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               2017-2018 
 لثّاينورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية 

 ______  الّتاريخ :___________ الّصف )  الثّاينّ    ( _______االسم :_________
  (خالد والعصفورمن درس )ُأِجيُب َعْن األسِئلِة التَّالية  بعد قراءة الفقرة، -1:الّسؤال األوَّل

وُيحْكى أنَّ الطِ فَل الذي َوَضَع  ،منذح أْن َخرََج ِمْن البَ ْيضةِ  عاَش يف قَ َفص   اعحصفور  أنَّ  ُيحْكى     
ا الطَّبيعةح ال األْقفاصح مَ  احلَيواانِت والط يورَ  العحْصفوَر يف القفَص تَ َعلََّم محَتاخِ ر ا أنَّ   .كاُنح

وعحصفورهح  ،َفك رح َغلَبهح النُّعاسح فَنامَ ي ح  َوبيَ ْنما هو َجَلَس َخالد ي حَفك رح يِف أَمر العحصفورِ ويف يَوم  ِمنْ األايِم 
 .اانَم أيض   يف القفصِ 

   يعيشح العصفوَر ؟ أين كانَ  -ا
 ______________________________________________ 

 ؟ العصفور يف القفصِ  ذي وضعَ ن ال  مَ  -2
______________________________________________ 

  :السَّابقةِ  ةِ رَ قْ فَ الْ  نْ مِ  جُ رِ خْ تَ سْ أ-2
                   _________    اع  ارِ ضَ مح  فعل     _________ر سْ كَ   تَ ْنوينهبا  َكِلَمة

         _________ة يَّ رِ مَ هبا الم قَ  َكِلَمة   _________ةيَّ سِ هبا الم شَْ  َكِلَمة

 _________          حرف جر     ___________           اْس  اِ   

 _________         حرف عطف  _________          اعل  ماضي  فِ 

 ______  امجع  _________    صافريفرد العَ _________   مح      يقظاستَ  ضد  
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 : َبْْيِ الَقْوَسْْيِ َحَة ِمْن الصَِّحي َكِلَمةأْخَتاُر الْ  -3
 ( َعادَ   – َدَخلَ  –َذَهبَ   )________   "َخرََج "  َكِلَمةضد   .1

 ( َتيقظاسْ  –  امَ قَ  –  مَ انَ )   . ______"َغلَبهح النُّعاسح  " ف ادِ رَ مح   .2

 (فصني القَ  – فصان قَ الْ _ فاصاألقْ ) ______"  َقَفصال" َكِلَمةع  مجَْ   .3

 

 :  ناسباملُ  يف املكانِ  واملكانِ  مانِ الزّ  ظرفَ  أضعُ  -الا أوّ    اينؤال الثّ الس  
 

 ( فَ لْ خَ    -  اباحا صَ    -  ارا صْ عَ    -وراَء  )
 فلح ___________ الكرِة.الط   ركضَ -أ

 .___________ر دروسي أذاكح  -ب

 . رةِ جالش   _____________ ةَ القط   شاهدتح   -ج

 . _____________ أذهبح إىل املدرسةِ  -د

 : ةِ اليّ التّ  ملِ الظرف يف الُ  نوعَ  ذكرُ أ -ااثني  
 ( )ظرف _________   .احلديدِ  سك ةِ  فوقَ  القطارح  يسريح  -أ

 ( )ظرف _________        . اصباح   أيب إىل عملهِ  بَ هَ ذَ -ب

 ( )ظرف _________          .     جرةِ الشَّ  تَ تَْ  جلستح -ج

 ( _________)ظرف     .ار  صْ دقائي عَ مع أصْ  ابلكرةِ  ألعبح  -د

 ( )ظرف _________                  . اربيع   األزهارح  تتفتحح -ذ
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 :مان واملكان ستخرُج منها ظرفا الزّ أو  الفقرةَ  أُ أقر  -ااثلثا 

 سمعح جار، ويَ األشْ  نْيَ ميشي بَ  ا، ث  باح  صَ  ح صلح تيقظح سْ يَ  ،واسعة   ة  ديقلح حَ صَ  تِ يْ ب َ  لَ وْ حَ      
  يورالط  

ح
 .ديقةِ  يف احلَ طريح تَ  وهي شاهدها، ويح جارِ األشْ فوق  ردةغَ امل

 ظرف املكان الّزمان فر ظ

  

  

  

 أضُع الّظروَف الّتالّية يف مجٍل من إنشائي: -ارابعا 

 :________________________فل أسْ  .1

 :________________________ صباح ا .2

 : _________________________   قَ وْ ف َ  .3

 

 :مضارع ( –نوع الفعل ) ماضي  كتبُ ضُع خطاا حتَت الفعل، مثّ أأ -الا أوّ  ث :ؤال الثّالالسّ 
 ( ) فعل  ________             .محبكر ا اْلَوَلدح  يَنامح  -1

 ( ) فعل  ________    .ةِ السُّعودي إىل َمْرَيح  سافَ َرتْ -2

 ( ) فعل  ________  .    اْلَمْسِجدِ  يف َأيب َصل ييح -3

 ( ) فعل  ________         . اْلَعَلمَ  اْْلحْنِديُّ  َرَفعَ   -4 

 ( ) فعل  ________ .        الشََّجرَة خاِلدح  َتَسلَّق -5
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 : يف الفراغِ أضُع حرف العطف املناسب  -ااثني  

   .   _________ قرأ قصة   شيدَ أمحد الن   حفظَ  -1
  .____ الكرةِ  راجةِ ألعبح ابلد  سَ   -2
 .  مكِ الس   أخيه إىل سوقِ ____حممد مع أبيه  بَ هَ ذَ   -3
 

 : ن مجلة مفيدةوّ كألة اليّ التّ  الكلماتَ  بُ رتّ أ -اثلثاا

  قطف – العنب - حل  الفَ  - يفص  ال- يف

______________________________________ 

  رتبح قْ ت َ  – نْ مِ  -اطىءالش   – فينةح الس  

______________________________________ 

 بيب الطَّ  -يف  – لصح يح  –عمله 

___________________________________ 

 ( ، -!  -:  -.  -) ؟  أضُع عالمَة الّّتقيَم املناسبةأّوالا:  :الّسؤال الّرابع 

  (    )  لب يف الص فِ كم عدد الط  -1

 )      (أعجبين صوَت خرير املاء -2

 وأخَذ جائزة .   )    ( ََنََح الط البح يف االمتحانِ -3

علمح  )    (  َهذا طالب  جمتهد  . قَالَ  -4
ح
 امل

  )      (  صوت العصافري ما أمجلَ -5
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 :مناسب  فٍ بظر  اليةِ التّ  ورِ عن الصّ  ُ أعّب  –اثنياا 

 


