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 مذكرات العشماوي

 في اللغة العربية

 (  5)    الخامسالصف 

 كفايات

 الفصل الدّراسي األول

2019 - 2020 
 تدريبات على كفايات ومعايير المنهج

 

 

 كل المهارات المطلوبة الختبار منتصف العام 

 اللغوية + نماذج تعبير + النحو+ نماذج إمالءالثروة 
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 الوحدة األولى ) أنا اإلنسان(

 

 الدرس األول :    
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 أوًلا الفهم واًلستيعاب 

 ........يات السابقة ......................أكمل : يخاطب هللا تعالى في اآل -1

 ..............................نهى هللا تعالى الناس في اآليات السابقة عن  -2

 ...........بشر هللا تعالى المؤمنين بان لهم ................................ -3

 أكتب اآلية الدالة على األمر اإللهي فيما يأتي : -

 اآلية األمر اإللهي

 عبادة هللا تعالى وحده .
 .رينتقاء النار التي أعدها هللا تعالى للكافا

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

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

 

 ج     " اعبدوا ربكم الذي خلقكم "

 " فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة"       

 

 النعم التي وردت في اآليات : ذكرا 

 جعل هللا األرض فراًشا . –ج     

 ــ جعل السماء بناء .               

 ــ أخرج الثمرات رزقًا لنا.        

 

 : أحدد الغرض الرئيس من اآليات 

 

 ............عبادة  هللا وحده ال شريك له.................... ..........الدعوة إلى   
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 (  : 1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  )     

 المترادف :     

 شك                 ريب                

 خافوا  واحذروا                      اتقوا       

 الضد :    

 كاذبين                                            صادقين                   

 تجهلون       تعلمون                   

 الجمع :    

 فُُرش ـ أفرشة . فراش                       

 سورة                     ُسور    

 (  2ـ  3ـ 2التذوق الفني )      

 فراشا تدل أن األرض :   افراشً  الذي جعل األرض        . 

 .صالحة الستقرار اإلنسان وراحته ج        

 

  لن تفعلوا تدل على أن الكافرين :  ولن تفعلوافإن لم تفعلوا          . 

 .عاجزون   ج   

 

  ال تحصى تدل على أن نعم هللا .               ال تحصىنعم هللا 

 كثيرة ج    

 

  للقلوب .           نور تدل على أن القرآن يمنح القلوب : نورالقرآن 

 راحة وطمأنينة        .ج  
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  ( 1ـ  1ـ 3قواعد النحو : ) 

 

 

 يدل على حدث تم في الزمن الماضي .                       الفعل الماضي 

 

 

 

 جلس ــ لعب ــ كتب ــ قرأ ــ صنع ــ نام ــ تفوق .

 

 ثم أحدد الفعل وزمنه :  ــ أقرأ الجملة اآلتية 1

 ـ قرأ الطالب القصة . أ

 ......................الفعل ..........................              زمنه 

 سافر علي بالطائرة . ب ـ

 ...الفعل .........................              زمنه .....................

 الطالب المتفوق حصل على الجائزة . جـ ـ  

 ..الفعل ........................             زمنه .......................

 أ (   زمنه ) ماض(   ب ـ الفعل ) سافر( زمنه )ماض(ج     أـ الفعل ) قر

 .جـ ـ الفعل ) حصل ( زمنه ) ماض (        

 

 ــ أقرأ الفقرة التالية ثم أحدد األفعال الماضية منها :  2

ا ، ثم جلس في الصف األول ، ثم استمع في يوم الجمعة ذهب خالد إلى المدرسة مبكرً ) 

 ( . وانتباه  إلى الخطبة بتركيز  

 . عاستم ،      جلس    ،   ذهب      .: الواردة في الفقرة األفعال الماضيةج   

 

 -أذكُر عدداا من األفعال الماضية :  -3

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

 

 يالفعل الماض

 

 مثال
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 ضع في الفراغ فعًلا ماضياا مناسباا : -4

 .............. الطالب زميلهم في المستشفى. -

 .............. المسلم إلى المسجد مبكًرا. -

 ..............الطالب الحقيبة . -

 

 حول األفعال التالية إلى صيغة الماضي:  -5

 يصنع .................... –...............    يشرب -

 يرفع ....................... –احرص..............  -

-  

 شرب ، لعب ، أكل ، ذاكر ، تفوق ، صنع ، أخذ  -3إجابة ما سبق : ج     

 زار        ذهب      حمل -4

 شرب      صنع       -5

 حرص        رفع

 ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الكلمة 
 نوع التنوين

 التنوين( 2 -1 -3)  الرسم الهجائي

 هو نون ساكنة تأتي في نهاية االسم تنطق وال تكتب. التنوين :

 ومعنا في هذا الدرس :

 عبارة عن ضمتين توضعان على آخر حرف في الكلمة .أوًلا : تنوين الضم :

 مثال :    ولدٌ       مدرسةٌ       كتابٌ 

 . لكلمةحت الحرف األخير لوهو عبارة عن كسرتين توضعان ت ثانياا : تنوين الكسر :

 مثال :      ولد       مدرسة       كتاب  

 شروط التنوين :  

 لكي تنون الكلمة البد أن تكون اسًما فال يجوز تنوين الفعل . -

 البد أن تكون نكرة ) ليس بها أل (. -

 نون الكلمات اآلتية بالضم ثم بالكسر : -1

 الكســــــــــــر الضـــــــــــــــم 

   وطن

   رجل

   مدرسة

 

 أمألُ الفراغ بكلمٍة منونة حسب ما هو مطلوب: -2

 أسكن في بيت ............... ) تنوين كسر ( -

 ) تنوين ضم (  هذا ...............متفوق في دراسته.         -

 تنوين كسر (أعامل الناس باحترام و ...............         )  -

 اإلجابة : 

 رجل          مدرسةٌ      مدرسة وطٌن      وطن        رجٌل      -1

 ـ جميل              طالٌب          وأدب  2 
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 (3-1-3الرسم الكتابي ) 

 خط النسخ

 الحروف ) ج    ح    خ  (

 .أقرأُ وأالحُظ رسم الحروف السابقة  -

 الحجاج       -أزواج        -الصالح         -جنات    

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -

 

 من صور الرحمة خفض جناح الذل للوالدين

 

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

 

 

 مًلحظة مهمة   

 النسخ تناسق الحروف وحجمها ويراعي أيًضا الحروفيراعي الطالب في كتابة خط 

 النازلة عن السطر .

(   الحروف النازلة عن السطر في خط النسخ مجتمعة في عبارة ) نصلي شروق جمعة -

 إذا كانت هذه الحروف في نهاية الكلمات.
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 التعبير الكتابي

 لكي أسير بطريقة صحيحة في كتابتي لموضوع التعبير أراعي ما يلي : -

 تحديد موضوع النص . -1

 جمع معلومات عن النص. -2

 كتابة كلمات وجمل تعبر عن النص المطلوب. -3

 اختيار أدلة وبراهين تدعم أفكار النص . -4

 كتابة جملة مناسبة في المقدمة . -5

 كتابة جملة مناسبة في الخاتمة. -6

 ق.يقول الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( إنما بعثت ألتمم مكارم األخًل 

 العبارة السابقة تحدث عن دور الخالق الفاضلة في بناء المجتمعات.في ضوء 

 

لمودة اسود تإن لألخالق الفاضلة أهمية بالغة في حياة الفرد وتقدم المجتمع ، فبها      

لبناء اعن  والمحبة والرقي بين الناس ؛ لينعم بالسعادة والسالم ، فال تشغلهم الصراعات

 ات ورقيها وأساس بناء الحضارة.والعطاء، وهي سر بناء المجتمع

رسول  قال فال قوة ألمة ضعفت أخالقها ، ودين اإلسالمي يحثنا على التمسك بها فقد     

ق ألخالفمن تمسك باهللا ) صلى هللا عليه وسلم( : إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق . 

 الفاضلة فاز في الدنيا واآلخرة.
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 : الدرس الثاني
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 من خالل فهمي للدرس: الفهم واًلستيعاب :

 أعدد نعم هللا علينا: -1

 خلقني في أحسن صورة      ميزني بالعقل         ج 

 علينا بنعمة اإلسالم      سخر لي الكون وما فيه من نعم أنعم     

 أذكر سلوكاا يدل على إحساسي بالمسؤولية تجاه :ـ 2

 أتقرب إلى هللا بالطاعة وحسن العبادة.نفسي                 

 أسرتي               أبر والدي بحسن خلقي وتفوقي.

 وطني                ألتزم القوانين وأصون خيراته.

 : أكمل ما يلي ألكون الفكرة الرئيسة -3

 ..........ؤول تجاه ................، .........................، .......ساإلنسان م

 ج     نفسه ، أسرته ، وطنه . 

 

 

 (  : 1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  )   

 الترادف :

 الواسع   الفسيح                     

 تجاوز الحد               اإلسراف     

 المفرد :    

 قول الاألقوال                         نصائح                  نصيحة             

   المعنى السياقي :    

  :معناها ن إنشائي بمعنيين مختلفين ،وأذكر أوظف الفعل) خلق ( في جملتين م -   

 : أوجد وأبدع ( معناهاج   خلق هللا الكون        )     

 : سبّب (معناها )      خلق متاعب لفالن        
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 ( : دًللة الكلمة)  ( 2 -3 -2التذوق الفني )     

 الكلمة التي تحتها خط :أختار دًللة  -1

                      .                                             المثمر أخدم وطني بعملي -

 . يد (الجد –المفيد  –السهل  –كلمة المثمر تدل على العمل ..........) المتنوع 

 

 أحدد دًللة الكلمة التي تحتها خط : -2

 تدّل على الغلّو والقيمة العظيمة ( .    (..                الغالي الثمين وطني عالمي 

 ) تدّل على الفضل والتميّز ( .. هللا اإلنسان بالعقل.               فضله على غيره ميز

 

 ًلحظ :

 دالالت الكلمات تعرف من خالل معنى ) الكلمة ( : -

 فمثًل :

 : تدّل على الحزن . كلمة ) الدموع ( -

 : تدّل على السعادة . كلمة ) الرقص أو الغناء ( -
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       : (3-1-1قواعد النحو )

 المضارع والفعل األمر الفعل   

  الفعل المضارع:

 يدل على حدث يتم في الزمن الحاضر وما زال مستمًرا . -

 .نشرب     -تلعب      -أحرُص          -مثال : يقرأ    

 المضارع يبدأ بحروف كلمة ) أنيت (.الفعل     مًلحظة 

 أذهب     نذهب    يذهب      تذهب

 المضارع يقبل دخول ) سـ  ، سوف (الفعل  -

 يذهب  سوفيذهب        سـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو فعل يتضمن طلبًا للقيام به. األمر: فعل  

 : ساعد والديك .               احرص على طلب العلم  مثال    

 احترم معلمك.                اجتهدوا في طلب العلم.        

 أحول الفعل المضارع إلى أمر: -1

 أرتب غرفتي                       ................................. -

 .................................                     أحترم المعلم    -

 .................................  نحرص على الصالة              -
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 : خر بفعل أمرآأمألُ كل فراغ في الجدول اآلتي بفعل مضارع و -2

 فعل أمر فعل مضارع

 أيها المواطنان..............القانون. هما ............. القانون.

 أيتها المواطنات.............القانون. .............القانون.هن 

 أيتها المواطنة...............القانون. هي ............القانون.

 

 احترم المعلم.     احرصوا على الصالة. رتب غرفتك.            1ج

    2ج

 فعل أمر فعل مضارع

 احترما يحترمان

 احترمن يحترمن

 احترمي تحترم

 

 أمر ( : –مضارع  –صنّف األفعال اآلتية حسب نوع الفعل ) ماض *** 

 –ع سم –ادرْس  –درّس  –يدرس  –انتبهَ  –انتبْه  –يستمع  –جلسوا  –) اجلْس 

 ابتعْد ( . –يعرف 

 األمر المضارع الماضي
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 تنوين الفتح                     (3-1-2الرسم الهجائي )

لى عتنوين الكلمة بالفتح يضاف إليها ألف زائدة بعد الحرف المنون، ويضع عند  -

 الحرف األخير فتحتان.

 كتاب                        كتابًا                قلم                      قلًما       مثال :

 ال يضاف ألفًا في الكلمات المنتهية بـــ حظةًلم : 

 مفيدةً                         التاء المربوطة : -

 سماءً                 الهمزة المسبوقة بألف : -

 :         ملجأً    مبدأً  الهمزة المتطرفة على األلف -

 مستشفى                      األلف المقصورة : -

 أقرأ كل كلمة ، ثم أعيد كتابتها بعد تنوينها بالفتح :ـ 1

 ................ ثبات ................... خلوقة

 ................ عمل ................... نقاء

 ................ مملوء ................... ملجأ

 ................ حظ ................... فتى

 ثباتًا    خلوقةً         ج  

 عماًل   نقاًء                   

 ملجأً            مملوًءا        

 فتًى             حًظا        

 : أصوب الخطأ في الكلمات التي تحتها خطـ 2

 آلخرة.افي  تًاجنإليه و هدًى ا؛ ليرزقني هللا أساسه الدين واألخالق  ثابتن مبدأًاألتزم    

 ج      مبدأً      ثابتًا        هدًى        جنةً 
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 (3-1-3الرسم الكتابي )

 أٌقرأُ وأًلحظ رسم الحروف السابقة :   ث ( –ت  –خط النسخ     الحروف ) ب 

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 بــ

 تــ

 ثــ

 ــبــ

 ــتــ

 ــثـ

 ـــب

 ـــت

 ـــث

 

   أنا أحاكي الكلمات اآلتية : -

 أصحاب          وقت    كثير           بلدي       -

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

    : أحاكي ما يلي بخط النسخ -

 باألثر الطيب ترضي ربك وتسعد غيرك. -

..................................................................................... 
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 (3-2التعبير الكتابي )

 التخطيط لكتابة نص مترابط

يها فوالجوانب المفيدة والضارة  لكترونيةتب ست جمل مترابطة عن األلعاب اإلاك -

 مبينًا الطرق الصحيحة الستخدامها.

 أنا أستعين بالمخطط التالي :

 األلعاب اإللكترونية                    

 فوائدها                                 الطريقة الصحيحة في استخدامها      

 أضرارها                   

 

لها  ، فهيلكترونية سلعة تجارية تكنولوجية، وهي جزء من العالم الجديدإن األلعاب اإل

ذ ة اتخاعملي تأثير كبير على الثقافة العامة للفرد فهي تزيد من األداء المعرفي ، وتسهل

ل والكس لسمنةالقرار وتنمي الذكاء عند الفرد ، ولكن لها أضرار منها: قد تسبب لالعبين ا

عدم وتشجع على العنف وضياع الوقت ، فالبد من تقنينها واألمراض االجتماعية وقد 

 اإلسراف في لعبها.
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 : الدرس الثالث
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 الفهم واًلستيعاب

 أحدد المجال الذي تعبر عنه األبيات السابقة . -1

 . العلم ( -الوطن     -المدرسة    -)  األسرة               

 

 قلوب أبنائه في المقطع األول؟بم وصف الشاعر حب الوطن في  -2

 ج      وصفه بأنه وقاد ومشتعل في قلبه ويزداد يوًما بعد يوم.

 

 عًلقة أبناء الوطن ببعضهم عًلقة قوية . أدلل على ذلك من خًلل المقطع الثاني. -3

 ج     كل الطوائف في ذراها إخوة     قد ضمهم عهد مضى ووداد

 

 واألجداد. باءعلل : اعتزاز الشاعر بسيرة اآل -4

 ج     ألنه وطنه الذي نشأ فيه وتربى على أرضه وله ذكريات عظيمة ال تنسى.

 

 أستنتج الشعور المسيطر على الشاعر في المقطع األول. -5

 ج     الحب والفخر واالعتزاز بالوطن.

 كمل فكرته الرئيسةأأطرح سؤااًل حول كل مقطع مما يلي و: 

 

 المقطع األول

 الشاعر لوطنه؟متى بدأ حب  السؤال

 منذ الطفولة. حب الوطن متغلغل في أعماق الشاعر الفكرة الرئيسة

 

 المقطع الثاني

 واجبنا نحو األجداد؟ ما السؤال

 باء واألجداد فضل كبير في بناء الوطن.لآل الفكرة الرئيسة
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 . لتصريف:    الترادف    الضد   الجمع    ا(   1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  ) 

 المترادف :

 شيدوا                بنوا      

 .شاد الطريق المستقيم الر            الهدى 

 

 الضد :    

 عداوة –مقت  –وداد             بغضاء     

 

           الجمع :    

 فؤاد                         أفئدة .    

 

  ) التصريف) شعر:      

   شعار ( –شاعر  –مشاعر  –) شعور 

 قصيدة معبرة. الشاعر ألف -1

 .! األم تجاه األبناء مشاعرما أروع  -2

اصمم الفريق  -3  خاًصا به. شعارا
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 (   التعبير األجمل 2-3-2التذوق الفني )

 أكتب بيتاا جميًلا أعجبني من النص : -1

 . ج   إن الكويت لجنة نحيا بها                 في أرضها ال تولد األحقاد

 

 ( أمام التعبير األجمل مما يلي مع بيان السبب:عًلمة )ضع  -2

 (  )    تبقى الكويت وطنًا ألبنائها. -

 ( )       تبقى الكويت أًما ألبنائها. -

 :    ألنه شبه الكويت باألم الحنون على أبنائها. السبب

 

 ( )      تاريخها نور يسطر قصة. -

 )     (     تاريخها مليء باألمجاد. -

 .التاريخ بالنور:    ألنه شبه  السبب

 

 يراعي عند اختيار التعبير األجمل أن يكون فيه خيال . -

 فلو قلنا : 

 الكويت جميلة.    

 الكويت لؤلؤة.              

 كون التعبير األجمل الكويت لؤلؤة  ( .في)  

 

 

 اختر التعبير األجمل مع بيان السبب :** 

 األم تربينا وتعلمنا . –األّم شمعة تضيء طريقنا .                     -

 ............التعبير األجمل : ................................................... -

 ............السبب : ............................................................ -
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 الجملة الفعلية وركناها                        (3-1-1قواعد النحو )

 

 حرف  –فعل  –ينقسم الكًلم إلى     :     اسم  -

  اًلسم : 

  فاطمة ( –سعاد  –محمد  –علي  –) خالد   إنسان:             قد يكون 

 سوريا   ( –لبنان  –مصر  –دولة   ) الكويت                              

 حصان       ( –زرافة  –فيل  –حيوان ) أسد                              

 كرسي       ( –قلم  –سيارة  –جماد   ) بيت                              

 نشيط  ( –مخلص  –سعيد  –صفة   ) مجتهد                              

 

 يدل على حدث في زمن معين : الفعل : 

 درس  –أكل  –:         ذهب  ماٍض        

 يدرس –بأكل  –:        يذهب  مضارع      

 ادرس  –كل  –اذهب  :           أمر       

 

 ليس له معنى إال مع غيره . الحرف  : 

 ومنها حروف جر ) من    إلى   عن   على   في  بـ    كـ    لــ ( -

 حروف عطف     )    و   أو    ثم    فـ  ( -

 أصنف الكلمات اآلتية وفق المطلوب :  -1

 أبناء الكويت يحرصون على وحدتهم .

 وحدتهم    -الكويت      -:   أبناء   اًلسم 

 :   يحرصون الفعل

 :   على الحرف
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  : الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان هما 

 :    الفعل -

 يدل على حدث في زمن معين . -

 :  الفاعل -

 هو من قام بعمل الفعل . -

 

  يحرص محمد على الصالة .        مثال :   

 . الفعل ) يحرص (       الفاعل ) محمد (  

 

 :حدد الفعل بوضع خطا تحته والفاعل خطين أأنا أقرأ الجمل اآلتية و -2

 يحرص المواطن على مصلحة الوطن . -

 دافع الجنديان عن الوطن. -

 يتكاتف أبناء الوطن عند الشدائد. -

 تضحيات عظيمة.قدمت شهيدات الكويت  -

 

 ج    يحرص       المواطن

 دافع           الجنديان 

 يتكاتف        أبناء

 قدمت        شهيدات 
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 أبين نوع كل جملة وأحدد ركنيها: -2

 ، والركن الثاني يسمى)فاعل(.في الجملة الفعلية يسمى )فعل ( الركن األول :  ملحوظة

 الركن الثاني الركن األول نوعها الجملة

 العالمان أهدى فعلية أهدى العالمان إنجازهما للوطن.

 المتعلمون شارك فعلية شارك المتعلمون في مسابقة االبتكار.

 مكانة ارتفعت فعلية ارتفعت مكانة الكويت بين الدول.

 

 : عًلمة إعراب الفاعل 

 جمع مؤنث سالم. –جمع تكسير  –: إذا كان مفردًا  الضمة -

 :  إذا كان مثنى. األلف -

 :   إذا كان جمع مذكر سالم. الواو -

 

 أصوب الخطأ في الكلمات التي تحتها خط فيما يلي: -3

 المتطوعون     :   الصوابالشواطئ.          المتطوعيننظف  -

 الطالبُ  :   الصوابليخدم وطنه .          الطالب يجتهد -

 الفتاتان   :  الصوابفي المسابقة.         الفتاتينشاركت  -
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 ( تنوين الفتح3-1-2الرسم الهجائي )

 لحرفين على اا ألفًا مع وضع فتحتعند تنوين الكلمة بالفتح يضاف إليها في نهايته

  األخير.

        مثال : 

 عماًل  كتاب            كتابًا              عمل           

 تنوين الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة :

 همزة متطرفة على السطر : -1

        على السطر ومسبوقة بألف :* -أ 

 ( . هواء     هواًء      سماء      سماءً ) 

 . يالحظ عدم إضافة ألف في نهايتها 

    : على السطر وغير مسبوقة بألف*  -ب 

 ( . جزًءا    جزء وضوًء    وضوء   ) 

 . يالحظ إضافة ألف في نهايتها 

 

 ء     مليئًاملي    بطيء         بطيئًا              بعد مد بالياء :على السطر *-ج 

 فئًاد      عْبء         عبئًا            دْفء         على السطر بعد سكون :* -د  

 ْوء    ضوًءاض    شْيء           شيئًا                                                   

 ؤلؤ      لؤلًؤال    تكافؤ          تكافًؤا                             :على الواو ـ 2     

 ارئ     قارئًاقشاطئ        شاطئَا                                  على الياء:ـ 3     

ً ن  ملجأ          ملجأً                 :                على األلفـ 4       بأ        نبأ

      ظ عدم إضافة ألف في نهايتها .يالح 
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 في الجملة اآلتية: طأأصوب الكلمات الخ -1

ا حين يعمل اإلنسان  .مستقرتن حياتااو هنيئا  لربه يعيش عيًشا إرضاءا

 . ج   التصويب  :     إرضاًء      هنيئَا        حياةً          مستقرةً 

 أنون الكلمات اآلتية بالفتح ثم أعيد كتابتها: -2

 (    تكافؤ       -عْبء         -جريء           -) بطيء                    

 تكافًؤا   (       -عْبئًا           -جريئًا            -ج             ) بطيئًا      

 ( خط النسخ    حروف ) ص  ض   ط    ظ  (3-1-3الرسم الكتابي ) 

 أقرأ وأًلحظ رسم الحروف السابقة : -1

  ( .ص     ض  )      صدق        غضب     طير       عظيم    

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 صــ

 ضــ

 ــصـ

 ــضـ

 

 ص

 ض

 

   ط      ظ 

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 ط

 ظ

 ــط

 ــظ

 

 ط

 ظ

 

 صدق القول فضيلة عظيمة ترضي هللا عز وجل:   أحاكي ما يلي بخط النسخ -

........................................................................................ 
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 (3-3التعبير الكتابي : )

 أو (. -ثم   –ف  –: كتابة نص مترابط باستخدام أدوات الربط ) و  الهدف

 المعنى الذي أفادته كل أداة من أدوات الربط: -

 تفيد الجمع بين شيئين دون النظر إلى الترتيب . و  : 

 تفيد الترتيب بين حدثين مع التعقيب) السرعة(.الفاء : 

  تفيد الترتيب بين حدثين ولكن مع التراخي.ثم : 

 تفيد التخيير بين شيئين ) اقرأ الكتاب أو القصة (. أو : 

 أضع أداة الربط المناسبة في الفراغ التالي : -1

 .......... طالل الفجر .صلى مشعل  -

 سأشتري شيئًا واحدًا إما الكتاب .............. القصة . -

 حضر الجميع ........... بدأ الحفل بعد ساعة . -

 أعلنوا اسم الفائز .......... صفق الحضور بحماس. -

 صليت الظهر ............. العصر . -

 و    (  -م    ث -فـــ    -   ثم  -أو    -) و    ج  ...محمد في الصف .جلس أحمد ......

ا وضحً ؛م أكتب ست جمل تامة ومترابطة عن مشاركتي في اًلحتفاًلت الوطنية -2

 ا.السلوكيات التي تعكس حبي لوطني مستخدًما أدوات الربط استخداًما صحيحً 

 ج

لك ذعلى  إن الوطن هو أغلى شيء في حياتنا؛ فاإلنسان بال وطن كالجسد بال روح، وبناء

 لوطن.بناء الإلنسان أن يحب وطنه ، ويشارك في االحتفاالت الوطنية التي يقيمها أفالبد 

ظ يحاف وعلى اإلنسان أن يحافظ على وطنه من خالل سلوكيات يجب أن يتبعها منها : أن

ريمة ق الكعلى نظافته ، االرتقاء والنهوض به من خالل العلم والعمل ، التحلي باألخال

 طن !  تالف مرافقه وغيرها من السلوكيات ما أعظم الوإدم التي تعكس حبه لوطنه ، ع
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 األرض كوكبنا  : الوحدة الثانية                

 الدرس األول : 
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 الفهم واًلستيعاب

 وجل في خلق اإلنسان ...............  : من آيات هللا عز أكمل ما يلي -1

 ج ) بصمة الصوت(

 ارسم خريطة ذهنية ألنواع البصمات في اإلنسان. -2

 الصوت                                     األصابع             

 أنواع البصمات                      

  العين                                                   الشفاة    

 .......................... العالم الذي اكتشف بصمة الصورة هوـ  3

 لورانس كريستي .  ج    

 أصوغ سؤاًل عن استخدام بصمة الصوت .ـ  4

 بصمة الصوت ؟ السؤال : ما أهمية  ج  

 .  أعلل : تعد بصمة الصوت من األسرار العجيبة في خلق اإلنسانـ  5

 د . ألنها البصمة الوحيدة التي تحدد هوية اإلنسان وال يتطابق فيها أح ج  

 . رئيسةأتعاون مع زميلي لإلجابة عن السؤال اآلتي ًلستخًلص الفكر الـ  6

 ــ عالم تدل بصمة الصوت ؟ 

 ) بصمة الصوت دليل على قدرة هللا وعظمته .(

 ......................... ـ خلق اإلنسان دليل على 7

 قدرة هللا ج   

 هاضوعاتفي تحديد موأصوغ سؤاًل عن الفقرة الثانية تساعد اإلجابة عنه ـ  8

 م ك مستخدما إحدى أدوات االستفهام اآلتية :       ما         هل         

 ج ـ السؤال : ما فائدة بصمة الصوت ؟ 

 ـ لخص الفقرة األخيرة في جملة واحدة . 9

 ج ـ لبصمة الصوت فوائد عظيمة في كشف المجرمين .  
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 التصريف    المفردالترادف        :  ( 1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  )    

 المترادف :   

 أتقن أبدع                           

 مختلفة                    متباينة       

 المفرد                   

 . خزائن                      خزينة    

 . عمالء                      عميل   

 

  ا مناسباا من  : تصريفات ) قَدََر (  في الفراغأدون اسما

 هللا تعالى ................. على كل شيء. -

 الذي يتقن عمله ينال .......... الجميع . -

 للوالدين ................كبير في قلوينا. -

 قدر        -تقدير          -ج     قادر       

 

 ( التعبير األجمل2-3-2التذوق الفني )

 ( أمام التعبير األجمل : ضع عًلمة )  -1

 (  )     البصمة سمة فريدة تميز كل إنسان عن غيره. -

 )        (   لى آخر .البصمة تختلف من إنسان إ -

 

 (   )           في خلق اإلنسان أشياء عجيبة. -

  (  )        أبدع هللا خلق اإلنسان. -

 

 أسجل تعبيًرا جمياًل قرأته في النص . -2

 هللا ـ سبحانه وتعالى ـ خلق اإلنسان " ج    "  لقد أبدع
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 ( الجملة اًلسمية وركناها :3-1-1قواعد نحوية )

 تتكون الجملة االسمية من ركنين أساسيين :

 هما                            

 المبتدأ                                              الخبر 

 

 الركن الثاني             الركن األول                        

 كيف أتعرف على المبتدأ؟ -

 هو الكلمة األولى في الجملة االسمية. المبتدأ : 

 هو الكلمة المتممة للمعنى فال يفهم المعنى إال بها.الخبر : 

 مثال : الكتاب جميل                        كتاب العلوم مفيد 

 

 مبتدأ     خبر                        مبتدأ        خبر         

 

 أضع خطاا تحت الكلمة المختلفة وأبين سبب اختًلفها : -1

 القصة    -الكتاب       -يقرأ         -المكتبة        -القراءة    

 مختلفة ألنها فعل والباقي أسماء.    يقرأ ج   

 وركنيها األساسيين :أقرأ الجمل اآلتية وأحدد نوعها  -2

 الركن الثاني الركن األول نوعها الجملة

 الكون شاهد على عظمة هللا تعالى

 الفائزون فخورون بإنجازهم

 المؤمنون مقدرون لنعم هللا

 المؤمنات محبات للخير

 اسمية

 اسمية

 اسمية

 اسمية

 الكون

 الفائزون

 المؤمنون

 المؤمنات

 شاهد

 فخورون

 مقدرون

 محبات
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 الجمل السابقة أكمل اًلستنتاج اآلتي :من خًلل  -3

  لجملة بدأ اتالجملة االسمية تبدأ باسم ، ولها ركنان أساسيان هما ............. وبه

 االسمية و .............. به يكتمل معنى الجملة.

 .ج       المبتدأ           الخبر 

 

 أكمل الركن الناقص في كل جملة مما يلي : -4

 يد لإلنسان............... مف -

 الطالب ................... -

 ............. الكويت حار. -

 جنود الكويت .............. -

 أقوياء      (    -جو         -مجتهدون            -ج      )   العلم    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 (   التنوين بأنواعه  3-1-2الرسم الهجائي ) 

 أنواع التنوين                                  

 

  فتح                              كسر                   ضم              

 تابًا ككتاٌب                   كتاب                                          

 واءً د               دواٌء                    دواء                           

 أقرأ ما يلي ثم أضع خطاا تحت الكلمة المنونة : -1

) البصمة دليٌل قاطٌع على هوية كل إنسان  ، وهي تختلف اختالفًا كبيًرا من شخص  

 إلى آخر .

 ج

 كلمة منونة  بالضم بالكسر كلمة منونة كلمة منونة بالفتح

 اختالفًا

 كبيًرا

 إنسان  

 شخص  

 دليلٌ 

 قاطعٌ 

 

ا لها في الرسم : أكتب -2  تحت كل كلمة منونة مما يأتي نظيرا

 دعاًء                     حديقةٌ                             زمن  

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

..                    ...............         ................................. 
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 : أنون الكلمات اآلتية بحسب ما هو مطلوب بالجدول اآلتي -3

 تنوين الكسر تنوين الضم تنوين الفتح الكلمة

 الشيء

 اإليمان

 الحقيقة 

 النداء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شيٌء                 شيء    ج                         شيئًا                  

 يمان  إ    إيماٌن               إيمانًا                                        

 قيقة  ح  حقيقةً                   حقيقةٌ                                     

 داء  ن     نداًء                      نداٌء                                    

 : ة مما يلي بما هو مطلوبأمأل الفراغ في كل جمل -4

 ( لضمة باكلمة منونمن يتقن عمله ............. من المجتمع .                    )  -

 (ونة بالكسر) كلمة مننتحاور مع بعضنا بعًضا بـ ...............                     -

 ( لفتحبا ةكلمة منونأخصص .............. لقراءة الكتب .                        )  -

 ( لفتحة باكلمة منونحفظت .............. من القرآن الكريم .                     )  -

 سورةً       (    -وقتًا             -أدب            -ج    )      مقدٌر     

 أكتب ما يمليه عليَّ معلمي . -5

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

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

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

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

.................................................................................................. 
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 (     خط  النسخ        الحروف )  ك    ي ( 3-1-3الرسم الكتابي )

 ك       ي   (   )   رسم الحرف    

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 كــ

 يــ

 ــكـ

 ــيـ

 

 ـــك     ك 

 ــي    ي

 

 اقرأ الكلمات التالية وأًلحظ رسمها بخط النسخ : - 1

 ظيم ع     ك    كلمة                أفكاري                       مالك               مل

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

 

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -2

 طاعة هللا عز وجل تحمي من مكائد الشيطان -

........................................................................................ 
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 (  3-3)الكتابي التعبير 

 كتابة نص مترابط باستخدام عًلمات الترقيم 

 استخدامها  عًلمة الترقيم

 بين الجمل ذات المعنى المتصل. ، الفاصلة

 في نهاية الجملة أو الفقرة التامة المعنى. . النقطة

 بعد القول . : النقطتان الرأسيتان

 بأداة استفهام.في نهاية السؤال الذي يبدا  ؟ عالمات االستفهام

 ته.حتقربين جملتين ثانيها نتيجة لألولى مثل ) آذيت الفقير؛ألنك ا ؛ عالمة االعتراضالشرطتان )

 

 مأل كل فراغ بعالمة الترقيم :أتي وأقرأ النص اآل -

 (      )    ،      ؛         :       ؟         .

ه وتعالى ـ على لتشكر هللا ـ سبحان      على القيام برحلة ألداء العمرة  عزمت أسرة حامد

 إلى مكة المكرمة مباشرة يا والديفسأل حامد والده : هل ستذهب  نعمه وتوفيقه ،

ثم     سنزور مسجد الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( بالمدينة المنورة أواًل      الوالد 

 نتوجه إلى مكة المكرمة   

 وكيف سنؤدي العمرة؟حامد 

ة ثم سنحرم من الميقات ، وعندما نصل إلى البيت الحرام نطوف حول الكعبالوالد : 

 نسعى بين الصفا والمروة ونحلق أو نقصر.
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 والسبيل إلى التقدم .العلم نور العقول  -

ي للتقدم اقيق أكتب سبع جمل أبين خًللها السلوكيات التي تعينني على طلب العلم وتح

 . وأدوات الربط، مستخدًما عالمات الترقيم ولوطني 

ائل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وهو سبيل التقدم والرقي ، ومن الوس

 تحمل المعينة عليه اإلخالص في طلبه ، والعزيمة الصادقة في تحصيله ، والصبر على

على  الصعاب في الحصول عليه ، وكثرة المطالعة في مصادر العلم والمعرفة من تردد

م ة سيرهودراس عن الكتب المعينة على العلم النافع ، واالقتداء بالعلماءالمكتبات والبحث 

 كما ل عاص  في تحصيل العلم ، وأيًضا تقوى هللا ـ سبحانه وتعالى ـ فال يهدى العلم لرج

 قال األمام الشافعي :

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي                   فأرشدني إلى ترك المعاصي 

 عاص  لــدى ــــــلم نور                 ونور هللا ال يهــــــواخبرني بان العـــــ
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 :الدرس الثاني
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 التحاور مع المجموعة لمعرفة الكلمات الغامضة  -1     الفهم واًلستيعاب

 علل : تعد األرض كوكب الحياة . -2

 لإلنسان وغيره من الكائنات الحية.ج     ألن فيها مقومات الحياة 

 ...و.................في .............و .................. األنشطة البشرية تسبب -1

 ج     التلوث      في    الهواء و الماء  والتربة 

 دلل على ما يلي : -2

 مساهمة أبناء الكويت في مواجهة بعض مشكالت البيئة . -

 باختراع تقنية متميزة لتنقية التربة.ج     قيام مشاري المطيري 

 يعتبر اختراع تنقية التربة من التلوث النفطي اختراًعا صديقًا للبيئة . -

 ج     تقوم فكرته على غسيل التربة الملوثة باستخدام الماء .

 أسجل انطباعي عما يلي : -3

 إنجاز الدكتور المهندس مشاري المطيري. -

 من خدمة وطنه  . ج   تقدير هذا العالم لما يقوم به

 ير أنشطة اإلنسان على البيئة .أثت -

ج    أشعر بالحزن ألن هذا يؤثر على البيئة بظهور كثير من المشكالت مثل تلوث الماء 

 والهواء والتربة .

 ما الدروس المستفادة من سيرة العلماء والمخترعين ؟ -4

 ج   االقتداء بهؤالء العلماء والسير على خطاهم وتقديرهم .
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 الترادف    المفرد    الضد    (  : 1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  )      

 المترادف    

 مقابل .نظير                                              

 ظهرت                        برزت                        

 

  :وظف كلمة ) نظير ( في جملة   -

 . طبيب ال نظير له في الطبابن النفيس                  -

 الضد                     

 نقية                   ملوثة          

 فشل  نجاح                            

 

 جهود                       جهد              المفرد    

 نماذج                       نموذج                  

 (   تحديد  مواطن الجمال في التعبير 2-3-2التذوق الفني )

 أضع خًطا تحت الكلمة التي أعطت التعبير جمااًل فيما يلي : -

 الكويت . صدرعلى  أوسمة إنجازات المخترعين 

  الحياة . كوكباألرض 

 في سماء الكويت . نجوم المخترعون 

  ) للبشرية . نورالنبي محمد ) صلى هللا عليه وسلم 

 الكلمة التي أعطت التعبيرجمااًل : أكتب -

 نظافة البيئة تسعد كوكبنا .                          تسعد 

 نحن أصدقاء البيئة.                                  أصدقاء 
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 (    الجملة اًلسمية وركناها 3-1-1قواعد النحو )

 ر.الجملة االسمية تتكون من ركنين أساسيين هما : المبتدأ والخب

 مثال :    العلم نور للبشرية 

 

 الركن األول : ) مبتدأ (         الركن الثاني: ) خبر( 

 :أقرأ الجمل اًلسمية وأضع خطاا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر   -1

 المخترع حريص على خدمة وطنه. -

 المخترعان حريصان على خدمة وطنهما. -

 المخترعون حريصون على خدمة وطنهم. -

 المخترع                حريص           ج       

 المخترعان             حريصان                    

 المخترعون            حريصون                    

 أمأل الفراغ في كل جملة مما يلي بما هو مطلوب : -2

 الباحثة .............. في عملها.                       ) خبر ( -

 ............ مبدعتان في عملهما.                      ) مبتدأ( -

 الممرضات ........... في رعاية المرضى           ) خبر ( -

 ج     مخلصة        المعلمتان           مخلصات

 أجعل الجملة اآلتية للمثنى مرة وللجمع مرة أخرى : -3

 التلميذ مشارك في النادي العلمي . -

 المثنى                   التلميذان مشاركان في النادي العلمي .ج     

 . ن في النادي العلميالتالميذ مشاركو                 الجمع         
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 بين نوع الجملة اآلتية ، وأحدد ركنيها األساسيين :أ -4

 العالم قدوة ألبناء وطنه . -

 ...........(..ني )............( الركن الثا...(    الركن األول ) الجملة )  .......... نوع

 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . -

 (.............ني ).......(    الركن األول ) ............( الركن الثانوع الجملة )  ......

 قدوة() الركن الثاني العالم(      ) الركن األول(    )اسمية نوع الجملةج  

 (فريضة)الركن الثاني  طلب(      ) الركن األول(    اسمية) نوع الجملة  

 

 (      خط النسخ الحروف ) أ    ل   م (3-1-3الرسم الكتابي )

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 أ

 لـ

 مـ

 ــا

 ــلـ

 ــمـ

 أ

 ــل  ل

 ـــم   م

 

 أًلحظ رسم الحروف السابقة في الكلمات اآلتية: -1

 عالمأ    المؤمن                  يأمل                  العالم              

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

 

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -2

 يمأل التفاؤل قلب المسلم.

............................................................................................ 
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 ( 3-3التعبير الكتابي )

 كتابة نص مترابط باستخدام عالمات الترقيم 

ابطة أكمل ما هو مطلوب في الخريطة الذهنية اآلتية ، ثم أكتب سبع جمل متر -1

المات دام ععن أحد المخترعين الكويتيين مبينًا اختراعه وفائدته ، مراعيًا استخ

 ،    ؛      .      ؟    !الترقيم اآلتية    

 

 اسم اًلختراع               

 تقنية تنقية التربة الملوثة            

 

ا تعل                         اسم المخترع              مجال اًلختراع  متها من المخترعقيما

 حب الوطن / اإلخالص في العمل      مشاري المطيري                     البيئة        

 

 فائدة اًلختراع              

 التربة من التلوث  ينقي       

 زيادة المساحة الصالحة للزراعة     

جال من الجدير بالذكر أنه يوجد كثير من الكويتيين الذين لهم أياد بيضاء في م 

خترع االختراعات التي أفادت البشرية .من هؤالء : المخترع مشاري المطيري الذي ا

قيقية حرجمة تقنية متميزة لتنقية التربة من التلوث ، هذا االختراع له قيمة كبرى فهو ت

لعمل فعته ، وقد تعلمت من هذا المخترع اإلخالص في الحب الوطن والعمل الصادق لر

ي فببًا من أجل تقدم الوطن ورقيه ،والصبر وقوة العزيمة في طلب العلم ؛ حتى نكون س

 رفع شأن الوطن عاليًا . 
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 الدرس الثالث :
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 أكمل ما يلي : -1

 ............................من فوائد الرياح أنها تحمل -

 السحاب  المحمل بالمطر  ج      

 ................ من أنواع الطاقة التي يمكن توليدها من الرياح -

 ج      الطاقة الكهربائية

 .............. الدعاء النبوي الذي أدعو به عندما تشتد الرياح هو -

وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ج     "  اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها 

 وشر ما فيها وشر ما أرسلت به "

 . أبين التصرف الصحيح في حالة حدوث عاصفة -1

 ج    ألتزم بإرشادات السالمة التي تبثها وسائل اإلعالم .

 إلى مكان أخر ؟ن ماذا يحدث لو توقفت الرياح ولم تنتقل من مكا -2

 ؛ فتموت الكثير من الكائنات بسبب الجفاف.ج لن يتوزع المطر على جميع األماكن 

 . أذكر آية تؤكد أن الرياح جند من جنود هللا ـ تعالى -3

 ج  قال تعالى " ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته " 

 تية :أكمل الفكرة اآل -4

 ...... الحية .. التي سخرها تنتفع بها ..........الرياح من مخلوقات .........

 الكائنات     -ج     هللا          
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 لمعنى السياقي ا     الجمع    الضد:    الترادف    (   1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  ) 

 المترادف : -

 يتامل                       يدقق النظر             

 تنشره                     تبثها                 

 فوائد                         أضرار                 الضد 

 غزوة                        غزوات                  الجمع

 حكم حكمة                                                  

  :ناها كر معأوظف الفعل ) دفع ( في جملتين من إنشائي بمعنيين مختلفين ، ثم أذ -

 عليه من ديون.                   المعنى )  أدى (دفع ما  -1

 دفع عن نفسه األذى .                    المعنى ) أبعد ( -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ.......................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحديد موطن الجمال في التعبير .     (2-3-2التذوق الفني    )

 موطن الجمال  التعبير 

 شبه الرياح بإنسان ينقل لك األخبار السارة. الرياح بشير خير.

 شبه النسيم بإنسان يداعب ويالطف. يداعب النسيم اوراق الشجر 

 

ا جميًلا ورد في النص وأحدد موطن الجمال فيه.2  ـ أسجل تعبيرا

 شبه الرياح بجندي            ج     الرياح جند من جنود هللا عز وجل  

 لكلمةحت اتأعبر عن أثر المطر في األرض بتعبير جميل  من إنشائي ، وأضع خطاا  -3

 التي أعطت التعبير جمااَل .

 األرض بعد موتها . أحيا ج    المطر
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 التثنية ( –(       حاًلت الفاعل ) اإلفراد 3-1-1قواعد النحو )

 . الفاعل إذا كان مفرداا يكون مرفوعاا بالضمة 

 مثال :   ذهب المسلُم إلى المسجد. -

 . الفاعل إذا كان مثنى يكون مرفوعاا باأللف 

 مثال : ذهب المسلمان إلى المسجد. -

 أنا أحدد الفاعل في كل جملة : -1

 الفاعل ) ...................(           نجح المهندس في توليد الطاقة. -

 الفاعل ) ...................(        نجح المهندسان في توليد الطاقة . -

 ج    الفاعل ) المهندس (       الفاعل ) المهندسان (

 : الفعل يلزم صورة واحدة مع الفاعل وهي اإلفراد .ملحوظة 

 صف.المعلمون ال دخل           المعلمان الصف. دخل       المعلم الصف . دخل -

 .ملحوظة : يًلحظ أن الفعل ) دخل(  لزم حالة واحدة وهي اإلفراد 

 أكمل الجدول اآلتي : -2

 حالته الفاعل الجملة

 ينعش الهواء الرقيق النفوس.

 يستعد الصديقان للخروج إلى البر.

 غرس الوالدان شجرة.

 الهواء

 الصديقان

 الولدان

 مفرد

 مثنى

 مثنى

 ا:صحيحا  كلمة )المسلم ( فاعًلا في جملة من إنشائي وأضبطها ضبطااأجعل  -3

 الصالة.ج    يحرص المسلُم على 

 تية إلى مثنى وأغير ما يلزم :أحول الفاعل في الجملة اآل -4

 هبطت طائرة  في مطار الكويت. -

 ج    هبطت طائرتان في مطار الكويت.
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 (       الهمزة المتطرفة على الواو 3-1-2الرسم الهجائي )

 : ترسم الهمزة على واو إذا كان قبلها حرف عليه ضمة . قاعدة

 : تكافُؤ       لؤلُؤ        يجُرؤ مثال

 أضع خًطا تحت الكلمات المنتهية بهمزة متطرفة على واو : -1

 (تبُوؤ )   تبُوؤ مكانة عالية .            غاية كل إنسان -

 (التهيُؤالتهيُؤ للعمل الجاد ضروري .                  )  -

 (يجُرؤال يجُرؤ العاقل على تلويث البيئة.              )  -

 أكتب نظائر للكلمات التالية : -2

 ...............   ...تواُطؤ            ...................   .................

 لؤلُؤ          بؤبُؤج          تباُطؤ      

ا مما بين القوسيأ -3 ا صحيحا  ن :ضع في الفراغ الكلمة التي رسمت رسما

 تنبء(ال –التنبؤ  -التنبيء   –تطورت أدوات ............  بالطقس    ) التنبأ  -

 لتباطء(ا –التباطئ  –التباطؤ  -........... في العمل يعيق النجاح      ) التباطأ -

 التباطؤ    -   ج         التنبؤ   

 

 اكتب ما يملى عليك . - 4

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 و ( –ف  –(   الحروف   ) ق 3-1-3الرسم الهجائي ) 

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 قــ

 فــ

 و

 ــقـ

 ــفـ

 ــو

 ـــق ق

 ــف  ف

 ـــو   و

 

 يحاكي المتعلم الكلمات اآلتية: -

 فاقآ        قلوب                         يقبل                   موقف           

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

 

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -

 المؤمن يواجه متاعب الحياة في ثبات لثقته بلطف ربه . -

........................................................................................ 
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 يم .(    كتابة نص مترابط باستخدام عًلمات الترق3-3التعبير الكتابي   )

 أضع عالمة الترقيم المناسبة أمام االستخدام المناسب لها في الجدول . -1

 استخدامها  عًلمة الترقيم

 بين الجمل ذات المعنى المتصل. ، الفاصلة

 في نهاية الجملة أو الفقرة التامة المعنى. . النقطة

 بعد القول . : النقطتان الرأسيتان

 في نهاية السؤال الذي يبدا بأداة استفهام. ؟ عالمات االستفهام

عالمة الشرطتان )

 االعتراض

 ته.حتقربين جملتين ثانيها نتيجة لألولى مثل ) آذيت الفقير؛ألنك ا ؛

 يوضع بينهما الكالم المنقول بنصه. ) ( القوسان 

 ب.لتعجالجملة الدالة على التأثر أو االنفعال كالفرح وا في نهاية ! عالمة التعجب

 

 ة :أضع عالمة الترقيم المناسبة مكان الفراغ المناسب لها في الفقرة التالي -2

 )  ،      :       ؟       .      ؛      (

     شاهدت أمل وردة في الحديقة  .... فاستأذنت والدتها قائلة : هل يمكنني قطفها . 

 ... بالطبع ال ، يا عزيزتي علينا أن نتركها ..... ليستمتع بها الجميع فقالت األم    
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 كوكب الخير واالسًلم   :الوحدة الثالثة 

 الدرس األول ) صبر وثمر (                   
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 الفهم واًلستيعاب  

 ار(النج –الصياد  –المزارع –جاءت األبيات السابقة على لسان ) التاجر  -1

 من مظاهر حب المزارع لعمله.بين مظهًرا  -2

 ج    عشت في حقلي سعيدًا       أغرس النخل وأبذر

 أستخلص قيمتين من األبيات السابقة . -3

 ج بذل الجهد ، والصبر والنشاط

 بيات السابقة .أبين انطباعي عن الفالح من األ -4

وجد واجتهاد في عمله الذي يحول األرض ج    التقدير واالحترام لما يبذله من جهد 

 –ج    العمل الجاد ـ أسجل عناوين للقصيدة. 5           السوداء إلى جنة خضراء.

 االسعادة الكبرى . -ازرع خيًرا تحصد خيًرا –الصبر والعزيمة  -المزارع المخلص

 الجمع    الضدالترادف        :  ( 1 ـ 3ـ  2الثروة اللغوية  )     

 المترادف :    

 يبهر                      يدهش     

 المطر الخفيف                   الطل      

 أدخل كلمة مما سبق في جملة مفيدة : -

 ج      المنظر الجميل يبهر النفس.

 كسول                   نشيط                 الضد      

 يأخذ                   يمنح                             

 سنابل سنبل                                  الجمع     
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 الحقيقي والتعبير الخيالي  (  التعبير2-3-2التذوق الفني ) 

 أقرا وأًلحظ : -1

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 الطفلة جميلة.

 الجندي شجاع.

 سريع.المتسابق 

 التلميذة نشيطة .

 الطفلة وردة

 الجندي أسد.

 المتسابق كالفهد.

 التلميذة كالنحلة.

 

 أكمل باختيار التعبير المناسب : -2

 خيالي ( –حقيقيجمل المجموعة األولى التعبير فيها ........... )  -

 (  خيالي –حقيقي جمل المجموعة الثانية التعبير فيها ........... ) -

 التعبير لكل جملة :أكتب نوع  -3

 ( زرع المحسن الخير في القلوب     ................         ج    ) خيالي -

 ي (ج    ) حقيق         زرع الفالح األرض                 ................ -

 ي (حقيق فاح شذا األزهار                     ................          ج    ) -

  يالي (خالطيبة             ................           ج   ) فاح شذا األخالق  -

 لجمع (ا –التثنية  –حاًلت الفاعل   ) اإلفراد    ( 3-1-1القواعد النحوية ) 

 .الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما : الفعل والفاعل  -

 مثال : يحرص الطالب على العلم النافع .

 فعل     الركن الثاني )الطالب (       فاعل    الركن األول )يحرص  (  

 يبث التلفاز البرامج الهادفة. -

 ج    نوع الجملة ) فعلية (      الركن األول) يبث (      الركن الثاني ) التلفاز(
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 جمع (. –مثنى  –رد فقاعدة : الفاعل له ثًلث حاًلت ) م

 ا يلزم  ملحوظة  اد .اإلفر: ًل تتغير حالة الفعل مع الفاعل فالفعل دائما

 أقرأ وأالحظ: -1

 في عمله . المخلصُ يجتهد  -

 الزرع . الولدانسقى  -

 الثمار .المزارعون  قطف -

 

   يرفع بالضمة إذا كان مفردًا القاعدة : الفاعل 

 يرفع باأللف إذا كان مثنى .                     

 .ايرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم                        

 

 أحول الجملة اآلتية إلى المثنى ثم الجمع : -

 تدرس الطالبة بجد ونشاط.

 تدرس الطالبتان بجد ونشاط.       : المثنى ج     

 : تدرس الطالباُت بجد ونشاط.الجمع        

 

 أكمل الجمل اآلتية بما هو مطلوب  : -

               . د() فاعل مفر             يدافع ................ عن وطنه 

 ) يحرص ............. على الصالة في المسجد.            ) فاعل جمع 

 نى (فازت ............. في المسابقة.                            ) فاعل مث 
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 الياء (    الهمزة المتطرفة على3-1-2الرسم الهجائي ) 

 أقرأ الجمل اآلتية وأالحظ رسم الهمزة في الكلمات المهموزة: -

 القرآن محبوب. قارئ 

 الطبع. هادئ هذا الطفل 

 استخدام جهاز الحاسوب. مبادئ تعلمت 

ا.:  قاعدة  تكتب الهمزة المتطرفة على ياء إذا كان ما قبلها مكسورا

 

 أكتب ثًلث كلمات منتهية بهمزة متطرفة على ياء: -

 خاطئ     -شاطئ            -مالجئ         ج      

 هات جمع الكلمات اآلتية: -

 ميناء          -لؤلؤ          -ملجأ         

 موانئ   (     -آللئ             -ج    )  مالجئ   

 

 اكتب ما يملى عليك : -

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 ـ    (ه(    خط النسخ        الحروف   )  ع     غ    3-1-3الرسم الكتابي )

 السابقة في الكلمة :رسم الحروف  -

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 عــ

 غــ

 هــ

 ــعـ

 ــغـ

 ــهـ

 ـــع ع

 ــغ  غ

 ـــه   ه

 

 مات اآلتية:لالك من حاكي ما يليأأنا  -

 هدف               غرد                 شعاع               الجهل    

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

 

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -

 

 هللا ال إله إال هو العزيز الغفور

 

.......................................................................... 
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 ( كتابة نص مترابط 3-3التعبير الكتابي ) 

أهمية وجود هدف في حياتنا موضًحا سبل تحقيقه اكتب ثماني جمل مترابطة أبين فيها  -

 الترقيم وادوات الربط المناسبة مستعينًا بالمخطط التالي : مستخدًما عالمات

 

 أهداف أن أكون :       طبيبا

                           

  

 أهمية وجود الهدف                           طرق تحقيق الهدف 

 

 

 

 الصبرحلي بالجد واالجتهاد ، والت                           عندهيجعل اإلنسان 

 قيقل تحوالعزيمة والمثابرة من اج                      عزيمة وإرادة للوصول

  إلى تحقيق هذا الهدف.

 

 كتابة صحيحة: أكتب نصي -

 

ذا يق ه، لكي يسعى من أجل تحق البد لكل إنسان منا أن يكون له هدف في الحياة

 هدفه فينسان اإل؛ حتى ال يهدر الوقت في غير فائدة ، ولكي يحقق  الهدف

مة لعزي، ويتحلى با من أجل تحقيق هذا الهدفالحياة البد أن يسعى سعيًا جادًا 

كسل ع الللوصول إلى ما يريد ويد الصادقة واإلرادة القوية ، والصبر والمثابرة

 فإذا فعل ذلك وصل إلى ما يريد تحقيقه. والتراخي جانبًا
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 الدرس الثاني : 
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 أوضح المقصود بالتنمر . -1الفهم واًلستيعابـ 1

 العتداء على اآلخرين ومضايقتهم.ج     هو ا

 أذكر أشكال التنمر . -1

 بدني باإليذاء الجسدي أو الضرب . -السبب .  بلفظي بالسخرية أو  -ج     أ

 إلكتروني باستخدام مواقع التواصل. -جـ        

 في حالة تعرضي للتنمر في المدرسة سأتبع ما يلي: -2

 إبالغ المختص االجتماعي . -عدم رد اإلساءة باإلساءة .    ب -ج   أ

 مي بما حدث.أإبالغ أبي و -جـ     

 االمشكالت ) مشكلة التنمر (.أطبق استراتيجية حل  -3

 أحدد المشكلة 

 مشكلة التنمر                           

 أحدد أسباب المشكلةأقيم النتائج األولية للحملة

 ي من التنمر. تحديد الحاالت التي تعان –          لمادية والصعبة.  الظروف األسرية وا-

 لظاهرة.ابحث المشكالت المسببة لهذه  –ـ المعانات من مرض عضوي.                   

 ـ إبالغ أبي وامي بما حدث .

 الحل المقدم 

 ـ مناقشة الطفل المتنمر بهدوء.

 ـ عدم وصف الطفل بالمعتدي.

 ـ التحكم في مشاهدة الطفل للتلفاز.
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 .تنمرعلى نبذ اإلسًلم للو األحاديث الشريفة أأحدد دليًلا من القرآن  - 4

 ج   من القرآن : " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس "

 " فاعفوا واصفحوا "                   

 من الحديث : "  المسلم من سلم المسلمون يده "    

 " ال يحل لمسلم أن يروع مسلما "                   

 : أكمل افكرة التالية ثم أعرؤضها أمام زمالئي -4

 .............  التي يدعو إليها .......حسن التعامل مع .............من األخالق ... -

 سالمية           ديننا العظيماإلج     الناس        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صريف     المفرد     الت:    الترادف    (   1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  ) )     

       

 تثبيت وتدعيم  ترسيخ                               المترادف :       

 مساعدة                      دعم                                   

 أوظف كلمة مما سبق في جملة مفيدة : -

 ج      يجب على اآلباء ترسيخ األخالق عند أبنائهم .

 مةقيم                          قي                  المفرد    

 سلم ( في الفراغ :) أضع تصريف كلمة  -

 لسالم () ا أـ ما أروع أن يعم ................. أرجاء العالم.               ج

 ة(سالم ب ـ حمدنا هللا عز وجل على .......... صديقنا االمصاب .     ج )         

 ) استالم ( ج جـ ـ فرحنا بإنجازنا عند ............. بطاقات الدرجات .                
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 (  التعبير الحقيقي والتعبير الخيالي2-3-2ذوق الفني )الت

 أحدد نوع التعبير في الجملة اآلتية : -1

 الكلمة الجميلة نسمة تنعش القلوب.                   ) خيالي( -

 

 أكمل الجدول اآلتي : -2

 تعبير خيالي تعبير حقيقي

 تصدر الطيور أصواتَا جميلة.

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

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

 المطر يبعث الحياة في األرض.

 

 أحدد نوع التعبير اآلتي: -3

 )خيالي(                الزرع يتراقص في البستان .  -4
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 (       المفعول به 3-1-1قواعد النحو  )

 أقرأ الجمل اآلتية وأالحظ ما تحته خط : -1

 على تعاونهم. األصدقاءَ شكر عامر  -          مشوقة. قصةا  قرأت رهف -

 في المنزل. العاملةَ ساعدت منال  -               .الصفَ نظف التالميذ  -

 به .حظ ظهور الفتحة على الحرف األخير من المفعول أال -2

 : أستنتج أن -3

 لفتحةا، وعالمة نصب المفعول به  فعلالوقع عليه  : اسم يدل على ما المفعول به . 

 جمع(–مثنى –وأبين الحالة التي يدل عليها ) مفرد  أضع خًطا تحت المفعول به ، ـ4

 ................حالته ............ المفعول             يقدر المدير المعلم وفاًء له.      أـ 

 ..........ه........حالت.............المفعولكرم المعلم الطالبين على حسن أخالقهما . ب ـ

 ..............حالته.................المفعولكافأ القائد العاملين في المشروع.           جـ ـ

 ) مفرد( حالته   ج    أـ المفعول ) المعلم (     

 ذكر()جمع م حالتهالمفعول ) العاملين(   -جـ ) مثنى (  حالتهالمفعول ) الطالبين( .  -ب

 أختار المفعول به الصحيح بوضع خط تحته : -4

 كتابين(كتابان ( من المكتبة .           ج )  –استعار زياد ) كتابين  -

 المخلصون ( .              ج ) المخلصين( –يحترم الناس ) المخلصين  -

 (التنمَر( .                      ج ) التنمرَ  –يرفض المجتمع ) التنمُر  -

 أجعل كل كلمة مما يأتي مفعول به في جملة بحسب المطلوب: -5

 أكل الولد الطعام اللذيذ.                 الطعام             -

 حفظ الطالب قصيدتين.                مثنى قصيدة        -

 كافأ مدير المدرسة المعلمين البارعين.                   جمع المعلم      -
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 (     الهمزة المتطرفة على سطر3-1-2الرسم الهجائي )

 تكتب الهمزة المتطرفة على سطر إذا كان قبلها مد أو سكون. -

 : المد 

 ........(دواء ............ –بناء  –سماء  –)  هواء أوًلا : المد باأللف  -1

 .........(................ -مملوء  -هدوء -)  وضوء  بالواوثانياا : المد  -2

 ........(.................-بريء –مليء  –) بطيء    ثالثاا : المد بالياء -3

 عبء.....................( –كفء  –شيء  –ضوء  –جزء  -:    بطء السكون 

 أكتب تحت كل كلمة نظيًرا لها في الرسم : -1

 ملوءدفء                        م                 دعاء                 

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

 وضوء( –عبء  –ج   ) هواء 

 أمأل الفراغ في كل جملة مما يأتي بما هو مطلوب بين القوسين : -2

 (لفعد األكلمة بها همزة متطرفة بأـ ................ سر الحياة في األرض.      ) 

 (ياء بعد كلمة بها همزة متطرفة ب ـ   المنافق ........... إلى نفسه .           )

 ( د واوكلمة بها همزة متطرفة بعجـ ـ .............. شرط لصحة الصالة .       ) 

 لمعلم .أكتب ما يمليه عليَّ ا -3

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

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

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

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

........................................................................................... 
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 س    ش    ن  ((       خط النسخ    )  3-1-3الرسم الكتابي )

 أكتب الحروف السابقة في مواضعها المختلفة : -

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 ســ

 شــ

 نــ

 ــسـ

 ــشـ

 ــنـ

 ـــس س

 ــش  ش

 ـــن  ن

 

 أحاكي الكلمات اآلتية : -

 سيجلس            شامل               المحسنون                النا       

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

 

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -

 

 

 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

 

..................................................................................... 
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 كتابة قصة خيالية :(    4 -3التعبير الكتابي ) 

 أكمل عناصر القصة : -

 ..........  -5  المشكلة -4.............  - 3الزمان      -2..............         -1

 الحل  -5الشخصيات    -3المكان     -1ج 

 : أكتب قصة خيالية من وحي خيالي 

 

يم ي تنظففي أحد األيام الدراسية أبلغني معلمي العزيز أنه رشحني ألكون عضًوا    

 حملة التوعية بأهمية القراءة ، شعرت .......

 له منبأنني لي قيمة ومكانة كبيرة عند معلمي ، وانطلقت أنصح وأرشد كل من أقاب

كنت ، و زمالئي زمالئي ، وأشرح له أهمية القراءة وهلل الحمد استجاب لي الكثير من

 ان الكسببًا في إقبال الكثير على القراءة ولكن ما أحزنني أن هناك بعض الطالب 

 ها أنيستجيب لي مفضاًل اللعب والعبث ببعض الشياء ومن المكاسب التي حصلنا علي

 اتسعت ثقافتنا ومداركنا بالقراءة وأتمنى أن تستمر الحملة لتعم الفائدة.
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 : الثالثالدرس 
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 من خالل فهمي للقصة أبين عناصرها باستكمال المخطط التالي : -1

 

 الشخصيات الثانوية               الشخصيات الرئيسة  

 الموظفة –فاطمة                            الوالدة  –حصة 

 أهل القرية                                               

 

 

 الزمان المكان

 الوقت الحاضر                                             قرية في إفريقيا 

 

 الحل                             المشكلة                       

 ءحفر بئر وحل مشكلة الما        هل القرية من الحصول على الماء أعناء 

 

 ؟ ما الطريقة التي كانت تحصل بها فاطمة على الماء -2

 ج   تذهب إلى مكان بعيد لتمأل الدلو.

 ما سبب : -3

 سماع فاطمة بدولة الكويت.                       ج عندما قابلت حصة. -

 إليهم افات أهل القرية وفرحهم.              ج بسبب وصول الماءارتفاع هت -

 تقدير حصة لألعمال الخيرية لهل الكويت. -

 ج  ألنها تدخل الفرح والسرور على  المحتاجين وتزيل الهم والكرب عنهم .

 أسجل الغرض الرئيس للقصة : -4

 ج       حث الناس  على التبرع بالمال إلغاثة الفقراء والمساكين.
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 المفرد    الترادف        :  ( 1ـ  3ـ  2الثروة اللغوية  )       

      دف :االمتر     

 أتعبها                       أنهكها                                  

 عطش            ظمأ                                              

 أوظف كلمة) أنهكها( في جملة مفيدة : -

 ج      األم أنهكها عمل البيت .

 هتاف  هتافات                                       المفرد     

 أوظف الفعل ) وقع ( في جملتين من إنشائي بمعنيين مختلفين: -

 ج     وقع األمر .                                          حدث.

 وقع اللص في يد الشرطي.                          أمسك به.       

 وقع تحت طائلة القانون.                            خضع .       

 

 التعبير الحقيقي والتعبير الخيالي       (2 -3 -2التذوق الفني ) 

 خيالي ( –أكتب أمام كل جملة نوع التعبير) حقيقي  -1

 ...........                     ) خيالي(     كانت األرض عطشى . -

 ( ...........                    )حقيقي            الماء قليل .        -

 فيما يلي :والعكس  أحول التعبير الخيالي إلى حقيقي  -2

 هتافات الفرح عانقت السماء. -

 ج   فرحوا فرًحا شديدًا 

 أهل الكويت مشهورون العطاء. ج     وتبقى الكويت نهر الخير. -

 األخضر.ج    تزينت األرض باللون األرض خضراء . -

 ج    الطفلة لؤلؤة جميلة .الطفلة جميلة . -
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 (     المفعول به 3-1-1قواعد النحو )

 أكتب في الجدول ما هو مطلوب: -1

 المفعول به الفاعل الفعل الجملة

 تبذل اللجان الخيرية جهدًا كبيًرا.

 تجلب الصدقة الخير للجميع.

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

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

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

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

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

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

 

 اج                             تبذل             اللجان              جهدً 

 تجلب            الصدقة             الخير                     

 جملة من إنشائي وأضبطها :أجعل كلمة ) الجار(  مفعوًلا به في  - 2

 ج        أحُب الجاَر الصالح .             يحترم المسلُم الجاَر .

 أضع خطاا تحت المفعول به فيما يأتي : -2

 قدم التالميذ النصيحة لزميلهم . -        وضعُت الماء للطيور . -

 ج    ) الماء (          ) النصيحة (

 المفعول به وعًلمة نصبه :أحدد  -3

 ...........هعًلمة نصب .............. المفعول به  حفرت اللجنة الخيرية بئرين.   أـ  

 .......صبه....عالمة ن.............. المفعول به             كتب عمر إعالنًا .  ب ـ 

 ه........... عالمة نصب......المفعول به ......المتسابقين .       يشجع الجمهورجـ ـ 

 الياء (عًلمة نصبه )   .بئرين (أـ  المفعول به ) ج   

 عالمة نصبه ) الفتحة ( .ب ـ المفعول به ) إعالنًا (     

 عالمة نصبه )الياء ( .المفعول به ) المتسابقين ( -جـ     
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 (     الهمزة المتطرفة بأنواعها.3-1-2الرسم الهجائي )

  نواع هي :أالهمزة المتطرفة لها أربعة 

 : إذا كان قبلها مد أو سكون . على السطرمتطرفة  -1

 ء (.ردا –ء هوا ): إذا كان قبلها مد باأللف مثل                                    

 هدوء(. -: إذا كان قبلها مد بالواو مثل ) وضوء

 ء (.ملي –ء بطي ): إذا كان قبلها مد بالياء مثل                                    

 دفء(. –زء ج: إذا كان قبلها ســـكون مثل )                                    

 

 يبدأ(. -ملجأ -) منشأ: إذا كان قبلها فتحة  متطرفة على األلف -2

 (.تهيُؤ-تباُطؤ-: إذا كان قبلها ضمة ) تكافُؤ متطرفة على الواو -3

 (ئ مباد ئمالج ئ:إذا كان قبلها كسرة ) شاطمتطرفة على الياء  -4

 

 أنباء ( –هات جمع  : ) ميناء (   ومفرد ) أشياء  -

 شيء       نبأ       -      ج     موانئ

 نظيرين لكل كلمة :أكتب  -

 تباُطؤ :      ................      ................... -1

 كفء :      .................     ................... -2

 ج    تكافُؤ    لؤلُؤ

 ءدفء     عب     

 أصوب الخطأ في الكلمات :  -

 تك .حيا يؤتضالوجداني العظيم وهي بركة  اللقاؤ في القيام إلى الصالة فهي تباطءال  

 يءج     تباطؤ       اللقاء      تض
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 (     خط  النسخ     ) د    ذ    ر    ز  (3-1-3الرسم الكتابي )

 أًلحظ كيفية رسمها بخط النسخ وأحاكيها : -

 رع   ز        دولة                 كرم                      المذياع              

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

 أحاكي ما يلي بخط النسخ : -

 العمل الخيري حق للفقراء في رزق المقتدرين

 

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

 

 (      كتابة قصة خيالية 4 -3التعبير الكتابي ) 

 اث .مراعيًا عناصر القصة وترتيب األحدأكتب قصة خيالية من ثمان جمل مترابطة  -

 

،  يارتهمرض األسد يوًما، فذهبت كل الحيوانات لزيارته إال الثعلب لم يذهب لز   

انات فوشى الذئب عليه عند األسد وقال : أيها الملك عندما مرضت جاءت كل الحيو

ال رة فقلزيارتك إال الثعلب فاستدعى األسد الثعلب ليسأله عن سبب تأخره في الزيا

 نشغلتمرضت الجميع انشغل بزيارتك أما أنا فا الثعلب لألسد : أيها الملك عندما

 عمعلب: نالبحث لك عند دواء ، فقال له : وهل وجدته األسد؟ فقال الث بشيء آخر وهو

 ب، ثمفقال األسد : ما هو ؟ قال : خصلة في ساق الذئب فصدق األسد ما قال الثعل

 استدعى الذئب ، وعندما دخل عليه  هجم عليه األسد وأكل ساقه.

 حفر حفرة ألخيه وقع فيها" .   " من
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 : بعض موضوعات التعبير

 الصداقة وفوائدها وواجباتها ، والصفات التي أحبّها في أصدقائي . – 1

 لحياة ، ذه اال يستطيع اإلنسان أن يحيا بال صداقة ، فالصداقة من أهم العالقات الموجودة في ه

 بقى كن تفهناك عالقة القرابة ،  وهناك عالقة الجيرة ، وهناك زمالء الدراسة وغير ذلك ، ل

  ن النفسيألماالصداقة هي أسمى العالقات وأجملها ، وللصداقة فوائد كثيرة ، فهي توفر لإلنسان ا

 ا نأحياوالحّب المتبادل ، فاإلنسان يحتاج إلى شخص يتحدث معه ويحكي له أسراره ومشاعره و

 فال  ،شدة مشاكله . وللصداقة واجبات كثيرة ، فواجب الصديق على صديقه أن يقف معه في وقت ال

 ال ، ف تكون الصداقة  قائمة على المصلحة ، كما أن من واجبات الصديق على صديقه أن ينصحه

 .الخطأ ا ن هذيتركه يفعل ما يريد ولو كان مخطئا ، بل عليه أن ينبهه إذا رآه يخطئ حتى يبعده ع

 يثه فال ي حدومن الصفات التي أحبّها في صديقي أن يكون وفيّا للصداقة ، وأن يكون صادقا معي ف

 راء ي اآلفيكذب ، ومن أهم الصفات التي أحبّها في صديقي أن يكون ذكيا ، حتى أفيده ويفيدني 

 ا أجمل مقا حق ، المختلفة ، وأتمنى أن يكون صديقي مجتهدا في دراسته أعينه ويعينني على التفوّ 

 الصداقة ! 
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 اتها " .ب سلبيُحْسن استخدام الهواتف الذكيّة يقوم على االستفادة من إيجابياتها ، وتجنّ "  – 2

 العصر  هذا ال شك أن الهواتف الذكية قد أصبحت جزءا من حياتنا ، فال يمكن ألي إنسان يعيش في

 ويقضي  ير ،ة العصر ، فالكل يقبل عليها الصغير والكبأن يستغني عنها  ، فالهواتف الذكيّة لغ

 الناس معظم أوقاتهم وهم ينتقلون بين برامجها الساحرة وألعابها العجيبة .

 التي  بياتولكن مع استخدام هذه األجهزة ظهرت الكثير من إيجابياتها وسلبياتها ، فمن اإليجا

 دقائه وأص نلمسها جميعا أنها سهلت التواصل بين الناس ، فيستطيع اإلنسان أن يتواصل مع أهله

 وهو  نتهاوأحبته في أي مكان وفي أي وقت ، ويكفي أن األم تستطيع أن تسمع وترى ابنها أو اب

  أيضا ياتيجابوهي في أبعد بالد العالم في دراستهم تسمعهم وتراهم كما لو كانوا معها ، ومن اإل

 ستطيع ما نأنها وسيلة للعلم والمعرفة ، فنحن نستطيع الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر ، ك

 ت ، ومن لبيامتابعة أحداث العالم عن طريقها . ومع هذه اإليجابيات وغيرها ظهرت الكثير من الس

 قدر  ع عائلتهس ملجلوأكثر هذه السلبيات انتشار االنعزالية االجتماعية ، فلم يعد اإلنسان مهتما با

 ألن  ؛شعة اهتمامه بالجلوس مع هاتفه الذكي ، ومن السلبيات أيضا كثرة الحوادث المرورية الب

 ة ، ت األسريالفاكثيرا من الناس يستخدمون الهواتف أثناء القيادة ، ومن السلبيات أيضا انتشار الخ

 نا .تناسب ديننا وال عاداتومن أهم السلبيات وجود الكثير من الصور والمقاطع التي ال 

 كن امنا ويمد طعوفي النهاية أقول : إّن الهاتف الذكي مثل السكين التي يمكن أن نستخدمها في إعدا

 ير أو خداة أأن نستخدمها في الجرائم ، فالهاتف الذكي أنت من تحدد استخدامه ، وأنت من تجعله 

 أداة شر .
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عت على وتهذيب لألخالق ، لذا اهتمت بها الدولة ، وشجّ في ممارسة الرياضة صحة للجسم  – 3

 ممارستها 

 . أكتُب موضوعا عن أهمية الرياضة وفوائدها وتشجيع الدولة لها معددا أنواع الرياضة

 جسم وال العقل السليم في الجسم السليم ، مقولة تدّل على أهمية الرياضة ، فهي مصدر الصحة

 بناء وسيلة ل أنها رة ، فهي وسيلة من وسائل الترفيه والمتعة ، كماوالرياضة لها فوائد كثي السليم ،

 سان ّود اإلنا تعالجسم ، ومن فوائد الرياضة أنها تعلّم السلوكيات الجميلة مثل التعاون ، وهي أيض

 من أجل الوصول إلى هدفه . على بذل الجهد والعرق

 عاب ك ألاك الكرة الطائرة ، وهناوهناك الكثير من أنواع الرياضة ، فهناك كرة السلة ، وهن

 ظل تلقدم افردية مثل رفع األثقال والجري والمصارعة ، ومع كثرة األنواع إال أن كرة  رياضية

  يحبونوومتعة ، فكثير من الناس يمارسون هذه الرياضة ، ويشجعون فرقها ،  أكثرها انتشارا

 بارا را وكوالكويت من جانبها أدركت أهمية الرياضة ، فقامت بتشجيع المواطنين صغا العبيها .

 مستوى  وعلى وتقيم الكويت الكثير من المسابقات الرياضية في المدارس واألندية على ممارستها ،

 حقا ما أجمل الرياضة ! وما أروع الرياضيين !  الدولة .
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 م للمعلم دور كبير في تنشئة األجيال وتطوير المجتمعات . أكتُب عن أهمية المعل – 4

 وواجبنا تجاهه .

 ريق طللمعلم دور كبير في المجتمع ، فهو مصدر العلم والمعرفة ، مصباح يهدي طالبه إلى 

 وهو إلى جانب تعليمه هو أب يربّي ويدّل إلى الخير . الصواب ،

  ، ويزرع القيم ،ودوره ال يستطيع أحد إنكاره ، فهو الذي يربّي األجيال  إّن للمعلم فضال عظيما ،

 إلى دوره في التعليم ، فهو الذي يمحو ظالم الجهل من عقول طالبه . باإلضافة

 ية أمة ، دّم في أالتقووكل األمم التي تقدّمت كان سبب هذا التقدّم هو المعلم ، فهو قائد سفينة الرقّي 

 ال ين قحلم ودوره يؤدي إلى خراب المجتمعات وتخلفها وتأخرها وصدق الشاعر وإهمال شأن المع

 من أهمل األستاذ أهمل أمة        وأضّرها في سؤدد وكيان .

 كل تكريمه بوه ، ورسالة المعلم هي نفسها رسالة األنبياء لذا كان من الواجب علينا احترامه وتقدير

 ال :ين قحكامال في خدمة اإلنسانية ، وصدق الشاعر  الطرق المادية والمعنوية حتى يؤدي دوره

  قم للمعلم وفّه التبجيـــــــــــال                  كاد المعلم أن يكون رسوال

 أرأيت أشرف أو أجّل من الذي              يبني وينشئ أنفسا وعقـــوال 

 حقا ، ما أعظم المعلم ! 
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 الوطن أغلى من الحياة .   – 5

 ال  لوطنالوطن أغلى ما في الوجود ، ومهما حاولت أن أعدد فضل وطني فلن أستطيع ، فأفضال ا

 قد ، ول وال تحصى ، فأنا ولدت على أرضه الطاهرة ، ونشأت فوق ترابه وتعلمت في مدارسه تعد

  ،طني وت في كل مكان في وجدت كلما أحتاج إليه في وطني ، فالمدارس والجامعات والمستشفيا

 وصدق الشاعر حين قال :

 وطني بحبك تشرق اآلمال        وعلى رحابك لي هوى سيّال .

 كما صدق الشاعر حين عبّر عن حبه لوطنه قائال :

 وطني الكويت سلمت للمجد               وعلى جبينك طالع السعد .

 لوطن افي  ات البد أن نؤديها ، فكل فردوإذا كان للوطن أفضال كثيرة عددنا بعضها ، فله واجب

 ي فجتهد ييحافظ على الوطن ويخدمه بحسب قدرته ، فالجندي يدافع عن وطنه ، والطالب  عليه أن

 احد وكل  دراسته ، والمعلم والمهندس والطبيب وغيرهم يستطيعون خدمة الوطن ، وذلك بأن يؤدي

 معنى لوطن ليس مجرد مصدر لألموال ، فوالبد لكل شخص أن يعرف أّن ا منهم دوره بإتقان .

  فاإلنسان ال يساوي شيئا دون وطن ، حقا ما أعظم الوطن ! الوطن أكبر من ذلك وأعمق
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 األم سّر الحياة ومصدرها .  – 6

 ها فلن فضالاألم سر الوجود في هذه الحياة ، فهي أعظم ما في الحياة ، ومهما حاولت أن أعدد أ

 ،  فهي التي تحملت آالم الحمل والوالدة والرضاعة ، وهي التي سهرت من أجلي أستطيع ،

 ا تساعدني في دراستي وتهتم بكل أمر من أموري ، تفرح لفرحي وتحزن لحزني ، ففي حضنه

 أشعر باألمان والحنان ، وصدق الشاعر حين قال :   

 اق .األم مدرسة إذا أعددتها                أعددت شعبا طيب األعر

 م األم حترااوإذا كان لألم أفضال ال يمكن حصرها ، فعلينا واجبات البد أن نقوم بها ، فعلينا 

 وتقديرها وطاعتها

 صة دين وبخالوالكما يجب علينا االجتهاد في الدراسة من أجل إسعادها ، ولقد أوصانا هللا تعالى با

 فقد قال هللا تعالى في القرآن الكريم :  األم خيرا ،

 ووصينا اإلنسان بوالديه .. " ." 

 كما قال تعالى : 

 " .. فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما .. " .

 حقا ما أعظم األم !
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السفر : – 7    

متاع بعيدا إن السفر من أجمل األشياء الممتعة لإلنسان ، فاإلنسان يحتاج إلى الراحة واالست   

ة والعمل ، التي يعيشها في بلده ، فالحياة داخل األوطان موزعة ما بين الدراس عن نمط الحياة  

لتغيير كي يستعيد نشاطه وحيويته فيحتاج كل منّا إلى بعض ا  

لخدمات السياحية اوهناك الكثير من دول العالم التي تستحق السفر إليها ، ألنها تقدّم الكثير من     

تحق الزيارة .، كما أن كثيرا من البالد بها آثار ومعالم تس والترفيهية وتحرص على راحة السائح  

التعّرف وومن فوائد السفر الراحة واالستجمام ، ومن فوائده مشاهدة شعوب وحضارات مختلفة ،   

ض الدول ، كما على طباعهم وعاداتهم ، واالستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة التي تتميز بها بع  

تعلّم اللغات ، والبعض قد يسافر طلبا للعالج .للسفر فوائد أخرى مثل   

لبلد الذي نسافر وعندما يسافر اإلنسان البد له من احترام عادات وتقاليد الشعوب واحترام قوانين ا  

المقاطع  إليه ، ولكي تكتمل المتعة البد أن يقوم المسافر بتسجيل زيارته عن طريق الصور أو  

السفر! . الجميلة ال يمكن أن نتركها بال تسجيل ، حقا ما أجملهذه الذكريات المرئية ، ألن   
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 بعض فقرات اإلمالء :

 1 – الراحة .

ذهبت إلى  في ظهر يوم من أيام الشتاء التي أرسلت الشمس فيه أشعتها لتمأل الكون بالدفء ، -  

وما هي إال  ،بستان ، وأخذت أتنقل فيه بهدوء ، ألجلو تعبا كنت فيه ، وأستريح من عمٍل قمت به   

فأسرعت  لحظات حتى امتأل األفق بالغيوم ، وأخذت قطرات المطر تتساقط كأنها حبات اللؤلؤ ،  

احة !ل الرإلى منزلي أللتجئ إليه ، وعندما جلست شعرت بنعاس يغلب أجفاني فنمت ، حقا ما أجم  

 2 – الصدق :

مين حتى أهرب رجل من أعداء له ظلموه ،فلجأ إلى رجل صالح ، وطلب إليه أن يخفيه في مكان  -  

 ال يراه األعداء .

القّش ،  وكان الرجل قد سمع ضوضاء في الخارج . قال للفتى : اجلس هنا ، ثّم ألقى عليه بعض  

كوه وانصرفوا .مكانه ، فظنوا أنّه يكذب فتر ولّما سألوه عنه ، قال لهم : إنّه هنا ، ودلهم على  

ه ، فقال له بعد ذلك ، خرج الفتى من مكانه مذعورا ، متهما الرجل ألنه أرشد األعداء إلى مكان  

 الرجل بهدوء : يا بنّي ما أنجاك إال الصدق .

 3 – البيئة والسلوك :

على السواء ، بية للبيئة المنزلية دور فعّال في إكساب األبناء العادات اإليجابية والعادات السل -  

المفترض أنفاآلباء يقع على عاتقهم عبء توصيل األفكار الصحيحة ال الفكر الخاطئ لألبناء ، و  

اسدة ، ومن هنا ما هم إال تربة تقبل غرس كل ألوان البذور الصالحة والف األبناءيدرك اآلباء أّن   

باء على التفريط يبدأ واجبهم في المحافظة على تلك األمانة التي حملهم ربهم إيّاها ، فال يجرؤ اآل  

 فيها وتضييعها .

 4 – الجزاء من جنس العمل :

ط الصّرة ، بها لؤلؤ ، فجاء طير والتقكان امرؤ من التجار يستحم في النهر ، وقد وضع صّرة  -  

ته ، وأشار للواليفجرى خلفه ولم يلحق به ، فلجأ إلى والي البلدة منبئا إيّاه ، وطالبا أن يجد صرّ   

م أصبح من إلى الناحية التي اتجه الطير إليها ، فبحث الوالي حتى دُّل على رجل كان فقيرا ث  

ن .: لو أحضرتها دون طلب لعدت مملوء اليدي األغنياء ، فعرف أنه من وجدها ، فقال له  
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 5 – الحرية :

رية ، فمن فقدها حالحرية مبدأ من أسمى المبادئ التي فطر هللا الناس عليها ، ألنه ال حياة بغير  -  

الحرية  فحياته ال قيمة لها ، ولكن بعض الناس يخطئ فهم الحرية ، وخصوصا الجهالء ، فليست  

ال الحرية إال من ، وإنما الحرية تبعات على الحر قبل نيل الحقوق ، وال ين أن يفعل المرء ما يريد   

 يجرؤ على مجاهدة نفسه .

 6 – فضل المعلم :

المتهم من كل المعلم كالوالد ، ال يرضى تباطؤا في الرعاية ، فهو يربّي األبناء ويحرص على س -  

العمل  الطريق ، وهو يغرس كل مبدأ حسن ، والمعلم إذا أخلص القصد وأحسن لهم منيراسوء ،   

ألمانة .اوحب الفضيلة وأداء ، استطاع غرس مبادئ الخلق الكريم ، فالمعلم طريق إلى التقوى   

 7 – األمانة والخيانة :

يقفون يوم القيامة األمانة خلق كريم ، ال يتحلى إال امرؤ ذو خلق ، والخيانة طبع اللئيم ، والجميع  -

أمام هللا ، وينال كل منهم الجزاء الذي يستحقه ، فاحرص يا بني عل االتصاف بصفة األمانة ، وال 

عنك .تسئ فهمهما ، وتهيأ بالعمل الصالح ، لتلقى ربك راضيا   

 8 – الحضارة اإلسالمية :

الضوء الذي شّع فعّم امتد أثر الحضارة اإلسالمية فمأل المشرق والمغرب ، وكانت دون ريب  -

العالم كله ، بل كان بدء الثورة المعرفية التي أظهرت آثارها في عالمنا الحديث . وكل قارئ لهذا 

ِن مخطئ .التاريخ يؤكد ذلك ، وال يجرؤ أحد على نكرانه ، أو التشكيك في حقيقته ، وإال فهو متج  

 9 – صيد اللؤلؤ :

لؤلؤ ، ال تية تنطلق من ميناء الشويخ سعيا وراء الفي بداية فصل الخريف كانت السفن الكوي -  

ة ال يجرؤ تخطئ هدفها وال تحيد عنه ، وكان الشاطئ يعّج بجموع المودعين ، وكان صاحب السفين  

هيأ لسفره .معلى مخالفة القوانين المتعارف عليها ، فيقدم للغواص سلفة قبل السفر ليكون بيته   

 10 – األم :

ون تباطؤ األم هي رمز المحبة والعطف والعطاء ، لها قلب دافئ ينبض بالحنان ، فهي تسعى د -  

أن راحتها في خدمة أوالدها ورعايتهم بغية راحتهم ، دون أن تنتظر الجزاء منهم ، وهي تؤمن ب  

ها عّن ن يجزيأوسعادتها تبدأ من راحة أوالدها ، ولذلك يجب علينا أن نتوجه إلى الخالق بالدعاء   

 خير الجزاء .
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 توصيف اختبار اللغة العربية للصف الخامس

 القراءة والمشاهدة :معايير  -

 

 يات أو أسطر ليحدد الغرض من هذه اآل 3-2يقدم للطالب ) آيات قرآنية ( أو نص نثري من  - 1

 

 :من مجموعة خيارات مقدمة إليه ،ولتحديد الغرض تختار من هذه األلفاظ النص 

 

 . ( ...............  الدعوة إلى –الحث على  –أهمية  ) بيان -

 

ا بأداة استفهام مقدمة له ليعبر عن مضمون ورد في النص . - 2  يصوغ سؤاالا مبدوءا

 

 و كان ص ، فليكمل جملة للتعبير عن فكرة وللتعبير عن فكرة يجب أن يحدد أوالا عنواناا للن - 3

 

 األم ( –الصدق  -القراءة :  ) النص يتحدث عن 

 نقول       

 اتنا .كبيرة في حي لألم مكانة  -  الصدق من أحسن األخالق  -    للقراءة أهمية كبيرة في حياتنا .  -

 

ا لشخص أو هيئة أو دولة فلو كان النص يتحدث ع - 4  ة ن شخصييحدد من النص موقفاا أو انجازا

 

 ناس.سبباا في إسالم كثير من الالدكتور عبد الرحمن السميط فيكون إنجازه أنه كان مثل 

 

 تجاه موقف أو إنجاز ورد في النص . انطباعهيبين  - 5

 

 لطالب ايقدم إليه نص نثري معلوماتي يتضمن معلومات أو فكرة مزوداا بمصدرها ثم يحدد  - 6

 

 أو فكرة وردت في النص .معلومة  

 

 يكتب مترادف كلمة. - 7

 

 يكتب أو يختار ضد كلمة . - 8

 

 و جمع كلمة.أكتب أو يختار مفرد ي - 9

 

 يوظف كلمة بمعنيين مختلفين في سياقين مختلفين من إنشائه. - 10

 

 يمأل فراغ بتصريف مناسب لكلمة محددة في جملتين مقدمتين له . - 11

 

 يحدد مواطن الجمال في تعبير مقدم له. - 12

 

 يحول تعبير حقيقي إلى تعبير خيالي أو العكس. - 13
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 الكتابة :معايير  -1

 

 زمنة.يمأل فراغاا في ثالث جمل مقدمة له بفعل مناسب في زمن محدد لكل جملة جميع األ - 1

 

ا ما يلزم . - 2  يحول جملة اسمية إلى المثنى أو الجمع مغيرا

 

 يبين نوع جملة مقدمة له ويحدد ركنيها . - 3

 

 يحول الفاعل إلى المثنى أو الجمع . - 4

 

 من إنشائه بحيث تكون مفعوالا به . يوظف كلمة في جملة - 5

 

 ة المتطرفة ( كلمة تشتمل على مهارات التنوين والهمز25 – 20يكتب ما يملى عليه فقرة من ) - 6

 

ا إنشائياا في ثماني جمل مترابطة في واحد من موضوعين مقدمين له . - 7  يكتب نصا
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 : االختبار األول

 ــــــــــــــــــــــ

 الكفاية العامة ) القراءة والمشاهدة(

 (1 -2أوالا :المعيار ) 

و أأحدهما  لكبراقال تعالى : " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 

ا "  كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوالا كريما

 ابقة هو :الغرض الرئيس لآليات الس -1

 تقديم الهدايا للوالدين. -

 ضرورة تقديم المساعدة للوالدين عند الكبر . -

 الدعوة إلى التأدب في الحديث مع الوالدين . -

 .االستماع إلى نصائح الوالدين  -

 

 (2-2ثانياا:  المعيار )

 سئلة  :أأقرأ النص اآلتي ثم أجيب عما بعده من  -1

ا إلى رتب ا بال أدبويخفض   كم يرفع العلم أشخاصا  الجهل أقواما

 

 إن الجمال جمال العــلم واألدب  ليس الجمال بأثـــــــــواب تزيننا 

 

ا بأداة اأ -  الستفهام )ما(ضع سؤاالا مبدوءا

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

 .....................كون فكرة رئيسة : العلم له مكانة كبيرة  في ...........................ألأكمل  -

 

داا سق الذين وقف يحمل تاريخنا العظيم بنماذج مشرفة منها : أبو بكر الصدي( 2-6ثالثاا: المعيار ) 

ن بل عثمان مثاأالكثير  الدنيا عدالا وغيرهم منيعاا في مواجهة المرتدين وعمر بن الخطاب الذي مأل

 عفان وعلي بن أبي طالب 

ا ألأ -  بي بكر الصديق .حدد من النص السابق إنجازا

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

 تجاه هؤالء الصحابة .ي بين انطباعأ -

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

 

 (  7 -2رابعاا:المعيار ) 

ويعد أول  ،يعد ابن سينا من العلماء المسلمين المشهورين في الطب ، وعرف باسم الشيخ الرئيس 

ضارة الح ه ) القانون في الطب ( وكان رائدا من روادمن كتب في الطب في العالم ، وأشهر كتب

 اإلسالمية الحديثة . من كتاب عباس محمود العقاد ) ابن سينا ( .

 اإلجابة الصحيحة :  أختار -1

 .  (جغرافيا ـ الـبرز ابن سينا في ................................ ) الهندسة ــ الفلك ــ الطب  -

 . ابن سينا ( –الحاوي  –كتاب................ ) القانون هذه المعلومات مأخوذة من  -
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 :(2-3-1خامساا : المعيار )

 أكتب في الفراغ ما هو مطلوب : –أ 

 ................... ( :ريب ) مرادف  -

 .................... ( : صادقين) ضد  -

 ..................... ( : نصائح) مفرد  -

 

 وظف كلمة ) خلق ( في جملتين بمعنيين مختلفين . أ -ب 

- ..................................................................................... 

- ..................................................................................... 

 

 لكلمة ) شعر ( . امناسب اضع في الفراغ تصريفأ -ج 

 صمم الفريق ......................خاصا به .  -

 أنشد ...................... قصيدة عن الوطن .  -

 

 (   2ــ  3ــ  2سادساا: المعيار ) 

  ( .    الكويت أم ألبنائهاالتعبير اآلتي :   )    موطن الجمال في حددأ -أ    

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

 

 .......كلمة الثمين تدل على ....................... -    ــ وطني بيتي الثمين .    ب 

 

 ل التعبير السابق إلى تعبير حقيقي  . حوّ أــ الجندي أسد على أعدائه .    ج

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

 

 الكفاية العامة ) الكتابة (

: المعيار )   (  1ــ  1ــ  3أوالا

 مأل الفراغات بفعل مناسب حسب المطلوب : أ -1

                              ) أمر (                   ......... على نظافة صفك .............ـ ..........ـ

 ) ماض (          العصر في المسجد ............................... -

 ) مضارع ( .   لمواطن عن وطنه بشجاعة .    ــ .................... ا

 

 (جمع المذكرحول الجملة إلى أ)  العامل حريص على عمله        -2

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

 

 حول الفاعل إلى مثنى وغير ما يلزم (أ)جلس الطالب في الفصل منتبها .         -3

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

 

 حدد نوع الجملة وركنيها .أشكر الطالب معلمه .      - 4

 . .......................  : لثانيا........ الركن .............. :  الركن األول................... :  نوع الجملة

 

 وظف كلمة ) الكتاب ( في جملة بحيث تكون مفعوالا به .أــ 4

......................................................................................................... 
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 (3-1-2ثانياا: المعيار ) 

   .كتب ما يملى عليّ أ  -

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

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

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

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

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

 

 

 (3-1-3ثالثاا : المعيار )
 كتب بخط النسخ :أ -

 لن تبلغ المجد حتى تجتهد وتكد

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

 

 

 

 ( التعبير الكتابي 3-2المعيار ) 

بيناا ها مكتب ست جمل تامة ومترابطة عن األلعاب اإللكترونية والجوانب المفيدة والضارة فيأ

 امها.الطرق الصحيحة الستخد

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 االختبار الثاني

 ـــــــــــــــــــــــ

 الكفاية العامة ) القراءة والمشاهدة(

 (  1 -2أوالا :المعيار ) 

كم ذي جعل لون الوالذين من قبلكم لعلكم تتققال تعالى : " يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 

 لمون "م تعنزل من السماء رزقا لكم فال تجعلوا هلل أندادا وأنتأرض فراشا والسماء بناء واأل

 حدد الغرض الرئيس من اآليتين السابقتين من البدائل اآلتية:أ -

 (          )          الدعوة إلى الصالة في وقتها . -

 (          )  عبادة هللا وحده .الدعوة إلى  -

 (                 )         النعم الكثيرة. ىالشكر هلل عل -

 (         )  على تالوة القرآن الكريم. ثالح -

 

 ( 2-2ثانياا : المعيار ) 

 ومشاعري في حبها تزداد    منذ الطفولة والهوى وقاد

 األوراد غصانهاأتنمو على     ونما هواها في فؤادي مثلما

 صغ سؤاالا باستخدام أداة االستفهام )متى (. -1

 متى ......................................................................؟

 

 ...........................الكويت ................. ةأكمل لتكون فكرة رئيسة :محب -2

 

 (6 -2ثالثاا : المعيار ) 

، فلما  ليهمعفي يوم من األيام كان الصبيان يلعبون فمر عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه (      

فعل خطأ أال : لم ن فقرأوه فروا هاربين إال عبد هللا بن الزبير فسأله عمر فلماذا ال تفر كبقية الصبيا

 ألفر ولم تكن الطريق ضيقة ، فأعجب عمر بشجاعته.

 من النص . نيحدد موقفاا أعجبأ -1

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

 تجاه عبد هللا بن الزبير. يحدد انطباعأ -2

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

 

 ( 7 -2ثالثاا : المعيار )

أسيا هـ وقد طاف األندلس وشمال إفريقيا و493بالمغرب عام  هفي مدينة سبت يدريسولد اإل

م هحالترفي  مهفادأبما  ةفي مؤلفاته الجغرافي يدريساإل الغرب بكتب الصغرى ،   وقد استعان

 واستخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة "

 .يدريسحدد معلومة من النص عن اإل -1

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

 

 . يا (الجغراف –الفلك  –الطب  –........) األدب ..................في علم ....... يدريسبرز اإل -2
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 (2-3-1رابعاا : المعيار )

 أكتب في الفراغ ما هو مطلوب : –أ 

 : ..........................( شيدت ) مرادف  -

 .......................: ....... (   وداد ضد )  -

 : ................................ ( فؤاد ) جمع  -

 

 عنيين مختلفين .موظف كلمة ) دفع ( في جملتين بأ -ب 

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

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

 

 كلمة ) سلم ( في الفراغ اآلتي:ضع تصريف أ -ج 

 رجاء العالم .أجمل أن يعم ................أما  -

 حمد الرجل هللا  على .......................... -

 

 (2-3-2خامساا : المعيار )

 حدد الكلمة التي دلت على الجمال في الجملة اآلتية :أ -أ 

 محمد )صلى هللا عليه وسلم( نور للبشرية . -

 

 األم الدموع على مرض ابنها .ذرفت  -ب 

 كلمة الدموع تدل على .........................................

 

 ل التعبير الخيالي إلى حقيقي .حوّ أ -ج   

 .......................................................................      الكويت لؤلؤة في الخليج العربي. -

 

 الكتابة ( الكفاية العامة )

 (3-1-1أوالا : المعيار )

 مأل الفراغ بفعل مناسب حسب المطلوب :أ - 1

 )فعل ماض(            ................... الغني الفقير ماالا . -

 مر  (أ)فعل    ـ ................... لمعلمك وقت الشرح .

 ()فعل مضارع  ـ..................... الطالب عن األسئلة بمهارة .

 

 .جمع المذكر ل إلى حوّ أ                        .         الكويتي يحب وطنه -2

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

 

 وركنيها .حدد نوع الجملة أ         .             ـ فاز في المسابقة العب متميز3

 .........................ي : ....... الركن األول : .................الركن الثاننوع الجملة : ..............

 

 حول الفاعل إلى الجمع .أ.        ـ استعان المعلم باألمثلة في شرح الدرس 4
.................................................................................................................................................................................

.... 

 مفعوالا به . مة ) الدرس (  في جملة بحيث تكونوظف كلأـ 5

......................................................................................................................... 
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 (3-1-2ثانياا : المعيار )

 . كتب ما يملى عليّ أ -

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

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

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

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

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

 

 

 (3-1-3ثالثاا : المعيار )

 كتب بخط النسخ :أ -

 في التأني السالمة وفي العجلة الندامة.

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

 

 

 

 (التعبير الكتابي3-3: المعيار)رابعا

 يقول الرسول )صلى هللا عليه وسلم( : إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق . -

 

 لعبارة السابقة . ا يفي ضوء فهم

 

 كتب ثماني جمل تامة ومترابطة عن األخالق ودورها في بناء المجتمعات .أ -

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.............................................................................................................. 
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 االختبار الثالث

 ـــــــــــــــــــــــ

 الكفاية: القراءة والمشاهدة   

 (2-1أوالا : المعيار )

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أحدد الغرض الرئيس: -1

ة راح " األم رمز العطاء ألبنائها ، فهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت الليالي من أجل

  أبنائها فهي تعطي دون مقابل وتضحي بكل ما تملك من أجل سعادة ومستقبل أبنائها  "

 

 ......................................الغرض الرئيس ....................................................... -

 

 (  2-2ثانياا : المعيار ) 

ة عد عدبخالق خادمه فتركه في متجر به طعام وشراب ونقود ، ثم عاد أأراد رجل أن يختبر    

قد ى نفسي ون أرساعات فوجده لم يأخذ شيئاا ، فقال : لم لم تأخذ شيئاا ؟ فقال الخادم : ال أحب أ

 ارتكبت هذا العمل الخبيث .

 باستخدام أداة االستفهام  ) لماذا ( .أضع  سؤاالا  -1

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

 ......أكمل لتكون فكرة رئيسة : األمانة خلق ............................يجب ........ -2

 

 ( 2-6ثالثاا : المعيار ) 

م 1999ة عالم كيميائي مصري أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنأحمد زويل هو    

أبي بلقب وحيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية 

 الكيمياء .

ا من إنجازات العالم أحمد زويل . -  حدد إنجازا

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

 

 ......................حدد انطباعك تجاه هذه اإلنجازات ............................................. -

 

  هناك سفن، و " من المهن التي مارسها الكويتيون مهنة القالفة ، والقالفة هي مهنة صناعة السفن

 م يتم ثاطئ عديدة صنفها القالف منها الجلبوت والسبتوك والبوم وكانت تصنع هذه السفن على الش

 " .تنزيلها للماء

 أحدد معلومة وردت في النص . -1

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

 المعلومات التي وردت في النص .أحدد مصدر  -2

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

 

 (2-3-2رابعاا : المعيار )

 أحدد موطن الجمال في " الرياح بشير خير " . -1

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

 المفيد ( –السهل  –.   كلمة المثمر تدل على ) التنوع  المثمرأخدم وطني بعملي  -2

 أحول التعبير الخيالي إلى حقيقي  " الجندي يفترس األعداء" . -3

........................................................................................................... 
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 الكفاية العامة ) الكتابة ( 

: المعيار )   (3-1-1أوالا

 أمأل الفراغ بفعل مناسب حسب المطلوب لما يأتي: -1

 )فعل مضارع(    ...................... الناس بقدوم فصل الربيع. -

 )فعل ماض (     .................. الطبيب المرضى ..... -

 )فعل أمر (               ...................... والديك ومعلميك . -

 أحول الجملة اآلتية إلى مثنى : -2

 الفتاة حريصة على خدمة وطنها  -

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

 أبين نوع الجملة التالية وأحدد ركنيها :العالم قدوة ألبناء وطنه . -3

 ...................اني:نوع الجملة : ................... الركن األول : ....................الركن الث

 أحول الفاعل إلى الجمع في الجملة " نجح المهندس في توليد الطاقة ". -4

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

 أجعل كلمة  " قصة " مفعوالا به في جملة من عندك . -5

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

 

 ( 3-1-2ثانياا : المعيار )

 كتب ما يملى عليك أ

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

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

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

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

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

 (3-1-3ثالثاا : المعيار )

 كتب بخط النسخ :أ -

 العلم يرفع شأن الفرد واألمم ويعلي قدرها.

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

 

 

 ( التعبير الكتابي 3-3رابعاا : المعيار )

مات ومترابطة مراعياا عالأكتب قصة خيالية من وحي خيالي وذلك في حدود ثمان جمل تامة  -

 الترقيم وأدوات الربط.

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

 

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

 

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

 

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

 

..................................................................................................................... 
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 : االختبار الرابع

 ـــــــــــــــــــــــ

 الكفاية العامة ) القراءة والمشاهدة (

 (2-1المعيار ) أوالا : 

ا منهم وال نساء م ن اء عسى أن نس" يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا

ا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد ا م يتب ان ومن لإليميكن خيرا

 فأولئك هم الظالمون "

 الغرض الرئيس هو : -1

 (          )           اآلخرين .عدم السخرية من  -

 (           )   عدم السباب والشتائم . -

 (          )   التمسك بمكارم األخالق . -

 (           )            الحرص على التوبة. -

 

 ( 2-2ثانياا : المعيار ) 

 يمجدها قلبي ويدعو لها فمي    بالدي هواها في لساني ودمي 

 وال في حليف الحب إن لم يتيم           وال خير فيمن يحب بــــــالده       

 أضع سؤاالا باستخدام أداة االستفهام "كيف". -1

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

 تي :كون فكرة رئيسة فيما يأأكمل أل -2

 ............................حب الوطن ...................................................................

 

 (2-7ثالثاا : المعيار ) 

ا ضها ، وني خاخالد بن الوليد قائد عظيم من قادة اإلسالم ، نصره هللا في كل المعارك الت       ظرا

ا لعبقريته في خوض الحروب تدرس خطت حربية ه اللشجاعته لقبه هللا بسيف هللا المسلول ، ونظرا

 سلم (يه وعل.) من كتاب رجال حول الرسول )صلى هللا ات الحربية والكليات العسكرية .في الكلي

 أحدد معلومة وردت في النص . -1

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

 أحدد مصدر المعلومات التي وردت في النص السابق . -2

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

 

 ( 2-6رابعاا : المعيار ) 

صغير د اليحكى أن صياداا كان عنده ولد صغير وكلب خرج ذات يوم إلى الصيد ، وترك الول     

ب ، لكلاقتل فومعه  كلب يحرسه ، وعندما عاد وجد الكلب ملطخ بالدماء فظن أن الكلب قتل ابنه ، 

 .لكلب ...له لودخل كوخه فوجد ابنه حياا وبجانب ابنه حية ضخمة مقتولة ففهم ما حدث وندم على قت

 ...) من قصص التراث األدبي (

 أحدد موقفاا أعجبني من النص. -1

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

 أحدد مصدر هذه القصة . -2

.................................................................................................................. 
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 :(2-3-1خامساا : المعيار )

 أضع في الفراغ ما هو مطلوب : –أ 

 ....... ......... ( :  برزت) مرادف  -

 .....................: (   نجاح)ضد  -

 ...............:.....(  جهود) مفرد   -

 

 . يوظف كلمة ) خلق ( في جملتين بمعنيين مختلفين من إنشائأ -

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

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

 

 . يكلمة ) شعر ( في جملة من عند من اوظف تصريفأ -ب 

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

 

 أمأل الفراغ اآلتي بتصريف كلمة ) سلم ( : -ج 

 حمدت األم ربها على ...................ابنها.

 

 (2-3-2ر ) سادساا : المعيا

 .....................المتسابق كالفهد ....................... : أحدد موطن الجمال في التعبير التالي -1

 

 ...............كلمة " نور " تدل على أن القرآن يمنح القلوب ............    القرآن نور للقلوب -2

 

 إلى حقيقي.حول التعبير الخيالي أ       فاح عطر المحبة بين الناس -3

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

 

 الكفاية العامة ) الكتابة (

 (3-1-1أوالا : المعيار )

 أمأل الفراغ بفعل مناسب حسب المطلوب : -1

 )فعل ماض(   .......................الطالب سورة من القرآن الكريم . -

 )فعل أمر(           ..................على الصالة في المسجد أيها المسلم...... -

ا. -  )فعل مضارع (            .......................العامل إلى عمله مبكرا

 

 .( الطالبة متفوقة في الدراسة )   : جمع المؤنثحول الجملة اآلتية إلى أ -2

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

 حدد نوع الجملة السابقة وركنيها.أ.        علينا الدفاع عن الوطن واجب -3

 ...................: ......انيثنوع الجملة : .................... الركن األول : ....................الركن ال

 

 ل الفاعل إلى المثنى في الجملة التالية :حوّ أ -4

 ..................................................................هربائية ندس في توليد الطاقة الكنجح المه

 

 . وظف كلمة ) اإلنسان ( في جملة بحيث تكون مفعوالا بهأ -5

.............................................................................................................. 
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 (3-1-2ثانياا : المعيار ) 

 اكتب ما يملى عليك . -

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

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

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

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

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

 

 

 

 (3-1-3ثالثاا : المعيار )

 اكتب بخط النسخ : -

 " يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " 

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

 

 

 (   التعبير الكتابي3-3رابعاا : المعيار ) 

لي  تقدماكتب ثماني جمل تامة مترابطة عن السلوكيات التي تعينني على طلب العلم وتحقيق ال -

 ا عالمات الترقيم وأدوات الربط .ولوطني مستخدما 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ) أُعدّت المذكرة بالتعاون مع األستاذ /  حمدي إسماعيل ( 


