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 الّنص :

الّريف جميل يا جّدي ,واألرض خضراء ,  جّدها في الّريف وقالت: زارت سعاد
وحدائق غّناء ,وأنهار من والّسماء زرقاء ,والهواء نقّي ,والماء عذب ,وهناك حقول 

كّل األنحاء, شعرت بفرحة كبيرة يا جّدي وأنا أركض وراء الفراشات ,وأقطف 
 أتمنى العيش في الّريف دائما. في المراعي. أشاهد الخرفان واألبقار و األزهار,

 أسئلة الفهم :

 (أختار عنوانا مناسبا للّنص:  1

 

 (من زارت سعاد في الّريف ؟2

 زارت .........................................................

 ثّم أوّظفها في جملة . ( أجري(أستخرج من الّنص مرادف كلمة ) 3

 ..... ..... أجري =.............الّتوظيف :......................................

 

 2018  :ديسمرب                             ( 2AP)الثانية  ابتدائي :املستوى  

 اختبار الفصل األول يف مادة اللغة العربية

 الّريف والمدينة سعاد في المدرسة

 جمال الّريف
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 أسئلة البناء الّلغوي:

 (  أين ـ متى ـ هذان ـ قليل ـ هتان(أضع :) 1

 الّريف فيه ...............من الّسّكان.

 ............نحتفل بعيد الّثورة؟

 ...........مصحفان شريفان,و...........زهرتان رائعتان.

 ..........هي محفظتي يا أّمي؟

 أنا أغرس شجرة .      أقرأ المثال ثّم أكمل :
 أنت ......................                          
 أنتما .......................                          
 ......أنتم ...................                      
 .......أنتّن ....................                        

 : الوضعّية اإلدماجّية

   أستعين بالجدول وأكتب ثالث جمل عن نشاط الفاّلح في الّريف . 

 

1............................................................................................................................)........  

2............................................................................................................................).........  

3......................................................................................................................).................  

                   

 يغرس الفالح الخرفان في اإلصطبل
 يزرع األشجار الحقل
 يربي الحبوب البستان
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 تصحيح اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربية     الثانية ابتدائي
 الّنص :

واألرض خضراء , الّريف جميل يا جّدي , جّدها في الّريف وقالت: زارت سعاد
والّسماء زرقاء ,والهواء نقّي ,والماء عذب ,وهناك حقول وحدائق غّناء ,وأنهار من 

كّل األنحاء, شعرت بفرحة كبيرة يا جّدي وأنا أركض وراء الفراشات ,وأقطف 
 األزهار,وأشاهد الخرفان واألبقار

 في المراعي.أتمنى العيش في الّريف دائما.
 أسئلة الفهم :

 ن( 0,5(أختار عنوانا مناسبا للّنص:) 1

 

 ن(0,75(من زارت سعاد في الّريف ؟ )2
 زارت سعاد جّدها في الّريف  .                                  

 ثّم أوّظفها في جملة . ( أجري(أستخرج من الّنص مرادف كلمة ) 3
 ن(1(     .الّتوظيف : يركض الاّلعب وراء الكرة.) 0,25 أجري =أركض     )
 أسئلة البناء الّلغوي:

 ن(2,5()  أين ـ متى ـ هذان ـ قليل ـ هتان(أضع :) 1
 من الّسّكان.       قليل الّريف فيه

 ..نحتفل بعيد الّثورة؟      متى
 زهرتان رائعتان.           تانوها   مصحفان شريفان             هذان 

ي المدرسةسعاد ف  الّريف والمدينة 

 جمال الّريف
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 هي محفظتي يا أّمي؟   أين
 ن(2أنا أغرس شجرة .)      أقرأ المثال ثّم أكمل :

 0,5أنت .تغرس شجرة .                           
 أنتما تغرسان شجرة                         
 تغرسون شجرة .أنتم                       
 أنتّن تغرسن شجرة .                        

أستعين بالجدول وأكتب ثالث جمل عن نشاط الفاّلح في  : الوضعّية اإلدماجّية
 ن(3الّريف .  )

     
                                                             

في الحقل  يغرس الفالّح األشجار1  

(يزرع الفالّح الحبوب في الحقل 2  

(يرّبي الفالّح الخرفان في اإلصطبل 3  
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