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  . : الكفاية العامة ) القراءةُ و المشاهدةُ ( أّولا 

                                                                                              2-2المعيار 

جابَةَ الصَّحيَحةَ ِمْن بَْيِن اْْلَْقواِس  ( أ  : أْختاُر اْْلِ

هُ           ) كاَن َمش غوًلا بال ِغناِء   لَم   -1 فوَرةِ ِِلَنَـّ تَِجب  ال غَزاُل ِلتَن بيِه ال عُص   ـِز  كاَن َمش غوًلا بِال قَـف    -يَس 

ثََر   -2 فوَرةُ في الن ِهاَيِة   ) أَن  تُنادَي َحَيواناٍت أَك  لَت  إِليها ال عُص  َرةُ الَّتي تََوصَّ  َحب ٍل  بِ أَن  تَأتَِي   -ال ِفك 

 ( أَماَم اْلُجْملَِة َغْيِر الصَّحيَحِة :  X( أَماَم اْلُجْمَلِة الصَّحيَحِة ،والعالمةَ )ب( أََضُع اْلعَالَمةَ )     

فـوَرةُ ُهــَو ال فـيـلُ  -1 بَـَرت هُ ال عُص  ُل َحـيَـواٍن أَخ   )                    .    أَوَّ

فوَرةُ لِ  -2   )          َحَيواناِت ال غابَِة ِلَكي  تُـن ـِقـَذ ال غَزاَل .     لََجأَِت ال عُص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                3-2المعيار 

 أَِصُل اْلَكِلَمةَ بِما يُراِدفُها فيما يأتي : (أ 

 

 ى َضْوِء َمْعِرفَتي بَِكِلماِت الثَّْرَوِة اللَُّغِويَِّة :بِاْلَمْطلوِب ِمنّي َعل أَْمََلُ اْلفَراغَ ب( 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6-2المعيار 

ِة مشاري َو َسلمان :أ (   أُجيُب َعِن اْْلْسِئلَِة اْْلتِيَِة ِمْن ِخالِل فَْهمي ِلِقصَّ

َمُد أَي َن كاَن  -1  ؟ ............................................. .يُريُد الذ هاَب أَح 

َمُد الذ هاَب إلى ال َحديقَةِ  ِلماذا ًل يُريدُ  -2  ؟ .................................... . أَح 

 

 

 / 2الصف :             ................................................: ......................... سمال

2222222/........................................... 

 

 

 



 

 

جابَةَ الصَّحيَحةَ  ب( أْختارُ    فيما يَأْتي : اْْلِ

ِدمُ  -1 تَخ  َرةِ َحَمدٍ  يَس  يـنَِة       ال َجداِولَ  أَف راُد أُس     ِلَمع ِرفِة ال ِحَصِص   -ِلتَن ظيِم أَع ماِلِهم    -) ِللـز 

ِدُم أَبو َحَمٍد  -2 تَخ  فى  -  ) ِلِصيانَِة َمن ِزِلهِ           ال َجداِوَل يَس  تَش     ِلِصيانَِة َسي اَرتِِه  -ِلَمواعيِد ال ُمس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( ةُ ) اْلِكتابَةُ عامَّ الْ  كفايةُ : الْ ثانِياا 

 1-1-3المعيار 

        (أَْنتُنَّ  -  أَْنتُمْ  -  أَْنتِ   -  أَْنتَ )  : اْْلِتَيِة ، ثُمَّ أَْكتُبُهُ  ِلْلَجَملِ اْلُمناِسَب  أَْختاُر َضميَر اْلُمخاَطبِ أ (  

 

 

 
 

ا )ب(   اَن اْلَكِلَمِة الَّتي تَْحتَها َخطٌّ :( َمكِهــيَ ( أَْو )ُهــوَ أَْقَرأُ اْلُجْملَةَ اْلِتيَةَ ، ثُمَّ أُعيُد ِكتابَتَها ُمْستَْخَدما

ضى ، وَ  الطَّبيبَةُ  -   ِطيُّ تُعاِلُج ال َمر  ُم السَّي َر  الشُّر   . يَُنظ ِ

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2-1-3المعيار 

 ياا َعالَمتَيِ التَّْرقيِم :بُِجَمٍل ُمفيَدٍة ، ُمراعِ ( أَْمََلُ اْلفَراغاِت اْْلتَِيَة ِْلَُعبَّر َعِن الّصوَرِة أ 

 

 

 

 

 

  


