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 ( درجة 82) كفايات القراءة واملشاهدة : أوالً 
 (  0-8)املعيار 

=========================================================================================== 

                                                              .عما يليها اآلتية ثم أجيب  اآلياتأقرأ  *
حتقيق اُلمراد بعد املثابرة واجلهد للوصول إليه ، وقد ميتد الوصول للمراد حتقيقه والنجاح به لسنواٍت عدة ، النجاح هو ) 

ن وعندما يتحقق النجاح يعم الفرح والسرور جلميع أفراد العائلة ليس فقط لصاحب النجاح ؛ ألن كل فرد من أفراد العائلة كا

وال الثقة بالنفس ، واجلهد واملثابرة ، : وهناك عوامل عدة تسهم يف حتقيق النجاح ومنها له دور إلجناز وإمتام النجاح ،

جيب أن يكون النجاح سببًا يف تكرب النفس ؛ فالتواضع سيد النجاح ، وعلى من أراد النجاح أن يدع جناحه يف خدمة اآلخرين 

 (وإصالح حاهلم

 ( 1)                                                  .ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني -1س

  (واقعي  –خيالي ) :   نوع النص السابق  -أ

 (  1)                                                                                             .ص السابقبني مالمح الن -2س

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

 ( 2)                                                                     .استخلص الغرض الرئيس من النص السابق -3س

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

 ( 3-8) املعيار 
   ( 2 )                                   .على يدل ما استنتج ، أعاله السابق النص إىل بالرجوع -1س 

  . وقت إىل حيتاج النجاح حتقيق -أ         

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

 .صاحبه على نفسي أثر للنجاح -ب     

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

 ( 2 )                                                      .اآلتية البدائل بني من الصحيحة اإلجابة ختري -2س

 :( التواضع الناجح بها يتحلى اليت السمات من ) السابقة لفقرةا من اآلتية املعلومة على يدل ما -  

 .املثابرة بعد املراد حتقيق هو النجاح *                           .النفس تكرب يف سببًا النجاح يكون أن جيب ال *

 .النجاح عوامل من بالنفس الثقة *                          . يناآلخر خدمة يف جناحه يدع أن عليه الناجح *
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                            ( 8 -8) املعيار 
وتتميز اجلبال بقمم حادة وسفوح شديدة االحندار ، ( ما عال من سطح األرض واستطال وجاوز التل ارتفاعًا ) ل لغة اجلب) 

: القرآن الكريم فقد قال تعاىلالعديد من آيات وتوجد على شكل سالسل أو أحزمة جبلية ، وللتأكيد على عظمتها فقد ُذكرت يف 

أنواع عدة من اجلبال منها الربكانية ، وجبال الطي ، واجلبال  ، وهناك("  7)  َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا (6) َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ِمَهاًدا" 

  (.قوى حتدث يف مناطق معينة من القشرة األرضية ) الصدعية ، وبشكل عام فإن هذه اجلبال تتكون نتيجة القوى التكتونية 

 ( 3)                                                                  :إىل  ةصنف املعلومات الواردة يف الفقرة السابق -1س

 علومات حيولوجية م   معلومات جغرافية   معلومات دينية 

   

====================================================================

 (  4-8) املعيار 
                                                                                   ( 1)                                                      .        اجلمل اآلتية ملا حتته خط املرتادف الصحيح  أحدد -أ

  .......................................................... الكون  وعجائبه خباياالكثري من  كشف العلماء  -

 ( 1)                          .                  وذلك حسب البدائل اآلتية( ثراء ) أختار الضد املناسب لكلمة  -ب

    (حاجة  – غنى –نعيم  –رخاء )        ( ثراء) ضد كلمة  .  نيا يف ثراء ديعيش الزاهد يف ال* 

 ( 2)                      .                                   أختار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي -ب

 (   كفف – أكفاء  – ِكفاف – أكفاف)     ( كفء) من  اجلمع                      .الناجح كفء ألقرانه ُماِلالَع* 

 ( أصرة – وصرية – وصر – آصرة)  ( أواصر ) من  املفرد .ىل تدعيم أواصر احملبة بني الناسيدعو اإلسالم إ* 

 (                2) .مبعنيني خمتلفني من إنشائي  وذلك يف اجملال الذي أختاره يف اجلدول اآلتي(  سحب)  أوظف كلمة -د

 اجلملة              اجملال        الكلمة         

 االجتماعياجملال  -أ (  سحب)    

  االقتصادياجملال  -ب

 القضائيجمال  -ج

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

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

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

          (    2 .           )يف الفراغات اآلتية وذلك حسب اجملال احملدد( سلم )أضع التصريف املناسب من كلمة  -ذ

 ( الدييناجملال )                        .احلجر األسود. .............ج مناسك احل من أعمال -أ

 ( الصداقةال اجمل)                                 ..............املخلص صاحب قلب الصديق  -ب
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 (  5 -8) ر املعيا
====================================================================== 

وكواكب ، واألرض وما حتويه من من ينظر إىل الكون ويتأمل يف السموات وما فيها من جنوٍم ، وجمراٍت ( ) أ 

يف ُخلق وما يف جسمه من أجهزة ، وإىل احليوانات والنباتات طات وحبار وأنهار وجبال ، وإىل اإلنسان كحمي

سبحانه وتعاىل  قد أمرال ميكن حصرها ، ول وما تقوم به من عمٍل يتبني له عجائب قدرة اهلل يف خلقه اليت

 (.  والتفكر يف الكون ؛ وذلك حتى يدرك أن اخلالق واحد أحد ال شريك له وبذلك يكتمُل اإلميان اإلنسان بالتأمل

مستوفيًا فكرته الرئيسة ، وقيمه املستفادة يف لغة يف حدود سطرين  خلص مضمون النص السابق بأسلوبك -أ

 ( 5)                                                    .سليمة مراعيًا التزام فكر النص وجودة األسلوب وسالمة اللغة

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

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

 ( . 6-8) املعيار 
====================================================================== 

 : قال الشاعر ( أ 
 يزانو امل التوحيدقامت على              ٌةــــــلك يف السماء منصٌة قدسي

 انـــــــــإال حبق العادل الدي          ًا ـــما كنت سفاحًا ومل تسفك دم                          

 ان ـــــبعمائم أزهى من التيج      رسوُل صحابًة       ومجعت حولك يا                         

 انــــالعربتشقى العدالة يف القصور وأنت قد           أسعْدتها مبضارب                          

 انـــــذكر النيب األطهر العدن           دىـــــفلتنحين األجياُل إجالاًل ل                        

 ( 1)           .                                     ختري اإلجابة الصحية من بني البدائل املقدمة فيما يأتي -1س

 (نفي  –متين  –نداء  –استفهام )    أسلوب     ( ما كنت سفاحًا ومل تسفك دمًا )  -أ

 ( 2)        .                    حدد من األبيات السابقة كلمتني متضادتني ، وبني أثر التضاد يف املعنى -2س

 :................................أثر التضاد : ..................../....................تان املتضادتان الكلم-

 ( 1.                                                              ) ضع خطًا حتت اإلجابة الصحيحة فيما يأتي -3س

 ( والزهوالفخر  –والرفعة العلو  –والغرور الكرب  –التواضع  ) ب توحي (  التيجان) كلمة . عمائم أزهى من التيجان  -
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ً
 ( درجة  38( ) الكتابة ) الكفاية العامة : ثانيا

 (0- 5-3 )املعيار
================================================================================  

 ( 4)            . حدد من اجلملة اآلتية فعاًل ماضيًا ومضارعًا ، وأمر ، مع بيان عالمة بناء فعل األمر -1س

 (فلنحرصنَّ على شكره وطاعتهلذلك قف وقفة المتأمل في خلق هللا ، فقد أبدع الخالق وصور ، ) 

 

 فعل األمر       الفعل المضارع  الفعل الماضي  

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

 عالمة بنائه  

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

 ( 2)         .    حبيث يكون مضبوطًا بالشكل يف مجلة مناسبة( أكرم ) وظف الفعل املاضي  -2س

 .............................................../..........................................اجلملة 

  ( 1:                 ) يف مجلة مناسبة من إنشائك حبيث يكون ( يتأمل ) وظف الفعل املضارع  -3س

 مبنيًا على السكون    مبنيًا على الفتح    

  

 ( 1)                   .                           اجلملة اآلتيةيف على املبتدأ  اخلرببني سبب تقدم /أ -4س

 . ما ناجح إال اجملد - 

 ....................................................:سبب التقديم

 ( 1)                          .  اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املقدمة إليك فيما يأتيختري / ب   

 : تقدم اخلرب على املبتدأ يف اجلملة السابقة وذلك ألن .  (  يف الرتاث عجائٌب)  -

 (اخلرب شبه مجلة واملبتدأ نكرة  –على ضمري اشتمل املبتدأ   –اخلرب حمصورًا يف املبتدأ   –اخلرب من ألفاظ االستفهام  ) 

 ( 2)   .                         وذلك حسب ما هو مطلوب بني القوسني مقدم أكمل خبرٍب مناسب -5س

 (تدأ اشتمل على ضمري يعود على بعض اخلرب املب .           )عجائبه................ -أ

  (رب من أمساء االستفهام اخل )املفر؟                    ............ -ب
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 (  8-5-3)  املعيار
================================================================================ 

 ( 1)      .                          امأل الفراغ اآلتي بفعٍل ينتهي بألف لينة مقصورة -1س

 .صاحب الخلق عن إساءة اآلخرين................. *
 ( 0)                                                         .امأل الفراغ اآلتي باسٍم ينتهي بألف لينة طويلة -2س

 .اجملد............ارتقى العامل * 

 

 (  1)                   .تية في الجملة اآل األلف اللينة  رسمصوب الخطأ اإلمالئي في  -3س

 

 .أحيى العلماء اجملتمع بإجنازاتهم املثال اليت ستبقى ذكرى هلم -

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

 

 (  2)                                                       . اكتب خبط الرقعة الواضح العبارة اآلتية -4س

 .أعمالنا حتددنا بقدر ما حندد حنن أعمالنا  -

 :............................................................خط الرقعة
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 ( 05)                                                                                                     0-3املعيار 
يف واحد من ثالثة موضوعات مراعيًا ما يأتي  ( كلمة  121ما يقارب ) أسطر  عشرةنصًا إنشائيًا يف حدود  اكتب -

 .وضوح الفكرة وجودة األسلوب مع استخدام عالمات الرتقيم

  =================================================================== 
 .دالئل قدرة اهلل يف الكون كثرية ومتعددة -أ

 .حافل بالبطوالت  حياة العلماء وإجنازاتهم سجل -ب

 .النجاح مطلب ضروري وهو هدف كل إنسان يف احلياة -ج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 أرجو لكم التوفيق والنجاح                                                 

 إميان علي/ أ  


