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ّاألول:ّمرينالتّ 

 هل. –يا  –ك ـلـت –هذان  –ذلك  أكمل الفراغ بإحدى الكلمات اآلتية: -1  

 ن(2.5)

   سة و.........اإلناء .ـنـأحضري لي........المك، : تعالي يا خديجة  قالت األم   -    

 ي ؟ما .......أم  ـفهظ  ـحنان متسخان .......أن.........الص  خديجة  -    

 ن(1) .المناسب مرادف الكلمة أحـيط -2

  تعاونّّّّّّّّّّتصافحّّّّّّّّّّتشاهدّّّّ              تساعد  =         

 : الثانيتمرينّالّ 

  ل  ن(2) نى حسب المثال.ـمثـلل أحو 

 هذا صديق     هذان صديقان         هذه فراشة      هاتان فراشتان

 هذه دمية          .................           هذا مكتب      ..............

 هذه نجمة        .................             هذا زورق     .............

  ثالث:تمرين ال  ال  

 ن(2.5) الية:مائر الت  ف الفعل غرس مع الض  صر  أ 

 رات.ـيـجأنا أغرس الش  

 ...................أنت
 أنت...................
 أنتما..................
 أنتم.................
 أنتن.................

 2019ديسمرب                                              (2AP)  ابتدائي الثانية:املستوى

 اللغة العربيةاختبار الفصل األّول يف مادة 

http://www.ets-salim.com/


 

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

 ن(2) الوضعية اإلدماجية

 «زيارة لمتحف المجاهد  »ب الجمل ألحصل على نص عنوانه ـأرت  * 

 ما رأيته )......( ت ألبي كل  ـيـوعندما عدت إلى المنزل حك -   

 ).......( هداء وأنواع من األسلحةرأينا صور المجاهدين والش   -   

 تحف المجاهد).......(ـنا رحلة إلى مـتـت مدرسـمـنظ   -  

 لنا حماس )......(ـمتحف و كـدخلنا إلى ال -  
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 تصحيحّإختبارّالفصلّاألولّفيّمادةّاللغةّالعربية

 الثانيةّإبتدائي

 التمرين األول:

ن(2.5هل .    )–يا  –تلك  –هذان  –أكمل الفراغ بإحدى الكلمات اآلتية:ذلك -1  

قالت األم : تعالي يا خديجة ,أحضري لي تلك..المكنسة و.ذلك.اإلناء .-  

متسخان هل...أنظفهما .يا..أمي ؟ خديجة .هذان..الصحنان-  

ن(1ضع مرادف الكلمة في دائرة. )-2  

 تساعد  =   تشاهد      تصافح      تعاون   

 التمرين الثاني :حول للمثنى حسب المثال. )2ن(

 هذا صديق     هذان صديقان         هذه فراشة      هاتان فراشتان

دمية          هاتان دميتان. هذا مكتب      هذان مكتبان.           هذه  

 هذا زورق     هذان زورقان            هذه نجمة        هاتان نجمتان.

 التمرين الثالث:صرف الفعل غرس مع الضمائر التالية: )2.5ن(

 أنا أغرس الشجيرات.

 أنت تغرس الشجيرات.

 أنت تغرسين الشجيرات.

 أنتما تغرسان الشجيرات.

 أنتم تغرسون الشجيرات.

 أنتن تغرسن الشجيرات.

 الوضعية اإلدماجية )2ن(

«زيارة لمتحف المجاهد  »أرتب الجمل ألحصل على نص عنوانه   

(4وعندما عدت إلى المنزل حكيت ألبي كل ما رأيته ) -  

(3رأينا صور المجاهدين والشهداء وأنواع من األسلحة) -  

(1نظمت مدرستنا رحلة إلى متحف المجاهد) -  

 (2حف و كلنا حماس ) دخلنا إلى المت-
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