الدرجة :الثانية

Number:

اسم التلميذ:

Name:

SEP 2018

UNIT A
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ادلثاؿ :ىذا الرجل طويل = ما أطوؿ ىذا الرجل!

( )1النجوـ مجيلة .......................

( )4القلم رخيص .......................

( )2ادلسجد قريب .......................

( )5ىذه السيارة سريعة .......................

( )3ادلاء ابرد .......................

( )6الغة العربيّة سهلة .......................
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السوال الثاين  :أدخل (مهزة االستفهاـ) على اجلمل اآلتية

الكرسي طبيب .........................................................................
( )1الطالب اجلديد كسر
ّ
( )2اليوـ رجع أبوؾ من دمشق ...................................................................................
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( )3ادلدر قاؿ كذا ...............................................................................................
السوال الثالث ِّّ :
كوف مجال مستعمال الكلمات اآلتية
(ِّ )1لم ....................................
(ِّ )2مب ....................................
(ِّ )3مم ....................................

ضر ....................................
( )4مح م
( )5مجمرس؟ ....................................
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اؽ ....................................
( )6مس م

السوال الرابع  :اكتب ما يلي مع كتابة األرقاـ الواردة فيو ابحلروؼ
( )1يف الشهر  22أو  33يوما ..........................................................................................
( )2طوؿ ىذا ادللعب  26مرتا وعرضو  21مرتا ............................................................................
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( )3جاء اليوـ  25طالبا جديدا و 22طالبة جديدة ........................................................................
السوال السادس :اكتب الساعات اآلتية يف اللغة العربية
(............................................ 6:45 )4( ............................................ 2:33 )1
(............................................ 2:53 )5( ............................................ 2:33 )2
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(............................................ 12:31 )6( ............................................ 1:25 )3
السوال السابعِّّ :
كوف مجال مستعمال الكلمات اآلتية
(الرتجي) .......................
لعل ّ
(ّ )1

لعل (االشفاؽ) .......................
(ّ )2
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/45

كل من اجلمل اآلتية اىل مجع
السوال السابع ّ :
حوؿ ادلبتدأ يف ّ

( )1الطالب يدخل الفثل  )4( .............................زميلة أخيت تعرؼ اللغة الفرنسيّة .............................
( )5الطالبة تكتب الدرس.............................

( )2أخيت تبحث عن ادلكنسة.............................

ادلدرسة تدخل الفصل اآلف ............................
عميت تدرس يف اجلامعة ّ )6( .............................
( )3بنت ّ
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السوال الثامن  :أكمل اجلمل اآلتية بوضع فعل مضارع مناسب يف الفراغ
كل صباح
( )1أان  ............القرآف ّ

( )2أخيت  ............ثالث لغات

كرة القدـ اآلف
( )4أخوات محزة  ............يف ادللعب ( )5حنن ّ ............

التجر  ............دكاكينهم اليوـ
(ّ )3
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سيدي؟
( )4أ  ............اللغة العربية اي ّ

السوال التاسع  :أكمل اجلمل اآلتية بوضع فعل أمر مناسب يف الفراغ
( )1اي أوالد  ............اخلبز و ............القهوة

( ............ )4وجوىكن وأيديكن ابلصبوف

( ............ )2ىذه العقرب اي أيب

( ............ )5امسك على دفرتؾ اي عبد الرمحن
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( )3قالت ِّّ
الصحف واجملالت مثّ  ............اىل الفصل الثاين
ادلدرسة للطالبت ............ :اآلف اىل ادلكتبة وّ ............
السوال احلادي عشر  :أكمل اجلمل اآلتية بوضع فعل مضارع مناسب مسبوؽ ب(ال الناىية) يف األمكاف اخلالية
( )4اي أبنائي ال  ............من الفصل يف أثناء الدرس

( )1اي زينب ال ............النافذة

( )2ال  ............من احلافلة يف ىذه احملطّة اي سيِّّدايت ( )5ال  ............على السبّورة اي زيز
( )3اي اخواف ال ............اىل ادلطعم قبل الساعة الواحدة
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السوال الثاين عشر :اكتب معاىن الكلمات اآلتية
لفظ

لفظ

معىن

لفظ

معىن

لفظ

معىن

ِّ
ب
انْػ مقلم م

ِّح مذاء

أثْػنماء

مج ّو

بمػ ْرقِّية

س
مكنم م
ِّم ْذ مايع

األجمرة
مسيّارة ْ
مه ِّ
اجع
مم

ص ِّحْيػ مفة
م

صْي مدلِّيّة
م

مد مواء

معلمق

مَممطة

ُكلّية

عُْنػ مواف
بِّطماقمة

محافِّلمة

معىن

مَمملة

ُم ْستمػ ْو ِّصف
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