٤( الدورية بواقع انتظام دورية إصدار الصحف .٣
   ٥  بواقع صحيفة كل فصل دراسي  وجود صحيفتني للمناسبات   .٤
    ١٠  صحف طوال العام الدراسي  ) ٤(   وجود صحف الكرتونية بواقع .٥
   ١٠  لصحف املدرسية لفنون الكتابة الصحفية واألدبيةتناول ا.٦
   ١٠     االلتزام يف إخراج الصحف بطريقة األعمدة املتداخلة.٧
   ١٠   يف إخراج الصحف املدرسية والتناسق اجلمايل حتقيق االنسياب البصري والتناسب والتوازن.٨
   ٥  الدقة يف اختيار الصور الصحفية املعربة للموضوعات  املنشورة.٩

   ٥  درجة املراجعة اإلمالئية والنحوية للصحف١٠
   ١٥  ما ميتلكه الطالب من ثقافة عامة حول النشاط ١١
   ١٠   وتاريخ إصدار الصحيفة االهتمام بالتوثيق ملوضوعات الصحيفة١٢

 ١٠٠  مجلة الدرجات املكتسبة من اموع الكلي
  :                 جلنة التقييم من الوزارة       : أمساء الطلبة املتميزين يف النشاط 

١                     -١-  
٢                      - ٢-  
٣ –  

   -٢                                               -   ١جلنة التقييم احمللية على مستوى املنطقة 
    ١٥  اشراف اللجنة على سري األنشطة يف املدرسة املقيمة 

     ١٠  ريبية اقامة املشاغل التد
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  :اإلذاعة  املدرسية: ثانياً
  : الصفوف           :اسم املدرسة        : املنطقة 

  :هاتف املدرسة                               : اسم مدير املدرسة 
  : أنشطة مشرف أول                                                                                  : اسم املشرف على النشاط 

                                                                                            : عدد أعضاء اجلماعة :                                                                                              عدد طالب املدرسة 
  الدرجة  عناصر التقييم  م

  الكلية
  الدرجة 
  املكتسبة

  والكشاف اإلذاعي استكمال وتنظيم سجل اإلذاعة وملفات حفظ املادة اإلذاعية  ١
  حتى موعد التقييم على مستوى السلطنة

١٥  

   ١٠  ) منوعات- متغري-يومي ثابت( مدى تنوع الربامج اإلذاعية   ٢
   ٥  مدى تناسب برامج اإلذاعة املدرسية مع املستمعني  ٣
   ٥  دة األداء الصوتي جلماعة اإلذاعة املدرسيةجو  ٤
   ٥  سالمة األلفاظ اللغوية أثناء تقديم برامج اإلذاعة املدرسية  ٥
   ٥  جودة احملتوى األدبي والعلمي لربامج اإلذاعة املدرسية  ٦
   ١٠   يف استخدام اخللفيات املوسيقية لربامج اإلذاعة املدرسية ودة اجل  ٧
   ٥  برامج  اإلذاعة املدرسية  يف  االبتكار والتشويق  ٨
   ١٠  االهتمام بتنظيم املسابقات اإلذاعية ودوري الفصول لتغطية الربامج اإلذاعية اليومية  ٩

   ٥  املام الطالب باألجهزة اإلذاعية املتوفرة باملدرسة وخصائص كل جهاز   ١٠
   ٥  وجود املكتبة اإلذاعية وتنوع الوسائط واملصادر   فيها   ١١
   ٥  .شاركة اجلماعات املدرسية االخرى يف برامج اإلذاعةم  ١٢
   ١٥  مدى ما ميتلكه الطالب من ثقافة عامة حول النشاط  ١٣

      ١٠٠  =لة الدرجات املكتسبة من اموع الكلي جلماعة اإلذاعةمج
  :                 جلنة التقييم من الوزارة       : أمساء الطلبة املتميزين يف النشاط 

١                     -١-  
٢                      - ٢-  
٣ –  

   -٢                                               -١جلنة التقييم احمللية على مستوى املنطقة 
    ١٥  اشراف اللجنة على سري األنشطة يف املدرسة املقيمة 

     ١٠  اقامة املشاغل التدريبية 
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  مجاعة التصوير الضوئي: ثالثاً
  : الصفوف           :اسم املدرسة        : املنطقة 

  :هاتف املدرسة                                : اسم مدير املدرسة 
  : مشرف أول أنشطة                             :اسم املشرف على النشاط 

      :     عدد أعضاء اجلماعة :                                                                                 عدد طالب املدرسة 
الدرجة املكتسبة  الدرجة  عناصر التقييم   م 
   ٥  استكمال وتنظيم سجل  اجلماعة حتى موعد التقييم على مستوى السلطنة  ١
    ٢٠  .   توثيقها بشكل مكتمل     وة و التسجيلية   اإلرشادية و التعليميات األلبوم قيام اجلماعة بإصدار    ٢
   ١٠  هلا بني العناصر املصورة واإلخراج الشكلي  كامل والربط  حتقيق الت   ٣
   ١٠   الدقة يف مجالية الصورة واختيار الزوايا املناسبة لاللتقاط   ٤
   ١٥  ثقافة الطالب فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرايف والرقمي     ٥
   ١٠  لدراسيةلتغطية املناهج ا  قيام اجلماعة بالتصوير املوجب وإعداد شرائح علمية   ٦
   ١٠   الكرتونيا األعمال املقدمة إعداد األلبومات و  االبتكار يف    ٧
   ١٠ مسامهة التصوير الضوئي يف خدمة املناهج الدراسية  ٨
   ١٠ اقامة املشاغل التدريبية يف جمال التصوير الضوئي   ٩

 ١٠٠  =مجلة الدرجات املكتسبة من اموع الكلي جلماعة التصوير
  

 
    

  :                 جلنة التقييم من الوزارة       : مساء الطلبة املتميزين يف النشاط أ
١                     -١-  
٢                      - ٢-  
٣ –  

   -٢                                               -١جلنة التقييم احمللية على مستوى املنطقة 
    ١٥  املقيمة اشراف اللجنة على سري األنشطة يف املدرسة 

     ١٠  اقامة املشاغل التدريبية 
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 ٥٨

  
  املعرض : رابعاً 

  : الصفوف           :اسم املدرسة        : املنطقة 
  :هاتف املدرسة         : اسم مدير املدرسة 

  :اء اجلماعة عدد أعض:                                                                                      عدد طالب املدرسة 
  

  املكتسبةالدرجات   الدرجاتتوزيع       عناصر التقييم  م

  مدى تجهيز المعرض وإعداده بما يسهٍل عرض اإلنتاج وتقييمه  ١
  

٢٥        

 - التهوية   -النظافة   ( مدى مناسبة المكان للمعروضات   ٢
  )اإلضاءة 

  

٢٥    
              

    ٥٠  اموع الكلي للدرجات
     

   -٢                                               -١ية على مستوى املنطقة جلنة التقييم احملل
  

    ١٥  اشراف اللجنة على سري األنشطة يف املدرسة املقيمة 
     ١٠  اقامة املشاغل التدريبية 
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 ٥٩
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