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 السؤال األول  ( 1 )

مابك ياعمر ؟ لقد تشاجرت مع بعض : الوالد . دخل عمُر المنزل غاضباً  )

 .خيراً فعل  عادٌل : الوالد . األوالد ، ولكن فصل بيننا عادل

 

 كل فقرة درجة  : أختار اإلجابة الصحيحة : (أ  )

   :(تشاجرت) َمْعنَى  (1)

 تسلمت تصالحت تخاصمت

 ( :ُجْبٌن )ُمَضادُّ َكِلًمة  (2)

            شجاعةٌ ٌ            خووٌ              متساممٌ 

 (:المنزل )جمع كلمة  (3) ِ 

 البيوت المباني المنازل

 (  :التسامم - العفو  : ) اْلِعالقَةُ بَْيَن َكِلَمتَْي   (4)

             تََراُدو  نَِداء           تََضاد  

 :االْسُم اْلَمْمُدوُد ِمَن اْلَكِلَماِت التَّاِليَِة ُهَو   (5)

 القاضي             الصحراء             األذى

 :اْلُجْملَةُ أُْسلُوب ( ما بك يا عمر ؟  ) (6)

 اِْستِْفَهام           نَِداء             قََسم 

    :(التسامم  )فِي َكِلَمِة  (ال  )نَْوُع  (7)

 َشْمِسيَّة قََمِريَّة أَْصِليَّة

ً  )فِي َكِلَمِة  (التنوين  )نَْوُع  (8)     :(غاضبا

 كسر فتم ضم

    :(الكريم )فِي َكِلَمِة  (المد  )نَْوُع  (9)

 .../ ...الفصل : .....................................اسم الطالب (اختبار الفترة الرابعة )_الصو الثاني االبتدائي 
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 ألو واو ياء

 :(الرسل )مفرد َكِلَمِة  (10)

 النبي الرسوالن الرسول

 :(المسلُم )مثنى َكِلَمِة  (11)

 المسلمان المسلمون الطيبان

 

 

 

 زار أحمد وأبوه معرضا ألجهزة الحاسوب ، وبينما هما :السؤال الثاني ( 1 )

 هل تعرو يا أحمد كيو تستخدم الحاسوب ؟: قال األب . يتجوالن في المعرض 

 

 كل فقرة درجة  : أختار اإلجابة الصحيحة : (أ  )

  :(أذهلت)َمْعنَى  (1)

(2)  

 أسعدت أهملت أدهشت

 ( :مفيد)ُمَضادُّ َكِلًمة  (2)

 ممتع ضار            نافع

 (  :جهاز )َجْمُع َكِلَمة  (3)

 حاسوب أجهزة جهازان

 (  :ضار- مفيد: )اْلِعالقَةُ بَْيَن َكِلَمتَْي   (4)

             تََراُدو  نَِداء            تََضاد  

 والجهد............من مميزات الحاسوب أنه يوفر (5)

 الوقت     الحسنات          المكان

 :اْلُجْملَةُ أُْسلُوب . ( ليتني أملك حاسوبا )(6)
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 اِْستِْفَهام           نَِداء   تمني

 :الفأرة ولوحة المفاتيم و الشاشة والصندوق هذه مكونات :(7)

 التلفاز الجوال الحاسوب

 :من وسائل االتصال الحديثة :(8)

 الطائرة الجوال السيارة

 :تصال القديمة من وسائل اال:(9)

 الهاتف الثابت الحمام الزاجل االنترنت

 :(الرسائل  )مفرد َكِلَمِة  (10)

 الرسالة الرسالتان الرساالت

 :سفينة الصحراء هي (11)

  الحصان السفينة الجمل
   

   

 كل فقرة درجة:أكمل اآلتي   : (ج  ) 

 ما فائدة شاشة الحاسوب؟ .1

 .........................................................فائدة شاشة الحاسوب  .2

 ماذا تمنى أحمد ؟ .3

 .......................................تمنى أحمد  .4

 

 

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

 

 ( أمي  – الكبرى – معلمي –أبي  )
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لكل تعبير عن صورة  ): أعبر عن الصورة بجملة مناسبة : السؤال الثالث ( 3 )

 (درجتان 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (كل خطأ بنصف درجة): أكتب ما يملى علي بخط جميل: السؤال الرابع  ( 4 )
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