
 

 مدرسة الصديق االبتدائية  
 

 امتحان في اللغة العربية شامل
  

 للصفوف الثانية

 

 _______________االسم الثالثي : 

 

 _______________   :   المعلم/ ة  

 
 

                     ___________        : السَّنة   

 

                   التقييم :    

 

                                     

                                    
 
  3102صيف                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 



 
 

 اِ قرإِ النّص اآلتي وأجب عن االسئلة بتمهل :

 

 لطّائرة اْلَوَرْقية ا
َوأت ََّفقوا فيما بَ ْيِنهم َعلى ُصْنِع طائَِرٍة بَ َعَد الظُّْهِر اْجَتمَع ثالثَُة َأْصِدقاٍء يف بَ ْيِت َأَحِدهم 

 .اْلَقِويَّةَ  ةَ اْلُيوَط الرَّفيعَ وَ ة َ بََشِيي  الَ  الِعصِّيَّ اْلَوَرَق و  حضار املواد واالغراض مثل : وإِ َوَرِقيٍَّة 
 ار يَ ُقصُّ اْلَعِصيَّ حسام أخَذ يَ ُقصُّ اْلَوَرَق وِببَش  ِبُصْنِع الط ائِرِة . ف  وا ويف عصر اليوم التايل َبَدأَ 

ائرة بَِثالثَِة ُخيوٍط ُُثَّ َضَيطوا ميزان الط   تهاثَي  َوي ُ َعِصيَّ َمَع الَوَرِق لِتالئم َحْجَم الط ائِرَة  وعمر يَِلفُّ الْ 
َلوَّن عمر ، َلِكنَّ   ،

ُ
َفُسر وا ، أْخرَج َذْيالا للطائرة  كاَن َقْد َصَنعه سابِقاا ِمْن َحَلقاٍت من الورق امل

 .َيْحَفظوا َتواُزََنا ِِلَِذِه اْلُمفاَجأَِة فَ َرَبطوا الَذْيِل ِبَطَرِف الطائرة لِ 
َخَرجوا ييحثون َعْن َمكاٍن عاٍل  فَ َوَجدوا تَ لَّةا َوقَفوا َعَلْيها فَ َرَبطوا َطَرَف الطائرة  ، عندما أَنْ َهْوا

ْت َعلى ُُثَّ انْ تَ َهزوا فُ ْرَصة هايوب الر يِح فَ َرَمْوا بالط ائِرة يف اِْلَواء َلِكنَّها َوقَ عَ  ، ِِبَْيٍل َقِويٍّ َرفيٍع َطويلٍ 
م َلَْ يَ ْيأسوا ويف  ، اْْلَرِض ، َفحاَولوا َمرَّةا ثانَِيةا َوثالِثَةا من دون َأْن يَ ْنَجحوا يف ََتْليق الطائرة َر َأَنَّ َغي ْ

 َأْعلى  ففرح اْْلَْصِدقاء َوَغَمَرْْتم السَّعادة تَ ْرتَِفُع ِإىل اْلَمرَّة الرَّابَِعِة َصفَّقوا َوُهم يَ َرْوَن  طائَرتَ ُهم
ْخَتِلَفِة َوَذيْ َلها ِمْن َوراِئها ِِبذا النَّجاح الذي َحقَّقه َتعاُوََنم فالط  

ُ
ائرة َبَدأت َتلق بألواَنا امل

 .ُتَحرَِّكُه ُُيَْنةا َوُيْسَرةا ف َ  الر يحا ِبِه  تَ ْلَعب
َيُة ِبسَ كاَن اْلَوْقُت َُيُرُّ ِبُسْرَعِة والبَشَّ  ْحب الطائرة َشْيئاا ْمُس ََتيل إىل الُغروِب فَ َيَدأ الصَّي ْ

 فبََشْيئاا فلف وا اليوط عَليها وغادروا املكان وهم حيتِضنوََنا ِبَفرٍَح َوُسروٍر .
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ل : فهم الَمْعنى الّصريح :  المْستَوى اْْلوَّ

 ؟  على ماذا ات ََّفَق اأَلْصِدقاء ِعْنَدما اْجَتَمعوا (0
____________________________________ 

 ؟ التي اْستَ ْعَمَلها الرفاق ِلُصْنِع الطّائرة ما هي أأْلَْغراض (3

 أَْلْغراض اليت اْستَ ْعَمَلها االْصِدقاء هي :
 ___________       - أ

 ____________ - ب
 ____________ - ت

 ____________ - ث

 

 ....الطائَرَة ِبُصْنِع اأْلَْصِدقاء َبَدأ  -2  
 ْعَد الظُّْهِر ب َ         
 َصياحاا         
 راا َعصْ         
 ِعْند مغيب البَشَّْمِس         

 

 َعَدد َشْخِصّيات النَّصِّ :  -4
 َشْخِصي ةا واِحدة           ثالث شخصيات             أرَبُع شخصيات           َشْخِصيَّتان  
 
 
 الَّذي َصَنَع َذْيَل الطاِّئَرِة ُهَو:-5

 َببَش ار                        عم ار           ُحسام                          ُعَمر        
 
 
 
 



 :  المسَتوى الثّاني : فَ ْهم الَمْعنى اْلَخفي
  

 ؟ هل استعمل االصدقاء األَلوان ولوَّنوا طائرتهم الورقية  -6
____________________________________ 

 ؟ كم مّرة وقعت الطائرة على اأَلرضِ  -7
_____________________________________ 

 ؟  متى عاد االصدقاء الى بيوِتِهم  -8
____________________________________ 

 من المرة : في الجوِّ  نجحت الطائرة بالتَّحليق -9
 الامَسةِ  الثالثة 

 اْْلُوىل  الر اِبعةِ       
 

 : حسب الن ص ِاْخَتر صفتَ ْيِن  مالئَمتَ ْيِن  لأَلْصِدقاء -01
  ثابرةمُ ال                  الَملَل  خرية                الت عاون              السُّ      

 
 هو :  00َمْعنى كلمة )َغَمَرتْ ُهم ( في السطر  -00

ُهم            َمََلَتْ ُهم          أسَقطَتهم                  َلوََّحْتهم                 أَتْ َعَيت ْ
 

 :  بَ يِّن جملة السََّبب والنَّتيجة في الِعبارَِة التالية -21
 

ََ  الشمس تغيب دأتبَ           .ةغادرَ مُ للْ  يستعدون األصدقاء دأَفَب
 ملة السََّبب : ___________________جُ   
 ُجْمَلة النَّتيجة : ___________________  
 



 تفسير ودمج وَتْطبيق :لمسَتوى الثالث : ا
 لنَّص :( َنوع ا 02

 ُأْغِنية   ِقَصصي  ِشْعري  َمْعلوماتي   
 

 النص الذي أمامك ُهَو : -04
 خيايل  واِقعي  

 
 الفقرة الثانية تتحدث عن : -05

 الورقية  ُصْنع الطائرة  َتليق الطائرة   
 اتفاق االصدقاء              فبَشل االصدقاء        

 
 المغزى من النص :  -06

 عاون هو اساس النَّجاح التَّ  -ب                      للَِّعب َمَع االصدقاء متعة ا -أ
 فائدة ذيل الطائرة   -قُ و ة الر يح                                     ث -ت
 

بَ يِّن فرح االصدقاء عندما َحلَّقت الطائرة في اسَتْخِرج جْمَلًة من الفقرة الثالثة  ت ُ  -07
  ؟ِ الَجوّ 

_________________________________________ 
 

 مع أصدقائك اشرح ؟َمّرًة هل َصنَ ْعَت طائرة ورقية  -28
_______________________________________ 

________________________________________ 
 
 



 
 البعد الرابع : تقييم الَمْضمون : 

 
 ائد في النَّص ؟( ما ُهَو الجو السّ 09
 الُحزن  ضب                الفرح                   الّضَجر غَ ال    

 
 َفسِّر َرْأَيكَ ؟ ف االصدقاء مع بعضهم البعض في  النصر  صَ تَ  ( َهْل َأْعَجَبَك  31

____________________________________ 
______________________________________  

 القسم الخامس : المعرفة اللغوية : 
 :  ئمة للجملة الكلمة  المالحط  أَ 

 .ِإنَّ ____  القصة شائقٌة  -0
 ملاذا         ا              هؤالء                 هذه    هذ   
 . حديَثةٌ يسافر بها الّناس الحافالت_____ (3  

 هؤالء               اليت           ي          الذين              الذ      
 

 ( هي : َهل  -َكْيَف   -َمتى   –َأْيَن  -ذا  ما)  الكلمات (2
 أفعال           أمساء موصولة             ادوات استفهام           امساء     

 

 : على الصِّفاتضع دائرة حول الكلمات التي تدل  (4

 

  
 
 
 

    ُمَلوَّن                البَشيية          الورق             ْيَحثُ ي َ      

 َرفيعاا                  َذْيالا            ًلُطوي       َصفَّقوا     



 

 :أحط الفعل المالئم للجملة  (5
 االصدقاء _______  الى مكان عال :   

  نَب                   ذهيوا                َذَهَيت ذهب             َذهَ 
 
 رغد ______ في حضن اُمِّها   -6

 نامت ْ                      ناَم                ِنَْن                      نامةْ 
____________________________________ 

 :  الجمعِإلى صيَغة حوِّل  -7
 مجتهد   اليوم :الطالب ال فَأَ المعلم كا

_______________________ 
 المَؤنَّث : ِإلى صيَغة حوِّل  -8
.الصَّ  َحلَّق العصفورُ    غير مع أخيه في الَجوَّ

__________________________________________ 

 أكتب اسئلة لألجوبة الُمْعطاة: -9
 

ت في هُ دَ عِ سايُ لِ  الحقل الى أبيه مع قطارِ  َذهبَ الجواب :    .األرضِ  يفظنْ ََ
 ؟_____السؤال االوَّل :______________________
 ؟______السؤال الث اين : _____________________

 ؟______:______________________ الثالثل  السُّؤا
 
 
 


