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هرب الذئب وهو ٌحمل .كان ألحد الفالحٌن دٌك خطفه ذئب :فهم المقروء:  أوالً 

الدٌك بٌن أسنانه ، فوصل إلى بئر ماء فنظر الذئب إلى ظل الدٌك فً الماء ورآه أكبر 

من الدٌك الذي ٌحمله فقال فً نفسه الدٌك الذي هناك أكبر وأسمن من دٌكً فقفز 

 .الذئب إلى البئر وغرق

 

 
 كل فقرة درجة  : أختار اإلجابة الصحٌحة : (أ  )

 :صوت الذئب (1)

 عواء صٌاح نباح

 :صوت الدٌك  (2)

 عواء  صٌاح        نباح

 :نصف الذئب فً هذه القصة    (3)

 الدهاء الغباء الذكاء

 :قصة الذئب والدٌك    (4)

 حقٌقٌة  واقعٌة خٌالٌة  

 :نهاٌة هذه القصة (5)

 كئٌبة محزنة  مفرحة 

 :اْلُجْملَةُ أُْسلُوب ( َهِل تشكو من شًء ٌا بنً ؟  ) (6)

 اِْستِْفَهام           نَِداء             قََسم 

    :(المعلم )فًِ َكِلَمِة  (أل  )نَْوُع ( 7)

 َشْمِسٌَّة قََمِرٌَّة أَْصِلٌَّة

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

  (نموذج إجابة )_اختبار لغتً الصف الثانً االبتدائً 
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 كسر فتح ضم

 

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

 ألف واو ٌاء

 :(التالمٌذ  )مفرد َكِلَمِة ( 10)

 التلمٌذ التلمٌذات التلمٌذان

 

 :أي من الكلمات اآلتٌة مختلف (11)

 سٌارتان قطار دراجة

  :( حضرت –غابت ) العالقة بٌن الكلمتٌن  (12)

 مفرد وجمع ترادف تضاد 

 (   :ألقى) نوع الالم فً الكلمة اآلتٌة  (13)

 أصلٌة قمرٌة شمسٌة

 

 :الكلمة التً بهااسم ممدود(14)

 كبٌرة صحراء  الكبرى

 :اْلُجْملَةُ أُْسلُوب ( الناس ٌعبرون الشارع إال رجال مسنًا  ) (15)

 استثناء توكٌد  استفهام

 

 

 

 

 

 :اختار االجابة الصحٌحة 
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 (صح     )هذاهو الحمام الزاجل                .أ

 (      )هذا الحمام مخصص لألكل        .ب

  (      )هذه الحمامه لونها أسود             .ج

____________________________________________ 

 
 

 (صح       )وسائل اتصال حدٌثة             .أـ

 (       )وسائل اتصال قدٌمة             .ب

 (       )وسائل مواصالت                .ج

______________________________________________ 
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 (صح     )هؤالء عمال ٌخدمون الوطن         .أ

 (      )هؤالء عمال الٌخدمون الوطن      .ب

 (      )هذه المهن التخدم الوطن             .ج

____________________________________________ 

 

 
 (صح       )المعلم ٌشرح الدرس              .أ

  (        )التالمٌذ مشاغبون فً الفصل   .ب

 (       )التالمٌذ فً حصة البدنٌة         .ج

________________________________________________ 
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 (صح        )أحالم تحب مطالعة الكتب       .أ

 (       )المكتبة غٌر مفٌدة              .ب

 (      )المكتبة  مضٌعة للوقت          .ج
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