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 اللغة العربيةار الفصل الثّاني في مادة ِاختب

ھا قَ وْ َف  قُ زِ قْ زَ ، تُ اءُ رَ ضْ خَ  ارُ جَ شْ و األَ ، ةً نَ وّ لَ مُ  ةً يلَ مِ جَ  سَ البِ مَ  ضُ رْ األَ  تِ سَ بِ َل و  ةً يَ افِ صَ  اءَ قَ رْ زَ  اءُ مَ الس4  تِ ارَ صَ فَ  بيعُ الرِّ  لَ بَ قْ أَ ــــ      
ھا َق وْ َف  قُ لّ حَ تُ  وانِ لْ األَ  َزاِھَيةَ  ھارَ زْ رى األَ ، و َت بالِ جِ لى الْ عْ أَ  نْ مِ  ةٌ قَ فّ دَ َتمُ  ةُ َيافِ الص4  ياهُ مِ الْ  ، وبيعِ الر4  ومِ دُ قُ بِ  ةٌ حَ رِ َف ھا ن4 أَ كَ  يرُ صافِ عَ 
  .شاطٌ نَ بِ  التٌ حْ و نَ  اتٌ اشَ رَ فَ 

  :حول الفھم

  ...............................................: )  ن1(ھات عنوانا النص  – 1       

 )ن1( بيع؟الر4  لِ صْ في فَ  جارُ شْ األَ  حُ بِ صْ تُ  فَ ْيكَ  - 2  

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

  :حول اللغة      

  )ن2.5( :الحظ واتمم الجدول  .1

  الجمع  المثنى  المفرد

  عصافير  .............................  عصفور

  .............................  طفالن  .............................

 ............................. معلمتان  .............................

  
  )ن2(  في المكان المناسب )  اءَ رَ وَ ( ـ )  تَ حْ َت ( ـ  )  ناكَ ُھ ( ـ  )  ناُھ ( ضع ـ أ  - 2
 .يامِ مَ أَ  ......................... ةُ يلَ مِ جَ الْ  ارُ ھَ زْ و األَ  ةٌ يدَ عِ َب  .........................ةُ َيالِ عَ الْ  الُ َب جِ لْ اَ  •
 .تِ ْيَب الْ ......................... تُ أْ َب َتاخْ ي فَ خِ أَ  عَ مَ  تُ بْ عِ َل  •
 .ةدَ ائِ مَ الْ ......................... َجلََستْ و  ةُ ط4 قِ الْ  تِ اءَ جَ َف  امَ عَ ي الط4 مّ أُ  تْ عَ ضَ وَ  •
  
  )ن1( :إستخرج من النص اسما منونا  – 3

  اسم منون بالضم  اسم منون بالفتح

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

 

  ) مواش –نقي  –بساط  –الثلج  –الشعير (  ) : ن2.5( أكمل الفقرة بالكلمات المناسبة: ة اإلدماجيةالوضعي

 ابُ شَ عْ األَ و ، ......................... .اءُ وَ ھَ الْ  و  ......................... .ـكَ  اءُ ضَ يْ َب  بٌ حُ ا سُ يھَ فِ  اءُ قَ رْ زَ  اءُ مَ الس4  يفِ ي الرِّ فِ ـ  
 حُ مْ قَ ا الْ يھَ فِ  سَ رِ غُ  ةٌ عَ اسِ وَ  ولُ ُق حُ و الْ ، ةٌ يرَ ثِ كَ   .........................ھا َعَلْي ىعَ رْ ، تَ رُ ضَ خْ أَ   .........................ا ھَ ن4 أَ كَ  ةٌ د4 َتمْ مُ 

   .........................و 

  

  


