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 تدريبات على المعايير                                     

 القراءة والمشاهدة :  : أوال

 يحدد الغرض من النص المقروء ( 1 -2المعيار ) 

نَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ   ْينَا اْْلِ هُ َوْهنًا َعلَٰى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك َوَوصَّ أُمُّ

َوإِن َجاَهَداَك َعلَٰى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَََل تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما فِي ) 14 (إِلَيَّ اْلَمِصيرُ 

ْنيَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعمَ   ( 15)  لُونَ الدُّ

 من اآليات الكريمة السابقة : غرض الحدد   - 

 الدعوة إلى عبادة هللا     -                   الدعوة إلى بر الوالدين    -

    _____________________________________________ 

 قبل السفر نم غايته يحدد أن اإلنسان وعلى ، المسبق للتخطيط يحتاج ولكنه ، عديدة فوائد للسفر

 في زانوات بحكمة التصرف عليه أن كما ، سفره من مرجوة فائدة أكبر ليحقق أمتعته يحزم أن

 ، يزوره مكان يأ في وثقافته لبلده سفيرا يعتبر إنه حيث ، الجديدة والقوانين اآلخرين مع التعامل

 أن كنيم التي المشاكل لكثرة والهدوء األعصاب ضبط من للكثير شك أدنى بال السفر ويحتاج

 " اإلنسان تواجه

 لنص من احدد الغرض 

 ميته بيان فوائد السفر وأه -التعرف على أماكن جديدة للسفر                    -    

____________________________________________________ 

الَِّذي َجعََل لَكُُم اْْلَْرَض ) 21قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )يَا أَيَُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمن 

ِ أَنَداًدا فَِراًشا َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم فَ  ََل تَْجعَلُوا ّلِِلَّ

  )22) َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ 

 غرض من اآليات الكريمة السابقة :الحدد   -

      التأمل في خلق السماء واألرض   -          الدعوة إلى هللا وحده ال شريك له  -
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 تغذية و شرباو أكال ليست فالحياة ومراميها، وأهدافها غايتها ركدأ من إال يجيده ال فن القراءة
 اإلنسان شعري عندئذ والوجدان؛ والروح العقل تغذية إلى حاجة في انم كل حياة وإنما فقط، للجسد
 .المتحدثين من فيه وكان محفل أي جمعه إذا قراءاته وأثر وفكره عقله بقيمة

 حدد الغرض من النص 

 ءة بالقراءة  بيان أهمية القرا -حاجة اإلنسان إلى الغذاء                                 -

__________________________________________________                    

 ( يطرح أسئلة الستيعاب الفكرة الرئيسة .2-2المعيار ) 

 سلك من": يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول سمعت :قال -عنه هللا رضي - الدرداء أبي عن
 العلم لطالب اأجنحته لتضع المالئكة وإن ، الجنة إلى طريقا اله هللا سهل علما فيه يبتغي طريقا
 السموات في من له ليستغفر العالم وإن ، يصنع بما رضي
 ئرسا على القمر كفضل العابد على العالم وفضل ، الماء في الحيتان حتى األرض في ومن

 ، العلم ورثوا إنماو درهما وال دينارا يورثوا لم األنبياء وإن ، األنبياء ورثة العلماء وإن الكواكب
 "وافر بحظ أخذ أخذه فمن
 ص السابق باستخدام إداة االستفهام التالية اطرح سؤاال حول الن -

 ....................................................................................ما :

 أكمل لتكون الفكرة الرئيسة للنص  -

 ........................................................................... طالب العلم 

________________________________________________ 

 الذوق ةتربي على حرص كما ، عقلية وتربية رياضية تربية النشء تربية على اإلسالم حرص لقد
 ومثابرة وتحمل صبر من الرياضية الروح تخلقه بما متمسكين ، سوية نشأة األوالد ينشأ حتى ؛

 باحةالس أوالدكم علموا: "  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال:  فقد اآلخرين مع وتعاون
 "الخيل وركوب والرماية

 النص السابق حول سؤاال أطرح -
 لماذا حرص اإلسالم على تربية النشء تربية رياضية؟

 

  أكمل لتكون الفكرة الرئيسة للنص -

 .............................األطفال  تنشئ.............................التربية 

____________________________________________________________ 
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 نحيتتتتتتتتتتتتتا بهتتتتتتتتتتتتتا لجنتتتتتتتتتتتتتة   إن الكويتتتتتتتتتتتتتت  

         

 فتتتتتتتتتتتتتي أرحتتتتتتتتتتتتتها ال تولتتتتتتتتتتتتتد ا حقتتتتتتتتتتتتتاد 

 كتتتتتتتتتل الطوائتتتتتتتتتف فتتتتتتتتتي ذراهتتتتتتتتتا إختتتتتتتتتوة  

      

 قتتتتتتتتتتتتد حتتتتتتتتتتتتمهم عهتتتتتتتتتتتتد محتتتتتتتتتتتتى ووداد 

  

 

 تبقتتتتتى الكويتتتتتت لهتتتتتم علتتتتتى طتتتتتول المتتتتتدى

  

 أًمتتتتتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتتتتتن فتتتتتتتتتتتتتي أرحتتتتتتتتتتتتتها أوالد 

 ا بيات السابقة ؟ حول سؤاال أطرح - 

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

 لألبياتأكمل لتكون الفكرة الرئيسة  -

 .........................................................................يعيش الكويتيون على اختالف طوائفهم 

____________________________________________________________ 

 

 ( 2-6المعيار) 
 ز ورد في النص يبين انطباعه تجاه موقف أو إنجا -2  يحدد من النص موقفا أو إنجاز لشخص أوهيئة أو دولة -1

 

إن تصميم مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي مستوحى من العمارة اإلسالمية المميزة في تاريخ الفن واإلبداع، 
حيث يضم المركز مساحات شاسعة تتيح للزوار التمتع بالشكل الداخلي للمركز وبتصميمه الهندسي للقاعات 
والمسارح، كما أن موقعه على شارع الخليج العربي أضفى أهمية سياحية مصاحبةً ألهميته الثقافية والفنية 

  لطالما كانت دولة الكويت صاحبة السبق في الثقافة والفنون واآلداب

 حدد إنجازا ورد بالنص .  -
......................................................................................................................... 

 هذا  اإلنجاز؟ما انطبعاك عن   -
......................................................................................................................... 

_________________________________ 

 نجازاتفة االسطر الكاتب والروائي الكويتي الشاب )سعود السنعوسي( انجازا عالميا جديدا في صحي

العالمية  الجائزةفوز بلك في مجال الكتابة االدبية حيث تم اختياره حمن الثالثة المرشحين للالكويتية وذ

 .(عن روايته )ساق البامبو 2013للرواية العربية )اي باف( لعام 

من  ن وبدعمي لندوجائزة )اي باف( جائزة سنوية تقام بالشراكة مع مؤسسة جائزة )بوكر( البريطانية ف

ات الرواي خ ححورللسياحة والثقافة في دولة االمارات العربية المتحدة وتهدف الى ترسيهيئة ابوظبي 

 .العربية المتميزة عالميا

 حدد إنجازا ورد بالنص .  -
......................................................................................................................... 

 هذا  اإلنجاز؟ما انطبعاك عن   -
......................................................................................................................... 

_____________________________________________________ 
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 بررت لذا ، بالنفط التربة تلوث منها والتي بمشكالته هائتبي تتأثر الكوكب هذا من جزء الكويت
  تور المهندسالدك الكويتي للمخترع زالمتمي اإلنجاز فكان لحلها، كويتيين لمخترعين ةفمشر جهود
الدولي  جنيف معرض إدارة منحته حين عاليا الكويت اسم رفع الذي المطيري، مشاري

 لتنقية تميزةم تقنية اختراعه نظير البيئة مجال في الذهبية الجائزة م۲۰۱۸ إبريل في لالختراعات
 في مشاركةال العالم دول من المخترعين من العديد بين من تهواختار ، بالنفط الملوثة التربة

 . المعرض
 
 حدد إنجازا ورد بالنص .  -

......................................................................................................................... 
 ؟هذا  اإلنجازانطبعاك عن  ما  -

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

 سجل انطباعك حول تأثير أنشطة اإلنسان على البيئة.

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

 

 ت في النصيحدد مصدر معلومة أوفكرة ورد - 2يحدد معلومة أوفكرة وردت في النص  -1 (2-7المعيار ) 

 من كل يد على 1998 عام في تأسست وقد مريكية،أ بحث محركات شركة هي جوجل شركة

 لمائةا في 70 من أكثر معالجة ويتم ألفابت لشركة تابعة شركة وهي بيج والري برين، سيرجي

 تجربة معظم قلب في يضعها مما جوجل، بواسطة العالم مستوى على البحث طلبات من
 .كاليفورنيا فيو، ماونتن في مقرها ويقع اإلنترنت، مستخدمي

 . في النص وردتة حدد معلوم -
......................................................................................................................... 

 حدد مصدر المعلومة  -
......................................................................................................................... 

_____________________________________________________ 

 في تعيش التي المضيئة، األسماك العالم هذا غرائب ومن ، عجيب غريب عالم البحار عالم
 على بالقدرة ةالعجيب المخلوقات هذه شأنه جل هللا زود وقد العميقة، المياه من المظلمة الطبقات
 نوع جودو إلى أو أجسامها، في الفسفورية الغدد خاليا وجود إلى رةدالق هذه وترجع اإلضاءة،
 .المضيئة البكتريا من خاص

 
 . في النص ة وردتحدد معلوم -

......................................................................................................................... 
 حدد مصدر المعلومة  - 

......................................................................................................................... 
____________________________________________________ 
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 االرتفاع خطر من األرض كوكب حرارة درجة على تحافظ فهي ، عديدة فوائد للرياح نإ

 به فتنتفع ينزل الذي بالمطر المحمل السحاب تسوق حين ورحمة خير بشير وهي الحارق،
يَاحَ أَن يُْرِسَل ا َوِمْن آيَاتِهِ  ": قوله في وتعالى سبحانه إليه أشار ما وهذا ، الحية الكائنات  لر ِ

ْحَمتِِه َوِلتَْجِرَي اْلفُْلُك بِأَمْ  ن رَّ َراٍت َوِليُِذيقَُكم م ِ  ( 46)" ونَ تَْشُكرُ ْضِلِه َولَعَلَُّكْم ْبتَغُوا ِمن فَ َوِلتَ  ِرهِ ُمبَش ِ

 يف الرياح طاقة اإلنسان استغل وقد وجهتها، نحو وتدفعها البحر، تحريك السفن في وهي
 . الكهربائية الطاقة وتوليد اآلبار، هميا استخراج

 . في النص تين وردتاحدد معلوم - 
......................................................................................................................... 

 حدد فكرة وردت بالنص. -  
......................................................................................................................... 

_____________________________________________________ 

 معجم الثروة اللغوية    ( 2-3-1المعيار ) 
 (3مفرد أو جمع  ( كلمات مقدمة له             ) -ضد   -يكتب ) مترادف   - 
 (2) يوظف كلمة بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائه.                       -
 (2)        يمأل فراغ بتصريف مناسب لكلمة محددة في جملتين مقدمتين له . -
 
 
 

 
  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مترادفها الكلمة

 شك ريب

 تجنبوا اتقوا

 الواسع الفسيح

 التبذير اإلسراف
 بنوا شيدوا

 دليل رشاد

 خلق أبدع

 مختلفة متباينة 
 مثيل نظير

 ظهرت برزت

 يتدبر يتأمل 
 تنشرها تبثها

 يدهش يبهر

 المطر الخفيف الطل 

 تثبيت ترسيخ
 مساندة دعم

 أتعبها أنهكها

 عطش ظمأ

 حدها الكلمة

 كاذبين صادقين

 تجهلون تعلمون

 كراهية وداد

 نقية ملوثة

 فشل نجاح

 أضرار فوائد

 كسالن نشيط

 يأخذ يمنح
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 المعنى السياقي المثال          الكلمة

 
 َخلَقَ 

 َخلََق ( أنشأمعنى )                                   .         َخلََق هللا اإلنسان في أحسن صورة

 معنى ) َخلََق ( بَِليَ          .                            َخلََق الثوب

 
ـع   فـ   د 

 معنى ) َدفَــَع (  سدد .دفع المشتري المال

 معنى ) َدفَــَع ( حث     .دفع المعلم الطالب إلى اإلجابة

 
 عَ ـَ َوق

 حصلمعنى ) َوقََع(    َوقََع ما كنت أنتظره

 معنى ) َوقََع(   سقط َوقََع  ورق الشجرة

 

 تصريفاتها  الكلمة 

 شعيرة  -شعار  -شعور  -شاعر  َشعَرَ 

 مقدار  -قدرة    -ر د  قَ   -تقدير   -قادر  قََدرَ 

ل م    تسليم -سالمة   -  سالم - مسلم  -مسالم -سالم     س 

 
 

 مفردها الكلمة

 نصيحة نصائح 

 قولال األقوال

 خزينة خزائن

 عميل عمالء

 جهد جهود

 نموذج نماذج

 قيمة قيم

 هتاف هتافات 

 جمعها الكلمة

 فرش فراش

 سور سورة

 أفئدة فؤاد 

 غزوات غزوة

 حكم حكمة

 سنابل سنبل
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  التذوق الفني (۲-۳-۲) المعيار 
  

                                                                                           

                                                                                    

                                                                                     

                                                           

    حدد داللة ماتحته خط -1
              

 داللة الكلمة التعبير

  فراشا األرض لكم جعل الذي 

  " تفعلوا ولن تفعلوا لم وإن

  تحصى ال هللا نعم

  .للقلوب نور القرآن

  . المثمر بعملي وطني أخدم

  الثمين عالمي طنيو

   بالعقل اإلنسان هللا ميز

 
 

 حدد موطن الجمال في التعبيرات التالية 
 

 السبب الجمال موطن التعبير

      . ألبنائها أما الكويت تبقى

   قصة يسطر نور تاريخها

    الكويت       صدر على أوسمة المخترعين إنجازات

   . الكويت سماء في نجوم المخترعون

    تسعد كوكبنا      البيئة نظافة

       .البيئة أصدقاء نحن

   خير بشير الرياح

   الشجر أوراق النسيم يداعب

 

 



 

10 
 

 خيالي ( -حدد نوع التعبير ) حقيقي 
 

 التعبير الخيالي التعبير الحقيقي

 وردة الطفلة جميلة الطفلة
 کاألسد الجندي شجاع الجندي

 كالفهد المتسابق سريع المتسابق

 كالنحلة التلميذة نشيطة التلميذة
 

 (:√) عالمة بوحع يأتي ما جملة لكل التعبير نوع أختار -۳
 

 خيالي تعبير حقيقي تعبير الجملة

   .القلوب في الخير المحسن زرع
   .األرض الفالح زرع

   . األزهار شذى فاح

   .الطيبة األخالق شذى فاح

   القلوب             نسمة تنعش الجميلة الكلمه
   عطشی األرض كانت

                                    .قليل الماء
 

 يقي إلى تعبير خياليحول التعبير الحق -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حول التعبير الخيالي إلى تعبير حقيقي -5
 

 تعبير حقيقي التعبير الخيالي

  . يحي األرض لمطرا

  الطفلة كالقمر 

  الذهبية ترسل الشمس خيوطها
                                  .السماء عانقت فرح هتافات

  الخير نهر الكويت وتبقى
 

 خيالي تعبير حقيقي تعبير

  جميلة أصواتا الطيور تصدر

  الجندي شجاع 

  التلميذة نشيطة 
  المطر يخرج النبات من األرض

                                       .خضراء األرض

                                         . جميلة الطفلة
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 ا( يستخد قواعد النحو استخداما صحيح3-1-1المعيار ) 

 
                                                                                                                    

                                                                                                                   
                                                                                                                  

 
                                                                                                                    
                                                                                                               

 

 وب  أمال الفراغ بالفعل المطل  -1
 
 امأل الفراغ بفعل ماض -أ 
 المستشفى في صديقهم التالميذ ............... -
 . المصلى في العيد صالة األسرة ............... -
 محمد سورة البقرة...............-
 هللا ثوابا عظيما للمتقين............... -
 في شتى العلوم...............العلماء المسلمون -
 التجربة ...............العالمان  -
 
 أمأل الفراغ بفعل  محارع   -ب 
 القانون ............... هما -
 .القانون...............هن  -
 .القانون ...............هي -
 علم الكويت  ............... -
 
 أمر أمأل الفراغ بفعل  -جـ 
 القانون ...............المواطنان أيها -
 . القانون ...............المواطنات  أيها -
 القانون. ............... المواطنة أيتها -
 والديكما   إلى...............-
 . والديك............... -
 .سلمى يا السماء ............... -
                      . بعضا بعضكم ............... -
 .  أخواتي يا القراءة على ............... -
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 حول المبتدأ إلى المثنى والجمع وغير ما يلزم . -2
 

 الجمع المثنى الجملة
   العلمي النادي في مشارك التلميذ

                           . عملها في الباحثة مبدعة  

   المخترع حريص على خدمة وطنه. 

 
 

  حول الفاعل في الجمل التالية  إلى المثنى والجمع وغير مايلزم -3  
 

 الجمع المثنى الجملة

   تدرس التلميذة بجد ونشاط 

   يجتهد المخلص في عمله 
   تخلص  المعلمة في عملها 

 
 

 : رکنيها وأحد يلي، ما جملة كل نوع أبين -4
 

 الركن الثاني الركن األول الجملة نوع الجملة

    للوطن. إنجازهما العالمان أهدى

    .تعالى هللا عظمة على شاهد الكون
    . للخير محبات المؤمنات
    . االبتكار مسابقة في المتعلمون شارك

    . الدول بين الكويت مكانة ارتفعت
    .بإنجازهما فخوران الفائزان
    .تعالى هللا لنعم مقدرون المؤمنون

 

 وظف الكلمات التالية في جمل من إنشائك بحيث تكون مفعوال به   -5
 ..........................................................................................................   إعالن :
 ..............................................................................................................بئران :

 ........................................................................................................ المخلصون :
 ...........................................................................................................:الفائقات 
 ........................................................................................................... :التالميذ
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 يهملى علمن خالل فقرة ت ( يستخدم المهارات الهجائية استخداما صحيحا 3-1-2)

 نون الكلمات التالية بالفتح  -1

 بين سبب كتابة الهمزة المتطرفة في الكلمات التالية  -2
 

 سبب رسم الهمزة  نوع الهمزة الكلمة

  ألف  أ  د  ـب

ؤ   واو  تـنبـُـّ

  ياء طاِرئ

  سطر ءدف  

 سطر ميناء
 

 سطر وحوء
 

 سطر بريء
 

 (3-1-3)المعيار

 

 

 

 اكتب ما يلي بخط النسخ مراعيا الرسم الصحيح للحروف   -

 . المسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده        

 عصى فتى مبدأ سماء مفيدة جريء شيء جزء كتاب الكلمة

          تنوين الفتح
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................................................................................................................................................................................................. 

 

 من صور الرحمة خفض جناح الذل للوالدين .    

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

 

 صدق القول فضيلة عظيمة ترضي هللا     

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

 

 المؤمن يواجه متاعب الحياة  في ثبات ؛ لثـقـته بلطف ربه .   

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

     
     
     
     
     
     
     

  (3-3المعيار) 

     
     
   

 

بينا مة فيها لحاراكتب ثماني جمل مترابطة عن ا لعاب اإللكترونية  والجوانب المفيدة وا -1

 الطرق الصحيحة الستخدامها.

يعشقققق األطفقققال فقققي سقققن مبكقققرة األلعقققاب االلكترونيقققة ،وال يسقققتطيعون االسقققتغناء عنهقققا  ،ومقققن فوائقققدها 
تنميقققة الققققدرات العقليقققة ورفقققع مسقققتوى القققذكاء  ، وسقققهولة الحصقققول علقققي  المعلومقققات مقققن خقققالل شقققبكة 

أعرف أن الحروف التي تنزل عن السطر مجموعة في الكلمات 

 التالية :    ) نصلي شروق جمعه (

 ـهـ  ع  غم    ج ح خو ق     ر ز   س شل ي   ص ض ن  
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ه المعلومققققات ،  و التواصققققل مقققققع األصققققدقاء، ولكقققققن  اإلفققققراط فقققققي اسققققتخدام األلعقققققاب اإللكترونيققققة  لققققق
أضقققرار صقققحية علققققى العقققين والمققققخ  كمقققا أن لققققه أضقققرار علققققى الصقققحة النفسققققية كقققاالنطواء وصققققعوبة 
التعامقققل مقققع األخقققرين  كمقققا أنهقققا تضقققيع الوققققت ممقققا يقققنعكس بالضقققرر علقققى التحصقققيل الدراسقققي فيجقققب 

صقققلى هللا  -علققى اللوالقققدين االنتبققاه والعمقققل علقققى تنظققيم اسقققتخدام مثقققل هققذه األلعقققاب فكمقققا قققال رسقققول   
"كلكقققم راع وكقققل راع مسقققؤول عقققن رعيتقققه ( .فاالعتقققدال مطلقققوب فقققي اسقققتخدام مثقققل هقققذه  -عليقققه وسقققلم 
 اإللعاب . 

_______________________________________________ 

 التي وكياتالسل موححا الوطنية، االحتفاالت في مشاركتي عن مترابطة جمل أكتب ثماني -2
 .صحيحا استخداما الربط أدوات مستخدما لوطني، الصادق حبي تعکس

  

ب حر عن االحتفاالت باألعياد الوطنية في كل عام من شهر فبراير هي مظهر من مظاهر التعبي
م فع أعاليث أرالوطن واالعتزاز به ،  فذلك أنا دئما أحب المشاركة دائما في هذه االحتفاالت، ح

يرفي وأرتدي قميصا بألوان علم الكويت و الس ،الكويت عاليا ،وألون وجهي بعلم الكويت 
ذه مسيرات كبيرة تضم أبناء الوطن، ثم نتوجه إلى شارع الخليج العربي،  محافظا في ه
 .  االحتفاالت على نظافة الشوارع، وعدم العبث بالمرافق العامة وعدم أزعاج األخرين

___________________________________________ 

 

 التي لسلوكياتا جمل أبين خاللها ثمان أكتب -.  التقدم إلى والسبيل العقول نور العلم -۳
 الربط وأدوات الترقيم، عالمات مستخدما ولوطني، لي تحقيق التقدم و العلم طلب على تعينني

 .المناسبة

كل  يصنا حرالعلم مصباح العقول ينير الطر يق ويهدي إلى الخير  هو سبيل  التقدم واإلرتقاء ؛ لذلك أ
 الحرص على طلب العلم , وسبيلي في ذلك هو الحرص على متابعة دروسي باهتمام، واإلنصات إلى

 توجيهات معلمي  واستشارتهم فيما اقرأ في أوقات فراغي .
العلم للحد"، فبد إلى اعلى طلب العلم فقال : "اطلبوا العلم  من المه -صلى هللا عليه وسلم  -ولقد حثنا الرسول 

ي بنائه هاهم ف؛ ألس طان وتزدهر ، لذا من واجبي تجاه وطني أن أبذل كل جهدي في التسلح بالعلم تبنى األو
 وتقدمه .

_______________________________________ 

 مراعيا ئدته،وفا اختراعه، مبينا الكويتيين أحد المخترعين عن مترابطة ثمان جمل اكتب -4

 : اآلتية الترقيم عالمات استخدام
 

استطاع المخترع الكويتي الدكتور احمد نبيل من تحقيق إنجاز عظيم لوطنه الكويت ، بفوزه 
بجائزة نجوم العلوم، بعد اختراعه منظار طبي ذاتي التنظيف ، يوفر الوقت والجهد ويرفع 

عن هذا االختراع أفضل جراحي العالم أنه اختراع  المستوى السالمة ويحمي من العدوة ،ق
أثبت الدكتور الشاب إن الشباب الكويت قادر على المنافسة في شتى المجاالت عبقري، وبذلك 
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فهو نموذج مشرف للكويت ، رفع اسم الكويت واالرتقاء بمستوى وطنهم نحو التقدم واالزدهار.
 عاليا في المحافل الدولية .

______________________________________ 

 ستخداما مراعيا مترابطة جمل ثماني عنها كتباو ،كحول من الكون في طبيعية ظاهرة رختا -5 

 .المناسبة الترقيم عالمات

ية لكون وحماان هذا لم يخلق هللا تعالى شيئاً في هذا الكون إالا وكان له دوٌر فاعٌل في المحافظة على اتزا 
يَاحَ ؛ فخلق هللا الرياح الوجود اإلنساني  ِسُل الِرا ُ ال ِذي يُر   فِي الس َماء َكي َف بًا فَيَب ُسُطهُ يُر َسَحافَتُثِ  قال تعالى: ))َّللا 

ُرُج ِمن  ِخاَلِلِه فَإِذَا أََصا َق يَخ  عَلُهُ ِكَسفًا فَتََرى ال َود  تَب ِشُروَن َشاء ِمن  ِعبَاِه َمن يَ َب بِ يََشاء َويَج  ِدِه إِذَا هُم  يَس 
 ،ولنباتاتانقل مادة اللقاح بين ،والمحافظة على درجة حرارة األرض فوائد عظيمة ، أهمها  وللرياح*((

سبحان ئي ، ف؛ فيقل التلوث البي لرياح مصدر من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفةأن ا اكم ،نزول المطر
 الخالق العظيم

______________________________________ 

قيقه ل تحة أبين فيها أهمية وجودهدف في حياتنا ،موححا سبأكتب ثماني جمل مترابط -6

 مستخدما عالمات الترقيم،وأدوات الربط المناسبه .
 

 ه . وهدفي لإن إنسان يعيش دون هدف يسعى إلى تحقيقه ، هو بال شك ال يشعر بقيمة الحياة التي وهبها هللا
وطني  أخدمحتى  أكون مواطنا صالحا  خفف آالمهم ؛أعالج المرضى وأأن أكون طبيبا  في هذه الحياة 

ثم  ن متاعب،جتهاد والمذاكرة والصبر على ما أواجهه مإال بااليكون ال وتحقيق هدفي  وأساهم في نهضته،
ثقة لتحلي بالا هاد، ثم فتحقيق األهداف ال يكون بالتمنى إنما بالجد واالجت ‘على هللا وطلب التوفيق منه التوكل 
  _________________________________________بالنفس.  

الترقيم،  ماتعال واستخدام القصة ، عناصر توفر مراعيا يلي، ما بها تكمل أحداثا تخيل -7

 :سليما استخداما الربط وأدوات
 أهميقةب للتوعيقة حملقة تنظقيم فقي عضقوا ألكقون رشقحني أنقه العزيقز معلمقي أبلغنقي الدراسقية، األيقام أحد في

  فشعرت القراءة،
ة هبت لمقابلذثم  بالسعادة الغامرة ؛ لثقة معلمي في  كما شعرت  بشيء من القلق، ولكني بدأت أرتب أفكاري .
لققراء، بأهميقة ا أعضاء الحملة ،وقمنا برسم خطة الحملة التي ستبدأ مقن إذاعقة المدرسقة، ومطويقات توعويقة

اد أعقداد رو الل فتقرة قصقيرة بقدأتومواقع التواصل االجتمقاعي الخاصقة بالمدرسقة ،وبقدأت الحملقة وفقي خق
، مقن جهقد بقه مكتبة المدرسة في ازدياد كبير وشعرت حينها بالسعادة ؛ لما قمنا بقه وأثنقى المعلقم علقى ماقمنقا

بنقاء  يفقفقررت أن أقوم بنشقر القوعي بأهميقة الققراء ة خقارج المدرسقة إيضقا ؛لمقا للققراءة مقن أهميقة كبيقرة 
 عقولنا وثقافتنا.

___________________________________________ 

 

 :الصحيحة لكتابةوا ا حداث وترتيب القصة، عناصر مراعيا مترابطة جمل ثماني من خيالية قصة أكتب -8
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ً  هرب ثم المنازل، احد من اللحم من قطعة سرق كلب هناك كان  ضيرك الكلب اخذ ، مسرعا
 قطعة بأكل هناك ويستمتع منزله، الي ليصل عبوره وحاول النهر الي وصل حتي ويركض
ً  هناك أن فظن الماء، في صورته انعكاس فوجد النهر الي الكلب نظر اللحم،  يحمل آخر كلبا
 ان مجردوب الكلب، هذا فم من اللحم قطعة يأخذ أن الطماع الكلب فقرر اللحم، من اخري قطعة
 اللحم ةقطع وخسرالكلب النهر، مجري في وتسير فمه من تقع اللحم بقطعة اذا الماء وجهه لمس
 . وجشعه طمعه بسبب

______________________________________ 

 استخدامها الترقيم عالمة

 .المتصل المعني ذات الجمل بين ،
 المعني التامة الفقرة أو الجملة نهاية في .

 .القول بعد :

 .االستفهام جملة نهاية في ؟
 .االعتراضية الجملة بينها توضع -    -

 .لألولى سبب ثانيتهما جملتين بين ؛

 .بنصه المنقول الكالم بينها يوضع "   "

 ..زن،الح أو الفرح، أو كالتعجب،: االنفعال أو التأثر على الدالة الجملة نهاية في !
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 االختبار ا ولنموذج 

 أوال القراءة والمشاهدة  

 2                                                                        ( 1 -2المعيار ) 

ِض  الس َماَواتِ  َخل قِ  فِي ن  )إ َر  تاَِلفِ  َواأل  ِري تِيال   كِ َوال فُل   رِ َوالن َها الل ي لِ  َواخ  رِ ا فِي تَج   يَن فَعُ  بَِما ل بَح 
ُ  أَن َزلَ  َوَما الن اسَ  يَا َماء   ِمن   الس َماءِ  ِمنَ  َّللا  َ  بِهِ  فَأَح  ضَ األ  تِهَ  بَع دَ  ر   َداب ة   ُكلاِ  ِمن   افِيهَ  َوبَث   اَمو 

ِريفِ  يَاحِ  َوتَص  رِ  َوالس َحابِ  الراِ َر   الس َماءِ  بَي نَ  ال ُمَسخ  ِقلُونَ  م  ِلقَو   ت  آَلَيَا ِض َواأل   [.4]﴾ يَع 

 ريمة كحدد الغرض الرئيس لآل يات ال

 التعرف على مظاهر الطبيعة  -الدعوة إلى اإليمان با  وحده             -

 2                                                                            ( 2-2المعيار ) 

 كانتہاء سرعةب تنتهي السيئة فالصداقة أنواع وللصداقة ، عظيمة ودينية وأخالقية، إنسانية، قيمة الصداقة
 اكتساب افعلين ، جميلة الحياة تجعل فهي الجيدة الصداقة تكون عكسها وعلى الصابون، أو الماء فقاعة

 لك أقل يقك،صد من لي قل:" قالوا وقديمة لصديقه مرأة الصديق ألن الصديق؛ اختيار نحسن أن و األصدقاء،
 (عداوة إلى الصداقة انقلبت الصديق اختيار نحسن لم إذا فإننا ،"أنت من
 

 اطرح سؤاال عن محمون النص باستخدام أداة االستفهام ) ما (. -

 ............................................................................................................ ما -  

 لألبياتأكمل لتكون الفكرة الرئيسة  -

 ................................................................................................... الصداقة أنواع  -

 2                                                                                    (2-6المعيار )

 لمعروفا القرشي الحزم بن الدين عالء الحسن أبو هو والمسلمين، العرب علماء من كبير عالم
 ق،دمش في الطب درس فيلسوف، طبيب هو.  القاهرة في وتوفي دمشق، في ؤلد النفيس، بابن
 في رىالصغ الدموية الدورة بنظرية وجاء ونقدها،( أخطاء) جالينوس إلى تطلع من أول وكان
 والعالم سنة، بثالثمائة اكتشافها إلى( سرفيتوس) األسباني العالم فسبق عشر؛ الثالث القرن

 . سنة بأربعمائة(  هارفي)  اإلنجليزي
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 حدد إنجازا ورد بالنص . - 

 -  .................................................................................................................... 
 ما انطباعك تجاه ماحققه ابن النفيس؟ -

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

 2                                                                                      (2-7المعيار )

 ارواتحا حولها من يحدث كل ما رصد في العين بعمل تقوم آلة اختراع في العلماء بعض فكر
 القرن حتى الطوي ينتظر أن العالم على وكان ، الصعوبة بالغة البداية في األمور وكانت ، طويال
 مثل بعضهم ونجح ، تصوير آلة لتصنيع محاوالت وهواة علماء بذل فقد ، عشر التاسع

 . واضحة تكن لم الصور لكن ، «بابتسکا»
 . في النص ة وردتمعلومحدد  -

................................................................................................................... 
 حدد مصدر المعلومة  -

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

 5                                                                          (2-3-1المعيار )

 ......................  (   وداد  ضد كلمة ) -......................     مرادف كلمة )ريب  ( -

 ......................(      قـيــم مفرد كلمة )    -

 .(  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائك       َخلَقَ وظف كلمة )      -

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

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

 (  َشعَرَ امأل الفراغ بتصريفين مختلفين لكلمة )    -

 وفارس......................عنترة ابن شداد  -

 عظيمة ......................الحج  -

 3                                                                             (2-3-2) المعيار 
 حع خطا تحت الكلمة التي أحافت للتعبير جمال  -1

 الكويت      صدر على أوسمة المخترعين إنجازات
 

 .حدد داللة الكلمة التي تحتها خط  -2

 تحصى   ال هللا نعم
................................................................................................................... 

 حول التعبير الحقيقي إلى تعبير خيالي. -3
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 التعبيرالحقيقي:  أنبتت األرض بعد نزول المطر   -
 ..........................................................................................:  التعبير الخيالي

 

 

 8                                                                                  (3-1-1المعيار ) 

 امأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين  -1  

 )  فعل أمر (              ما.والديك...................... - 

 التجربة.           ) فعل ماض  (......................العالمان  -

 ) فعل مضارع (              .القانون ......................هن  -

 

 حول الجملة التالية إلى الجمع وغير مايلزم . -2

 المواطن مخلص في عمله.  

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

 بين نوع الجملة التالية وحدد ركنيها  -3

 الركن الثاني الركن األول  نوعها الجملة

    أخي خالد عاد من السفر

 

 .حول الفاعل في الجملة التالية إلى المثنى وغير مايلزم  -4

 يدافع الجندي عن وطنه . 

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

 مفعوال به نفي جملة من إنشائك بحيث تكو ( قصيدتان ) وظف كلمة -5

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

 6                                                                           (2- 1 -3المعيار )

 اكتب مايملى عليك  -

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

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

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

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

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

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

 

 

 2                                                                                (3-1-3المعيار )

 بخط النسخ : اكتب مايلي

 . العمل الخيري حق للفقراء في رزق المقتدرين   

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

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

 8                                                                                 (3 -3المعيار ) 

 التاليين : اكتب في واحد من الموضعين-

 مراعيا ائدته،وف اختراعه، مبينا الكويتيين أحد المخترعين عن مترابطة ثمان جمل اكتب  -1

 . الترقيم عالمات استخدام
 

 التي لسلوكياتا جمل أبين خاللها ثمان أكتب -.  التقدم إلى والسبيل العقول نور العلم -2

 الربط وأدوات الترقيم، عالمات مستخدما ولوطني، لي تحقيق التقدم و العلم طلب على تعينني
 .المناسبة

ا لذلك أن ؛التقدم واإلرتقاء  هو سبيل  ينير الطر يق ويهدي إلى الخير  العلم مصباح العقول
ص كل الحرص على طلب العلم , وسبيلي في ذلك هو الحرص على متابعة دروسي يحر

 اقرأ في أوقات فراغي . باهتمام، واإلنصات إلى توجيهات معلمي  واستشارتهم فيما
إلى  ن المهدم على طلب العلم فقال : "اطلبوا العلم  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقد حثنا الرسول 
لتسلح ي في اتبنى األوطان وتزدهر ، لذا من واجبي تجاه وطني أن أبذل كل جهداللحد"، فبالعلم 

 ألسهاهم في بنائه وتقدمه . ؛بالعلم  
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 االختبار الثانينموذج 
 أوال : القراءة والمشاهدة :

 2                                                                                     (1 - 2المعيار )

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي  ثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ائَةُ َحبٍَّة ۗمَّ ُ  ُكل ِ ُسنبُلٍَة م ِ َوَّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم ) ِ ثُمَّ ََل يُتْبِعُوَن مَ  (261يَُضاِعُف ِلَمن يََشاُء ۗ َوَّللاَّ ا الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (261) أَنفَقُوا َمنًّا َوََل أَذًى ۙ لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعندَ َرب ِِهْم َوََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ 

 حدد الغرض الرئيس لآليات الكريمات : -1

 ون َمن  وال أذىالحث على اإلنفاق في سبيل هللا د -عدم اإلسراف في إنفاق المال            -   

 

 2                                                                                  (  2- 2المعيار )

 يققققققققققققا أيهققققققققققققا لبحققققققققققققر قققققققققققققل لققققققققققققي

  

 حقققققققققققققققققققديث أهقققققققققققققققققققل السقققققققققققققققققققفينة 

 حققققققققققققققققين انبققققققققققققققققرى للصققققققققققققققققواري 

  

 رجقققققققققققققققققققال هقققققققققققققققققققذي المدينقققققققققققققققققققة 

 وأبحقققققققققققققققققققروا فقققققققققققققققققققوق مقققققققققققققققققققوج  

  

 مثقققققققققققققققققققل الجبقققققققققققققققققققال المكينقققققققققققققققققققة 

 مستخدما أداة االستفهام ) كيف ( اطرح سؤاال عن مضمون النص -   

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

 لتكون الفكرة الرئيسة للنص   الفراغ  أكمل -

 .....................للحصول على..................... األجداد 

 2                                                                                  (2-6المعيار )

 عن الكيمياء في نوبل جائزة علي زويل أحمد حصل1999أكتوبر سنة 21 الثالثاء يوم في

 يائيةالكيم للتفاعالت ودراسته الفيمتوثانية بسرعة تعمل الطيف لتحليل لكاميرا اختراعه
 دخلولي الكيمياء، في نوبل بجائزة يفوز وعربي مصري عالم أول بذلك ليصبح باستخدامها،

 داخل لذراتا حركة مراقبة من لتمكنه تدركه أن تتوقع البشرية تكن لم جديد زمن في كله العالم
  .الكيميائي التفاعل أثناء الجزيئات

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
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 حدد إنجازا ورد بالنص . -

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

 أحمد زويل ؟ما انطباعك تجاه ماحققه  -

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

 2                                                                                   ( 7 - 2المعيار  )

 لغزوا وقوات الكويتية المقاومة بين م 1991 فبراير 24 في وقعت التي القرين بيت معركة

 كويتيا شابا عشر تسعة المعركة هذه قاد وقد ، صورها أبهى في الوطنية الوحدة جسدت الغاشم
 . الغادر المحتل مقاومة في الكويتي الشعب والدور الوطنية للوحدة مثاال قدموا

 .المعلومة الواردة بالنص  حدد-1

 تحول بيت القرين إلى متحف   -

 1991فبراير 24وقعت معركة بيت القرين في -

 حدد مصدر المعلومة  -2 

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

 5                                                                         (2-3-1المعيار )

 .......................... (   ملوثة   ضد كلمة ) 2-.......................... ( متباينةمرادف كلمة ) -1

 ..........................(     فؤادكلمة )   جمع  -3

ـع  وظف كلمة )      -4 فـ   .(  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائك      د 
- ...................................................................................................................... 

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

 (  ق ـد ر  امأل الفراغ بتصريفين مختلفين لكلمة )    -5

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

 معلميه..................يحظى الطالب الهذب  -

 3                                                                                  (2-3-2المعيار ) 

 حع خطا تحت الكلمة التي أحافت للتعبير جمال  -1

 نصائح العلماء تضيء لنا الطريق .
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 حدد داللة الكلمة التي تحتها خط . -2
           ............................................................... ....................... الشرطي على اللص انقض

 يحقيقإلى تعبير  الخياليحول التعبير  -3

 ال يستوي الكافر والمؤمن عند هللاالتعبيرالحقيقي:   -
           ................................................................................................:  التعبير الخيالي

 
 ثانيا: الكتابة 

 8                                                                                (3-1-1المعيار )   

 امأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين  -1  

 )  فعل أمر (                 عملكم بإخالص...................... - 

 ) فعل ماض  (     في شتى المجاالت  ......................المسلمون  -
 ) فعل مضارع (                       .القانون...................... مه -

 

 حول الجملة التالية إلى المثنى وغير مايلزم . -2

 المهندس صمم مشروعه  

 مشروعهماالمهندسان صمما 

................................................................................................ 
 بين نوع الجملة التالية وحدد ركنيها  -3

 الركن الثاني الركن األول  نوعها الجملة

    ألقى القصيدة طالب بارع 

 
 .وغير مايلزم  الجمع  حول الفاعل في الجملة التالية إلى -4

 أنجز العالم التجربة

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

 ( في جملة من إنشائك بحيث تكون مفعوال بهالمكتبة   وظف كلمة ) -5

 زار التالميذ المكتبة  -
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 6                                                                               (2- 1 -3المعيار )

 اكتب مايملى عليك  -

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

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

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

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

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

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

 

 2                                                                                 (3-1-3المعيار )

 اكتب مايلي بخط النسخ :

 باألثر الطيب ترضي ربك وتسعد غيرك      

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

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

 8                                                                                     (3 -3المعيار ) 

 اكتب في واحد من الموضعين التاليين :-

 التي وكياتالسل موححا الوطنية، االحتفاالت في مشاركتك عن مترابطة جمل كتب ثمانيا -1
 .صحيحا استخداما الربط أدوات مستخدما ،لوطنك الصادق حبك تعکس

 

بينا مة فيها لحاراكتب ثماني جمل مترابطة عن ا لعاب اإللكترونية  والجوانب المفيدة وا -2

 الطرق الصحيحة الستخدامها.

االحتفاالت باألعياد الوطنية في كل عام من شهر فبراير هي مظهر من مظاهر التعبير عن حب الوطن 
واالعتزاز به ،  فذلك أنا دئما أحب المشاركة دائما في هذه االحتفاالت، حيث أرفع أعالم الكويت عاليا 
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ات كبيرة تضم أبناء ،وألون وجهي بعلم الكويت ، وأرتدي قميصا بألوان علم الكويت و السيرفي مسير
الوطن، ثم نتوجه إلى شارع الخليج العربي،  محافظا في هذه االحتفاالت على نظافة الشوارع، وعدم العبث 

 بالمرافق العامة وعدم أزعاج األخرين . 

 

 

 

 نموذج االختبار الثالث

 أوال القراءة والمشاهدة 

 2                                                                        (  1 -2المعيار ) 

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ إَِّلَّ اْلُمتَِّقيَن )  َعلَْيُكُم اْليَْوَم َوََل أَنتُْم يَا ِعبَاِد ََل َخْوٌف (67اْْلَِخَلَّ

اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجُكْم  (69) الَِّذيَن آَمنُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسِلِمينَ  (68)تَْحَزنُونَ 

ن ذََهٍب َوأَْكَوابٍ  (70) تُْحبَُرونَ   ۖ َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْْلَنفُُس َوتَلَذُّ اْْلَْعيُُن ۖ يَُطاُف َعلَْيِهم بِِصَحاٍف م ِ

 (71) َوأَنتُْم فِيَها َخاِلدُونَ 

 حدد الغرض الرئيس من اآليات الكريمة 

 تقديم النصيحة للصديق  -بيان اهمية الصحبة الصالحة                         -

 

 2                                                                                 (2-2المعيار )

 يتم متعددة ومناسبات أحداث فهناك ، واألصدقاء والجيران األهل بتقارب الكويتي المجتمع يتمتع

 أحداثب احتفال وهي"  النون"  مناسبة منها فنذكر ، أسرة كل إمكانيات بحسب بها االحتفال

 في"  النون"  تقام ما وعادة ، لطفل األولى المشي خطوات أو ، لطفل سن أول كظهور بسيطة

 . والجيران واألقارب األهل أطفال لها ويدعي الظهر بعد فترة

 اطرح سؤاال عن محمون النص مستخدما أداة االستفهام ) ما ( -

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

 

 أكمل الفراغ  لتكون الفكرة الرئيسة للنص   -

 ................................................................................المجتمع الكويت 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya71.html
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 2                                                                                      (2-6المعيار)

 عروشا مثقف(  ۱۹۹۰)  يونيو 17 في وتوفي ،(۱۹۲۳)  مواليد من العدواني مشاري أحمد" 

 يالوك وعين ، القبلية المدرسة في مدرسا وعمل ، الشريف باألزهر التحق ، كويتي وأديب
 لوطنيا المجلس تأسيس في مشاركته إنجازاته ومن ، المعارف بوزارة الفنية للشؤون مساعدا
 اللغة إلى قصائده من عدد وترجمت ، اسمه فخلد الوطني النشيد ألف وقد ، واآلداب للثقافة

 " واإلسبانية والفرنسية اإلنجليزية
 حدد إنجازا ورد بالنص . -

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

 أحمد زويل ؟ما انطباعك تجاه ماحققه  -

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

 2                                                                                   ( 7- 2) المعيار

 تتكامل نهام واحدة كل ، والنجارة الحدادة بمهنة ارتبطت التي السفن صناعة مهنة وهي القالفة،
 كبير كانو الشجرة، جذع من وإزالته اللحاء قلف يعني عربي لفظ والقالفه. المهن من غيرها مع

 الخشبية احاأللو بتسوية ويقوم السفينة يصنع من والقالف المهندس، أو األستاذ يسمي القالفين
 .وتقطيعها

 .المعلومة الواردة بالنص  -1

 ي ك والشوعمن أنواع السفن الجلبوت والسنبو     -البوم والبغلة سفينتان للنقل البحري    -

 القالف من يصنع السفن     -

 5                                                                     (2-3-1المعيار )  

 ...................... (  فوائد   ضد كلمة ) 2-.................       (أنهكهامرادف كلمة ) -1

 ....................(     ُسن بُل  كلمة )  جمع  -3
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 (  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائك .  َوقــَعَ وظف كلمة )   -4

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

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

ل م   امأل الفراغ بتصريفين مختلفين لكلمة ) -5  (  س 

 .................. على إفشاء -صلى هللا عليه وسلم  -حثنا الرسول  -

 . كأس البطولة..................عمت الفرحة الالعبين عند  -

 3                                                                                    (2-3-2المعيار ) 

 حع خطا تحت الكلمة التي أحافت للتعبير جماال . -1

 إن األشجار هي رئة العالم 

 حدد داللة الكلمة التي تحتها خط . -2

 المطر . انهمر

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

 . الخيالي إلى تعبير حقيقيحول التعبير  -3

 :بعض الناس قلوبهم كالحجارة.  التعبير الخيالي

 .....................................................................................التعبيرالحقيقي:   -

 ثانيا الكتابة:

 8                                                                                (3-1-1المعيار )   

 امأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين  -1  

 )  فعل أمر (                . في نهضة وطنكن..................- 

 ) فعل ماض  (                  . المرضى..................الطبيبات  -

 ) فعل مضارع (                  .في المسابقة ..................امه -

 وغير مايلزم . حول الجملة التالية إلى الجمع -2

 أمها في أعمال المنزل. البنت تساعد 

......................................................................................................... 
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 بين نوع الجملة التالية وحدد ركنيها -3

 الركن الثاني الركن األول  نوعها الجملة

    .تعالى هللا عظمة على شاهد الكون

 

 

 .وغير مايلزم   المثنى الفاعل في الجملة التالية إلىحول  -4

  .كرم المعلم تالميذه الفائقون

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

 ( في جملة من إنشائك بحيث تكون مفعوال به المصابون وظف كلمة )   -5

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

 6                                                                                   (2- 1 -3المعيار )

 اكتب مايملى عليك  -

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

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

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

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

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

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

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

 (3-1-3المعيار)

 اكتب مايلي بخط النسخ :

 القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير    
................................................................................................................................................................................................. 

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

 8                                                                                   (3 -3المعيار ) 

 اكتب في واحد من الموحعين التاليين : -

 تخداماس مراعيا مترابطة جمل ثماني عنها كتباو ،كحول من الكون في طبيعية ظاهرة رختا -1

 .المناسبة الترقيم عالمات
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قه بل تحقيهدف في حياتنا ،موححا س فيها أهمية وجود تبينكتب ثماني جمل مترابطة ا -2

 مستخدما عالمات الترقيم،وأدوات الربط المناسبه .
 . وهدفي  لهالحياة التي وهبها هللاإن إنسان يعيش دون هدف يسعى إلى تحقيقه ، هو بال شك ال يشعر بقيمة 

وطني  أخدمحتى  أكون مواطنا صالحا  خفف آالمهم ؛أعالج المرضى وأأن أكون طبيبا  في هذه الحياة 
ثم  ن متاعب،جتهاد والمذاكرة والصبر على ما أواجهه مإال بااليكون ال وتحقيق هدفي  وأساهم في نهضته،

الثقة بالتحلي   هاد، ثمفتحقيق األهداف ال يكون بالتمنى إنما بالجد واالجت ‘التوكل على هللا وطلب التوفيق منه 
 بالنفس.  

 

 

 قطعة اإلمالء

 طؤ،ن تبااإلدمان شقاء وداء ال برء منه إال باالبتعاد عن المخدرات بشتى صورها دو 

عية وقد كاد اإلدمان في وقت ما أن يتحول وباء لوال تكاتف المجتمعات ضده، وتو

  .الشباب بمفاسده واعتبار قضيته جزءاً من األمن القومي وليس أمًرا طرئًا 
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 تدريبات على المعايير                                     

 القراءة والمشاهدة :  : أوال

 يحدد الغرض من النص المقروء ( 1 -2المعيار ) 

هُ َوْهنًا َعلَٰى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي وَ   نَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْْلِ  ِلَواِلَدْيكَ َوَوصَّ

ا ۖ َوَصاِحْبُهَما فِي َوإِن َجاَهَداَك َعلَٰى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَََل تُِطْعُهمَ ) 14 (إِلَيَّ اْلَمِصيرُ 

ْنيَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعمَ   ( 15)  لُونَ الدُّ

 من اآليات الكريمة السابقة : غرض الحدد   - 

 الدعوة إلى عبادة هللا     -                      الدعوة إلى بر الوالدين -

    _____________________________________________ 

 قبل السفر نم غايته يحدد أن اإلنسان وعلى ، المسبق للتخطيط يحتاج ولكنه ، عديدة فوائد للسفر

 في زانوات بحكمة التصرف عليه أن كما ، سفره من مرجوة فائدة أكبر ليحقق أمتعته يحزم أن

 ، يزوره مكان يأ في وثقافته لبلده سفيرا يعتبر إنه حيث ، الجديدة والقوانين اآلخرين مع التعامل

 أن كنيم التي المشاكل لكثرة والهدوء األعصاب ضبط من للكثير شك أدنى بال السفر ويحتاج

 " اإلنسان تواجه

 لنص من احدد الغرض 

  ميتهبيان فوائد السفر وأه -التعرف على أماكن جديدة للسفر                    -    

____________________________________________________ 

الَِّذي َجعََل لَكُُم اْْلَْرَض ) 21يَا أَيَُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن )

ِ أَنَداًدا فَِراًشا َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم فَََل تَْجعَلُ  وا ّلِِلَّ

  )22) ْم تَْعلَُمونَ َوأَنتُ 

 غرض من اآليات الكريمة السابقة :الحدد   -

      التأمل في خلق السماء واألرض   -           الدعوة إلى هللا وحده ال شريك له -

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya22.html
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 تغذية و شرباو أكال ليست فالحياة ومراميها، وأهدافها غايتها ركدأ من إال يجيده ال فن القراءة

 اإلنسان شعري عندئذ والوجدان؛ والروح العقل تغذية إلى حاجة في انم كل حياة وإنما فقط، للجسد

 .المتحدثين من فيه وكان محفل أي جمعه إذا قراءاته وأثر وفكره عقله بقيمة

 حدد الغرض من النص 

   ءة بالقراءةبيان أهمية القرا -حاجة اإلنسان إلى الغذاء                                 -

__________________________________________________                    

 ( يطرح أسئلة الستيعاب الفكرة الرئيسة .2-2المعيار ) 

 سلك من": يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول سمعت :قال -عنه هللا رضي - الدرداء أبي عن

 العلم لطالب اأجنحته لتضع المالئكة وإن ، الجنة إلى طريقا اله هللا سهل علما فيه يبتغي طريقا

 السموات في من له ليستغفر العالم وإن ، يصنع بما رضي

 ئرسا على القمر كفضل العابد على العالم وفضل ، الماء في الحيتان حتى األرض في ومن

 ، العلم ورثوا إنماو درهما وال دينارا يورثوا لم األنبياء وإن ، األنبياء ورثة العلماء وإن الكواكب

 "وافر بحظ أخذ أخذه فمن

 ص السابق باستخدام إداة االستفهام التالية اطرح سؤاال حول الن -

 ؟ب العلم عند هللالما جزاء من ط ما :

 أكمل لتكون الفكرة الرئيسة للنص  -

 له مكانة عظيمة عند هللا  طالب العلم 

________________________________________________ 

 الذوق ةتربي على حرص كما ، عقلية وتربية رياضية تربية النشء تربية على اإلسالم حرص لقد

 ومثابرة وتحمل صبر من الرياضية الروح تخلقه بما متمسكين ، سوية نشأة األوالد ينشأ حتى ؛

 باحةالس أوالدكم علموا: "  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال:  فقد اآلخرين مع وتعاون

 "الخيل وركوب والرماية

 النص السابق حول سؤاال أطرح -

 لماذا حرص اإلسالم على تربية النشء تربية رياضية؟
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  أكمل لتكون الفكرة الرئيسة للنص -

 نشأة سويةاألطفال  تنشئ الرياضيةالتربية 

____________________________________________________________ 

 نحيتتتتتتتتتتتتتا بهتتتتتتتتتتتتتا لجنتتتتتتتتتتتتتة   إن الكويتتتتتتتتتتتتتت  

         

 فتتتتتتتتتتتتتي أرحتتتتتتتتتتتتتها ال تولتتتتتتتتتتتتتد ا حقتتتتتتتتتتتتتاد 

 كتتتتتتتتتل الطوائتتتتتتتتتف فتتتتتتتتتي ذراهتتتتتتتتتا إختتتتتتتتتوة  

      

 قتتتتتتتتتتتتد حتتتتتتتتتتتتمهم عهتتتتتتتتتتتتد محتتتتتتتتتتتتى ووداد 

  

 

 تبقتتتتتى الكويتتتتتت لهتتتتتم علتتتتتى طتتتتتول المتتتتتدى

  

 أًمتتتتتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتتتتتن فتتتتتتتتتتتتتي أرحتتتتتتتتتتتتتها أوالد 

 ا بيات السابقة ؟ حول سؤاال أطرح - 

 ؟ كيف يعيش الكويتيون على أرضهم 

 لألبياتأكمل لتكون الفكرة الرئيسة  -

  أخوة مترابطين ومتماسكينيعيش الكويتيون على اختالف طوائفهم 

____________________________________________________________ 

 

 ( 2-6المعيار) 
 ز ورد في النص يبين انطباعه تجاه موقف أو إنجا -2  لشخص أوهيئة أو دولة يحدد من النص موقفا أو إنجاز -1

 

إن تصميم مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي مستوحى من العمارة اإلسالمية المميزة في تاريخ الفن واإلبداع، 
حيث يضم المركز مساحات شاسعة تتيح للزوار التمتع بالشكل الداخلي للمركز وبتصميمه الهندسي للقاعات 
والمسارح، كما أن موقعه على شارع الخليج العربي أضفى أهمية سياحية مصاحبةً ألهميته الثقافية والفنية 

  لطالما كانت دولة الكويت صاحبة السبق في الثقافة والفنون واآلداب

 حدد إنجازا ورد بالنص .  -

 .إنشاء دولة الكويت مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي
 هذا  اإلنجاز؟طبعاك عن ما ان  - -

 أشعر بالفخر لوجود هذا الصرح الثقافي في دولة الكويت.
__________________________________________________ 

 نجازاتفة االسطر الكاتب والروائي الكويتي الشاب )سعود السنعوسي( انجازا عالميا جديدا في صحي

العالمية  الجائزةفوز بتم اختياره حمن الثالثة المرشحين لل الكويتية وذلك في مجال الكتابة االدبية حيث

 .(عن روايته )ساق البامبو 2013للرواية العربية )اي باف( لعام 

من  ن وبدعمي لندوجائزة )اي باف( جائزة سنوية تقام بالشراكة مع مؤسسة جائزة )بوكر( البريطانية ف

يات ر الرواخ ححولعربية المتحدة وتهدف الى ترسيهيئة ابوظبي للسياحة والثقافة في دولة االمارات ا

 .العربية المتميزة عالميا

 حدد إنجازا ورد بالنص .  -
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ية العربية ة للرواعالميحمن الثالثة المرشحين للفوز بالجائزة ال اختيار الكاتب الكويتي )سعود السنعوسي(

 .(عن روايته )ساق البامبو

 هذا  اإلنجاز؟ما انطبعاك عن   -

 انجاز مشرف وفخر للكويت 
_____________________________________________________ 

 بررت لذا ، بالنفط التربة تلوث منها والتي بمشكالته هائتبي تتأثر الكوكب هذا من جزء الكويت
  تور المهندسالدك الكويتي للمخترع زالمتمي اإلنجاز فكان لحلها، كويتيين لمخترعين ةفمشر جهود
الدولي  جنيف معرض إدارة منحته حين عاليا الكويت اسم رفع الذي المطيري، مشاري

 لتنقية تميزةم تقنية اختراعه نظير البيئة مجال في الذهبية الجائزة م۲۰۱۸ إبريل في لالختراعات
 في مشاركةال العالم دول من المخترعين من العديد بين من تهواختار ، بالنفط الملوثة التربة

 . المعرض
 
 حدد إنجازا ورد بالنص .  -

  البيئة مجال في الذهبية الجائزة المطيري مشاري الدكتور المهندسحصول 
 ؟هذا  اإلنجازانطبعاك عن  ما  -

 مشرف وفخر للكويت انجاز 
 

 سجل انطباعك حول تأثير أنشطة اإلنسان على البيئة.

 
 القلق والخوف على مستقبل كوكبنا -
 

 ت في النصيحدد مصدر معلومة أوفكرة ورد - 2يحدد معلومة أوفكرة وردت في النص  -1 (2-7المعيار ) 

 من كل يد على 1998 عام في تأسست وقد مريكية،أ بحث محركات شركة هي جوجل شركة

 لمائةا في 70 من أكثر معالجة ويتم ألفابت لشركة تابعة شركة وهي بيج والري برين، سيرجي

 تجربة معظم قلب في يضعها مما جوجل، بواسطة العالم مستوى على البحث طلبات من

 .كاليفورنيا فيو، ماونتن في مقرها ويقع اإلنترنت، مستخدمي

 . في النص ة وردتحدد معلوم -

 1998تأسست شركة جوجل عام 

 حدد مصدر المعلومة  -

 شبكة المعلومات الدولية

_____________________________________________________ 
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 في تعيش التي المضيئة، األسماك العالم هذا غرائب ومن ، عجيب غريب عالم البحار عالم
 على بالقدرة ةالعجيب المخلوقات هذه شأنه جل هللا زود وقد العميقة، المياه من المظلمة الطبقات
 نوع جودو إلى أو أجسامها، في الفسفورية الغدد خاليا وجود إلى رةدالق هذه وترجع اإلضاءة،
 .المضيئة البكتريا من خاص

 
 . في النص ة وردتحدد معلوم -

 في لفسفوريةا الغدد خاليا وجود إلى رةدالق هذه وترجع المضيئة األسماكمن غرائب عالم البحار 
 المضيئة البكتريا من خاص نوع وجود إلى أو أجسامها،

 
 حدد مصدر المعلومة  - 

 كتاب العلوم  

____________________________________________________ 
 
 االرتفاع خطر من األرض كوكب حرارة درجة على تحافظ فهي ، عديدة فوائد للرياح نإ

 به فتنتفع ينزل الذي بالمطر المحمل السحاب تسوق حين ورحمة خير بشير وهي الحارق،
يَاحَ أَن يُْرِسَل ا َوِمْن آيَاتِهِ  ": قوله في وتعالى سبحانه إليه أشار ما وهذا ، الحية الكائنات  لر ِ

ْحَمتِِه َوِلتَْجِرَي اْلفُْلُك بِأَمْ  ن رَّ َراٍت َوِليُِذيقَُكم م ِ  ( 46)" ونَ تَْشُكرُ ْضِلِه َولَعَلَُّكْم ْبتَغُوا ِمن فَ َوِلتَ  ِرهِ ُمبَش ِ

 يف الرياح طاقة اإلنسان استغل وقد وجهتها، نحو وتدفعها البحر، تحريك السفن في وهي
 . الكهربائية الطاقة وتوليد اآلبار، هميا استخراج

 
 . في النص تين وردتاحدد معلوم - 

 الرياح تحافظ على درجة حرارة كوكب األرض - 
 \ية .استغل اإلنسان طاقة الرياح في استخراج مياه اآلبار وتوليد الطاقة الكهربائ  - 
 
 حدد فكرة وردت بالنص. -  
 الحية الكائنات بها لتنتفع سخرها التي هللا مخلوقات من الرياح -

________________________________________ 
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 معجم الثروة اللغوية    ( 2-3-1المعيار ) 
 (3مفرد أو جمع  ( كلمات مقدمة له             ) -ضد   -يكتب ) مترادف   - 
 (2) يوظف كلمة بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائه.                       -
 (2)        يمأل فراغ بتصريف مناسب لكلمة محددة في جملتين مقدمتين له . -
 
 
 

 
  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 مترادفها الكلمة

 شك ريب
 تجنبوا اتقوا

 الواسع الفسيح

 التبذير اإلسراف

 بنوا شيدوا
 دليل رشاد

 خلق أبدع

 مختلفة متباينة 

 مثيل نظير
 ظهرت برزت

 يتدبر يتأمل 

 تنشرها تبثها

 يدهش يبهر
 المطر الخفيف الطل 

 تثبيت ترسيخ

 مساندة دعم

 أتعبها أنهكها
 عطش ظمأ

 حدها الكلمة

 كاذبين صادقين

 تجهلون تعلمون

 كراهية وداد

 نقية ملوثة

 فشل نجاح

 أضرار فوائد

 كسالن نشيط

 يأخذ يمنح

 مفردها الكلمة

 نصيحة نصائح 

 قولال األقوال

 خزينة خزائن

 عميل عمالء

 جهد جهود

 نموذج نماذج

 قيمة قيم

 هتاف هتافات 

 جمعها الكلمة

 فرش فراش

 سور سورة

 أفئدة فؤاد 

 غزوات غزوة

 حكم حكمة

 سنابل سنبل
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 المعنى السياقي المثال          الكلمة

 
 َخلَقَ 

 معنى ) َخلََق ( أنشأ                                  .         َخلََق هللا اإلنسان في أحسن صورة

 معنى ) َخلََق ( بَِليَ          .                            َخلََق الثوب

 
ـع   فـ   د 

 معنى ) َدفَــَع (  سدد .دفع المشتري المال

 معنى ) َدفَــَع ( حث     .دفع المعلم الطالب إلى اإلجابة

 
 عَ ـَ َوق

 حصلمعنى ) َوقََع(    َوقََع ما كنت أنتظره

 َوقََع(   سقطمعنى )  َوقََع  ورق الشجرة

 

 تصريفاتها  الكلمة 

 شعيرة  -شعار  -شعور  -شاعر  َشعَرَ 

 مقدار  -قدرة    -ر د  قَ   -تقدير   -قادر  قََدرَ 

ل م    تسليم -سالمة   -  سالم - مسلم  -مسالم -سالم     س 

 
  (۲-۳-۲) المعيار 

  
                                                                                        

                                                                                    

                                                                                     

                                                           

    حدد داللة ماتحته خط -1
              

 داللة الكلمة التعبير

 وراحته اإلنسان الستقرار األرض صالحة أن على )فراشا( تدل فراشا األرض لكم جعل الذي 

  عاجزون    : الكافرين أن على تدل(  تفعلوا لن) " تفعلوا ولن تفعلوا لم وإن

 كثيرة اليمكن حصرها هللا أن نعم  على تدل(  تحصى )ال تحصى ال هللا نعم 

 .الهداية القلوب يمنح القرآن أن على تدل(  نور)  .للقلوب نور القرآن 

 العمل المفيد على تدل( المثمر) كلمة . المثمر بعملي وطني أخدم 
 الغالي على النفوس والمحبب إليها الثمين عالمي طنيو

 أختاره وفضله على سائر المخلوقات  بالعقل اإلنسان هللا ميز
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 حدد موطن الجمال في التعبيرات التالية 
 

 السبب الجمال موطن التعبير

 هاألنه شبه الكويت باألم التي تحنو على أبنائ اأم      . ألبنائها أما الكويت تبقى

 ألنه شبه تاريخها بالنور الذي يرشد ويهدي نور قصة يسطر نور تاريخها

 شبه الكويت إنسان  له صدر  صدر  الكويت       صدر على أوسمة المخترعين إنجازات

 شبه المخترعون بالنجوم  نجوم . الكويت سماء في نجوم المخترعون

 شبه الكوكب إنسان يسعد تسعد  تسعد كوكبنا      البيئة نظافة

 شبه البيئة بإنسان   أصدقاء     .البيئة أصدقاء نحن

 شبه الرياح بإنسان يبشر بشير خير بشير الرياح

 شبه النسيم بإنسان يداعب يداعب  الشجر أوراق النسيم يداعب
 

 خيالي ( -حدد نوع التعبير ) حقيقي 
 

 التعبير الخيالي التعبير الحقيقي

 وردة الطفلة جميلة الطفلة

 کاألسد الجندي شجاع الجندي
 كالفهد المتسابق سريع المتسابق

 كالنحلة التلميذة نشيطة التلميذة
 

 (:√) عالمة بوحع يأتي ما جملة لكل التعبير نوع أختار -۳
 

 خيالي تعبير حقيقي تعبير الجملة

 √  .القلوب في الخير المحسن زرع

  √ .األرض الفالح زرع

  √ . األزهار شذى فاح
 √  .الطيبة األخالق شذى فاح

 √  القلوب             نسمة تنعش الجميلة الكلمه

 √  عطشی األرض كانت

  √                                  .قليل الماء
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 يقي إلى تعبير خياليحول التعبير الحق -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حول التعبير الخيالي إلى تعبير حقيقي -5
 

 حقيقيتعبير  التعبير الخيالي

 المطر يخرج النبات من األرض . يحي األرض لمطرا

 الطفلة جميلة  الطفلة كالقمر 

 ترسل الشمس أشعتها الذهبية ترسل الشمس خيوطها

 ارتفعت هتافات فرح                                 .السماء عانقت فرح هتافات
 وتبقى الكويت مصدر الخير الخير نهر الكويت وتبقى

 

 

 ا( يستخد قواعد النحو استخداما صحيح3-1-1المعيار ) 

 
                                                                                                                    

                                                                                                                   
                                                                                                                  

 
                                                                                                                    
                                                                                                               

 

 أمال الفراغ بالفعل المطلوب    -1
 
 امأل الفراغ بفعل ماض -أ 

 المستشفى في صديقهم التالميذ زار -

 . المصلى في العيد صالة األسرة  أدت -

 سورة البقرةمحمد قرأ  -

 هللا ثوابا عظيما للمتقينأعد  -

 في شتى العلوم برعواالعلماء المسلمون  -

 التجربة أنجزا العالمان  -

 

 خيالي تعبير حقيقي تعبير
 تغني الطيور جميلة أصواتا الطيور تصدر

 الجندي كاألسد الجندي شجاع 

 التلميذة كالنحلة  التلميذة نشيطة 

 . األرض في الحياة يبعث المطر من األرض المطر يخرج النبات
 لبست األرض رداء أخضر                                      .خضراء األرض

 الطفلة كالقمر                                        . جميلة الطفلة
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 أمأل الفراغ بفعل  محارع   -ب 

 القانون  يحترمان هما -

 .القانون يحترمنهن  -

 .القانون تحترمهي -

 علم الكويت  يرفرف -

 

 أمر أمأل الفراغ بفعل  -جـ 

 القانون احترما المواطنان أيها -

 . القانون احترمنالمواطنات  أيها -

 القانون. احترمي المواطنة أيتها -

 والديكما   إلى أحسنا -

 . والديك ساعد -

 .سلمى يا السماء تأملي -

                      . بعضا بعضكم احترموا -
 .  أخواتي يا القراءة على احرصن -
 

 المثنى والجمع وغير ما يلزم .حول المبتدأ إلى  -2
 

 الجمع المثنى الجملة
 العلمي النادي في مشاركون التالميذ العلمي النادي في مشاركان التلميذان العلمي النادي في مشارك التلميذ

 الباحثات مبدعات في عملهن                     . عملهما في الباحثتان مبدعتان                         . عملها في الباحثة مبدعة  

 المخترعون حريصون على خدمة وطنهم المخترعان  حريصان على خدمة وطنهما المخترع حريص على خدمة وطنه. 

 
 

  حول الفاعل في الجمل التالية  إلى المثنى والجمع وغير مايلزم -3  
 

 الجمع المثنى الجملة
 تدرس التلميذات بجد ونشاط ونشاط تدرس التلميذتان بجد تدرس التلميذة بجد ونشاط 

 يجتهد المخلصون في عملهم يجتهد المخلصان في عملهما  يجتهد المخلص في عمله 

 تخلص المعلمات في عملهن  تخلص المعلمتان في عملهما  تخلص  المعلمة في عملها 
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 : رکنيها وأحد يلي، ما جملة كل نوع أبين -4
 

 الركن الثاني األولالركن  الجملة نوع الجملة

 العالمان أهدى فعلية للوطن. إنجازهما العالمان أهدى

 شاهد الكون  اسمية  .تعالى هللا عظمة على شاهد الكون
 محبات المؤمنات اسمية . للخير محبات المؤمنات

 المتعلمون شارك فعلية . االبتكار مسابقة في المتعلمون شارك

 مكانة ارتفعت فعلية . الدول بين الكويت مكانة ارتفعت

 فخوران الفائزان  اسمية .بإنجازهما فخوران الفائزان
 مقدرون المؤمنون اسمية .تعالى هللا لنعم مقدرون المؤمنون

 

 وظف الكلمات التالية في جمل من إنشائك بحيث تكون مفعوال به   -5
 كتب عمر إعالنًا           إعالن :

 حفرت اللجنة الخيرية بئرين           بئران :

 يحترم الناس المخلصين    المخلصون :

 كرمت مديرة المدرسة الفائقاِت        الفائقات :

 شجع المعلم التالميذَ        التالميذ :

 

 يهملى علمن خالل فقرة ت ( يستخدم المهارات الهجائية استخداما صحيحا 3-1-2)

 نون الكلمات التالية بالفتح  -1

 حظ الكلمة المظللة لم يضف في آخرها ألف زائدها ألن  :ال

 :    تنتهي بتاء مربوطة  مفيدةً 

 :    تنتهي بهمزة متطرفها قبلها ألف  سماءً 

 :    تنتهي بهمزة متطرفة على ألف  مبدأً 

 فتًى :   تنتهي بألف لينة مقصورة 

 عًصا:   تنتهي بألف لينة ممدودة 

 عصى فتى مبدأ سماء مفيدة جريء شيء جزء كتاب الكلمة

 عًصا فتًى مبدأً  سماءً  مفيدةً  جريئًا شيئًا جزًءا كتابًأ تنوين الفتح
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 بين سبب كتابة الهمزة المتطرفة في الكلمات التالية  -2
 

 سبب رسم الهمزة  نوع الهمزة الكلمة

 ألن الهمزة متطرفة وما قبلها مفتوح  ألف  أ  د  ـب

ؤ  الهمزة متطرفة وما قبلها مضمومألن  واو  تـنبـُـّ

 ألن الهمزة متطرفة وما قبلها مكسور ياء طاِرئ

 ألن الهمزة متطرفة وما قبلها ساكن سطر ءدف  

 سطر ميناء
 ممدود باأللف ألن الهمزة متطرفة وما قبلها 

 سطر وحوء
 ممدود بالواوألن الهمزة متطرفة وما قبلها 

 سطر بريء
 ممدود بالياءألن الهمزة متطرفة وما قبلها 

 (3-1-3)المعيار

 

 

 

 اكتب ما يلي بخط النسخ مراعيا الرسم الصحيح للحروف   -

 . المسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده        

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

 

 من صور الرحمة خفض جناح الذل للوالدين .    

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

 

 صدق القول فضيلة عظيمة ترضي هللا     

................................................................................................................................................................................................. 
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 المؤمن يواجه متاعب الحياة  في ثبات ؛ لثـقـته بلطف ربه .   

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

     
     
     
     
     
     
     

  (3-3المعيار) 

     
     

   

 

 

بينا مة فيها لحاراكتب ثماني جمل مترابطة عن ا لعاب اإللكترونية  والجوانب المفيدة وا -1

 الطرق الصحيحة الستخدامها.

ا  يعشققققق األطفقققققال فقققققي سقققققن مبكقققققرة األلعققققاب االلكترونيقققققة ،وال يسقققققتطيعون االسقققققتغناء عنهققققق

ي  ،ومققققن فوائققققدها تنميققققة القققققدرات العقليققققة ورفققققع مسققققتوى الققققذكاء  ، وسققققهولة الحصققققول علقققق

فقققي  المعلومقققات مقققن خقققالل شقققبكة المعلومقققات ،  و التواصقققل مقققع األصقققدقاء، ولكقققن  اإلفقققراط

رار ه أضقققرار صقققحية علقققى العقققين والمقققخ  كمقققا أن لقققه أضقققاسقققتخدام األلعقققاب اإللكترونيقققة  لققق

ققققت علقققى الصقققحة النفسقققية كقققاالنطواء وصقققعوبة التعامقققل مقققع األخقققرين  كمقققا أنهقققا تضقققيع الو

لقققى عممقققا يقققنعكس بالضقققرر علقققى التحصقققيل الدراسقققي فيجقققب علقققى اللوالقققدين االنتبقققاه والعمقققل 

لكقققم راع "ك -عليقققه وسقققلم صقققلى هللا  -تنظقققيم اسقققتخدام مثقققل هقققذه األلعقققاب فكمقققا ققققال رسقققول   

 وكل راع مسؤول عن رعيته ( .فاالعتدال مطلوب في استخدام مثل هذه اإللعاب . 

_______________________________________________ 

أعرف أن الحروف التي تنزل عن السطر مجموعة في الكلمات 

 التالية :    ) نصلي شروق جمعه (

 ـهـ  ع  غم    ج ح خو ق     ر ز   س شل ي   ص ض ن  
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 التي وكياتالسل موححا الوطنية، االحتفاالت في مشاركتي عن مترابطة جمل أكتب ثماني -2
 .صحيحا استخداما الربط أدوات مستخدما لوطني، الصادق حبي تعکس

  

ب حر عن االحتفاالت باألعياد الوطنية في كل عام من شهر فبراير هي مظهر من مظاهر التعبي

م فع أعاليث أرالوطن واالعتزاز به ،  فذلك أنا دئما أحب المشاركة دائما في هذه االحتفاالت، ح

يرفي وأرتدي قميصا بألوان علم الكويت و الس ،الكويت عاليا ،وألون وجهي بعلم الكويت 

ذه مسيرات كبيرة تضم أبناء الوطن، ثم نتوجه إلى شارع الخليج العربي،  محافظا في ه

 .  االحتفاالت على نظافة الشوارع، وعدم العبث بالمرافق العامة وعدم أزعاج األخرين

___________________________________________ 

 

 التي لسلوكياتا جمل أبين خاللها ثمان أكتب -.  التقدم إلى والسبيل العقول نور العلم -۳
 الربط وأدوات الترقيم، عالمات مستخدما ولوطني، لي تحقيق التقدم و العلم طلب على تعينني

 .المناسبة

ا لذلك أن ؛التقدم واإلرتقاء  هو سبيل  ينير الطر يق ويهدي إلى الخير  العلم مصباح العقول

كل الحرص على طلب العلم , وسبيلي في ذلك هو الحرص على متابعة دروسي  صيحر

 باهتمام، واإلنصات إلى توجيهات معلمي  واستشارتهم فيما اقرأ في أوقات فراغي .

إلى  ن المهدم على طلب العلم فقال : "اطلبوا العلم  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقد حثنا الرسول 

لتسلح ي في اطان وتزدهر ، لذا من واجبي تجاه وطني أن أبذل كل جهدتبنى األواللحد"، فبالعلم 

 ألسهاهم في بنائه وتقدمه . ؛ بالعلم 

_______________________________________ 

 مراعيا ئدته،وفا اختراعه، مبينا الكويتيين أحد المخترعين عن مترابطة ثمان جمل اكتب -4

 : اآلتية الترقيم عالمات استخدام
 

بفوزه  استطاع المخترع الكويتي الدكتور احمد نبيل من تحقيق إنجاز عظيم لوطنه الكويت ،
يرفع وبجائزة نجوم العلوم، بعد اختراعه منظار طبي ذاتي التنظيف ، يوفر الوقت والجهد 

تراع عن هذا االختراع أفضل جراحي العالم أنه اخ المستوى السالمة ويحمي من العدوة ،ق
ت لمجاالأثبت الدكتور الشاب إن الشباب الكويت قادر على المنافسة في شتى اعبقري، وبذلك 

يت الكو فهو نموذج مشرف للكويت ، رفع اسمواالرتقاء بمستوى وطنهم نحو التقدم واالزدهار.
 عاليا في المحافل الدولية .

______________________________________ 
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 ستخداما مراعيا مترابطة جمل ثماني عنها كتباو ،كحول من الكون في طبيعية ظاهرة رختا -5 

 .المناسبة الترقيم عالمات

ية لكون وحماان هذا لم يخلق هللا تعالى شيئاً في هذا الكون إالا وكان له دوٌر فاعٌل في المحافظة على اتزا 

يَاحَ ؛ فخلق هللا الرياح الوجود اإلنساني  ِسُل الِرا ُ ال ِذي يُر   فِي الس َماء َكي َف بًا فَيَب ُسُطهُ يُر َسَحافَتُثِ  قال تعالى: ))َّللا 

ُرُج ِمن  ِخاَلِلِه فَإِذَا أََصا َق يَخ  عَلُهُ ِكَسفًا فَتََرى ال َود  تَب ِشُروَن َشاء ِمن  ِعبَاِه َمن يَ َب بِ يََشاء َويَج  ِدِه إِذَا هُم  يَس 

 ،ولنباتاتانقل مادة اللقاح بين ،والمحافظة على درجة حرارة األرض فوائد عظيمة ، أهمها  وللرياح*((

سبحان ئي ، ف؛ فيقل التلوث البي لرياح مصدر من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفةأن ا اكم ،نزول المطر

 الخالق العظيم

______________________________________ 

قيقه ل تحة أبين فيها أهمية وجودهدف في حياتنا ،موححا سبأكتب ثماني جمل مترابط -6

 مستخدما عالمات الترقيم،وأدوات الربط المناسبه .
 

 ه . وهدفي لإن إنسان يعيش دون هدف يسعى إلى تحقيقه ، هو بال شك ال يشعر بقيمة الحياة التي وهبها هللا

وطني  أخدمحتى  أكون مواطنا صالحا  خفف آالمهم ؛أعالج المرضى وأأن أكون طبيبا  في هذه الحياة 

ثم  ن متاعب،جتهاد والمذاكرة والصبر على ما أواجهه مإال بااليكون ال وتحقيق هدفي  وأساهم في نهضته،

ثقة لتحلي بالا هاد، ثم فتحقيق األهداف ال يكون بالتمنى إنما بالجد واالجت ‘على هللا وطلب التوفيق منه التوكل 

  _________________________________________بالنفس.  

الترقيم،  ماتعال واستخدام القصة ، عناصر توفر مراعيا يلي، ما بها تكمل أحداثا تخيل -7

 :سليما استخداما الربط وأدوات
 أهميقةب للتوعيقة حملقة تنظقيم فقي عضقوا ألكقون رشقحني أنقه العزيقز معلمقي أبلغنقي الدراسقية، األيقام أحد في

  فشعرت القراءة،

ة هبت لمقابلذثم  بالسعادة الغامرة ؛ لثقة معلمي في  كما شعرت  بشيء من القلق، ولكني بدأت أرتب أفكاري .

لققراء، بأهميقة ا أعضاء الحملة ،وقمنا برسم خطة الحملة التي ستبدأ مقن إذاعقة المدرسقة، ومطويقات توعويقة

اد أعقداد رو الل فتقرة قصقيرة بقدأتومواقع التواصل االجتمقاعي الخاصقة بالمدرسقة ،وبقدأت الحملقة وفقي خق

، مقن جهقد بقه مكتبة المدرسة في ازدياد كبير وشعرت حينها بالسعادة ؛ لما قمنا بقه وأثنقى المعلقم علقى ماقمنقا

بنقاء  يفقفقررت أن أقوم بنشقر القوعي بأهميقة الققراء ة خقارج المدرسقة إيضقا ؛لمقا للققراءة مقن أهميقة كبيقرة 

 عقولنا وثقافتنا.

___________________________________________ 
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 :الصحيحة لكتابةوا ا حداث وترتيب القصة، عناصر مراعيا مترابطة جمل ثماني من خيالية قصة أكتب -8

ً  هرب ثم المنازل، احد من اللحم من قطعة سرق كلب هناك كان  ضيرك الكلب اخذ ، مسرعا

 قطعة بأكل هناك ويستمتع منزله، الي ليصل عبوره وحاول النهر الي وصل حتي ويركض

ً  هناك أن فظن الماء، في صورته انعكاس فوجد النهر الي الكلب نظر اللحم،  يحمل آخر كلبا

 ان مجردوب الكلب، هذا فم من اللحم قطعة يأخذ أن الطماع الكلب فقرر اللحم، من اخري قطعة

 اللحم ةقطع وخسرالكلب النهر، مجري في وتسير فمه من تقع اللحم بقطعة اذا الماء وجهه لمس

 . وجشعه طمعه بسبب

______________________________________ 

 استخدامها الترقيم عالمة

 .المتصل المعني ذات الجمل بين ،

 المعني التامة الفقرة أو الجملة نهاية في .

 .القول بعد :
 .االستفهام جملة نهاية في ؟

 .االعتراضية الجملة بينها توضع -    -

 .لألولى سبب ثانيتهما جملتين بين ؛

 .بنصه المنقول الكالم بينها يوضع "   "
 ..زن،الح أو الفرح، أو كالتعجب،: االنفعال أو التأثر على الدالة الجملة نهاية في !
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 االختبار ا ولنموذج 

 أوال القراءة والمشاهدة  

 2                                                                        ( 1 -2المعيار ) 

ِض  الس َماَواتِ  َخل قِ  فِي ن  )إ َر  تاَِلفِ  َواأل  ِري تِيال   كِ َوال فُل   رِ َوالن َها الل ي لِ  َواخ  رِ ا فِي تَج   يَن فَعُ  بَِما ل بَح 
ُ  أَن َزلَ  َوَما الن اسَ  يَا َماء   ِمن   الس َماءِ  ِمنَ  َّللا  َ  بِهِ  فَأَح  ضَ األ  تِهَ  بَع دَ  ر   َداب ة   ُكلاِ  ِمن   افِيهَ  َوبَث   اَمو 

ِريفِ  يَاحِ  َوتَص  رِ  َوالس َحابِ  الراِ َر   الس َماءِ  بَي نَ  ال ُمَسخ  ِقلُونَ  م  ِلقَو   ت  آَلَيَا ِض َواأل   [.4]﴾ يَع 

 حدد الغرض الرئيس لآل يات الريمة 

 التعرف على مظاهر الطبيعة  -            اإليمان با  وحدهالدعوة إلى  -

 2                                                                            ( 2-2المعيار ) 

 كانتہاء سرعةب تنتهي السيئة فالصداقة أنواع وللصداقة ، عظيمة ودينية وأخالقية، إنسانية، قيمة الصداقة
 اكتساب افعلين ، جميلة الحياة تجعل فهي الجيدة الصداقة تكون عكسها وعلى الصابون، أو الماء فقاعة

 لك أقل يقك،صد من لي قل:" قالوا وقديمة لصديقه مرأة الصديق ألن الصديق؛ اختيار نحسن أن و األصدقاء،
 (عداوة إلى الصداقة انقلبت الصديق اختيار نحسن لم إذا فإننا ،"أنت من
 

 اطرح سؤاال عن محمون النص باستخدام أداة االستفهام ) ما (. -

 ما أنواع الصداقة ؟ -  

 لألبياتأكمل لتكون الفكرة الرئيسة  -

  سيئة وجيدةالصداقة أنواع  -

 2                                                                                    (2-6المعيار )

 لمعروفا القرشي الحزم بن الدين عالء الحسن أبو هو والمسلمين، العرب علماء من كبير عالم
 ق،دمش في الطب درس فيلسوف، طبيب هو.  القاهرة في وتوفي دمشق، في ؤلد النفيس، بابن
 في رىالصغ الدموية الدورة بنظرية وجاء ونقدها،( أخطاء) جالينوس إلى تطلع من أول وكان
 والعالم سنة، بثالثمائة اكتشافها إلى( سرفيتوس) األسباني العالم فسبق عشر؛ الثالث القرن

 . سنة بأربعمائة(  هارفي)  اإلنجليزي
 
 حدد إنجازا ورد بالنص . - 

 اكتشف ابن النفيس نظرية الدورة الدموية الصغرى فب القرن الثالث عشر  - 
 ما انطباعك تجاه ماحققه ابن النفيس؟ - 

 .أشعر باإلجاب والفخر بشخصية ابن النفيس  - 
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 2                                                                                      (2-7المعيار )

 ارواتحا حولها من يحدث كل ما رصد في العين بعمل تقوم آلة اختراع في العلماء بعض فكر
 القرن حتى الطوي ينتظر أن العالم على وكان ، الصعوبة بالغة البداية في األمور وكانت ، طويال
 مثل بعضهم ونجح ، تصوير آلة لتصنيع محاوالت وهواة علماء بذل فقد ، عشر التاسع

 . واضحة تكن لم الصور لكن ، «بابتسکا»
 
 . في النص ة وردتحدد معلوم -

 
 (يد العالم )بابتسكا بدأت أول محاولة لصنع آلة التصوير في القرن التاسع عشر على

 
 حدد مصدر المعلومة  -

 شبكة المعلومات 

 5                                                                          (2-3-1المعيار )

 اهيةكر   (   وداد  ضد كلمة ) -              شك             مرادف كلمة )ريب  ( -

 قـيمة (      قـيــم مفرد كلمة )    -

 .(  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائك       َخلَقَ وظف كلمة )      -

 .   َخلََق هللا اإلنسان في أحسن صورة

      .                                                              َخلََق الثوب

 (  َشعَرَ امأل الفراغ بتصريفين مختلفين لكلمة )    -

 وفارس شاعرعنترة ابن شداد   -

 عظيمة  شعيرةالحج  -

 3                                                                             (2-3-2المعيار ) 

 حع خطا تحت الكلمة التي أحافت للتعبير جمال  -1

 الكويت      صدر على أوسمة المخترعين إنجازات

 .حدد داللة الكلمة التي تحتها خط  -2

   تحصى ال هللا نعم

 حصرهاعدها والكثيرة اليمكن  هللا أن نعم  على تدل

 حول التعبير الحقيقي إلى تعبير خيالي. -3
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 التعبيرالحقيقي:  أنبتت األرض بعد نزول المطر   -

 : أحيا هللا األرض بعد موتها التعبير الخيالي

 8                                                                                  (3-1-1المعيار ) 

 امأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين  -1  

 )  فعل أمر (              ما.والديك اساعد  - 

 التجربة.           ) فعل ماض  (أنجزا العالمان  -

 فعل مضارع ( )              .القانون يحترمنهن  -

 

 حول الجملة التالية إلى الجمع وغير مايلزم . -2

 المواطن مخلص في عمله.  

 المواطنون مخلصون في عملهم .

 

 بين نوع الجملة التالية وحدد ركنيها  -3

 الركن الثاني الركن األول  نوعها الجملة

 عاد أخي اسمية أخي خالد عاد من السفر

 

 .حول الفاعل في الجملة التالية إلى المثنى وغير مايلزم  -4

 يدافع الجندي عن وطنه . 

 يدافع الجنديان عن وطنهما.

 مفعوال به نفي جملة من إنشائك بحيث تكو ( قصيدتان ) وظف كلمة -5

 قصيدتينألقى الطالب  -
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 6                                                                           (2- 1 -3المعيار )

 اكتب مايملى عليك  -

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

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

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

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

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

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

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

 2                                                                                (3-1-3المعيار )

 بخط النسخ : اكتب مايلي

 . العمل الخيري حق للفقراء في رزق المقتدرين   

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

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

 8                                                                                 (3 -3المعيار ) 

 اكتب في واحد من الموضعين التاليين :-

 مراعيا ائدته،وف اختراعه، مبينا الكويتيين أحد المخترعين عن مترابطة ثمان جمل اكتب  -1

 . الترقيم عالمات استخدام
 

 التي لسلوكياتا جمل أبين خاللها ثمان أكتب -.  التقدم إلى والسبيل العقول نور العلم -2

 الربط وأدوات الترقيم، عالمات مستخدما ولوطني، لي تحقيق التقدم و العلم طلب على تعينني
 .المناسبة

ا لذلك أن ؛التقدم واإلرتقاء  هو سبيل  ينير الطر يق ويهدي إلى الخير  العقول العلم مصباح
ص كل الحرص على طلب العلم , وسبيلي في ذلك هو الحرص على متابعة دروسي يحر

 باهتمام، واإلنصات إلى توجيهات معلمي  واستشارتهم فيما اقرأ في أوقات فراغي .
إلى  ن المهدم على طلب العلم فقال : "اطلبوا العلم  -لم صلى هللا عليه وس -ولقد حثنا الرسول 
لتسلح ي في اتبنى األوطان وتزدهر ، لذا من واجبي تجاه وطني أن أبذل كل جهداللحد"، فبالعلم 

 ألسهاهم في بنائه وتقدمه . ؛بالعلم  
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 نموذج االختبار الثاني
 أوال : القراءة والمشاهدة :

 2                                                                                     (1 - 2المعيار )

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكل ِ ُسنبُلَةٍ  ثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ائَةُ َحبٍَّة ۗمَّ ُ   م ِ َوَّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم )يَُضاِعُف ِلمَ  ِ ثُمَّ ََل يُتْبِعُوَن َما  (261ن يََشاُء ۗ َوَّللاَّ الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (261) َرب ِِهْم َوََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ أَنفَقُوا َمنًّا َوََل أَذًى ۙ لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعندَ 

 

 حدد الغرض الرئيس لآليات الكريمات : -1

 َمن  وال أذىون الحث على اإلنفاق في سبيل هللا د -عدم اإلسراف في إنفاق المال            -   

 

 2                                                                                  (  2- 2المعيار )

 يققققققققققققا أيهققققققققققققا لبحققققققققققققر قققققققققققققل لققققققققققققي

  

 حقققققققققققققققققققديث أهقققققققققققققققققققل السقققققققققققققققققققفينة 

 حققققققققققققققققين انبققققققققققققققققرى للصققققققققققققققققواري 

  

 رجقققققققققققققققققققال هقققققققققققققققققققذي المدينقققققققققققققققققققة 

 وأبحقققققققققققققققققققروا فقققققققققققققققققققوق مقققققققققققققققققققوج  

  

 مثقققققققققققققققققققل الجبقققققققققققققققققققال المكينقققققققققققققققققققة 

 مستخدما أداة االستفهام ) كيف ( مضمون النصاطرح سؤاال عن  -   

 كيف كانت حياة األجداد ؟ 

 لتكون الفكرة الرئيسة للنص   الفراغ  أكمل -

  الرزق للحصول على  كافحوا األجداد 

 2                                                                                  (2-6المعيار )

 عن الكيمياء في نوبل جائزة علي زويل أحمد حصل1999أكتوبر سنة 21 الثالثاء يوم في

 يائيةالكيم للتفاعالت ودراسته الفيمتوثانية بسرعة تعمل الطيف لتحليل لكاميرا اختراعه
 دخلولي الكيمياء، في نوبل بجائزة يفوز وعربي مصري عالم أول بذلك ليصبح باستخدامها،

 داخل لذراتا حركة مراقبة من لتمكنه تدركه أن تتوقع البشرية تكن لم جديد زمن في كله العالم
  .الكيميائي التفاعل أثناء الجزيئات

 حدد إنجازا ورد بالنص . -

 حصل أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya262.html
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 أحمد زويل ؟ما انطباعك تجاه ماحققه  -

 أشعر بالفخر لحصول عالم عربي على جائزة نوبل 

 2                                                                                   ( 7 - 2)المعيار  

 لغزوا وقوات الكويتية المقاومة بين م 1991 فبراير 24 في وقعت التي القرين بيت معركة

 كويتيا شابا عشر تسعة المعركة هذه قاد وقد ، صورها أبهى في الوطنية الوحدة جسدت الغاشم
 . الغادر المحتل مقاومة في الكويتي الشعب والدور الوطنية للوحدة مثاال قدموا

 .المعلومة الواردة بالنص  -1

 تحول بيت القرين إلى متحف   -

 1991فبراير 24وقعت معركة بيت القرين في -

 حدد مصدر المعلومة  -2 

 كتاب االجتماعيات     

 5                                                                         (2-3-1المعيار )

 قيةن  (   ملوثة   ضد كلمة ) 2-               مختلفة       ( متباينةمرادف كلمة ) -1

 أفئدة (       فؤادكلمة )   جمع  -3

ـع  وظف كلمة )      -4 فـ   .(  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائك      د 

 .َدفَــَع المشتري المال -

 المعلم الطالب إلى اإلجابة.   َدفَــعَ  -

 (  ق ـد ر  امأل الفراغ بتصريفين مختلفين لكلمة )    -5

 هللا قادر على كل شيء . -

 يحظى الطالب الهذب بتقدير معلميه -

 3                                                                                  (2-3-2المعيار ) 

 حع خطا تحت الكلمة التي أحافت للتعبير جمال  -1

 لنا الطريق . تضيءنصائح العلماء 

 حدد داللة الكلمة التي تحتها خط . -2

 باللصتدل على السرعة في اإلمساك            الشرطي على اللص انقض
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 يحقيقإلى تعبير  الخياليحول التعبير  -3

 ال يستوي الكافر والمؤمن عند هللاالتعبيرالحقيقي:   -

 ال يستوي األعمى والبصير عند هللا   :  التعبير الخيالي

 

 ثانيا: الكتابة 

 8                                                                                (3-1-1المعيار )   

 امأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين  -1  

 )  فعل أمر (                 عملكم بإخالص أدوا  - 

 ) فعل ماض  (     في شتى المجاالت  برعواالمسلمون  -
 ) فعل مضارع (                  .القانونون يحترم مه -

 

 مايلزم .حول الجملة التالية إلى المثنى وغير  -2

 المهندس صمم مشروعه  

 المهندسان صمما مشروعهما

 
 بين نوع الجملة التالية وحدد ركنيها  -3

 الركن الثاني الركن األول  نوعها الجملة

 طالب ألقى فعلية ألقى القصيدة طالب بارع 

 
 .وغير مايلزم  الجمع  حول الفاعل في الجملة التالية إلى -4

 أنجز العالم التجربة

 أنجز العلماء التجربة

 ( في جملة من إنشائك بحيث تكون مفعوال بهالمكتبة   وظف كلمة ) -5

 زار التالميذ المكتبة  -
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 6                                                                               (2- 1 -3المعيار )

 اكتب مايملى عليك  -

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

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

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

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

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

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

 

 2                                                                                 (3-1-3المعيار )

 النسخ :اكتب مايلي بخط 

 باألثر الطيب ترضي ربك وتسعد غيرك      

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

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

 8                                                                                     (3 -3المعيار ) 

 اكتب في واحد من الموضعين التاليين :-

 التي وكياتالسل موححا الوطنية، االحتفاالت في مشاركتك عن مترابطة جمل كتب ثمانيا -1
 .صحيحا استخداما الربط أدوات مستخدما ،لوطنك الصادق حبك تعکس

 

بينا مة فيها لحاراكتب ثماني جمل مترابطة عن ا لعاب اإللكترونية  والجوانب المفيدة وا -2

 الطرق الصحيحة الستخدامها.

ب حر عن االحتفاالت باألعياد الوطنية في كل عام من شهر فبراير هي مظهر من مظاهر التعبي

م فع أعاليث أرالوطن واالعتزاز به ،  فذلك أنا دئما أحب المشاركة دائما في هذه االحتفاالت، ح

يرفي الكويت عاليا ،وألون وجهي بعلم الكويت ، وأرتدي قميصا بألوان علم الكويت و الس

ذه ات كبيرة تضم أبناء الوطن، ثم نتوجه إلى شارع الخليج العربي،  محافظا في همسير

 .  االحتفاالت على نظافة الشوارع، وعدم العبث بالمرافق العامة وعدم أزعاج األخرين
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 نموذج االختبار الثالث

 أوال القراءة والمشاهدة 

 2                                                                        (  1 -2المعيار ) 

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ إَِّلَّ اْلُمتَِّقيَن )  يَْوَم َوََّل أَنتُْم يَا ِعبَاِد ََّل َخْوٌف َعلَْيُكُم الْ (67اْْلَِخَلَّ

اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجكُْم  (69) الَِّذيَن آَمنُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسِلِمينَ  (68)تَْحَزنُونَ 

ن ذََهٍب َوأَْكَوابٍ  (70) تُْحبَُرونَ   ۖ َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْْلَنفُُس َوتَلَذُّ اْْلَْعيُُن ۖ يَُطاُف َعلَْيِهم بِِصَحاٍف م ِ

 (71) َوأَنتُْم فِيَها َخاِلُدونَ 

 حدد الغرض الرئيس من اآليات الكريمة 

 تقديم النصيحة للصديق  -بيان اهمية الصحبة الصالحة                         -

 

 2                                                                                 (2-2المعيار )

 يتم متعددة ومناسبات أحداث فهناك ، واألصدقاء والجيران األهل بتقارب الكويتي المجتمع يتمتع

 أحداثب احتفال وهي"  النون"  مناسبة منها فنذكر ، أسرة كل إمكانيات بحسب بها االحتفال

 في"  النون"  تقام ما وعادة ، لطفل األولى المشي خطوات أو ، لطفل سن أول كظهور بسيطة

 . والجيران واألقارب األهل أطفال لها ويدعي الظهر بعد فترة

 اطرح سؤاال عن محمون النص مستخدما أداة االستفهام ) ما ( -

 بم يتمتع المجتمع الكويت؟

 

 أكمل الفراغ  لتكون الفكرة الرئيسة للنص   -

  متقارب تجمعه مناسبات عديدةمجتمع المجتمع الكويت 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya71.html
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 2                                                                                      (2-6المعيار)

 عروشا مثقف(  ۱۹۹۰)  يونيو 17 في وتوفي ،(۱۹۲۳)  مواليد من العدواني مشاري أحمد" 

 يالوك وعين ، القبلية المدرسة في مدرسا وعمل ، الشريف باألزهر التحق ، كويتي وأديب
 لوطنيا المجلس تأسيس في مشاركته إنجازاته ومن ، المعارف بوزارة الفنية للشؤون مساعدا
 اللغة إلى قصائده من عدد وترجمت ، اسمه فخلد الوطني النشيد ألف وقد ، واآلداب للثقافة

 " واإلسبانية والفرنسية اإلنجليزية
 بالنص .حدد إنجازا ورد  -

 آلداب مشارك أحمد مشاري العدواني في تأسيس المجلس الوطني للثقافة وا -

 ألف النشيد الوطني فخلد اسمه. -

 أحمد زويل ؟ما انطباعك تجاه ماحققه  -

 ممتن لما قدمه الشاعر واألديب أحمد مشاري العدواني

 2                                                                                   ( 7- 2المعيار )

 تتكامل نهام واحدة كل ، والنجارة الحدادة بمهنة ارتبطت التي السفن صناعة مهنة وهي القالفة،
 كبير كانو الشجرة، جذع من وإزالته اللحاء قلف يعني عربي لفظ والقالفه. المهن من غيرها مع

 الخشبية احاأللو بتسوية ويقوم السفينة يصنع من والقالف المهندس، أو األستاذ يسمي القالفين
 .وتقطيعها

 .المعلومة الواردة بالنص  -1

 البوم والبغلة سفينتان للنقل البحري    -

 من أنواع السفن الجلبوت والسنبوك والشوعي  -

 القالف من يصنع السفن     -

 5                                                                     (2-3-1)المعيار   

 ضرارأ  (  فوائد   ضد كلمة ) 2-               أتعبها      (أنهكهامرادف كلمة ) -1

 سنابل(      ُسن بُل  كلمة )  جمع  -3

 (  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائك .  َوقــَعَ وظف كلمة )   -4

 .َوقََع ما كنت أنتظره -



29 
 

 .َوقََع  ورق الشجرة -

 

ل م   امأل الفراغ بتصريفين مختلفين لكلمة ) -5  (  س 

 السـالم على إفشاء -صلى هللا عليه وسلم  -حثنا الرسول  -

 . كأس البطولة    مـسلـت عمت الفرحة الالعبين عند  -

 3                                                                                    (2-3-2المعيار ) 

 حع خطا تحت الكلمة التي أحافت للتعبير جماال . -1

 العالم  رئة إن األشجار هي

 حدد داللة الكلمة التي تحتها خط . -2

 المطر . انهمر

 تدل على كثرة المطر.

 . الخيالي إلى تعبير حقيقيحول التعبير  -3

 :بعض الناس قلوبهم كالحجارة.  التعبير الخيالي

 بعض الناس قلوبهم قاسية .التعبيرالحقيقي:   -

 ثانيا الكتابة:

 8                                                                                (3-1-1المعيار )   

 امأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين  -1  

 )  فعل أمر (                . في نهضة وطنكن ساهمن - 

 ) فعل ماض  (                  . المرضى  عالجنالطبيبات   -

 ) فعل مضارع (                  .في المسابقة  يشاركان  امه -

 وغير مايلزم . حول الجملة التالية إلى الجمع -2

 البنت تساعد أمها في أعمال المنزل. 

 البنات يساعدن أمهاتهن في أعمال المنزل

 بين نوع الجملة التالية وحدد ركنيها -3

 الركن الثاني الركن األول  نوعها الجملة
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 شاهد الكون اسمية .تعالى هللا عظمة على شاهد الكون

 

 

 .وغير مايلزم   المثنى حول الفاعل في الجملة التالية إلى -4

  .كرم المعلم تالميذه الفائقون

 .كرم المعلمان تالميذهما الفائقون

 ( في جملة من إنشائك بحيث تكون مفعوال به المصابون وظف كلمة )   -5

 عالج الطبيب المصابين -

 6                                                                                   (2- 1 -3المعيار )

 اكتب مايملى عليك  -

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

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

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

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

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

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

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

 (3-1-3المعيار)

 اكتب مايلي بخط النسخ :

 مع التبذير القليل مع التدبير أبقى من الكثير    
................................................................................................................................................................................................. 

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

 8                                                                                   (3 -3المعيار ) 

 اكتب في واحد من الموحعين التاليين : -

 تخداماس مراعيا مترابطة جمل ثماني عنها كتباو ،كحول من الكون في طبيعية ظاهرة رختا -1

 .المناسبة الترقيم عالمات

قه بل تحقيهدف في حياتنا ،موححا س فيها أهمية وجود تبينكتب ثماني جمل مترابطة ا -2

 مستخدما عالمات الترقيم،وأدوات الربط المناسبه .
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 ه . وهدفي لإن إنسان يعيش دون هدف يسعى إلى تحقيقه ، هو بال شك ال يشعر بقيمة الحياة التي وهبها هللا
وطني  أخدمتى  أكون مواطنا صالحا ح خفف آالمهم ؛أعالج المرضى وأأن أكون طبيبا  في هذه الحياة 

ثم  ن متاعب،جتهاد والمذاكرة والصبر على ما أواجهه مإال بااليكون ال وتحقيق هدفي  وأساهم في نهضته،
الثقة بالتحلي   هاد، ثمفتحقيق األهداف ال يكون بالتمنى إنما بالجد واالجت ‘التوكل على هللا وطلب التوفيق منه 

 بالنفس.  
 

 

 اإلمالءقطعة 

 طؤ،ن تبااإلدمان شقاء وداء ال برء منه إال باالبتعاد عن المخدرات بشتى صورها دو 

عية وقد كاد اإلدمان في وقت ما أن يتحول وباء لوال تكاتف المجتمعات ضده، وتو

  .الشباب بمفاسده واعتبار قضيته جزءاً من األمن القومي وليس أمًرا طرئًا 

 

 


