
 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

 

 

 السند :

الربيع رائع ألنه فصل البهجة و الجمال ، فالسماء صافية والهواء لطيف ،       

والشمس باسمة ترسل أشعتها الصفراء فتمأل الجو دفئا ونورا ، و االزهار 

أكمامها متفتحة ، واألطيار على الغصون ترسل تغريدا مطربا ، والجداول تترنم 

الخضراء المترامية ، والقطيع في المراعي يرتع و يمرح .بين الحقول   

بارك هللا أحسن صورة رائعة تنطق بعظمة خالق الكون ، فتإنه الربيع      

 الخالقين 

 البناء الفكري :

ـ عن أي فصل يتحدث النص ؟1  

ـ اشرح كلمة : البهجة.2  

ـ وظف كلمة رائع في جملة مفيدة .3  

 البناء اللغوي :

ـ هات مفرد الكلمات التالية :1  

 الغصون   ـ الحقول   ـ الجداول      ـ صور

ـ حول الجمل التالية إلى الجمع :2  

 ـ في فصل الربيع يخرج الحيوان من جحره .

 ـ في فصل الشتاء يهاجر الطير إلى األماكن الدافئة .
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ـ امأل الجدول من النص :3  

 فعل مضارع جملة اسمية جمع التكسير  جملة فعلية
    

ـ وظف األسماء الموصولة المناسبة في الفراغ :4  

..............أحبهما .ـ فصل الربيع والصيف هما الفصالن .  

. تان .....................زرعتهماـ لقد نمت البذر  

 الوضعية االدماجية :

لكل فصل من فصول السنة فواكهه التي يشتهر بها  ، ونحن في فصل الشتاء      

 الذي يشتهر بالحمضيات 

.تحدث في فقرة ال تقل عن خمسة أسطر عن هذه الفواكه وفائدتها لجسم االنسان   

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

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

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

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

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

..........................................................................................  
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 التصحيح النموذجي للوقفة التقييمية لمادة اللغة العربية  السنة الثانية إبتدائي

 البناء الفكري :1.75

ـ عن أي فصل يتحدث النص؟.....يتحدث النص عن فصل الربيع ....1  

ـ اشرح كلمة البهجة : الفرح ـ السرور 2  

ـ وظف كلمة *رائع * في جملة :... الجو رائع هدا اليوم ....3  

 البناء اللغوي :

ن 2ـ هات مفرد الكلمات التالية :1  

 الغصون   ـ الحقول   ـ الجداول      ـ صور

 الغصن    ـ الحقل     ـ الجدول       ـ صورة

ن1.25ـ حول الجمل التالية إلى الجمع :2  

 ـ في فصل الربيع يخرج الحيوان من جحره .

 ....في فصل تخرج الحيوانات من جحرها...

 ـ في فصل الشتاء يهاجر الطير إلى األماكن الدافئة .

 ...في فصل الشتاء تهاجر الطيور إلى األماكن الدافئة ....

ن2ـ امأل الجدول من النص :3  

 فعل مضارع جملة اسمية جمع التكسير  جملة فعلية
رسل تغريدا ت

 مطربا
 ترسل الربيع رائع الجداول

ن1ـ وظف األسماء الموصولة المناسبة في الفراغ :4  

 ـ فصل الربيع والصيف هما الفصالن ...............أحبهما .

 ـ لقد نمت البذرتان .....................زرعتهما .

 الوضعية االدماجية :2ن
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