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 السؤال األول  ( 1) 

 .َخَرَج أَْيَمُن إِلَى َمْلعَِب اَْلَحي ، فََرأَى فَْرَع َشَجَرٍة  ٌمْلقَى َعلَى اَْْلْرِض )

 .َمْن َوَضَع َهذَا ُهنَا؟   اَْْلْسََلُم  ََليَْرَضى  بَِهذَا : قَاَل أَْيَمُن 

 .َحاَوَل َوَحاَوَل َولَ َن اَْل َْرَع لَْم يَ ََ ْحَ ْ  ِمْن َمَ انِ ِ 

 

 كل فقرة درجة  : اخ ار اْلجابة الصحيحة : (أ  )

   :(يَ ََ ْحَ  ْ ) َمْعنَى ( 1)

 يلقي يثبت ي حرك

 ( :مقبَل )ُمَضادُّ َ ِلًمة  (2)

 سريعا مدبرا قادما

 (:اْلَمْنِ ُل )َجْمع َ ِلَمةُ  (3) ِ 

 البيوت المباني المنا ل
 

 :اَلْسُم اْلَمْمُدوُد ِمَن اْلَ ِلَماِت ال َّاِليَِة ُهَو   (5)

 القاضي الصحراء             اْلذى

 :اْلُجْملَةُ أُْسلُوب  ( ؟ فَّوا ُ ما بَِك يَا  ) (6)

 ْس ِْ َهام اِ          نَِداء             قََسم 

    :(ال ََّساُمحِ  )فِي َ ِلَمِة  (ال  )نَْوُع ( 7)

 َشْمِسيَّة قََمِريَّة أَْصِليَّة

    :(شجرةٍ  )فِي َ ِلَمِة  (ال نوين  )نَْوُع ( 8)

  سر ف ح ضم

    :(اْلَ ِرييمُ  )فِي َ ِلَمِة  (المد  )نَْوُع ( 9)

 نموذج إجابة( اختبار الفترة الثالثة)_الصف الثاني اَلب دائي 
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 ألف واو ياء

ُسِل )م ردَ ِلَمِة ( 10)  :(الرُّ

 النبي الرسوَلن الرسول

 :نوع اْلسلوب . َحَضَر اَلَطَلُب إَِل َطاِلبًاً   (11)

 اس  هام اس ثناء نداء

 .اَلَِ ْ َرةٌ َجِميلَةٌ ( : إنَّ ) أَُؤ ُد اَْلُجْملَةُ  اآل ية باس خدام   (11)

 ال  رة جميلة إنَّ ال  رةَ جميلةٌ  آْن ال  رةُ جميلة

 

 :أ مل  رقيم الجمل ال الية ل  وين نص م رابط 

 ( 3).رأى قارورة م سورة        

 (    1).       ذهب أحمد ورفاق  إلى شاطئ البحر 

 (5).        فحملها وألقاها في حاوية القمامة 

 (     2).        وينما هم يلعبون ال رة 

       و ذ ر قول الرسول صلى هللا عل  

وسلم إماطة اْلذى عن الطريق صدقة  (.4)

 عبر عن الصورة بجملة م يدة

............................................................................................ 
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 اْلمَلء
 

 

 

 

 

 

 

 

 سأ يل  النظافة ثامًرا الطريق الرسول

 قليَلً  بالش اء مرافق ك مريضةٌ  ل ن

 اْلخضر سأع ذر انصرفن بهدوء ال ائرات

 أدوا   فأخبر هذا ال َلميذ الرسومات

 


