Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية اللغة

المراجعة

الصف السادس

G6

المعايير الواردة في اختبار اللغة العربية (
للعام
األو
الدراسي
الفصل
ّ ٩
٢٠١ل م )
– ٢٠١٨

موضوعات االختبار خارجيّة
نحوا ورس ًما).
ما عدا حصيلتي اللغوي ،ولغتي الجميلة ( ً
الكفايات والمعايير

أوال  :الكفاية العامة (  ( ) ٢القراءة والمشاهدة )

الكفاية الخاصة ومعيار المنهج
( ) ١ -٢
()٢–٢
()3–٢
()4–٢
()5–٢

المحتوى المتوقع لالختبار

قراءة نص قرآني واإلجابة عن السؤال :
الصفحة- 75 – 6١ :
أنا أكتب الغرض الرئيسي ........................................
قراءة نص واإلجابة عن أسئلة فهم بتحديد اإلجابة من النص
الصفحة٨١ - 6٨ :
 ،أو صياغة اإلجابة من فهم الفقرة .
قراءة نص قرآني واإلجابة عنن أسنئلة لتوحنيال داللنة معيننة
الصفحة١٢٢ - 93 :
تخرجها من النص  ،أو تبين داللة بعض العبارات من النص
الصننفحة - ١٠٢ - 77 – 63 - 4٨ – 3٨ :الثروة اللغوية وفق ما ورد من التوجيه الفني
١١3
(مرادف – مفرد – جمع-حد -المعنى السياقي  -التصريف)
قننراءة نننص لتس ن يل ( موحننو النننص ل الفكننرة الرئيسننة ل
الصفحة36 :
الفكرة ال زئية )

()6–٢

الصفحة١١١ - 97 :

تحديد نو أسلوب نحوي معروض عليه.

()7–٢

الصفحة١٢5 - ١٢١ :

قنننراءة ننننص لئنننرل أسنننئلة علينننه  -وأسنننئلة أخنننرى إلثنننراء
النص.

()٨–٢

الصفحة١٠9 - ١٠٠ :

ثانيا  :الكفاية العامة ()٣
الكفاية الخاصة ومعيار المنهج
()١–3

الصفحة١١٨ - 95 :

()5–3
١

الصفحة- 65 – 5١ :

()5–3
٢

الصفحة- 7١ – 53 :

نصنناش رننعرياش يحنندد الموحننو المشننترو بينهمننا ،ون ننرة
الشاعر لكل موحو  ،والرأي الذي اخترته مع السبب.

الكتابة
المحتوى المتوقع لالختبار
أعبر عن .................في موحو من ثالث فقرات مراعينا
السالمة اللغوية وترابط ال مل وعالمات الترقيم
مهارات السالمة اللغوية ( :ال ملة الفعلينة بركنيهنا ل ال ملنة
االسنننمية بركنيهنننا ل أننننوا الخبنننر ل كننناش وأخواتهنننا و ننناالت
اسمها وخبرها ل إش وأخواتها و االت اسمها وخبرها.
مهارات صحة الرسم الكتابي واله ائي ( :الهمزة المتوسنئة
على السئر ل أدوات الربط ل عالمات الترقيم ل خط النسخ )

