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 سلسلة المعالي    
                                                          

 

 الخامسالصف  
 

 الدرجات                                   االختبارمحتوى 
 (  2)                                                           .الغرض من النص   ( 1ـ  2) املعيار 

 (   2  )                                       .طرح سؤال ـ الفكرة الرئيسة  ( 2ـ  2) املعيار 

 (   2 )                         .موقف أو انجاز من النص  ـ  الانطباع  ( 6ـ 2) املعيار 

 (  2  )       .      معلومة أو فكرة من النص ــ مصدر املعلومة  ( 7 ـ2) املعيار 

                                          (   5  )                                           .                 الثروة اللغوية ( 1ـ  3ـ  2) املعيار 

 (   3)                                                              .التذوق الفني  ( 2ـ  3ـ  2) املعيار 

 (  8)                                                              . قواعد النحو  ( 1ـ  1ـ  3) املعيار 

 (   6)                                                                          .إلامالء  ( 2ـ  1ـ  3) املعيار 

 (  2 )                                                                  . خط النسخ( 3ـ  1ـ  3) املعيار 

 (  8  )                                                                                التعبير  ( 3ـ  3) املعيار 

  درجة 04:   الدرجة النهائية                                                                                            

 ( م  9191ـ  9102)  األولـ مراجعة شاملة لمعايير اختبار نهاية الفصل الدراسي  

 

 ( م9191ـ  9102الفترة األولى من العام الدراسي ) اختبار حسب التوصيف 

 مع اإلجابة
 إعداد 

  حمادة ماهر/ األستاذ 
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 الخامسمعجم الثروة اللغوية للصف                  ( 1ـ   3ـ  2) المعيار 
 

 الكلمة المترادف الكلمة المترادف الكلمة المترادف الكلمة المترادف
 ريب شك إسراف تبذيرـ إفراط نظير مقابل ـ مثيل يبهر يدهش

 اتقوا اخشوا ـ تجنبوا شيدو بنوا برزت ظهرت الطل مطر خفيف
 فسيح واسع رشاد هداية يتأمل يتفكر ترسيخ تثبيت
 أبدع أتقن ـ أجاد أنهكها أتعبها تبثها ـ ترسلهاتنشرها  دعم مساندة 

 متباينة مختلفة ظمأ  عطش    
 
 

 الكلمة الضد الكلمة المفرد الكلمة الجمع
 صادقين كاذبين نصائح نصحية فراش فرش
 ملوثة نقية عمالء عميل  غزوة غزوات
 نشيط كسول قيم قيمة سورة سور
 تعلمون تجهلون أقوال قول ةحكم حكم
 نجاح فشل جهود دهج فؤاد أفئدة
 يمنح يأخذ هتافات هتاف سنبل سنابل

 وداد كره خزائن خزينة  

 فوائد أضرار نماذج نموذج  
 

 

 بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائك  خلقوظف كلمة  سياقين من إنشائكبمعنيين مختلفين في  دفعوظف كلمة 

 خلق هللا السموات واألرض أوجد دفع الصديق دين صديقه سدد

 العالم اآللةخلق  صنع دفع المعلم التالميذ للتفوق حثـ  شجع

 

 بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائك  وقعوظف كلمة 
 اللعبوقع الطفل أثناء  سقط

  الحقوقع  ثبت
 

 :في كل فراغ مما يأتي ( شعر ) أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة 

 .خاصا به  ......شعارا......ج ـ صمم الفريق                          .قصيدة معبرة  ........الشاعر.......أ ـ ألف 

 .الحج  ...... شعائر...د ـ يعظم المسلمون                   .األم تجاه أبنائها  .....مشاعر.......ب ـ ما أروع 

 :في كل فراغ مما يأتي ( قدر ) اسما مناسبا من تصريفات كلمة  أضع

  كبير في قلوبنا ..........قدر.....ج ـ للوالدين                  .على كل شيء  ........قادر...أ ـ هللا ـ تعالى ـ 

 .هللا عزوجل  ..........ةقدر.....ـ الطبيعة دليل على  د               .الجميع  ......تقدير...ب ـ الذي يتقن عمله ينال 

 :في كل فراغ مما يأتي ( سلم ) ـ أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة 

 .بطاقات الدرجات .......تالماس.......فرحنا بإنجازنا عند ـج       . أرجاء العالم  ........السالم..... ما أروع أن يعم أـ

 . على صالته  ........المسلم..... ـ يحافظ د   . صديقنا المصاب......سالمة...... ـ حمدنا هللا علىب 
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 ( ـ التشبيه والحقيقي داللة الكلمة ـ التعبير الخيالي :  التذوق الفني)           ( 2ـ  3ـ  2) المعيار 

 : يليـ أختار داللة ما تحته خط مما  1

 "فراشا الذي جعل لكم األرض " أ ـ 

 ......................................صالحة الستقرار اإلنسان وراحته.................. تدل على أن األرض

 " ولن تفعلوافإن لم تفعلوا " ب ـ 

 .............................عاجزون..................... تدل على أن الكافرين

 تحصى ج ـ نعم هللا ال 

 ......................................................................كثيرة ال تعد.........................تدل على أن نعم هللا

 للقلوب  نورـ القرآن  د

 .......................................................الطمأنينة والراحة............. تدل على أن القرآن يمنح القلوب

 . المثمرهـ ـ أخدم وطني بعملي 

 ............................................المفيد.................... العملتدل على ( المثمر ) كلمة 

  الثمينو ـ وطني عالمي 

 .........................................................غال ونفيس............... على أن الوطن(الثمين ) كملة تدل 

 . هللا اإلنسان بالعقل ميزط ـ 

 ...................................التفضيل والتكريم........... على( ميز ) تدل كلمة 

 .هللا خلق كل شيء  أبدعك ـ 

 ................................... اإلتقانعلى ..................     (أبدع ) تدل كلمة 

 :أمام التعبير األجمل مما يلي مع بيان السبب ( √ ) ـ أضع عالمة  2

 (      )     .    أ ـ تبقى الكويت وطنا ألبنائها 

 (    √)      .    ب ـ تبقى الكويت أما ألبنائها 

 .................... شبه الكويت باألم.........: السبب 

 (√   )     .     أ ـ تاريخها نور يسطر قصة 

 (     )    .      ب ـ تاريخها مليء باألمجاد 

 .............................................شبه تاريخ الكويت بالنور...........: السبب 
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 : ليأمام التعبير األجمل في كل مجموعة مما ي( √ )  ـ أضع عالمة  3

 (  √. )     أـ البصمة سمة فريدة تميز كل إنسان عن غيره
 (   .         )      ب ـ البصمة تختلف من إنسان إلى آخر

 (      .              )     أ ـ في خلق اإلنسان أشياء عجيبة
    (    √.                      )   ب ـ أبدع هللا خلق اإلنسان

 : أضع خطا تحت الكلمة التي أعطيت التعبير جماال فيما يلي ـ  4

 .الكويت  صدرعلى  أوسمة ـ إنجازات المخترعين(أ 

 . الحياةـ األرض كوكب (ب

 .في سماء الكويت  نجومـ المخترعون ( ج

 :ـ أكتب الكلمة التي أعطيت التعبير جماال فيما يلي في الفراغ 5

 ..............تسعد.............               .ـ نظافة البيئة تسعد قلوبنا( أ 

 .........................أصدقاء.......                 . ـ نحن أصدقاء البيئة ( ب 

 :ـ أقرأ كل تعبير ، و أحدد موطن الجمال فيه ، وأسجله في الفراغ اآلتي 6

 .....................ربشي..........                     .ـ الرياح بشير خير ( أ 

 .........................يداعب.........       .ـ يداعب النسيم أوراق الشجر ( ب 

 . ـ أعبر عن أثر المطر في األرض بتعبير جميل من إنشائي ، وأضع خطا تحت الكلمات التي أعطيت التعبير جماال 7

 .......................................................................................................األرض فتفرحالسماء  تبكي............. ............

 :ـ أختار نوع التعبير المناسب لكل جملة  8

 (  خياليحقيقي  ـ  )               . ـ التلميذة كالنحلة            (  ـ  خيالي  حقيقي)    .      ـ الطفلة جميلة

 (  ـ  خيالي  حقيقي)               . ـ التلميذة نشيطة              (  ـ  خياليحقيقي  )         .ـ الطفلة وردة 

 (  خياليحقيقي  ـ    )  . ـ زرع المحسن الخير في القلوب     (  ـ  خيالي  حقيقي)         .ـ الجندي شجاع

 (  ـ  خيالي  حقيقي)                ـ زرع الفالح األرض       (  خياليحقيقي  ـ  )       . ـ الجندي كاألسد

 (  خياليـ    حقيقي)                   .ـ فاح شذى األزهار      (  خياليحقيقي  ـ  )     . ـ المتسابق كالفهد 

 (  خياليحقيقي  ـ  )          . ـ فاح شذى األخالق الطيبة     (  ـ  خيالي  حقيقي   )   . ـ المتسابق سريع 
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 :ـ أحدد نوع التعبير في الجملة اآلتية  9

 .........تعبير خيالي.......               الكلمة الجميلة نسمة تنعش القلوب 

 .ـ أحول التعبير الخيالي إلى حقيقي والعكس  11

 ـ تصدر الطيور أصواتا جميلة 

 ............................................................................................................................جميلةتغني الطيور بأصوات ..........................

 .ـ المطر يبعث الحياة في األرض 

 .................................... المطر سبب لحياة الكائنات على األرض................................................

 . األم تحمل طفلتها على كتفهاـ 

 ..........................................................األم تحمل وردتها على كتفها.......................................

 . الجندي شجاع في المعركةـ 

 ..............................................................................كالفهد في المعركة الجندي...........................................

 . يطير الطالب فرحا بتفوقهـ 

 .................................................................................................يفرح الطالب فرحا بتفوقه.............................................

 هتافات فرح عانقت السماء ـ 

 .................................................................................................هتافات فرح كانت عالية.............................................

 وتبقى الكويت نهر الخير ـ 

 ................................................................................................. وتبقى الكويت بلد الخير.............................................

 

 ـ األرض خضراء 

 ...............................................................................  األرض باللون األخضر اكتست.............................................

 ـ الطفلة جميلة 

 .................................................................................................   الطفلة كالقمر.............................................

 يزأر الجندي في المعركةـ 

 .................................................................................................   يصيح الجندي في المعركة.............................................

 الكويت لؤلؤة الخليج العربيـ 

 .................................................................................................   الكويت واحدة من دول الخليج العربي.............................................
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 ( قواعد النحو)                        ( 0ـ  0ـ  3)المعيار 

 :وفق الجدول  تيناآلتي تينالجملاـ أصنف كلمات 

 .ـ أبناء الكويت يحرصون على وحدتهم 2.                   ـ صلى الرجل في المسجد 1

 فعل اسم حرف م

 ..........صلى...... ..........الرجل ـ المسجد....... ....................في.................. ـ1

 ..................يحرصون........... ....... أبناء ـ الكويت ـ وحدتهم.... ...................على..................... ـ 2
 

 : ـ أقرأ الجملتين اآلتيين ، ثم أحدد الفعل في كل منهما ، وأبين زمنه2

 زمنه الفعل الجملة

 .......مضارع....... .........يقرأ...... . قرأ محمد سورة البقرةيـ 1

 .....ماض......... ..........أعد........ . أعد هللا ثوابا عظيما للمتقين ـ2

 

 : ـ أمأل كل فراغ مما يلي بفعل ماض مناسب3

 . التالميذ صديقهم في المستشفى.....زار..........ـ  

 . األسرة صالة العيد في المصلى.........أدت.........ـ 

 . وقتا ممتعا .........قضت.......و األسرة إلى البحر ،....ذهبت...........ـ 
 

 .مناسب مضارعأمأل كل فراغ مما يلي بفعل ـ  4

 .أسرتى بحسن خلقي ...... أسعد ......ـ 1

 .المواطن القوانين  ......يحترم......ـ  2

 .على الصالة في وقتها ...... يحرصون......ـ المؤمنون  3

 .الممتلكات العامة  على...... نحافظ......ـ  4

 . القانون  .......يحترمان.......... هماـ  5

 . القانون  ...........يحترمن........ هن ـ 6

 .القانون .............تحترم.......... هيـ  7
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 :مناسب أمرأمأل كل فراغ مما يلي بفعل ـ  5

 .والديك  .....ساعد.....ـ  1

 .السماء يا سلمى  .....تأملي.....ـ  2

 .بعضكم بعضا  .....حترمواا.....ـ  3

 . على القراءة يا أخواتي..... احرصن.....ـ  4

 . القانون  ............احترما........... ـ أيها المواطنان 5

 .القانون   ..............احترمن......... ـ أيتها المواطنات 6

 . القانون   ..............حترميا.............ـ أيتها المواطنة 7

 :ـ أبين نوع كل جملة مما يلي ، وأحدد ركنيها  6

 الركن الثاني الركن األول نوع الجملة الجملة

 .أهدى العالمان إنجازهما للوطن
 .........العالمان...... .........أهدى....... .......فعلية....

 .......المتعلمون..... ...........شارك..... ........فعلية........ .شارك المتعلمون في مسابقة االبتكار
 .ارتفعت مكانة الكويت بين الدول 

 ........مكانة.... ...........ارتفعت... .......فعلية......

 :ـ أصوب الخطأ في الكلمات التي تحتها خط مما يلي  7

 .............المتطوعون...... :الصواب .           الشواطئ  المتطوعينـ نظف 1

 ..............الطالب  .......... :الصواب       .    ليخدم وطنه  الطالب   ـ يجتهد 2

 .............الفتاتان........... :الصواب    .    في المسابقة  الفتاتينـ شاركت  3

 :وأتعاون مع زميلي في تحديد نوعها وركنيها األساسيين  ـ أقرأ كل جملة مما يلي ، 8

 الركن الثاني الركن األول نوع الجملة الجملة

 ......شاهد...... ..........الكون..... ........اسمية.....          .الكون شاهد على عظمة هللا تعالى 

 ..........فخوران.... ...........الفائزان..... ............اسمية...... .الفائزان فخوران بإنجازهما 

 ........مقدرون... ........المؤمنون..... ............اسمية... .المؤمنون مقدرون لنعم هللا تعالى 

 .........محبات... .......المؤمنات.... ...........اسمية... المؤمنات محبات للخير
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  الذي  يكمل معنى الجملة االسمية: ، الخبر                                  الجملة االسمية االسم الذي تبدأ به: المبتدأ 

 ،    بالواو: جمع مذكر سالم    ،   باأللف:  مثنى    ،     بالضمة: مفرد . مرفوعان دائما  المبتدأ والخبر

  بالضمة   :جمع تكسير        ،     بالضمة  :    جمع مؤنث سالم 

 :أجعل الجملة اآلتية للمثنى مرة ، وللجمع مرة أخرى  ـ8

 .ـ التلميذ مشارك في النادي العلمي 

 ..........................................................التلميذان مشاركان في النادي العلمي......................... :ـ المثنى 

 .........................................................التالميذ مشاركون في النادي العلمي......................... :ـ الجمع 

 : أحول الفاعل في الجملة اآلتية للمثنى مرة وللجمع مرة أخرىـ 9

 . ـ نجح المهندس  في توليد الطاقة من الرياح(أ 

 في توليد الطاقة من الرياح المهندساننجح ـ  

 . في توليد الطاقة من الرياح المهندستانـ نجحت 

 . في توليد الطاقة من الرياح المهندسوننجح ـ 

 . في توليد الطاقة من الرياح المهندسات  نجحت ـ 

 

 الفعل في أول الجملة يلزم اإلفراد( الفعل ال تتغير حالته مع الفاعل : ) ملحوظة هامة 

  دائمامرفوع ،     هو الذي يقوم بعمل الفعل:  الفاعل

 مرفوع بالضمة  : ـ مفرد  

 مرفوع باأللف  : ـ  مثنى 

 مرفوع بالواو   : ـ جمع مذكر سالم 

 مرفوع بالضمة: ـ جمع مؤنث سالم 

 مرفوع بالضمة: ـ  جمع تكسير 

 .ـ أحول الجملة التالية إلى المثنى ثم إلى الجمع  11

 تدرس التلميذة بجد ونشاط

                بجد  تانتدرس التلميذ ........: ـ المثنى

 تدرس التلميذات بجد ونشاط .......... :ـ الجمع 
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 :ـ أضع خطا تحت المفعول به فيما يلي  11

 .وفاء له  المعلمـ يقدر المدير 

 .على حسن أخالقهما  الطالبينـ كرم المعلم 

 .في المشروع  العاملينـ كافأ القائد 

 .مشوقة  صةـ قرأت رهف ق

 .على تعاونهم  األصدقاءـ شكر عامر 

 . لفصلـ نظف التالميذ ا

 .في المنزل  العاملةـ ساعدت منال 

 : ـ أختار المفعول به الصحيح بوضع خط تحته12

 .من المكتبة (  كتابينكتابان  ـ ) ـ استعار زياد (أ 

 ( .ـ المخلصون  المخلصين) ـ يحترم الناس ( ب

 (. التنمر  التنمر  ـ ) ـ يرفض المجتمع ( ج 

 :ـ أجعل كل كلمة مما يلي مفعوال به في جملة مفيدة بحسب المطلوب  13

 .......................................................يأكل الطفل الطعام............................ الطعام

 ......................................................قرأ الطالب قصيدتين.............................. (قصيدة ) مثنى 

 ..................................كرم مدير المدرسة المعلمين............................... (المعلم ) جمع 

 منصوب دائما،     هو الذي يقع عليه فعل الفاعل :  المفعول به

 منصوب بالفتحة  : ـ مفرد 

 منصوب بالياء  : ـ  مثنى 

 منصوب بالياء   : ـ جمع مذكر سالم 

 منصوب بالكسرة: ـ جمع مؤنث سالم 

 منصوب بالفتحة : ـ  جمع تكسير 

 : أجعل الكلمات اآلتية مفعوال به في جملة من إنشائيـ  14

 ...........................................................................................................................................أكرم الرجل الجار......................................:الجار 

 ..................................................................................................................................................كتب الطالب الواجب.................................: :الواجب 

 ............................................................................................................................................. قرأ الطالب القصة..................................: :القصة 
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 ( إلمالءا)                             ( 9ـ  0ـ  3) المعيار 

 . بنون زائدة ساكنة ، تنطق في آخر االسم وال تكت: التنوين 

 :أنواعه

 جناٌت   ـ أرٌض ـ  حجارةٌ .             سم تكتبان فوق الحرف األخير من اال ضمتانهو : تنوين الضمـ 

 رحمٍة   ـ  تسامٍح  ـ عطاءٍ .         تكتبان تحت الحرف األخير من االسم  كسرتانهو :  تنوين الكسرـ 

 . ألف زائدةوتضاف بعد الحرف المنون بالفتح فوق الحرف المنون ،  فتحتانترسم :  تنوين الفتحـ 

ا ا   ـ جزءا  رجالا    ـ   كتاباا   ـ   مملوءا

 وال تضاف في الحاالت اآلتية

 (    مفيدةا    ـ  كرةا  ـ  خلوقةا )    مثل         .                                         بتاء مربوطةـ الكلمة المنتهية 

 (  ملجأا    ـ   صفاءا    ـ  بناءا )   مثل         .         زة متطرفة على السطر وقبلها ألفبهمـ الكلمة المنتهية 

 (   ـ    نبأا  خطأا    ـ      مبدأا )  مثل           .                       بهمزة متطرفة على األلفـ الكلمة المنتهية 

ا ـ منتداى  ـ مستشفاى) مثل          (   الممدودة ـ المقصورة )  بألف لينة بنوعيهاـ الكلمة المنتهية   ( فتاى  ـ عصا

 الهمزة المتطرفة

  ترسم حسب حركة الحرف الذي قبلهاـ 

 ( مبدأ  ـ  ملجأ   ـ  نبأ  ـ خطأ ـ يمأل  ـ نلجأ  ـ أنشأ)  مثل   .  ترسم على األلف   فتحالحرف الذي قبلها 

 (  تبوؤ  ـ تباطؤ  ـ تنبؤ  ـ يجرؤ  ـ تهيؤ ـ تكافؤ) مثل  .   ترسم على واو  ضمالحرف الذي قبلها 

 ( شاطئ   ـ  مبادئ  ـ مساوئ  ـ مالجئ ـ موانئ) مثل . ترسم على الياء  كسرالحرف الذي قبلها 

 ( دفء ـ عبء ـ كفء ـ بطء ـ شيء ـ جزء) مثل .  ترسم على السطر  سكونالحرف الذي قبلها 

 .ترسم على السطر( باأللف  ـ بالواو  ـ الياء ) قبلها مد وإذا جاء 

 (  سماء   ـ  جزاء    ـ  علياء  ـ  فناء) مثل   .   بألفـ قبلها مد 

 (  مملوء  ـ  وضوء ـ مخبوء) مثل   .   بالواوـ قبلها مد 

 ( تضيءمريء ـ بريء ـ جريء ـ ) مثل  .   بالياءـ قبلها مد 

 لفتحتنوين الهمزة المتطرفة با

 نبأ  ( :     نبأ  ) شاطئا                           ـ  على السطر ( .      شاطئ  )   ـ  على الياء   

    دفئا(   :    دفء ) تباطؤا                          ـ على السطر ( .    تباطؤ  )   ـ  على الواو  
   % 02إلى % 02والمهارات السابقة وتخصص بنسبة ) الكتاب المقررة وتشمل مهارات ( كلمة  02إلى  02) فقرة من  : اإلمالء 

  درجات للمهارات المقررة ودرجتان للمهارات السابقة 4( من مهارات الفقرة 
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 ( التعبير)                          ( 3ـ  3) المعيار 

 :عالمات الترقيم هي وضع عالمات بين أجزاء الكالم المكتوب لتمييز بعضه عن بعض وأشهر: الترقيم 

 االستخدام الرسم العالمات الرقم

 توضع بين الجمل أو أجزائها المتصلة المعنى ، الفاصلة 0

 توضع بين جملتين تكون إحداهما سببا في األخرى ؛ الفاصلة المنقوطة 9

 توضع في نهاية الفقرة . النقطة 3

 وبين المجمل وتفصليه ، والشيء وأقسامه توضعان بعد قال ، : النقطتان الرأسيتان 4

 توضع في نهاية أسلوب االستفهام ؟ عالمة االستفهام 5

 توضع في نهاية الجمل التعجبية المعبرة عن الفرح أو الحزن ! عالمة التعجب 6

 كالم غيرهماويوضع بينهما ما ينقل بنصه دون تغيير من قرآن كريم أو حديث نبوي أو  "      " عالمة التنصيص 7

 ويوضع بينهما األلفاظ المفصلة المفسرة لما قبلها )     ( القوسان 8

 (الصف الخامس ) نماذج تعبير  

 .أثره على الفرد واجملتمع ، مستخدما أدوات الربط وعالمات الرتقيم  بطة عن خلق من أخالق املسلم مبيناأكتب مثان مجل مرتا ـ1

ألمانة واحدة من أمجل األخالق اليت يتحّلى بها اإلنسان، وهلذا فقد حث عليها اإلسالم، حيث وردت يف الُقرآن الكريم يف عدة مواضع، ا

عكس األمانة اخليانة، وهي ُخلق . وقد ُسمي الرسول الكريم بالصادق األمني، قبل أن ُيصبح نبيًا، وهذا دليل على أنه ُخُلق عطيم الشأن

 .ق العديد من املشاكل بني الناس على ُمختلف معتقداتهمقبيح خيل

 .مبينا الطرق الصحية الستخدامها.ـ أكتب ست مجل مرتابطة عن األلعاب اإللكرتونية واجلوانب املفيدة والضارة فيها 2

وهلا جوانب مفيدة وأخرى ضارة  ،  ، األلعاب اإللكرتونية بالرغم من أنها ممتعة ومسلية، إال أنها تؤثر على الفرد واجملتمع بُطرق متنوعة

والتشجيع على العنف  إضاعة الوقت، ومن أضرارها  ُتشجع على القراءةو وتوسع مدارك العقل   ُتحسن عملية اختاذ القرارمن فوائدها ف

 .  لذلك جيب أن تستخدم باعتدال ويف أوقات الفراغ ، جبانب األثر الكبري على الصحة

، موضحا السلوكيات اليت تعكس حيب الصادق لوطين ، مستخدما أكتب ست مجل مرتابطة عن مشاركيت يف االحتفاالت الوطنية  ـ3

 .أدوات الربط استخداما صحيحا 

لي و لوطننا الكويت حيث تكتسي الشوارع بأعالم الوطن الغا واالنتماءب احلتعبري عن ، فهو واجب وطين  باألعياد الوطنيةن اإلحتفال إ

جيب علينا االجتهاد يف الدراسة حتى لذلك  كذلك متتلىء الشوارع باملسريات واألهازيج الوطنية ، ويتزين األطفال بأزياء علم الكويت،

 .بكل غال ونفس والدفاع عنه نعمل على رفعته وتقدمه  بني دول العامل ، 
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أكتب سبع مجل أبني خالهلا السلوكيات اليت تعينين على طلب العلم وحتقيق التقدم لي ولوطين ، مستخدما عالمات الرتقيم ، ـ  4

 . وأدوات الربط املناسبة

وعاادم تأجياال الواجبااات  ،بالعماال اداااد ، وتنااايم الوقاات  بطاعااة اع عزوجاال ورضااا الوالاادين ، و يتحقااقيف طلااب العلاام  النجااا  

التاازام الدّقااة باملواعيااد، والااذهاب إ  املدرسااة  يف التوقياات ، واالنتباااّ خااالل ااار  املعّلاام وعاادم االنشااغال بااأمور       وأو تأخريهااا ، 

  . والساااااااااعي الااااااااادائم مااااااااان أجااااااااال رفعاااااااااة الاااااااااوطن وتقدماااااااااهوباااااااااذل ادهاااااااااد  أخااااااااارى

 . اخرتاعه ، وفائدته مراعيا استخدام عالمات الرتقيم ـ أكتب سبع مجل مرتابطة عن أحد املخرتعني الكويتيني مبينا 5

املخرتع الكوييت الدكتور املهندس مشاري املطريي ، الذي رفع اسم الكويت عاليا حني منحته إدارة معرض جنيف الدولي لالخرتاعات 

واختارته من بني العديد من املخرتعني من دول  ادائزة الذهبية يف جمال البيئة ناري اخرتاعه تقنية متميزة لتنقية الرتبة امللوثة بالنفط ،

 . العامل املشاركة يف املعرض

 .ـ أختار ظاهرة طبيعية يف الكون من حولي ، وأكتب عنها مثاني مجل مرتابطة مراعيا استخدام عالمات الرتقيم  6

هو ذلك املاء املنهمر من السحاب على شكل  و  يحي ألارض ومن عليها ،، فاملطر هو الذي نعمة عظيمة من نعم هللا عزوجل املطر 

لذلك يجب علينا ، واملوت ، حيث يصيبها القحط والجفاف  قطرات ، ويعتبر انحباس املطر عن ألارض بمثابة كارثة حلت بها

 .  شكر هللا عزوجل على نعمة املطر ، وعدم إلاسراف في استخدام املاء

 .اعيا عناصر القصة وترتيب األحداث والكتابة الصحيحة ـ أكتب قصة خيالية من مثان مجل مرتابطة مر 7

ففزع منه وجرى ولكنه الحظ  ،سموجد القمر يف منتصفها وينار له ويبتفنار إ  السماء وخرج أمحد يتنزّ يف الطرقات،  ليلة من الليالييف 

وطلب منه  .بأنه صديقه وحيبه  خربّ أوعندما نام حلم بالقمر و  شعر أمحد باحلرية الشديدةفالقمر يالحقه يف أي مكان يذهب إليه،  أن

ووضعه يف غرفته وجعله يضحك يف الصورة ومل ه دما استيقظ امحد رسم القمر ولونوعن، أن يرسم له صورة مجيلة ويعلقها يف غرفته الصغرية 

 .خيف منه مرة اخرى
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 درجة 04: الدرجة الكلية                                                        (1)اختبار                                                وزارة التربية                                      

  ساعتين ونصف/ الزمن                           (م 2424ـــــــــ 2402الفترة ألاولى من العام الدراس ي ألاول    )               إلادارة العامة ملنطقة الفروانية  

 ( 5) عدد ألاوراق                                                                       الخامسللصف                     التوجيه الفني للغة العربية                           

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 ( 1ـ  2) المعيار 

ْر ِلي َولِ : " قال تعالى 
ُ
ك

ْ
ِن اش

َ
ُه ِفي َعاَمْيِن أ

ُ
ٰى َوْهٍن َوِفَصال

َ
ُه َوْهًنا َعل مُّ

ُ
ْتُه أ

َ
نَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمل ِ

ْ
ْيَنا إلا ِصيُر َوصَّ

َ ْ
يَّ امل

َ
َوِإن (00) َواِلَدْيَك ِإل

ٰى 
َ
اَك َعل

َ
ِبْع َسِبيَل َجاَهد

َّ
ا ۖ َوات

ً
َيا َمْعُروف

ْ
ن ِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

ُ
 ت

َ
َل

َ
ٌم ف

ْ
َك ِبِه ِعل

َ
ْيَس ل

َ
ِرَك ِبي َما ل

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
يَّ أ

َ
مَّ ِإَ

ُ
يَّ   ُ

َ
ََ ِإَ ا

َ
ن
َ
ْْ أ  َم

 
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
م ِبَما ك

ُ
ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
ْم ف

ُ
 (11) َمْرِجُعك

 :ـ الغرض الرئيس مْ النص السابق 1

                                                 . ألامر باملعروف والنهي عْ املنكر الحث على ـــــــ 

 .بيان أهمية بر الوالديْ وطاعتهما ـــــــــــ   

                                 .الدعوة إَى التواضع وإلاخَلص ــــــ 

 . املتقينإلقاء الضوء على صفات ــــــــــــــ 

 

 ( 2ـ  2) المعيار 

         
ُ
  الكتاَ لغـــــة

ٌ
                    بالضــــاِد  شهيرة

ٌ
 إلانشــــاِد  وجميلة محفوظة

ى وبها                لقولــنـــا     املستقيم اللســــان وهي
 
 ألاجــــداِد  شاعر تغن

     واملراجع الصحائف وبها
ْ

رت  وألاوراِد  والتفسير الفقه في             ُحب 

 : ـ أصوغ سؤالا تؤدي إجابته إَى صياغة الفكرة الرئيسة مستعينا بإحدى أدوات الاستفهام آلاتية1

 (ما  ـ   كيف   ـ  ملاذا  ـ أيْ ) 

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

 .ـ أكمل ما يلي ألكون الفكرة الرئيسة للنص 2

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اللغة العربية 

 

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/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
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 ( 6ـ  2) معيار ال

وقد أنشئت  قرية الشيخ صباح ألاحمد التراُية مْ املعالم السياحية البارزة للكويت ، يتوجه إليها الكثير مْ الزوار ،

برعاية صاحب السمو أمير البَلد الشيخ صباح ألاحمد الصباح حفظه هللا ، وهي تهتم بعرض التراث الشعبي لدولة 

م في منطقة الساملي ، كما  2111الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في أجنحة خاصة لكل دولة وتم افتتاحها عام 

حتفاتات الوطنية والشعبية ، فكانت القرية التراُية بصمة إنجاز في تضم محَلت تجارية ومنتزهات ، وتقام فيها الا 

 .املشاريع السياحية ، ليظل تاريخ ألاجداد قصة ترويها ألاجيال

 . حققه صاحب السمو الشيخ صباح حفظه هللا  إنجازا ورد بالنصحدد أـ 1

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

 .ـ أبين انطباعي تجاه هذا الانجاز العظيم  2

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

 ( 7ـ  2) المعيار 

وجميع " النحاس " بصنع وتلميع القدور املستخدمة في الطبخ  حرفه يدوية عرفها الكويتيون قديما يقوم العاملين بها الصفار

أدوات الطبخ وألاواني املنزلية املستخدمة قديما في البيوت حيث كان الكويتيون قديما يستخدمون ألاواني النحاسية في الطبخ 

صفار الذي يقوم بدوره واملطلية من الداخل بطبقة من القصدير التي مع كثرة استعمالها تزول حيث ترسل قديما إلي ال

 .وقد ورد ذلك في كتاب ملحات من ماض ي الكويت . خرى من الداخل حتى تعود كالجديدةأبتلميعها وتنظيفها وطالئها مره 

  :ـ أحدد معلومة وردت في النص السابق 0

 .ـــ القالفة هي مهنة صناعة السفن 

 .ـ الصفار من يقوم بتلميع ألاواني النحاسية

 .يدوية عرفها الكويتيون قديماـ الخواص حرفة 

 .ألاواني النحاسية ال تزول منها طبقة القصدير ـ 

 :ـ أحدد مصدر املعلومات التي وردت في النص  2

 (كتاب اللغة العربية    ـ   كتاب ملحات من ماض ي الكويت  ـ    شبكة إلانترنت  ـ  جريدة القبس ) 
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 ( 1ـ  3ـ  2) املعيار 

 .............................................................................................   : (    ريب)  مترادف كلمة ـ  0

 .............................................................................................:          (  ملوثة) ضد كلمة ـ  2

 ............................................................................................. :  (  عمالء)  مفرد كلمة ـ  3

 :بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائك(   دفع) وظف كلمة ـ 0

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................: .الجملة ألاولى 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................: الجملة الثانية 

 (قدر ) أمأل الفراغ بتصريف مناسب لكلمة ـ 5 

 .ل ووحدانيته هللا عزوج ..................................................................................... كل ما في الكون دليل على 

 

 ( 2ـ  3ـ 2) املعيار 

 :دد موطن الجمال في التعبير آلاتي أحـ 0

 .املتميزين ءها الكويت تحتضن أبنا

 ................................................................................................................................................................................................. :موطن الجمال 

 :في التعبير آلاتي ( تهيم )  حدد داللة كلمةـ  2

 ي الفضاء الواسع العصافير تهيم ف

 (    القيد       ـ      الحرية      ـ    السرعة     ـ      الثبات       )                   دل على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت( تهيم ) كلمة 

 :خيالي في التعبير آلاتي تعبير حول التعبير الحقيقي إلى أ ـ3

 .الكتاب مليء باملعلومات املفيدة 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ( 0ـ  0ـ  3) المعيار 
 :أمامهاحسب املطلوب ـ أمال الفراغ آلاتي بفعل مناسب 0

 (فعل ماض ي .                ) الغني على املساكين .........................................................................ـ 

 (فعل مضارع )                       .الصغير الكبير   ......................................................................... ـ

 (      فعل أمر  )        .      لى طاعة هللا عزوجل .........................................................................ـ

 :ـ أحول الجملة الاسمية آلاتية إلى الجمع مغيرا ما يلزم2

 .املخترع مخلص في عمله 

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

 :ـ أبين نوع الجملة آلاتية وحدد ركنيها 2

 يغرد العصفور فوق الشجرة

 ........................................................................... :نوع الجملة 

 ........................................................................... :الركن الثاني  ...........................................................................:  الركن ألاول 

 .ـ أحول الفاعل في الجملة آلاتية إلى املثنى مغيرا ما يلزم3

 .أبدع العالم في اختراعه 

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

 .ائي ـ أوظف الكلمة آلاتية مفعوال به في جملة من إنش0

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :القصة 

 ( 9ـ  0ـ  3) المعيار 

 أكتب ما يملى علي

                                     (.....................................................................................................................................)   
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
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 ( 3ـ  1ـ  3) املعيار 

 : أعيد كتابة الجملة آلاتية بخط النسخ

 املعلم املخلص في عمله متميز                                                                          

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

 

 (  3ـ  3) المعيار 

 . مراعيا عالمات الرتقيم. أكتب قصة خيالية من مثان مجل مرتابطة مراعيا عناصر القصة وترتيب األحداث والكتابة الصحيحة
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     

 
 
 
 
 



18                                                                                         تليجرام( سلسلة المعالي ـ حمادة ماهر ) حمادة ماهر / إعداد األستاذ 

           
 

 درجة 04: الدرجة الكلية                                                        (1)اختبار                                                وزارة التربية                                      

  ساعتين ونصف/ الزمن (                           م2424ـــــــــ 2402الفترة ألاولى من العام الدراس ي ألاول    )               إلادارة العامة ملنطقة الفروانية  

 ( 5) عدد ألاوراق                                                                        الخامسللصف                                            (سلسلة املعالي )    حمادة ماهر 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 ( 1ـ  2) المعيار 

ْر : " قال تعالى 
ُ
ك

ْ
ِن اش

َ
ُه ِفي َعاَمْيِن أ

ُ
ٰى َوْهٍن َوِفَصال

َ
ُه َوْهًنا َعل مُّ

ُ
ْتُه أ

َ
نَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمل ِ

ْ
ْيَنا إلا ِصيُر َوصَّ

َ ْ
يَّ امل

َ
َوِإن (00) ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإل

ا ۖ
ً
َيا َمْعُروف

ْ
ن ِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

ُ
 ت

َ
َل

َ
ٌم ف

ْ
َك ِبِه ِعل

َ
ْيَس ل

َ
ِرَك ِبي َما ل

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ٰى أ

َ
اَك َعل

َ
يَّ  َجاَهد

َ
مَّ ِإَ

ُ
يَّ   ُ

َ
ََ ِإَ ا

َ
ن
َ
ْْ أ ِبْع َسِبيَل َم

َّ
َوات

 
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
م ِبَما ك

ُ
ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
ْم ف

ُ
 (11) َمْرِجُعك

 :ـ الغرض الرئيس مْ النص السابق 1

 .                                                 ألامر باملعروف والنهي عْ املنكر الحث على ـــــــ 

 .ـــــــــــ  بيان أهمية بر الوالديْ وطاعتهما  

                                 .الدعوة إَى التواضع وإلاخَلص ــــــ 

 . إلقاء الضوء على صفات املتقينــــــــــــــ 

 

 ( 2ـ  2) المعيار 

         
ُ
  الكتاَ لغـــــة

ٌ
  شهيرة

ٌ
 إلانشــــاِد  وجميلة بالضــــاِد                    محفوظة

ى لقولــنـــا                    وبها املستقيم اللســــان وهي
 
 ألاجــــداِد  شاعر تغن

                 في واملراجع الصحائف وبها
ْ

رت  وألاوراِد  والتفسير الفقه ُحب 

 : أصوغ سؤالا تؤدي إجابته إَى صياغة الفكرة الرئيسة مستعينا بإحدى أدوات الاستفهام آلاتية ـ1

 (ما  ـ   كيف   ـ  ملاذا  ـ أيْ ) 

 ........................................................................................................................................................ ؟أهمية اللغة العربية ما.....................................................................

 .ـ أكمل ما يلي ألكون الفكرة الرئيسة للنص 2

 ........................................................................................................................................................................................ لغة القرآن الكريم وأكثر اللغات فصاحة  اللغة العربية 

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/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
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 ( 6ـ  2) معيار ال

قرية الشيخ صباح ألاحمد التراُية مْ املعالم السياحية البارزة للكويت ، يتوجه إليها الكثير مْ الزوار ، وقد أنشئت 

برعاية صاحب السمو أمير البَلد الشيخ صباح ألاحمد الصباح حفظه هللا ، وهي تهتم بعرض التراث الشعبي لدولة 

م في منطقة الساملي ، كما  2111ة لكل دولة وتم افتتاحها عام الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في أجنحة خاص

تضم محَلت تجارية ومنتزهات ، وتقام فيها الاحتفاتات الوطنية والشعبية ، فكانت القرية التراُية بصمة إنجاز في 

 .املشاريع السياحية ، ليظل تاريخ ألاجداد قصة ترويها ألاجيال

 .أحدد إنجازا ورد بالنص حققه صاحب السمو الشيخ صباح حفظه هللا   ـ1

 .القرية التراُية بصمة إنجاز في املشاريع السياحية ، ليظل تاريخ ألاجداد قصة ترويها ألاجيال ...............

 .ـ أبين انطباعي تجاه هذا الانجاز العظيم  2

 ................................................................................نأشعر بالفخر والاعتزاز بما يقدمه سمو ألامير للكويتيي: انطباع ايجابي ..........................

 ( 7ـ  2) المعيار 

وجميع " النحاس " بصنع وتلميع القدور املستخدمة في الطبخ  حرفه يدوية عرفها الكويتيون قديما يقوم العاملين بها الصفار

أدوات الطبخ وألاواني املنزلية املستخدمة قديما في البيوت حيث كان الكويتيون قديما يستخدمون ألاواني النحاسية في الطبخ 

صفار الذي يقوم بدوره واملطلية من الداخل بطبقة من القصدير التي مع كثرة استعمالها تزول حيث ترسل قديما إلي ال

 .وقد ورد ذلك في كتاب ملحات من ماض ي الكويت . خرى من الداخل حتى تعود كالجديدةأبتلميعها وتنظيفها وطالئها مره 

  :ـ أحدد معلومة وردت في النص السابق 0

 .ـــ القالفة هي مهنة صناعة السفن 

 .الصفار من يقوم بتلميع ألاواني النحاسيةـ 

 .يدوية عرفها الكويتيون قديماـ الخواص حرفة 

 .ـ  ألاواني النحاسية ال تزول منها طبقة القصدير

 :ـ أحدد مصدر املعلومات التي وردت في النص  2

 (ـ    شبكة إلانترنت  ـ  جريدة القبس   كتاب ملحات من ماض ي الكويتكتاب اللغة العربية    ـ   ) 
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 ( 1ـ  3ـ  2) املعيار 

 ..........................................شك........................   : (ريب    )  ـ مترادف كلمة  0

 .......................................نقية..............................:          (ملوثة  ) ـ ضد كلمة  2

 ..................................................عميل....................... :  (عمالء  )  ـ مفرد كلمة  3

 :بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائك( دفع  ) ـ وظف كلمة 0

 ................................دفع الصديق دين صديقه...........: .الجملة ألاولى 

 ..........................................وق دفع املعلم التالميذ للتف.........................: الجملة الثانية 

 (قدر ) أمأل الفراغ بتصريف مناسب لكلمة ـ 5 

 .هللا عزوجل ووحدانيته  .............................قدرة.......كل ما في الكون دليل على  

 

 ( 2ـ  3ـ 2) املعيار 

 :ـ أحدد موطن الجمال في التعبير آلاتي 0

 .املتميزين ءها الكويت تحتضن أبنا

 ...........................................................................................................تحتضن................................. :موطن الجمال 

 :في التعبير آلاتي(  تهيم ) ـ حدد داللة كلمة  2

 العصافير تهيم في الفضاء الواسع 

 (    القيد       ـ      لحريةا      ـ    السرعة     ـ      الثبات       )                   دل على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت( تهيم ) لمة ك

 :ـ أحول التعبير الحقيقي إلى تعبير خيالي في التعبير آلاتي 3

 .املفيدة  الكتاب مليء باملعلومات

 ..............................................................................................................الكتاب نبع املعلومات املفيدة.....................................................
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 ( 0ـ  0ـ  3) المعيار 
 :أمال الفراغ آلاتي بفعل مناسب حسب املطلوب أمامها ـ0

 (فعل ماض ي .                ) الغني على املساكين ............عطف..........................ـ 

 (فعل مضارع )                       .الصغير الكبير   ....................يحترم.........................ـ 

 (      فعل أمر  )        .      طاعة هللا عزوجل  لىع..........احرص...........................ـ

 :ـ أحول الجملة الاسمية آلاتية إلى الجمع مغيرا ما يلزم2

 .املخترع مخلص في عمله 

 .......................................................................................................................................................................................................املخترعون مخلصون في عملهم...............................................

 :ـ أبين نوع الجملة آلاتية وحدد ركنيها 2

 الشجرة يغرد العصفور فوق 

 ...........................فعلية................. :نوع الجملة 

 ....................................العصفور ........... :الركن الثاني  ......................يغرد.................:  الركن ألاول 

 .ـ أحول الفاعل في الجملة آلاتية إلى املثنى مغيرا ما يلزم3

 .أبدع العالم في اختراعه 

 .................................................................................................................أبدع العاملان في اختراعهما.........................................................

 .في جملة من إنشائي  ـ أوظف الكلمة آلاتية مفعوال به0

 ................................................................................................................................................................................قرأ الطالب القصة.................. :القصة 

 ( 9ـ  0ـ  3) المعيار 

 أكتب ما يملى علي

                                     (.....................................................................................................................................)   
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
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 ( 3ـ  1ـ  3) املعيار 

 : أعيد كتابة الجملة آلاتية بخط النسخ

 املعلم املخلص في عمله متميز                                                                          

 .............................................................................................................................املعلم املخلص في عمله متميز..........................................................................

 

 (  3ـ  3) المعيار 

 . مراعيا عالمات الرتقيم. يحةأكتب قصة خيالية من مثان مجل مرتابطة مراعيا عناصر القصة وترتيب األحداث والكتابة الصح

 

ففزع منه  ،وجد القمر يف منتصفها وينار له ويبتسمفنار إ  السماء وخرج أمحد يتنزّ يف الطرقات،  ليلة من الليالييف  ................................................

بأنه صديقه  خربّ أوعندما نام حلم بالقمر و  باحلرية الشديدةشعر أمحد فوجرى ولكنه الحظ أن القمر يالحقه يف أي مكان يذهب إليه، 

ووضعه يف غرفته وجعله ه وعندما استيقظ امحد رسم القمر ولون، وطلب منه أن يرسم له صورة مجيلة ويعلقها يف غرفته الصغرية  .وحيبه 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................أخرى يضحك يف الصورة ومل خيف منه مرة 

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

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

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

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

 

 ( 33313137) ملزيد مْ الاختبارات وإلاجابة عليها طلب املذكرة      

 
 


