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 الكفاية العامة :( القراءة واملشاهدة ) : -أوال 

 5-2 \ 2-2 \ 1-2النموذج األول كفاية 
 أقرأُ الفقرة اآلتیة ثم أجیب عما یلیھا من أسئلة .      

"البلد األرجواني"  , كانت حضارة سامیة قدیمة نشأت في شرق البحر الحضارة الفینیقیة وتعنى 
عام قبل المیالد ، ویوافق العلماء عموما على أنھا تشمل المناطق  2500األبیض المتوسط قبل 

الساحلیة في شمال فلسطین الیوم ولبنان وجنوب سوریا ، ولكن ھناك بعض الخالف حول مدى 
 قترح أنھا عسقالن .امتدادھا جنوبا، وأبعد منطقة ی

 قبل المیالد.  300قبل المیالد و  1500وانتشرت الحضارة الفینیقیة عبر البحر المتوسط بین 
 ,فنیقیا ھو مصطلح یوناني قدیم یستخدم لإلشارة إلى المنتج الرئیسي المصدر للقماش المصبوغ 

أصبحت واحدة من أكثر  , التي قبل المیالد، تم استخدام األبجدیة الفینیقیة للكتابة 1050حوالي سنة 
أنظمة الكتابة استخداما، وانتشرت من قبل التجار الفینیقیین في جمیع أنحاء العالم المتوسطي، حیث 

 تطورت واستوعبت من قبل العدید من الثقافات األخرى.

 ) : 1-2املعيار (  -السؤال األول 
                                      . أصوغ الغرض من النص السابق صیاغة سلیمة -1

 تسلیط الضوء على الحضارة الفینیقیة . -
                                              . آتي بدلیل من النص یؤكد الغرض السابق -2

الحضارة الفینیقیة حضارة سامیة قديمة نشأت في شرق البحر األبیض  -
 . المتوسط

                                      .أحدد الفئة المستھدفة بالنص السابق مع ذكر الدلیل  -3
  علماء التاريخ . الفئة المستھدفة :

ويوافق العلماء عموما على أنھا تشمل المناطق الساحلیة في شمال  الدلیل :
 . فلسطین الیوم ولبنان وجنوب سوريا

 ) : 2-2املعيار ( 
 .بمصطلح فینیقیاحدد معلومة من النص السابق ترتبط أ -1

ھو مصطلح يوناني قديم يستخدم لإلشارة إلى المنتج الرئیسي المصدر  -
 . للقماش المصبوغ

 أختار معلومة أو عبارة من النص ترتبط بالفكرة التالیة:  -2    
 )األبجدیة الفینیقیة انتشرت انتشارا واسعا .(               

 .  الفینیقیة وتعنى "البلد األرجوانيالحضارة  •
 . انتشرت من قبل التجار الفینیقیین في جمیع أنحاء العالم المتوسطي •
 .قبل المیالد 300قبل المیالد و  1500انتشرت الحضارة الفینیقیة عبر البحر المتوسط بین  •
 .قبل المیالد، تم استخدام األبجدیة الفینیقیة للكتابة 1050حوالي سنة  •

 ) : 5-2املعيار ( 
         لنص السابق صیاغة سلیمة .ا عن رئیسة تعبرأصوغ فكرة  -1

 . للحضارة الفینیقیة أثر كبیر في شعوب العالم القديم -
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  . ألخص النص بأسلوبي في حدود سطرین ونصف ملتزما فكرتھ الرئیسة -2
حضارة قديمة سامیة نشأت في شرق المتوسط , وكلمة  الحضارة الفینیقیة -

فینیقیا تعني المنتج الرئیسي المصدر للقماش المصبوغ , وقد استخدمت 
 في جمیع أنحاء المتوسط . األبجدية الفینیقیة وانتشرت عبر التجار 

 5-2 \ 2-2 \ 1-2النموذج الثاني كفاية 
 ن أسئلة .أقرأُ الفقرة اآلتیة ثم أجیب عما یلیھا م      

تنتشر الفراشات في الغابات والبساتین والحقول والمرتفعات الجبلیة , وتعتبر الفراشات من الكائنات 
وقد منَّ هللا على الحیة ذات الدم الحار , لذلك ال یالئمھا األجواء الباردة , فتلجأ للسبات الشتوي , 

, وتستخدم  انتشرت في البّر والحدائقللفراشات التي دولتنا الكویت بأمطار وفیرة , فھیأت الغذاء 
الفراشات الكثیر من أسلحتھا للدفاع عن نفسھا , حیث تتخفى بواسطة األلوان وتقوم أیضا بإطالق 

رائحة منفرة تنزعج منھا الحشرات , وغذاء الفراشة في أطوار حیاتھا غریب , حیث تأكل ما یقارب 
الفراشات واالستمتاع بجمالھا  حافظة على ھذهالم –زوار الحدائق  –عشرین ضعف وزنھا , فعلینا 

. 
 ) : 1-2املعيار (  -السؤال األول 

                                      . أصوغ الغرض من النص السابق صیاغة سلیمة -1
 بیان مظاھر قدرة هللا في خلق الفراشات . -

                                               . آتي بدلیل من النص یؤكد الغرض السابق -2
  . وتقوم أيضا بإطالق رائحة منفرة تنزعج منھا الحشرات -

                                   .أحدد الفئة المستھدفة بالنص السابق مع ذكر الدلیل  -3
 .علماء األحیاء  الفئة المستھدفة :

 . وتعتبر الفراشات من الكائنات الحیة ذات الدم الحار الدلیل :
 ) : 2-2املعيار ( 

 .بكیفیة دفاع الفراشات عن نفسھامعلومة من النص السابق ترتبط  أحدد -1
تتخفى بواسطة األلوان وتقوم أيضا بإطالق رائحة منفرة تنزعج منھا  -

 الحشرات .
 )حیاة الفراشات دلیل على صنع إبداع الخالق .(   .أختار عبارة من النص ترتبط بالفكرة -2    
 . الفراشات في الغابات والبساتین والحقول والمرتفعات الجبلیةتنتشر  •
 .وتعتبر الفراشات من الكائنات الحیة ذات الدم الحار •
 .األجواء الباردة , فتلجأ للسبات الشتوي ال یالئم الفراشات •
تتخفى الفراشات بواسطة األلوان وتقوم أيضا بإطالق رائحة منفرة تنزعج  •

 .منھا الحشرات
 ) : 5-2املعيار ( 

         لنص السابق صیاغة سلیمة .ا جزئیة لما ھو مخطوط فيأصوغ فكرة  -1
 سبب في توفیر الغذاء للفراشات في البر والحدائق .أمطار الكويت  -

  . ألخص النص بأسلوبي في حدود سطرین ونصف ملتزما فكرتھ الرئیسة -2
ذوات الفراشات من الكائنات التي تدل على قدرة هللا وعظمته , فھي من  -

كما تقوم بإطالق رائحة منفرة   الدم البارد , تدافع عن نفسھا بواسطة األلوان
 تنزعج منھا الحشرات , وتأكل الفراشات عشرين ضعف وزنھا .
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 5-2 \ 2-2 \ 1-2النموذج الثالث كفاية 
 أقرأُ الفقرة اآلتیة ثم أجیب عما یلیھا من أسئلة .      

) 1648 - 1630شیده الملك شاه جھان اإلمبراطور المغولي ( ع،تاج محل وھو ضریح رائع الصن
وكلمة تاج محل محرفة عن االسم الذي كانت تحملھ  ,تخلیدا لذكراھا ت زوجتھ ممتاز محللیضم رفا

ة متناسقة مئذنه وأقیمت عند كل زاویة من زوایا،  المرمر األبیضُشیَِّد ب  ,األمیرة، وھو ممتاز محل
وسط یرتفع الضریح في شكل رباعي، وتشغل الجزء األوسط من الوفي  , م 37األجزاء ارتفاعھا 

ولكل من واجھات البنایة األربع مدخل  ,م 22,5وارتفاعھا  ,م 17ایة القبة الرئیسیة، وقطرھا البن
، وتحت القبة الكبرى التي تعلو وسط البنایة ضریح األمیرة، وإلى جانبھ ضریح  مغطى بعقد يعال

ویعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة اإلسالمي حیث  , خرف بالنقوش الكتابیةوكالھما مز زوجھا،
 وإحدى الروائع الخالدة في العالم"."یعرف على نطاق واسع بأنھ "جوھرة الفن اإلسالمي في الھند 

 ) : 1-2املعيار (  -السؤال األول 
                                      . أصوغ الغرض من النص السابق صیاغة سلیمة -1

 جمال قصر تاج محل .بیان  -
                                               . آتي بدلیل من النص یؤكد الغرض السابق -2

مئذنة ه ، وأقیمت عند كل زاوية من زوايا بالمرمر األبیضتاج محل ُشیَِّد  -
 .متناسقة األجزاء 

                                    .أحدد الفئة المستھدفة بالنص السابق مع ذكر الدلیل  -3
 . علماء التاريخ اإلسالمیة الفئة المستھدفة :

ويعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة اإلسالمي حیث يعرف على نطاق  الدلیل :
 " . واسع بأنه "جوھرة الفن اإلسالمي في الھند

 ) : 2-2املعيار ( 
 .بالسبب لبناء تاج محل معلومة من النص السابق ترتبط  أحدد -1

) لیضم رفات 1648 - 1630شیده الملك شاه جھان اإلمبراطور المغولي ( -
 . زوجته ممتاز محل تخلیدا لذكراھا

 الرئیسة .أختار عبارة من النص ترتبط بالفكرة  -2    
 ). اإلسالمیةتاج محل دلیل على تمیز العمارة (              

 . م 37ة متناسقة األجزاء ارتفاعھا مئذنه وأقیمت عند كل زاویة من زوایا •
 . " يعرف على نطاق واسع بأنه "جوھرة الفن اإلسالمي في الھند •
 . وتحت القبة الكبرى التي تعلو وسط البنایة ضریح األمیرة •
 .محل كلمة تاج محل محرفة عن االسم الذي كانت تحملھ األمیرة، وھو ممتاز •

 
 ) : 5-2املعيار ( 

         لنص السابق صیاغة سلیمة .ا جزئیة لما ھو مخطوط فيأصوغ فكرة  -1
 .دلیل على إبداع اإلنسان تاج محل  -

  . ألخص النص بأسلوبي في حدود سطرین ونصف ملتزما فكرتھ الرئیسة -2
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تاج محل دلیل على إبداع اإلنسان , بناه االمبراطور المغولي شاه جیھان  -
تخلیدا لذكرى زوجته ممتاز محل , ُشید بالمرمر األبیض وبنیت مئذنة 

 متناسقة عند كل زاوية من زواياه .
 5-2 \ 2-2 \ 1-2النموذج الرابع كفاية 

 أقرأُ الفقرة اآلتیة ثم أجیب عما یلیھا من أسئلة .      
السماعة الطبیة ھو جھاز مراقبة الصدر جھاز طبي یكشف فیھ السامع عن أصوات داخلیة (لتفحص 

وقد أصبح الجھاز ال غنى عنھ في تشخیص األمراض األعضاء الداخلیة) إن كانت طبیعیة أو ال، 
, وھي جھاز ذكي  حتى أنّھ أضحى رمزاً لمھنة األطباء، وغالباً ما نراھم یعلّقونھ حول رقبتھم

 بسیط ، إذ یعتمد أساساً على ثالث أجزاء: القمع المغلف ، الخرطوم , وقطعة األذنین. و
, كان اختراعھ یتألف من أنبوب  1816اخترع ھذا الجھاز الطبیب الفرنسي ( رینیھ لینیك ) سنة 

 مصنوع من الخشب یوضع في إحدى األذنین 
بیوري )، الذي أضاف جزءاً من  بدأت تعدیالت للنماذج بالظھور عبر( بییر 1830حوالي سنة 

العاج لقطعة األذن, وفي نفس الفترة تقریباّ بدأ تبدیل الخرطوم الخشبي بآخر طري یصل القمع 
 المغلف بقطعة األذن، إال أن الجھاز الخشبي ظّل منتشراً لعدة عقود. 

 ) : 1-2املعيار (  -السؤال األول 
                                       . أصوغ الغرض من النص السابق صیاغة سلیمة -2

 بیان أھمیة السماعة الطبیة في تشخیص األمراض . -
                                                . آتي بدلیل من النص یؤكد الغرض السابق -3

 .في تشخیص األمراض  االسماعة الطبیة ال غنى عنھ -
                                    .أحدد الفئة المستھدفة بالنص السابق مع ذكر الدلیل  -4

 األطباء الفئة المستھدفة : -
 . حتى أنّه أضحى رمزاً لمھنة األطباء الدلیل :

 ) : 2-2املعيار ( 
 .بأجزاء السماعة الطبیة معلومة من النص السابق ترتبط  أحدد -1

 إذ يعتمد أساساً على ثالث أجزاء: القمع المغلف ، الخرطوم , وقطعة األذنین.  -
 الرئیسة .أختار عبارة من النص ترتبط بالفكرة  -2    

 ). السماعة الطبیة لھا دور في تشخیص األمراض وعالجھا(              
 على ثالث أجزاء: القمع المغلف ، الخرطوم , وقطعة األذنین.  السماعةعتمد ت •
 .1816اخترع ھذا الجھاز الطبیب الفرنسي ( رینیھ لینیك ) سنة  •
 .ماذج بالظھور عبر( بییر بیوري )بدأت تعدیالت للن 1830حوالي سنة  •
وقد أصبح الجھاز ال غنى عنه في تشخیص األمراض حتى أنّه أضحى رمزاً  •

 .لمھنة األطباء
 ) : 5-2املعيار ( 

         لنص السابق صیاغة سلیمة .ا جزئیة لما ھو مخطوط فيأصوغ فكرة  -1
 . دلیل ورمز على مھنة األطباء السماعة الطبیة  -

  . ألخص النص بأسلوبي في حدود سطرین ونصف ملتزما فكرتھ الرئیسة -2
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, وقد أصبحت السماعة الطبیة ال غنى عنھا في تشخیص األمراض وعالجھا  -
بدأت ,  الطبیب الفرنسي ( رينیه لینیك )ھا اخترعرمزا لمھنة األطباء , 

( بییر بیوري )، الذي أضاف جزءاً من العاج علیھا بواسطة العالمتعديالت ال
 . لقطعة األذن

 ( الثروة اللغوية للوحدات الثالثة ) ) : 4-2املعيار ( 
 الكلمات التالية :املرتادف من       أكمل الفراغات اآلتیة : -1

 ألھمني : أوزعني                 خلط : مرج             جذابة : الخالبة 

 غطاء : غشاء                  عذب : فرات             ھبوط : خسف  

 نشرب : نترشف               تحمل : تجشم                ظھور : انبالج 

 استنجد : انتخى                  خبرة : حنكة           مھنة اتخذ : امتھن 

 دھش : شده                تشتعل : تتضرم                أضاء : أشرق

 الغبار : النقع                  ترمي : ترجم               المظلم : البھیم

 املفرد من الكلمات التالية :           
 الجاني : الجناة       مشج - مشیج : أمشاج                خبیئة : الخبایا 

 مفخرة : مفاخر               مصف : مصاف              آصرة :األواصر 

 سنان : األِسنّة               األسلة : األَسلُ                 مخیلة : مخائل 

 من الكلمات التالية : اجلمع           
 تصمیمات - تصامیم : تصمیم                  ُسُعر : سعیر                 أحیان : الحین 

 النفاس : النفیس                  روابط : رابطة                مناھل :منھل  

 أزمة : زمام                     أكفاء : كفء              نوامیس :ناموس 

 من الكلمات التالية : الضد           
 رطبة - ندية : جافة                  عذب : أجاج           التعلق - المیل : النفور 

 جبن : شجاعة              معقدة : مبسطة           تشتد - تقوى :تلین    

 الفناء : البقاء                 الضرر : النفع                      الحق : الباطل 

                         . ) بمعنیین مختلفین في جملتین من إنشائي  حفظأوظف كلمة (  -2
 حفظ الرجل السّر . -
 حفظ الوعاء الطعام . -

 
                         . أوظف كلمة ( نسج ) بمعنیین مختلفین في جملتین من إنشائي  -
 نسج الخیاط الثیاب . -
 نسج الشاعر قصیدة رائعة . -
                         . أوظف كلمة ( عّز ) بمعنیین مختلفین في جملتین من إنشائي  -
 عزَّ الماء في األماكن الصحراوية . -
 علّي فراق صديقي .عزَّ  -
  . ) في الفراغین التالیین علمأكتب تصریفا مناسبا لكلمة (  -3
 .األنبیاء ورثة العلماء -.     المدني رقمي عن استعالما الموظف أجرى - -
 . بصیر عّالم \عالم  هللا -        .       میاءیالك في عالم زویل أحمد -
 : یأتي مما جملة كل فراغ في ) سلم(  لكلمة مناسبا تصریفا أكتب-     
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 . السالمة التأني في -                      .   الرحمة دین اإلسالم -
 . الصالة تمام بعد یكون التسلیم -       .    األمانة أداء على حریص المسلم -

 ) في مكانھ المناسب: ضع تصریفا مناسبا لكلمة( نصر -   
 عزیزا على األعداء. نصراحقق جیشنا 

 . األنصاروآخى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بین المھاجرین 
 . النصررفع الجندي عالمة 
 6-2 \ 3-2النموذج األول كفاية 

 : ) 3-2املعيار ( 
 ابنوا المدارس واستقصوا بھا األمال            حتى نطاول في بنیانھا زحال                   
 جودوا علیھا بما درت مكاسبھم                وقابلوا باحتقار كل من بخال                   
 شفي تلكم العلالإن كان للجھل في أحوالنا علل                 فالعلم كالطب ی                   
 ال تجعلوا العلم فیھا كل غایتكم                 بل علموا النشء علما ینتج العمال                   
 فأجمعوا الرأي فیما تعملون بھ                 ثم اعملوا بنشاط ینكر الملال                   

 .) من الخیارات التالیة  نطاول في بنیانھا زحالحتى لعبارة ( نتیجةأضع خطا تحت العبارة تكون  -1
 . وقابلوا باحتقار كل من بخال   –                  ابنوا المدارس واستقصوا بھا األمال. -
 .التتجعلوا العلم فیھا كل غایتكم    –                .     جودوا علیھا بما درت مكاسبھم  -

 أحدد من الخیارات التالیة العالقة بین  -2
  .)   بما قبلھا فأجمعوا الرأي فیما تعملون بھ       ثم اعملوا بنشاط ینكر الملال (     

 ) قبلھالما إجمال  –لما قبلھا تفصیل  – قبلھالما نتیجة  – قبلھالما  (  سبب •
 : ) 6-2املعيار ( 

     يشفي   -  مكاسبھمأحدد من النص كلمتین موحیتین ( بأھمیة المدارس ) :  -
   )ابنوا المدارس واستقصوا بھا األمال   حتى نطاول في بنیانھا زحالأعید صیاغة عبارة ( -1

  ما أھمیة بناء المدارس ؟ -بأسلوب االستفھام : 
 6-2 \ 3-2النموذج الثاني كفاية 

 : ) 3-2املعيار ( 
 القمـــم فــــوق المجـــــد مـــــن      صروًحا أمم أرست التعاون بفضل               

 علم باختــالف یرتفــــع ولــــــن      فرقـــــة على مجـــــــد یبن فلــــم                
  الھمـــــم بكـــل ــاءالبنـــ نشیـــد      بالیـــــد یــــــدا للمعــــالي معًـــــا                
 وابتسم لنا حتًما المجــــد دنـــــا      اجتمعــــت إذا األیــــــادي وكـــــل                

  
 .) من الخیارات التالیة وابتسم لنا حتًما المجــــد ـادنـلعبارة ( سبباأضع خطا تحت العبارة تكون  -1

 .ءلبنـــــاا نشیـــد   –                          .اجتمعــــت إذا األيــــــادي وكـــــل -
 . للمعــــالي معًـــــا   –                .      علم باختــالف یرتفــــع ولــــــن -

  .)   بما قبلھا المجـــــد مـــــن   صروًحا أمم أرستأحدد من الخیارات التالیة العالقة بین  (-2
 ) قبلھالما إجمال  –لما قبلھا تفصیل  – قبلھالما نتیجة  – قبلھالما  (  سبب •
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 : ) 6-2املعيار ( 
     القمم    -    صروحا) :  بأھمیة التعاونأحدد من النص كلمتین موحیتین (  -1
                                 . استفھامبأسلوب  ) صروًحا أمم أرست التعاون بفضلأعید صیاغة عبارة ( -2

  كیف أرست األمم صروحھا ؟ \ما أھمیة التعاون ؟ :  االستفھامأسلوب 
 6-2 \ 3-2النموذج الثالث كفاية 

 : ) 3-2املعيار ( 
 تلك الطبیعة قف بنا یا ساري            حتى أریك بدیع صنع الباري                   
 األرض حولك والسماء اھتزتا            لروائع اآلیات واآلثار                  
 والنبت مرآة زھت بإطار             ولقد تمر على الغدیر تخالھ                   
 كأنامل مرت على أتار            حلو التسلسل موجھ وخریره                     

 فیھا الجواھر من حصى وجمار         مدت سواعد مائھ وتألقت                       
 .) من الخیارات التالیة حتى أریك بدیع صنع الباريلعبارة ( سبباتكون  أضع خطا تحت العبارة -1

 تلك الطبیعة قف بنا يا ساري.   –                  .األرض حولك والسماء اھتزتا -
 فیھا الجواھر من حصى وجمار.   –                  .     والنبت مرآة زھت بإطار -

 أحدد من الخیارات التالیة العالقة بین -2
  . قبلھا)   بما حتى أریك بدیع صنع الباريتلك الطبیعة قف بنا یا ساري     (    

 ) قبلھالما إجمال  – قبلھالما تفصیل  – قبلھالما نتیجة  – قبلھالما  سبب(   •
 : ) 6-2املعيار ( 

     روائع   -   بديع) :  بجمال الطبیعةأحدد من النص كلمتین موحیتین (  -1
                                 .بأسلوب تعجب  ) حتى أریك بدیع صنع الباريأعید صیاغة عبارة ( -2

  ما أعظم صنع الباري عز وجل ! -أسلوب التعجب : 
 6-2 \ 3-2النموذج الرابع كفاية 

 : ) 3-2املعيار ( 
 واعشق الفن فذا عالمــھ         منعش للروح ألالء سني                       
 واجتنب ھمك ال تحفل بھ        إنما یسعدك القلب الخلي                      

 كل ما في الكون زاه ضاحكا     لیس في أفراحھ باك شجي                    
 ر الذي      یبدع األلحان والورد النديالسنا والروض والطی                  

 .) من الخیارات التالیة منعش للروح ألالء سنيأضع خطا تحت العبارة تكون نتیجة لعبارة ( -1
 واعشق الفن فذا عالمــه .   –                  . واجتنب ھمك ال تحفل بھ -
 . الخليإنما یسعدك القلب    –         .     كل ما في الكون زاه ضاحكا  -

 أحدد من الخیارات التالیة العالقة بین -2
  .بما قبلھا    )السنا والروض والطیر الذي      یبدع األلحان والورد الندي(     

 ) قبلھالما إجمال  – لما قبلھاتفصیل  – قبلھالما نتیجة  – قبلھالما  (  سبب •
 : ) 6-2املعيار ( 

     يسعدك   -   منعشأحدد من النص كلمتین موحیتین ( بالفرح ) : 
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                                 .بأسلوب تعجب  )كل ما في الكون زاه ضاحكا أعید صیاغة عبارة ( -1
  ما أجمل الكون !      -    ما أزھى الكون البديع !     أسلوب التعجب : 
 9-2 \ 8-2النموذج األول كفاية 

 : ) 8-2املعيار ( 
 النص األول:

 والقیم القدر رفیع یا موطني یا                  والكرم األمجاد موطن یا سلمت        
   بالقدم الحق النبي علیھ مشى              وطني یا منك أغلى األرض تعرف لم     

 الظلم فيلألمصار  النور مشعل یا                 أمتنا   تاریخ یا  الوحي   مھبط یا       
 النص الثاني:

   للشعوب مقصد ھي ، العرب جزیرة في شامخة قامة ھي الیانعة، وزھرتھ الخلیج لؤلؤة الكویت  -
 ، العظیم وشعبھا الكویت دون لمغربھ مشرقھ من العربي الوطن یتخیل أن ألحد یمكن وال ، العربیة 

  في جنب إلى جنبا الدیانات كل تجتمع أرضھا على ، وصوب حدب من القلوب تتالقى الكویت ففي
 تراب یعشق والكل ، المعاملة في سواء الكل بوذي أو یھودي أو مسیحي أو مسلم بین ال وأخوة تآلف
 .ونفیس غال بكل سبیلھا في للتضحیة مستعد الكل ، المعطاءة الطیبة األرض ھذه
 
 خط تحت االختیار الصحیح .بوضع أحدد وجھا من أوجھ التشابھ بین النصین السابقین -1

 .والفداء التضحیة -     .األجداد كفاح -       . الوطن حب -        . بالنشء االھتمام -
 أحدد وجھا من أوجھ االختالف بین النصین السابقین بوضع خط تحت االختیار الصحیح .-2

 والفداء. التضحیة -     األجداد. كفاح -       . الوطن حب -        . بالنشء االھتمام -
 : )9-2املعيار ( 

                                    .أذكر سبب میلي ألحد النصین السابقین دون اآلخر  -1
 النص الشعري األول -
 ألن ألفاظ الشاعر موحیة بعاطفة حب الوطن . -

 9-2 \ 8-2النموذج الثاني كفاية 

 : ) 8-2املعيار ( 
 النص األول:

  الوجدان في الفكر یستقیم لن      بدونھـــا الحیـاة ھي المكتبات  : الشاعر قال
 الظمــآن ومھجة المحب قلب      یرتوي بھا التي الینابیع وھي                 

  الفنان لریشــة فیھا والـــزاد      غیرھا جمال وال الجمال وھي                
 النص الثاني:

 على المعلومات ومصــادر الكتب لتقدیم تسعى التي المكتبات أنواع من نوع ھي العامة المكتبة
 المكتبة وتھدف المعرفـــــة على الحصول في رغباتھ وتشبــــع الفرد حاجة وتلبي ، أنواعھا اختالف

 ، ھدره وعدم الفراغ وقــــت واستغالل ، الذاتي والتعلم المطالعة على األفراد تشجیع إلى العامة
 .  واألماكن العصور جمیع مـــن والخبرات الثقافات وتقدیــــم العامة بالمعلوماــــت الفرد وإمداد

 بوضع خط تحت االختیار الصحیح .أحدد وجھا من أوجھ التشابھ بین النصین السابقین -1
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 . االھتمام بالصغار -    .  أھمیة العلم -.      أھمیة القراءة -.      بالمكتبات االھتمام -
 وجھا من أوجھ االختالف بین النصین السابقین بوضع خط تحت االختیار الصحیح .أحدد -2

 . االھتمام بالصغار -    .  أھمیة العلم -.      أھمیة القراءة -.      بالمكتبات االھتمام -
 : )9-2املعيار ( 

                                   .أذكر سبب میلي ألحد النصین السابقین دون اآلخر  -1
 النص الشعري األول  -
 . بأھمیة المكتباتألن ألفاظ الشاعر موحیة  -

 9-2 \ 8-2النموذج الثالث كفاية 

 : ) 8-2املعيار ( 
 النص األول:

 تعلم فلیس المرء یولد عالما        ولیس أخو علم كمن ھو جاھل                
 وإن كبیر القوم ال علم عنده       صغیر القوم إذا التفّت علیھ الجحافل               
 وإن صغیر القوم إن كان عالما       كبیر إذا ردت إلیھ المحافل              

 النص الثاني:
جلس طالبان یتسامران ویتناقشان , فقال أحدھما : ھل تعلم أن العلوم تنقسم إلى نوعین : األول نظري 

وأنھا أساس الحضارة ومؤشر على تقدم الدول , فرد أحدھما على اآلخر , وأعلم واآلخر تطبیقي , 
مع , وقد كانت أیضا أن العلم ارتبط بظھور المجتمعات اإلنسانیة , ویرفع من قیمة الفرد في المجت

حضارة الیونان منقولة عن حضارات ما بین النھرین وقدماء المصریین , والحضارة الصینیة قامت 
 على التنظیر ثم التجریب منتھیة باالختراع , وكان العلماء في كل ذلك موضع تقدیر واحترام .

 لصحیح .بوضع خط تحت االختیار اأحدد وجھا من أوجھ التشابھ بین النصین السابقین -1
 . وسائل العلم –    .  العلم تاریخ -.      العلمأھمیة  -.      نظریات العلم -
 أحدد وجھا من أوجھ االختالف بین النصین السابقین بوضع خط تحت االختیار الصحیح .-2

 . العلوم ونتائجھا –    .  العلوم وأنواعھا –.      الفرد ومكانتھ –.      العلماء ومكانتھم -
 : )9-2املعيار ( 

                                    .أذكر سبب میلي ألحد النصین السابقین دون اآلخر  -1
 النص الشعري األول -
 .أھمیة العلم ألن ألفاظ الشاعر موحیة ب -

 9-2 \ 8-2النموذج الرابع كفاية 

 : ) 8-2املعيار ( 
 النص األول:

 الحیاء یحبھم موالھمأھل                                    
 رد دعـــــــاءــرب حیي ال ی                                 

 أھل الحیاء قد ارتقوا بعالھم                                  
  ام حیاءـوكذا النبي أرقى األن                                 

 النص الثاني:
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لیرتدع عن ارتكاب كل ما یشتھي ، فال یكون كالبھیمة  ؛ اإلنسانإن الحیاء خاصیة بشریة حبا هللا بھا 
، ولذلك لما أكل آدم وحواء من الشجرة وبدت لھما سوأتھما ذھبا یجمعان من ورق الجنة ویشبكانھ 
بعضھ في بعض ، ویضعانھ على سوأتھما ، مما یوحي أن اإلنسان یستحي من التعري فطرة وال 

 لفطرة من صنع إبلیس وأعوانھ .یتعرى ویتكشف إال بفساد ھذه ا
 بوضع خط تحت االختیار الصحیح .أحدد وجھا من أوجھ التشابھ بین النصین السابقین -1

االقتداء  –    .  مكارم األخالق –.      أھمیة الحیاء –.      الخجل من المعاصي -
 . باآلخرین

 االختیار الصحیح .أحدد وجھا من أوجھ االختالف بین النصین السابقین بوضع خط تحت -2
 .      ضرورة التحلي بالخلق الحسن –                    .    محبة هللا لإلنسان الحیي -
 . االقتداء باآلخرین –                                  .  أھمیة الحیاء  -

 : )9-2املعيار ( 
                                    .أذكر سبب میلي ألحد النصین السابقین دون اآلخر  -1
 النص الشعري األول -
 . بأھمیة الحیاءألن ألفاظ الشاعر موحیة  -

 
 

 الكفاية العامة ( الكتابة ) :-ثانيا 

 : )1-5-3املعيار (  النموذج األول
 أمأل الفراغ بفعل مبني مناسب وأضبطھ بالشكل.  -1
 . عملھمفي  واأخلصُ  العاملون -
 . أوالدكن ھذبوا األمھاتأیتھا  -
 تیة . حول الفعل المضارع من المعرب إلى المبني في الجملة اآلأ -2
 . تمارس الفتیات ھوایتھن •
 الفتیات تمارسن ھوايتھن .  -
 .   أحدد عالقة بناء الفعل األمر بوضع خط تحتھا لكل مما یأتي -3

 .  بالقوانین التزمواأیھا الرجال  •
  –فعل أمر مبني على حذف حرف العلھ  –( فعل أمر مبني على السكون 

 الفعل مبني على الفتح ) – فعل أمر مبني على حذف النون                         
 .  بوطنك من أجل التقدم انھض •

  –فعل أمر مبني على حذف حرف العلھ  – فعل أمر مبني على السكون(        
 الفعل مبني على الفتح ) –فعل أمر مبني على حذف النون                

 . السكونمبنیا على ) في جملة من إنشائي بحیث یكون  وضعأوظف الفعل (  -4
 وضْعت الكتاب على الطاولة . -

 یة بمبتدأ تقدم علیھ خبره .  أكمُل الجملة اآلت -5
 . ثمارھا  \ ثماٌر  لألشجار •

 تیة بوضع خط تحتھ .   أحدد المبتدأ في الجملة اآل -6
 على قدرة هللا  .   دلت عجائبفي الدنیا  •
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 أصوب الخطأ في ضبط المبتدأ في الجملة التالیة.         -7
  المعلمُ  : )    التصویب . المعلمَ ما مبدع إال (       •

 بتدأ في الجملة التالیة  .  أبین سبب تقدم الخبر على الم -8
 أین الوفاء بالعھد ؟ •

 ألن الخبر من األلفاظ التي لھا الصدارة . -
) أجعل المبتدأ في الجملة السابقة مؤخرا وجوبا بسبب اشتمالھ على  الوطن الشجعانرجال (  -9

 .         ضمیر یعود على بعض الخبر
 للوطن رجاله الشجعان . -

 : )1-5-3املعيار (  النموذج الثاني
 أمأل الفراغ بفعل مبني مناسب وأضبطھ بالشكل.  -1

 . الطالب في إعداد الحفل شاركَ  •
 . بتنظیف ساحة المدرسة اقامَ  العامالن •

 تیة . حول الفعل المضارع من المعرب إلى المبني في الجملة اآلأ -2
 . أساعد الفقراء والمحتاجین •

 وهللا ألساعَدّن الفقراء والمحتاجین . -
 .   أحدد عالقة بناء الفعل األمر بوضع خط تحتھا لكل مما یأتي -3

 .  بنفسك عن الرذائل اسمُ  •
  – فعل أمر مبني على حذف حرف العله –( فعل أمر مبني على السكون 

 الفعل مبني على الفتح ) –فعل أمر مبني على حذف النون                          
 هللا یا سلمى اذكري •

  –فعل أمر مبني على حذف حرف العلھ  –( فعل أمر مبني على السكون        
 الفعل مبني على الفتح ) – فعل أمر مبني على حذف النون               

 . السكونمبنیا على ) في جملة من إنشائي بحیث یكون  سبحأوظف الفعل (  -4
 سبحْنا في البحر . -

 یة بمبتدأ تقدم علیھ خبره .  أكمُل الجملة اآلت -5
 . ثوابه لإلیمان -
 .   فوائدھاللنصیحة  -  تیة بوضع خط تحتھ .   أحدد المبتدأ في الجملة اآل -

 أصوب الخطأ في ضبط المبتدأ في الجملة التالیة.         -6
  ضیفان:  )    التصویب في البیت ضیفین(  -

 بتدأ في الجملة التالیة  .  أبین سبب تقدم الخبر على الم -7
 . في السماء نجوم  •

 ألن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة . -
) أجعل المبتدأ في الجملة السابقة مؤخرا وجوبا بسبب اشتمالھ على ضمیر  لمجالس العلم(  -8

 .         یعود على بعض الخبر
 لمجالس العلم آدابھا . -

 : )1-5-3املعيار (  النموذج الثالث
 أمأل الفراغ بفعل مبني مناسب وأضبطھ بالشكل.  -1
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 . الطفلة أمام التلفاز تجلسَ  •
 . في سبیل رزقھم  واغاصُ  األجداد •

 تیة . حول الفعل المضارع من المعرب إلى المبني في الجملة اآلأ -2
 . تواظب المتسابقات على التمرین •

 المتسابقات تواظْبن على التمرين . -
 .   أحدد عالقة بناء الفعل األمر بوضع خط تحتھا لكل مما یأتي -3

 .  على نظافة الصف حافظ •
  –فعل أمر مبني على حذف حرف العلھ  – فعل أمر مبني على السكون( 

 الفعل مبني على الفتح ) –فعل أمر مبني على حذف النون                          
 .  بالقوانین التزماأیھا الرجالن  •

  –فعل أمر مبني على حذف حرف العلھ  –( فعل أمر مبني على السكون        
 الفعل مبني على الفتح ) –فعل أمر مبني على حذف النون                

 مبنیا على الضم .أوظف الفعل ( سجد ) في جملة من إنشائي بحیث یكون  -4
 المصلون سجدوا خلف اإلمام . -

 یة بمبتدأ تقدم علیھ خبره .  أكمُل الجملة اآلت -5
 ؟  الصالة متى -
 . هللاما خالق إال  -  تیة بوضع خط تحتھ .   أحدد المبتدأ في الجملة اآل -

 أصوب الخطأ في ضبط المبتدأ في الجملة التالیة.         -6
  مكانة : )    التصویب لصاحب األخالق مكانٍة كبیرٍة .(       -

 بتدأ في الجملة التالیة  .  أبین سبب تقدم الخبر على الم -7
 للعلم فوائده . •

 ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ اشتمل على ضمیر يعود على الخبر . -
سابقة مؤخرا وجوبا بسبب أن المبتدأ نكرة ) أجعل المبتدأ في الجملة ال مفیدة للعقلالقراءة (  -8

 .       والخبر شبھ جملة
 للقراءة فوائد . -

 : )1-5-3املعيار (  النموذج الرابع
 أمأل الفراغ بفعل مبني مناسب وأضبطھ بالشكل.  -1

 . في االختبار نجْحن الطالبات •
 في نشاط اللغة العربیة . اشترْكت •

 تیة . حول الفعل المضارع من المعرب إلى المبني في الجملة اآلأ -2
 . ینصر هللا الحق •

 ينصَرّن هللا الحّق . -
 .   أحدد عالقة بناء الفعل األمر بوضع خط تحتھا لكل مما یأتي -3

 .  في المسجد صلِ  •
  – فعل أمر مبني على حذف حرف العله –( فعل أمر مبني على السكون 

 الفعل مبني على الفتح ) –فعل أمر مبني على حذف النون                          
 .  في المناقشات شارك •
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  –فعل أمر مبني على حذف حرف العلھ  –فعل أمر مبني على السكون (        
 الفعل مبني على الفتح ) –فعل أمر مبني على حذف النون                

 . الفتحمبنیا على ) في جملة من إنشائي بحیث یكون  سمعأوظف الفعل (  -4
 سمع الرجل آليات القرآن الكريم . -

 یة بمبتدأ تقدم علیھ خبره .  أكمُل الجملة اآلت -5
 ؟ المفر أین •

 تیة بوضع خط تحتھ .   أحدد المبتدأ في الجملة اآل -6
 .    طالبھافي المدرسة  •

 أصوب الخطأ في ضبط المبتدأ في الجملة التالیة.         -7
ً في المدرسة (         طالبٌ  : )    التصویب متفوقون . طالبا

 بتدأ في الجملة التالیة  .  أبین سبب تقدم الخبر على الم -8
 على الرف كتاٌب . •

 ألن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة . -
) أجعل المبتدأ في الجملة السابقة مؤخرا وجوبا بسبب أن المبتدأ نكرة والخبر  في المدرسة(  -9

 شبھ جملة.     
 في المدرسة طالٌب . -

   ) : 1-3املعيار (   -النموذج األول 
 ما يلي : يراعي عند كتابة التعبیر

 وضوح الفكر وترابطه وتسلسله . -
 جودة األسلوب والفصاحة . -
 بدقة .استخدام عالمات الترقیم  -
 جودة االستدالل . -

كلمة مراعیا وضوح الفكر وترابطھا  120أكتب نصاً إنشائیا في حدود عشرة أسطر ما یقارب    
 وجودة األسلوب وقوة االستدالل وسالمة اللغة وعالمات الترقیم .

( تزخر الكویت بالعدید من الشخصیات النسائیة التي برزت في العدید من المجاالت ) اختر شخصیة 
نسائیة كویتیة بارزة , واكتب عنھا ثالث فقرات , موضحاً نشأتھا وأثر تلك النشأة في حیاتھا , 

 ودورھا البارز في المجتمع , وواجب الدولة تجاه نساء الكویت.
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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                                                      ) : 1-3املعيار (   -النموذج الثاني 
 يراعي عند كتابة التعبیر ما يلي :

 وضوح الفكر وترابطه وتسلسله . -
 والفصاحة .جودة األسلوب  -
 استخدام عالمات الترقیم بدقة . -
 جودة االستدالل . -

كلمة مراعیا وضوح الفكر وترابطھا  120أكتب نصاً إنشائیا في حدود عشرة أسطر ما یقارب    
 وجودة األسلوب وقوة االستدالل وسالمة اللغة وعالمات الترقیم .

ثالث فقرات عن إحدى ھذه االختراعات  ( االختراعات العلمیة الحدیثة سھلت حیاة اإلنسان ) اكتب 
 , وأثرھا في حیاة اإلنسان , ودور الدولة تجاه المخترعین .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                              ) : 1-3املعيار (   -النموذج الثالث 
 يراعي عند كتابة التعبیر ما يلي :

 وضوح الفكر وترابطه وتسلسله . -
 األسلوب والفصاحة .جودة  -
 استخدام عالمات الترقیم بدقة . -
 جودة االستدالل . -

كلمة مراعیا وضوح الفكر وترابطھا  120أكتب نصاً إنشائیا في حدود عشرة أسطر ما یقارب    
 وجودة األسلوب وقوة االستدالل وسالمة اللغة وعالمات الترقیم .

ب تقریراً عن عجائب هللا في الكون مختارا عجیبة (عجائب الدنیا السبع دلیل إبداع اإلنسان .) اكت 
 من العجائب مبیناً سبب إعجابك بھا .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                       ) : 1-3املعيار (   -النموذج الرابع 
 يراعي عند كتابة التعبیر ما يلي :

 وتسلسله .وضوح الفكر وترابطه  -
 جودة األسلوب والفصاحة . -
 استخدام عالمات الترقیم بدقة . -
 جودة االستدالل . -

كلمة مراعیا وضوح الفكر وترابطھا  120أكتب نصاً إنشائیا في حدود عشرة أسطر ما یقارب    
 وجودة األسلوب وقوة االستدالل وسالمة اللغة وعالمات الترقیم .

هللا في الكون  دالئل قدرةكتب تقریراً عن الكون یزیدنا إیمانا با� .) أالتأمل في دالئل قدرة هللا في ( 
 . مبرزا أثر ذلك في نفسك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 مع تمنیاتي بالنجاح والتوفیق                                                                                 
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