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ّديق االبتدائية   الصِّ

 

 اللغة العربية فحص  في 

 

فِّ الثاني أ  ب،  للصَّ

 

 _______________________اسم الطالب : 

 

ل    5102كانون أوَّ

 

 

 

 

 

                                         

ْقييم         التَّ

 

 ايُّها االبطال الصِّغار لَكُم تَمَنِّياتُنا   

  بِنَجاحٍ  باهِرٍ                                                                                                                      

 العربية         مُعَلِّمات  
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َيًة ُثمَّ أَِجب عن اْْلَْسئِلََة:  عزيزي الّطالب اْقَرِأ النََّص قراءة ُمَتأَنِّ

فِّ   َكْلٌب في الصَّ

 

 

 

 

ب ُ الصَّفِّ الثااني عَنِ الْحََيواناتِ اْْلليفَةِ   .تَعَلَّمَ طُّلا

 ، إِلى المَدْرَسَةِ غيرَ الصَّ  يَّ ــِّنـُالْبها ـبَـفي الْيَوْمِ التاــالي أَحْضَرَت ْ نَجْــّلء كَلْ

ب حَولَ الْكَلْبِ ، يُداعِبونَهُ وَـفَتَ هِ  ـم عَلى فِرائِـهُدِيَـضَعونَ أَيْيَـ جَمَّــعَ الطُّّلا

 .الْكَثيفِ والْجَميل ِ 

سَ الْكَلْبُ عَلى اْْلَرضِ  بِجِوار ِكُرسِيِّ ـعِنْدَما دَخَلَتِ  نَجّلء إِلى الصَّفِّ جَلَ

في أَنْحاءِ  وَ يَـتَـجَوَّلنَجّْلء ، ولَكِن عِنْدما بَدَأَ الدَّرْسُ ، أَخَذَ الْكَلْبُ يَنْـبَحُ ، 

 الْغُرْفَةِ.....

 . حاالً عِنْدَها قالَتِ الْمُعَلِّمَةُ لِنَجّلء: أَخْرِجي هذا الْكَلبَ ِمنَ الصَّفِّ  َ

ب : بلِ اتْرُكيهِ يا نَجّلء   .....َْلَنَّنا نُحِبُّ أَنْ نَتَعَلََّم مَعَ هذا الكَلْبِ ،  قال َ الطُّّلا

 ، أَخْرَجَت ْ نَجّْلء الَْكلْبَ إِلى السااحَةِ ، وَوَضَعَت لَهُ طَعامًا ، وَجَلَسَ وَحيــدًا

الدُّروسِ ، فَعادَ مَعها  انْتِهاء حَتاى  وَلَم يَتَحَرَّك مِنْ مَكانِهِ وانْتَظَرِ  رَفيقَتَُه ، 

 إِلى الْبَـيتِ.
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 : َفهم اْلَمْعنى الصَّريح أسئِلة الِقْسُم اْْلَوَّل :  

 ؟ ْحَضر َ َكـْلبًـا إِلى الصَّف ِ َمْن أَ  -1

  __________________________________________ 

 ؟ اْلَكْلبَ   ( ماذا َفـَعَل الطُّالب ِعْنَدما شاَهدوا2  

   _______________________________________ 

؟3   ( َمتى بََدأَ اْلَكْلُب يَــْنبَُح في الصَّف ِ

   __________________________________________ 

 لِماذا أَْخَرَجت نَْجالء اْلَكْلَب ِمَن الصَّف ؟                                                ( 4

___________________________________________ 

 

ِّ تَْرتيـبًـا َصحيـًحا   من    -5  :  1  -  5َرت ِّب أَْحداَث النَّص 

 ـُب على اْْلرضِ بالُقِربِ مْن نَْجالء اْلَكلْ   َجلَسَ       

  ا الى الصَّف ِ .بً ـأَْحَضَرْت نَجالء َكلْ       

 بَْعَد طَلَبِ اْلَمَعل َِمِة . أَْخَرَجت نَْجالء  اْلَكْلبَ       

بُ         الَكْلَب وماَزحوُه. داَعَب الطُّال 

 نَبََح اْلَكْلُب في الصَّف ِ .      
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 : الءلَْوُن َكْلبِّ نَج -6

ِ       ث -ُمَنقَّطٌ بِاْْلَبيَضِ واْْلَْسَود     ث   -ت    ـي  ُبنـ ِ  - أ  أَْسَوُد     -َغْيُر َمْذكور في النَّص 

 

 

 : َمكان  ُحدوث النَّص -7

اِرع -اْلبَْيـت           ب  - أ  المدرَسةِ ث_              َحديَقة اْلَحيوان   -ت            الش 

 

 : في نِّهاية القِّصَّة -8

  .  ْلَكْلَب  ِمَن الَمْدَرَسِة اْلحارُِس ا َرَد طَ   ( أ

 وعاد معها الى البيت. نَجالء  الَكْلُب  اِْنَتظَر   ب(

     الى البيت . بَ لْ طََحَب الكَ اْْلُب   واصْ جاء     ( ت

ب الَكْلَب   َخطََف بْعُض     ( ث  .بَعيًدا  الطُّال 

 

 اني :     َفْهم المعنى اْلَخفيالِقِْسم الثّ 

 : أَْحَضَرت َْنْجالء اْلَكْلًب إِلى الَمْدَرَسةِ  -9

ها تَخافُ  - أ  اْلَمجيَء الى الَمدَرَسة لَِوْحِدها . ِْلنـ 

  اْلُمَعل َِمُة طَلَبَْت ِمنها إِحضاَرُه.  ِْلَن  - ب

 .ِْلنها تََعلََّمت َعِن الَحيَوانات اْْلليَفِة ِ - ت

 .َسِة  ْدرَ مَ َْلَن اْلَكْلَب لَِحَق  بِها إِلى  الْ   - ث

 

 



 

[5] 
 

ة اْلَمْرَكِزَية في النَِّص ِهيَ ( 01 ْخِصيَّ  : الشَّ

بُ  -ث               ُب   اْلَكلْ  -ت        َنجالء -ب             اْلُمَعلَِّمةُ  - أ الا  الطُّ

 

ْن نَْجالءبَ طَلَ -11 َمة مِّ  :أَن تُخرَِّج الكلب مَِّن الصَّف ِّ  تِّ اْلُمَعل ِـّ

 .ِْلََن اْلَكْلَب َمزََّق كِتاب َ اْلُمَعل َِمةِ  - أ

  .قاذورات ِالصَّفَّ بِالْ  ِْلََن اْلَكْلَب لَوَّثَ  - ب

 ِْلَن الكْلَب ُيْزِعُج التَّالميَذ  - ت

 أََحَد التَّالميِذ. ع ضَّ  ِْلََن الَكْلَب  - ث

 (  اْْلَليَفة )ة ُ مَ لِ كَ  عكس -11

 الضَّْخَمةِ  -اْلُمْفَترَِسة            ث -العاِشبَِة       ت -الصَّغيَرة         ب - أ

 َكلَِّمُة )ُغْرَفٌة(مرادف   -11

 ُحْجَرٌة  –ٌث          ُجْحٌر         -ِخزانٌَة                ت -ب    بَْيٌت          - أ

 : تقييمالقسم الثالث   

 َعل ِل  َهْل أَْعَجبَك تََصرُّف الُمَعل َِمة ِعْندما طلَبَت من نجالء اخراج الكلب ؟ (1

______________________________________________________ 

  ____________________________ 
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 أَْكِمل الَجْدَول القسم اْْلخير :    (0

 الُمْفرد 
 

 اْلجمع  الُمَثن ى        

   طالِبٌ 

   ُغْرَفةٌ 

   ساَحةٌ 

   َصف  

 

 

ذِّ التَّعليمات :  يمات :تَْنفيذتَعلْ  (5  اْقَرأ الجملََة اآلتية ونَف ِّ

 

 ___إلى  اْلَمْدَرَسةِّ ______  ُبن ِّيَّ ِّْـ ال   اْلَكْلَب أَْحَضَرت نَْجالء   

 

 اْلَكلَِمِة الَّتي تَُدلُّ َعلى اْلِفْعِل  َضْع َخط ًا  تَْحتَ  -1

ْنسان في الجملة . -2  اُْرُسم دائَِرًة َحْوَل اسم اْْلِ

 .اُرسم َخطَّْيِن تَْحَت الَكلَِمُة الَّتي تَُدلُّ َعلى َحيَوان  -3

  اُْرُسم ُمَربًَّعا فوق الكلِمات الَّتي تَْبَدْأ بَِأل التَّْعريفِ  -4

 آخر الجملة أعاله : َكلَِمًة تَُدلُّ َعلى َزمان ٍ أِضف  في -5

_____________________________________________ 

ـث  (3 ـر إلى الــمُؤَنَـّ   :حَوِّل الجُمَل اآلتِيَةَ  مِنَ المُذَكَـّ

فَّ   أَْخَرَج  أَْحَمد اْلَكْلَب  -أ        .ِمن الصَّ

               

__________________________________________________ 

روُف  ُعْشبًا    ل   ك  أ    ب(      ر    الخ   . أ ْخض 

 ______________________________ 


