
 دروس  المقرارات  01ن للوحدة الثالثة اللغة  العربية شاملة الاختباري
 

 (0) الوحدة  الثالثةاختبار 
____________________________________________________  

 ( : القراءة  والمشاهدة)الكفاية العامة –أوال 
                                                                                                    2-2 لمعيارا  

 -:بالعلم واإليمانمن درس 

 
 
 .............................................................. .كيف تحلو أيامنا -0
 .........................................  .: ..................ما مفرد شموس -2
 .................................. .-:ما  العالقة بين القيم اإلنسانية والنور -3
 
 .................ليوحي   للزائر الشعور  باإلعجاز  الفني  والثقافي  -ج
 
 

                                                                                                    4-2المعيار 

  -:ملتقى المخترعينمن درس 



 

 ؟...........................................................حدد الخبر  األهم في  الصورة-1

 ..................................................صحح  الخطأ في الخبر الذي  قرأته-2

 ..................................................اذكر صورتين آخريين في  الصحيفة-3

هل الخبر  الصحفي دائماً صادق أم -4
 .............................................................ال

 1-2المعيار 

- :من درس اإلسالم  دين الرحمة

 

- :رتّب أحداث  القصة  كما  فهمت -1

 .سقى  الكلب ) (  

 .وجد بئراً فنزل  فيها ) ( 

 .اشتدَّ عليه العطش  ) ( 

 .فإذا بكلب   يلهث  ) (

 



 :(الكتابة )الكفايةُ العاَمةُ :ثانيا  

                                                                                                       -:2-3ار المعي

  -: (2)حروف تكتب والتنطق من درس

 :أكمل  الحروف  الناقصة بحيث تصبح  كلمات  فيها  حرف  يكتب وال  ينطق -0

 

____________________________________________________ 

                                                                                                      4-3:المعيار 

 -:السالحف الخضراءدرس من 

 -:صل بين الكلمة وضدها فيما يلي -0 

 الضد الكلمة

 الشقاء الحب

 الفقير الفرح

 الحزن السعادة

 لكرها الغني

 

 

 

 

 

 

 



 _____________________2-( 3)اختبار الوحدة __________________

                                                                                                    2-2 المعيار  
 -:رةحضارة ومنا من درس

 

 
 :حدّد الحقيقة  والرأي  فيما  يلي -1

 ..................يحتوي  المركز على  عدة  متاحف  -أ
 ..............الشيخ  عبدهللا  السالم من المشاريع  الضخمة يعد مركز-ب

                                                                                                    4-2المعيار 

  -:وستبقى  الكويت من درس 

 

- :اكمل  الفراغ  بالمتمم المناسب  من  خالل  قراءتك للنص -1

 .دول  الخليج في  االختراعات ..........تعتبر  الكويت -أ

 .......................جمع كلمة الحق-ب

 : ...................مفرد كلمة االمتيازات -ج

 

                                                                                                 1-2المعيار 



  -:فكرة أمل من درس 

 

- :إن جمع كلمة الغرفة هو -1

 :مفرد كلمة حقائب -2

 ............(بأخذ -:ما  ضد كلمة -3

__________________________________________ 

 :(الكتابة )الكفايةُ العاَمةُ :ثانيا  

                                                                                                       -:2-3المعيار 

  -: حروف تكتب والتنطق من درس

 -: ضع خطا  حول  الكلمة التي  احتوت على حرف يكتب والينطق-0

 .يعيش عمرو في الجهة الشمالية -أ

 .األطفال يأكلوا الحلوى-ب

 .أولوا العزم يحبهم هللا تعالى-ج

                                                                                                 4-3:المعيار 
 -:درس مترادفات وأضدادمن 

 

- :ل  الكلمات المخطوط  تحتها  بكلمات  مساوية لها  بالمعنىبدّ  -0

 :.......................................صمود.....:...............ارتطام :.................عال  

 41454455للتواصل.أبونصر.أ _أتمنى لكم النجاح  والتفوق  ال  تنسونا  من دعائكم _


