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: (الٌوِم الَوَطنًِ )مْن مْوضوع : السإال األول  ( 1 )

ا شارك  احتفت المدرسة بالٌوم الوطنً للملكة العربٌة السعودٌة ،فؤقامت حفًلا ومعرضا

ٍ وشكر  فٌه التًلمٌذ بصور لمعالم الوطن ، ولوحاٍت كتبوا علٌها عبارات حب 

بدأ الحفل بآٌات من القرآن الكرٌم ثم نشٌد الوطن وبعدها حٌ ا المدٌر التًلمٌذ .للوطن

 .(وحثهم على حب الوطن

 
 كل فقرة درجة  : أختار اإلجابة الصحٌحة : (أ  )

   :(وحثهم) َمْعنَى  (1)

 أْهداهم شّجعهم وعدهم

 ( :حب)ُمَضادُّ َكِلًمة  (2)

 مودة          كررٌه  امتناع

 (  :الٌوم)َجْمُع َكِلَمة  (3)

 الٌومات األٌام الٌومان

(4)   ًْ ٌَْن َكِلَمتَ  (  :اِْنتََهى - بََدأَ  : ) اْلِعالقَةُ بَ

             تََراُدف  نَِداء            تََضاد  

 :االْسُم المقصور ِمَن اْلَكِلَماِت التَّاِلٌَِة ُهَو   (5)

 الصغرى             َحاِزم             َوفَاء 

 :كلها حروف ( فـ / و / ثم  ) (6)

 اِْستِْفَهام  عطف             نداء

    :(الحفل )فًِ َكِلَمِة  (ال  )نَْوُع  (7)

 َشْمِسٌَّة قََمِرٌَّة أَْصِلٌَّة

    :(معرًضا)فًِ َكِلَمِة  (التنوٌن  )نَْوُع  (8)

 نموذج اجابةالفترة الثانٌة          _ اختبار لغتً الصف الثانً االبتدائً 
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 كسر فتح ضم

    :(الكرٌم)فًِ َكِلَمِة  (المد  )نَْوُع  (9)

 ألف واو ٌاء

 :(عبارات )مفرد َكِلَمِة  (10)

 عبارة عبارتان عبارت

 

 كل فقرة درجة: أمام العبارات اآلتٌة  (خطأ  )أو  (صح  )أضع عالمة  : (ب  )

 (خطأ          ) بدأ الحفل بالنشٌد الوطنً -1

 ( ًصح         ) .حث المدٌر التالمٌذ على حب الوطن   -2

 (صح          ) نبذل للوطن كل غاٍل لٌعٌش حًرا قوًٌا -3

 كل فقرة درجة:أكمل اآلتً   : (ج  ) 

 ....جمٌع العالم:.....................انتشر اإلسالم من المدٌنة المنورة إلى .1

 ........................مكة المكرمة:...................ولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فً  :  .2

 ...............................السالما:  .....................وطننا وطن    .3

 

 درجة واحدة:اآلتٌَِة أََضَع َدائَِرةً َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْختَِلفَِة ِمَن اْلَكِلَماِت  ()

 ( التالمٌذ – المعلم  – الحفل )-1

 (  السؤال– خالد –صفراء  )- 2

 :أرتب الكلمات ألكون جمالً مفٌدةً 

 –علٌه - الرسول  -وسلم  -   مكة  –صلى -  هللا  – ولد –فً  -1

 ولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً مكة المكرمة

 .التالمٌذُ -   أنشَد – نشٌَد –الوطِن  -2

 أنشد التالمٌذ النشٌد الوطنً -3

 0والسٌف – الذي – العدل – على – والقوة  – ٌدل  -4

 والسٌف الذي ٌدل على العدل والقوة
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 :أكتب بخط جمٌل 

  " رسول هللادحممال إله إال هللا " 

 

"............................................................................" 

 

_________________________________________________ 

 

 (لكل تعبٌر عن صورة درجتان  ): أعبر عن الصورة بجملة مناسبة : السإال الثالث ( 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
أنا أقبل ٌد جدي و أطٌعه ...

.........................................جدي

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

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

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

سنابل القمح ذهبٌة اللون ..

..........................................ص

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

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

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

 ب أ 
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 :أكتب ماٌملى علٌك بخط جمٌل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (كل خطؤ بنصف درجة ):أكتب ما ٌملى علً بخط جمٌل : السإال الرابع  ( 4 )
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