
 

---------الثاني :   الصَّف    ---------------االسم : 

 تدريبات المراجعة لالمتحان النهائي في اللغة العربية ) التعبير واالمالء والخط ( للفصل الثاني    

التعبير :

العربي موظفا  ي القراءة  د  تح   بمسابقة   ه  فوز   بمناسبة    لصديقك   تهنئة   أكتُب بطاقة   -
 أدوات الربط المناسبة : 

 صديقي العزيز :..........................

         صديقك   ........................

لقرآن ) غراس الهدى ( ل بمناسبة فوزه بمسابقة ،أكتُب بطاقة تهنئة لصديقك  -
ولية الخاصة .الكريم   في مدرسة صقر  اإلمارات الد    

 صديقي العزيز :..........................

......................  : دوق الص   كصديق  



: مفيدة حصل على جملالكلمات اآلتيةأل ب  أرت  ثالثاً:  

-       ق طُ تتسا على         -الماِء       -قَطرات    األرِض      -  

................................................................................
الش جرِة       -جلََس    -تحَت      -األوالد       

.................................................................................
:وفق ورودها في الدرس أرتب أحداث قصة خالد والعصفور  

 قرر خالد أن يترك باب القفص مفتوحا .

.  على القطط تغلبعاد العصفور إلى بيته بعد أن   

 قرر خالد أن يطلق عصفوره من القفص .

 حزن خالد لفراق عصفوره .

 سمع خالد صوت تكتكة )تك ، تك ،تك (

   هجمت القطت على العصفور وحملته بعيدا .

 :روفِ ح  بين الْ  ناسقَ ميل مراعيا الت  جَ الْ  طيَ خَ بِ  أَْكت ب  العبارةَ اآلتيةَ  

.االْجتِهاد  والمثابَرة طريق  الن جاحِ  

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

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

 ( لخطا) الخط
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-------الصَّف الثاني     --------------------------االسم :   

في اللغة العربية ) المهارات والمعارف( للفصل الثاني  النهائي المتحان لتدريبات المراجعة   

  :  أَقرأُ النّص اآلتي ثمَّ أُجيُب َعِن األسئلِة التي تليه*

 ؟    فرَح خالٌد كثيراً لماذا  -1

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟   َر خالدٌ ماذا قر   -2
----------------------------------------------------------------------------------------  

أَْستَْخِرُج ِمَن النَّّصِ الّسابِِق: -3 

-------------------------------------------:لفكلمةٌ فيها َمد باأل* 

--------------------------------------------:لياءبا كلمةٌ فيها َمد*   

  ------------------------------------------* كلمةٌ فيها َمد بالواو: 

   --------------------------------------------الم قمرية: كلمةٌ فيها *

------------------------------------------الم شمسية:  كلمةٌ فيها *  

  -----------------------------------------:كلمةٌ فيها مقطع ساكن* 

------------------------------------------: كلمةٌ فيها تنوين فتح*   

-----------------------------------------: ضم * كلمةٌ فيها تنوين   

--------------------------------------------* أسلوب استفهام  :  

إلى بْيتِِه ،فَِرَح خالٌد كثيراً ألنَّ العُصفوَر نجا مَن القَطِط ،لكن ه كاَن عاَد العُصفوُر 
؟ تِ إلى البيْ  ُمْحتاراً أيضاً ؛فالعُْصفوُر اآلَن يُْمكنُهُ الط يراَن ، فما الذي أعادهُ   

َر خالٌد أْن يتُْرَك باَب القفَِص مْفتوحاً،والن افذةَ أيضاً . فصاَر  َوَمَع ذلَك ، فقد قر 
ويطيُر بعيداً في الفضاِء ، ويعودُ  ، يْوم  العصفوُر يْخُرُج مَن القفَِص ُكل    
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 2- أصّنُف الكلمات اآلتية يف اجلدوِل َوْفَق املطلوِب :  
 قرأْت  -  معلمةٌ  -     يدهُ   -  مكتبة -   يوجهُ  - أكلتْ   - وَرقة

 -  طائراتْ  - يشبهُ    -    نامْت  -   صغيرةٌ    -       يكره 

الكلمات التي تنتهي 

 بتاء مربوطة 

الكلمات التي تنتهي 

 بتاء مفتوحة 
الكلمات التي تنتهي بهاء  

:أحلُِّل الكلمات اآلتيِة إلى مقاطع  وحروف   -3 

.........../........./................/............   :  أشكال  -1 

 ..................../........./........./.............وجهها  -2 

........./................/..............  رفعت  -3 

بُ  - من الحروف والمقاطع اآلتية كلمات لها معنًى : أَُرّكِ  

   1- تَـ /َعجـْ/جـَ/َب  .............................

  2- عـَ / ريـ  /ضـَ / ـةٌ   ...................................... 

أَقرأُ الجملةَ ، ثّم أضُع الظرَف المناسَب في الفراغِ:-1رابعا :  

  تحت   -     مساءً   -    فوَق      - حولَ 

  - عاَد أبي إلى البيت .............................

 - يجلُس أبي ............................ الشجرِة 

-  وضعُت الكتاَب ........................ الطاولِة  - - --

 - جلسْت األسرةُ ......................... المائدةِ   
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حيحة :الصّ  أداة االستفهام المناسبة من بين القوسين أختاُر -2  

ماذا( -متى -) من          ؟ جدتكَ ستذهُب لزيارةِ - -------------

؟الجملُ يعيُش   متى ( -ماذا  -)أين                 --------------- 

متى ( -أين  -)كيف      ؟               حال جّدَك  -------------- 

( لماذا  -ماذا  -)من     نمارُس الرياضةَ  ؟       -------------- 

:أوال : أكتب مفرد الكلمات االتية   

:........................................األخبار -1  

.......................................  تلميذات  -2  

......................................... سيّارات -3  

ثانيا: أكتب جمع الكلمات االتية : )2درجة (

..................................... كتاب: -1  

.................................. مسلمة -2

 ثالثا : أصل بني كل كلمة ومعناها الّصحيح فيما  أييت     :)3درجة(

1-  

2-  
-3 

الفراغ المناسب :أضُع الكلمات اآلتية في  -3 

ً   -أبتكر       الوقتَ   - يشرقَ  -  حقا

......................أنا   

......................وأنا أحيا أن   

أنتظرُ ما  ...............هذا   

بإبداعي   أغتنُم ..................-  

  القمرُ في روحي  ...................كي 

 تتقاذفه

 حادة

 أخلى سبيله

   أطلق

 ترميه دقيقة


