MODEL ENTERENCE TEST PAPER
SUBJECT: ARABIC
GRADE: 2
TOTAL MARKS: 25
____________________________________________________________________

TOTAL

القراءة

اإلمالء

الرابع

الثالث

الثاني

األول

السؤال

25

2.5

2.5

6

4

6

4

الدرجة

السؤال األول  :ـ ( ) 4
{ فـي مـدرسـتي سـاحـة واسـعــة  ،الـفـصـول فـسـيحـة  ،أنـا أحـب مـدرسـتـي ،
أدرس فـيـهــا بـجـــد }
 1ـ مد بالياء  :ـ مدرستي

 2ـ عكس أحب  :ـ أكره

 3ـ تاء مربوطة  :ساحة

 4ـ جمع مدرسة  :ـ مدارس

 5ـ مدبالواو  :ـ الفصول

 6ـ كلمة بها سكون  :ـ أدرس

7ـ مفرد الفصول  :ـ الفصل

 8ـ كلمة بها شدة  :ـ أحب

السؤال الثاني  :ـ (  ) 6رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة  :ـ

()4

 1ـ مدرستي ـ أحب ـ أنـــا
ـ أنـــا أحــب مـــدرسـتــــي .
 2ـ الــرف ـ على ـ الكـتـب
ـ الــكـتـــب عـلــــى الــــرف .
 3ـ الـفـسـحـة ـ رن ـ جــرس
ـ رن جــــرس الـــفــســحــــة .
 4ـ القــصــص ـ نــســمـع ـ الـمـفيـدة
ـ نــســمــــع الــقــصـــص الـــمـفــيــــدة .
ضع مكان النقط اسم إشارة مناسب مما بين القوسين ( هـــــــذا ــ هــــــــذه )
 1ـ هــــــــــــــــــــذه أمـــــــي .
 2ـ هــــــــــــــــــــــذا أخـــــــي .
 3ـ هـــــــــــــــــــــــذا بــــــــاب .
 4ـ هــــــــــــــــــــــذه ســـمـــكــة .

السؤال الثالث  :ـ () 4
ضع كل كلمة في الجدول حسب نوعها (ال) قمرية أم (ال) شمسية

()2

( الـــديـــك ـ الــمنـزل ـ الــسيــارة ـ الــبنت )
(ال) قمرية

(ال) شمسية
.

الــمنـــزل

الـــديـــك

الــبــنــت

الــسيــــارة

********************************

ضع ضميرمتكلم مناسب مما بين القوسين ( أنــــا ـ نـــحـــن )
 1ـ نــــحــــن نــلـعـــب بــالــكــــرة .
 2ـ نـــحــــــن نــقـــرأ ونــكـتــب .
 3ـ أنــــا أصــلــي وأشــكــر ربـــي .

()2

4ـ أنـــــا أرســــــم صــــــــــورة .
السؤال الرابع  :ـ ()6ضع ضمير غائب مناسب مما بين القوسين (هـــــو ـ هــــي)

 1ـ هــــــي تـــحب الـــرســــم .
 2ـ هــــــو يــــذاكــر دروســـه .
*****************************************

ضع ضمير مخاطب مناسب مما بين القوسين ( أنــــت ـ أنــــت )
 1ـ أنـــت أم مـــثالــيــة .
 2ـ أنــــت ولــــد مــجـــتــهـــد .

ضع تحت كل صورة االسم الدال عليها  :ـ

()1

() 1

زهـــرة

فــيــــل

جـــــمـــــل

قــــــطـــــة

اإلمــــالء  :ـ اكــــتـــب مــــا يـــــمـــلــــى عــلــيــك  :ـ 5،2
ـ نهض عمر من فراشه  ،صرخ متألما  :ضرسي يؤلمني حضر األب  ،وأخذه
إلى طبيب األسنان  .نظف الطبيب الضرس ،وعالجه ،ثم قال  :يا عمر اإلكثار من
الحلوى يضر األسنان .

الـــقـــراءة  :ـ اقـــرأ الـجــمـل اآلتـــيـــة  :ـ 2,5
نــــحــــن نــــحــــب الــتــعـــاون ،

نــســاعــد أمـــــي فــي نــــظـــافـــة الــمنـــزل  ،أمـــي تــكـنــس
،عـــمــريـنـسـق الــزهـــــور،
أنـــا أنـــظــف نــافـــذة الـــغــرفــة .

