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 نموذج اختبار الوحدة األولى ) عالمي الممتع (

  رجعة منها()وتيرة سريعة ،وآثارعميقة ال          (2-1المعيار )أوال القراءة والمشاهدة   

 ناحيات تعد فلم ية؛الماض القليلة اتلسنوا مدى على اليومية حياتنا في هائلة تغييرات الرقمية الثورة تأحدث

 .حياتنا تفاصيل أدق في الثورة هذه ودخلت خلت، سنوات عشر قبل عليه كانت كما

 مالمسة إمكانهمب وأصبح( الفيديو )وألعاب الذكية باألجهزة ولعهم وازداد أطفالنا، حياة في شيء تغير لقد

 . وإمتاعا خياال أكثر عالم إلى الواقعي عالمهم من لتأخذهم السحرية األزرار

 حفصال طالعةم الذكي الهاتف أو كالكمبيوتر، الذكية أجهتنا على واحدة سةكب ردوبمج اسعنبو أصبح ولقد

 غير عدد لىإ والدخول الجامعية، المحاضرات وتلقي المنزلية، أجهزتنا إطفاء أو ، وتشغيل ، العالمية

 .العالمية المراجع بأهم واالستعانه المكتبات من محدود

 أقترح عنوان مناسبا للنص السابق؟ -1

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

 ما المقصود بالثورة الرقمية ؟ -2

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

 

 دد إسهامات التكنولوجيا في حياتنا اليوم.ع -3

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

 بين جانبا ن فوائد التكنولوجيا الحديثة  يخدك في مجال التعليم ؟ -4

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

_________________________________________________________ 

 ) كيف صرت حكواتيا(          ( 1 -2) المعيار

:  وقالت تنياحتضن أن لبثت وما..  منتظرا أرقبها وأنا صامتة وهي محاوالتي جميع تأملت المعلمة راحت

 ، أسامة يا ةجميل رسوم.  المعلمة قال ، مهال...  وأخيرا:  وقلت عداءصال تنفس .أسامة يا جميل رسومك

 . الخضبة مخيلتك في تزال ال ولكنها

 وهممت باط،باإلح فشعر ، رسملل أصلح ال أنني سوى ، المعلمة هتقصد ما أفهم لم ؟ مخيلتي في تزال ال

 الرسوم هذه سيطلق النادي هذا أن إال: لي وقالت بيدي، أخذت المعلمة ولكن .النادي هذا من باالنسحاب

 ؟..تجرب أن في رأيك ما ،مخيلتك من

 لماذا ال تعكس لوحات أسامة ما يفكر فيه ؟ -1

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

 موسيقيا ( - حكواتيا -)  رساما الموهبة التي يمتلكه أسامة جعلته     -2

 كيف تصرفت المعلمة مع موهبة أسامة ؟  -3

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

 ة المدرسية؟مافائدة اإلشتراك في  األنشط  -4

.................................................................................................................... 
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 الثروة اللغوية        (2-3-1المعيار )

 أكمل الفراغ بما هو مطلوب  -1 

 ..........................      االفتراضي (ضد )  -ب           ...................  مرادف )أوحت (   -أ

 ( في المثاليين التاليينرسلاستخدم التصريف المناسب للفعل  )  -2

   ....................محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم  -ب            المعلمين عظيمة  .............   -أ

 ( في المثالين اآلتيين  وضح المعنى السياقي لكلمة  ) قلع  -3

 (          .............   أقلع أبي عن التدخين   )  -

 (  ............... )        أقلعت الطائرة     -
__________________________________________________________ 

 ) يوم الطفل الخليجي(    (7 -2المعيار ) 

 ومن ربيةالع الدول إليه تسعى ما على الضوء نسلط عام، كل من يناير من 15 يصادف الذي الخليجي الطفل يوم في

 في انتشار دةزيا من العربي الوطن له يتعرض لما والتغذوية، الصحية العربي الطفل حقوق لحماية الخليج دول ضمنها

 بأعلى الطفل متعت لضمان إجراءات العربية الحكومات تتخذ وعليه والمراهقين، األطفال فئتي بين والسمنة الزائد الوزن

 بحسب المنةب اإلصابة حيث من العالم دول بين العليا النسبة الخليج دول احتلت حيث. يمكن بلوغه الصحة من مستوى

 بين األعلى ةالنسب وهي السمنة، من الكويت سكان من ٪  42,8 يعاني حيث م؛۲۰۱4 لعام العالمية الصحة منظمة تقرير

  الخليج، دول بين واألولى العالم، في دول عشر

 (   يتكنولوج   -    اقتصادي  -    صحي    -   اجتماعي:      )      للموضوع األساسي الغرض -1 

 اقترح حال للمشكلة التي يتناولها الموضوع . -2 

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

 معلومتين وردتا في الفقرة السابقة  حدد -3

1-.................................................................................................................. 

2-.................................................................................................................. 

  السابق الموضوع تمثل التي الرئيسة الفكرة أحد -

..................................................................................................................... 
______________________________________________________________________________ 

 ) الطاقة المتجددة   (    (7 -2) 

 إلى كله لعالما:  يتحول أن المتوقع ومن العالم، في للطاقة الرئيسي المصدر وهو البترول انتهاء قرب مع
فكيف  بيرة،ك مشكلة تظهر وهنا ، الشمسية والطاقة الرياح طاقة في المتمثلة المتجددة الطاقة استخدام
 تأتي هنا ومن ؟حالريا فيها تسكن التي أو:  ةسمالمش غير األيام في الستخدامها الطاقة تلك تخزين  يمكن

 .الطاقة تخزين خبراء إلى الحاجة
 ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة ؟ -

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

 حددالفكرة الرئيسة الفقرة السابقة ؟  -

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

 عدد بعض أنواع الطاقة المتجددة ؟ -
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..................................................................................................................... 

 استخلص معلومة وردت في الفقرة  -

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

 

 المهارات اللغوية        (3-1-1المعيار ) ثانيا الكتابة : 

 ( ثم وظفه في جملة من إنشائك هات فعل األمر من الفعل ) َحذَّر -1

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

 اطلب إلى زائرات الحدائق العامة االلتزام بالقوانين مستخدما أسلوب األمر -2

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

 أميز ال الناهية بوضع خط تحتها -3

 الطفالن ال يجلسان كثيرا أمام شاشة الحاسوب

 مام شاشة الحاسوبأيها الطفالن ال تجلسا كثيرا أ

 .نهيلوب البالممتلكات العامة مستخدما أساطلب إلىى الصديقان االمتناع عن إلحاق األذى  -4

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

_________________________________________________________ 

 ( 3-2)المعيار

سبة بلغة المنا  لوماتكويت  مراعيا  مايلي كتابة التفاصيل المهمة والمعاكنب نصا قصيرا عن أبراج ال 

 سليمة وعبارات مترابطة

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

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

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

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

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

__________________________________________________________ 

 (3-3-1)المعيار

 صوب الكلمات التي رسمت فيها الهمزة رسما غير صحيحا فيما يلي -

 للصالة  أذن المأذن  -   التفاءل يحقق السعادة      -     داءرة  رسمت      - اإلمام يؤم المصلين   -     بريأة المتهمة

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

__________________________________________________________ 
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 (3-3-2)المعيار

بصحبة  فكرة يومياتك  أحداث موقف طريف مررت به في أثناء زيارتك لمكان ترفيهيماكتب في  -

مراعيا شروط كتابة اليوميات أسرتك

 
 

__________________________________________________________ 

 

 (3-3-2) 
 : اآلتية البطاقة أكمل-
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أذهب لزيارة جدتي في عطلة نهاية األسبوع  عندما السعادة منتهى في أكون

  تنتهي العطلة وأترك جدتي  عندما حزينا أكون 

 مرض جدتي   هو يخيفني ما أكثر

 أرى الدنيا جميلة  سعيدا أكون حيثما

 غير قادر على التحكم في تصرفاتي أكون أغضب عندما 
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 نموذج اختبار الوحدة األولى ) عالمي الممتع (حل 

  رجعة منها((          )وتيرة سريعة ،وآثارعميقة ال2-1المعيار )أوال القراءة والمشاهدة   

 ليهع كانت كما حياتنا دتع فلم الماضية؛ القليلة السنوات مدى على اليومية حياتنا في هائلة تغييرات الرقمية الثورة أحدثت

 .حياتنا تفاصيل أدق في الثورة هذه ودخلت خلت، سنوات عشر قبل

 األزرار المسةم بإمكانهم وأصبح( الفيديو وألعاب) الذكية باألجهزة ولعهم وازداد أطفالنا، حياة في شيء تغير لقد

 . وإمتاعا خياال أكثر عالم إلى الواقعي عالمهم من لتأخذهم السحرية

 ، العالمية فالصح مطالعة الذكي الهاتف أو كالكمبيوتر، الذكية أجهتنا على واحدة كبسة وبمجرد بوسعنا أصبح ولقد

 لمكتباتا من محدود غير عدد إلى والدخول الجامعية، المحاضرات وتلقي المنزلية، أجهزتنا إطفاء أو ، وتشغيل

 .العالمية المراجع بأهم واالستعانه

 أقترح عنوان مناسبا للنص السابق؟ -1

 عصر التكنولوجيا   

 ما المقصود بالثورة الرقمية ؟ -2

طرق ل بالهي اللفظ الذي يطلق على العصر الحالي منذ ظهور الحاسوب ويشمل كل األجهزة التي تتعام 
 الرقمية.

 عدد إسهامات التكنولوجيا في حياتنا اليوم. -3

 والتعليم والصحة  وتبادل المعلومات ... -والسفر  -سهلت الحياة المنزلية  

 يخدك في مجال التعليم ؟بين جانبا ن فوائد التكنولوجيا الحديثة   -4

 استخدامها في السبورة الذكية  والكتاب اإللكتروني  

_________________________________________________________ 

 ) كيف صرت حكواتيا(         (  1 -2) 

:  وقالت تنياحتضن أن لبثت وما..  منتظرا أرقبها وأنا صامتة وهي محاوالتي جميع تأملت المعلمة راحت

 ، أسامة يا ةجميل رسوم.  المعلمة قال ، مهال...  وأخيرا:  وقلت عداءصال تنفس .أسامة يا جميل رسومك

 . الخضبة مخيلتك في تزال ال ولكنها

 وهممت باط،باإلح فشعر ، رسملل أصلح ال أنني سوى ، المعلمة هتقصد ما أفهم لم ؟ مخيلتي في تزال ال

 الرسوم هذه سيطلق النادي هذا أن إال: لي وقالت بيدي، أخذت المعلمة ولكن .النادي هذا من باالنسحاب

 ؟..تجرب أن في رأيك ما ،مخيلتك من

 لماذا ال تعكس لوحات أسامة ما يفكر فيه ؟ -1

 ألنه اليمتلك موهبة الرسم 

 موسيقيا ( - حكواتيا -الموهبة التي يمتلكه أسامة جعلته   )  رساما   -2

 المعلمة مع موهبة أسامة ؟كيف تصرفت   -3

 أرشدته إلى نادي الحكواتي لينمي موهبته

 مافائدة اإلشتراك في  األنشطة المدرسية؟  -4

 تنمي مواهب الطالب
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 الثروة اللغوية       ( 2-3-1المعيار )

 أكمل الفراغ بما هو مطلوب  -1 

 الواقعيضد ) االفتراضي (       -ب          ألهمت مرادف )أوحت (      -أ

 ( في المثاليين التاليينرسلاستخدم التصريف المناسب للفعل  )  -2

    الرسلمحمد صلى هللا عليه وسلم خاتم  -ب            المعلمين عظيمة    رسالة   -أ

 وضح المعنى السياقي لكلمة  ) قلع  ( في المثالين اآلتيين  -3

 (       ترك       أقلع أبي عن التدخين   )  -

 (   طارت )      أقلعت الطائرة       -
__________________________________________________________ 

 (    ) يوم الطفل الخليجي(7 -2المعيار ) 

 ومن ربيةالع الدول إليه تسعى ما على الضوء نسلط عام، كل من يناير من 15 يصادف الذي الخليجي الطفل يوم في

 في انتشار دةزيا من العربي الوطن له يتعرض لما والتغذوية، الصحية العربي الطفل حقوق لحماية الخليج دول ضمنها

 بأعلى الطفل متعت لضمان إجراءات العربية الحكومات تتخذ وعليه والمراهقين، األطفال فئتي بين والسمنة الزائد الوزن

 بحسب المنةب اإلصابة حيث من العالم دول بين العليا النسبة الخليج دول احتلت حيث. يمكن بلوغه الصحة من مستوى

 بين األعلى ةالنسب وهي السمنة، من الكويت سكان من ٪  42,8 يعاني حيث م؛۲۰۱4 لعام العالمية الصحة منظمة تقرير

  الخليج، دول بين واألولى العالم، في دول عشر

 (   يتكنولوج   -    اقتصادي  -    صحي    -   اجتماعي:      )      للموضوع األساسي الغرض -1 

 اقترح حال للمشكلة التي يتناولها الموضوع . -2 

 ممارسة الرياضة  -نشر الوعي الصحي    - اتباع أنماط غذائية صحية   

 حدد معلومتين وردتا في الفقرة السابقة  -3

 بالسمنةاحتلت دول الخليج النسبة العليا بين دول العالم من حيث اإلصابة  -1

 السمنةمن سكان الكويت من %42.8يعاني  -2

  السابق الموضوع تمثل التي الرئيسة الفكرة أحد -

 العربيةارتفاع نسبة السمنة وخطورة الوضع التغذوي في دول الخليج  -

______________________________________________________________________________ 

 المتجددة   ( (    ) الطاقة7 -2) 
 الطاقة استخدام إلى كله العالم:  يتحول أن المتوقع ومن العالم، في للطاقة الرئيسي المصدر وهو البترول انتهاء قرب مع

 الطاقة لكت تخزين فكيف يمكن  كبيرة، مشكلة تظهر وهنا ، الشمسية والطاقة الرياح طاقة في المتمثلة المتجددة
 .الطاقة خزينت خبراء إلى الحاجة تأتي هنا ومن الرياح؟ فيها تسكن التي أو:  المشمسة غير األيام في الستخدامها

 ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة ؟ -

 الطاقة المستدامة -   الطاقة النظيفة 

 حددالفكرة الرئيسة الفقرة السابقة ؟  -

 الطاقة المتجددة تحقق التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة    -

 عدد بعض أنواع الطاقة المتجددة ؟ -

 طاقة األمواج -طاقة الرياح    -الطاقة الشمسية 

 استخلص معلومة وردت في الفقرة  -
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 ر الرئيسي للطاقة على االنتهاء د أوشك البترول وهو المص 

 المهارات اللغوية        (3-1-1المعيار ) ثانيا الكتابة : 

 ( ثم وظفه في جملة من إنشائك هات فعل األمر من الفعل ) َحذَّر -1

ر أصدقاءك من إهمال الصالة -  َحذ ِّ

 اطلب إلى زائرات الحدائق العامة االلتزام بالقوانين مستخدما أسلوب األمر -2

 التزمن بالقوانين يازائرات الحديقة 

 أميز ال الناهية بوضع خط تحتها -3

 الطفالن ال يجلسان كثيرا أمام شاشة الحاسوب

 الطفالن ال تجلسا كثيرا أمام شاشة الحاسوبأيها 

 .لنهيلوب ااطلب إلىى الصديقان االمتناع عن إلحاق األذى بالممتلكات العامة مستخدما أس -4

 امتنعا أيها الصديقان عن إلحاق األذى بالمتتلكات العامة

_________________________________________________________ 

 ( 3-2المعيار)

سبة بلغة المنا  لوماتب نصا قصيرا عن أبراج الكويت  مراعيا  مايلي كتابة التفاصيل المهمة والمعتاك 

 سليمة وعبارات مترابطة

 في بنائها معجوزة،ت رأس تسمى منطقة في الكويت مدينة في العربي الخليج ساحل على أبراج ثالثة هي الكويت أبراج

 أبرز من برمتراتعت 187 إلى الرئيسي البرج ارتفاع ويصل ،1979 عام من مارس 1 في رسميا افتتاحها وتم 1975 عام

 معالم عم تصميمها ليتماشى صممت و.وارتقائها تقدمها ودليل المعاصرة النهضة رموز من تمثل وهي الكويت معالم
 ةواحد كرة يحمل لذيا الثاني والبرج ،" المبخر"  على يدل الكرتين يحمل والذي والرئيسي األكبر فالبرج التراثية الكويت

 ". المكحلة"  على يدل األصغر الثالث البرج أما".  المرش" على يدل

__________________________________________________________ 

 (3-3-1المعيار)

 صوب الكلمات التي رسمت فيها الهمزة رسما غير صحيحا فيما يلي

مأذن  أذن ال  -عادة       التفاءل يحقق الس  -رسمت داءرة            -المصلين   اإلمام يؤم  -المتهمة بريأة     

 للصالة

 .    ذن......ؤ.........الم......       .....دائرة......  .          ......التفاؤل...........        √..............بريئة......    
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 (3-3-2المعيار)

بة يهي بصحيومياتك  أحداث موقف طريف مررت به في أثناء زيارتك لمكان ترففكرة ماكتب في  -

 مراعيا شروط كتابة اليوميات أسرتك

 
__________________________________________________________

_ 

 

 (3-3-2) 
 : اآلتية البطاقة أكمل-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/joinchat/CJeat0ZVl0alTPf9SqCnPg 

 

 

 

 

 أذهب لزيارة جدتي في عطلة نهاية األسبوع  عندما السعادة منتهى في أكون

  تنتهي العطلة وأترك جدتي  عندما حزينا أكون 

 مرض جدتي   هو يخيفني ما أكثر

 أرى الدنيا جميلة  سعيدا أكون حيثما

 غير قادر على التحكم في تصرفاتي أكون أغضب عندما 
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