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        درجات (  10 )       السؤال األول : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : 

 النص عبارة عن    .1
 نص قصصي •
 نص معلوماتي •
 نص شعري •

https://seraj-uae.com/file/7881/


 AL Dhabiania School                                                                                             األساسي للتعليم الظبيانية مدرسة

 

 2021/2020للعام الدراسي   ثانيالفصل الدراسي ال التقويم اختبار 

ثاني للصف ال  اللغة العربية مادة   

 
 ما العنوان األنسب للنص :  .2

 الراحم في اإلسالم  •
 أهمية الرحمة   •
 أُخَوة ُالجار  •

 
ذات يوم هطلت أمطار غزيرة جداً ، في الجملة اآلتية )    فيضاناتما جمع كلمة   .3

 (فيضاناتحدثت    و 
 فيضان •
 فضون •
 فياضين •

 
 (مأوى كيف سيعيش هؤالء الجيران من غير  ) في الجملة مأوى  كلمة مرادف ما .4

 غابة •
 بيت •
 سُكان •

 
 : عالقة هي نَزلَ  و هَطلت العالقة بين  .5

 تضاد  •
 ترادف   •
 تجانس  •
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 (المياه إلى بيت أبي سامي  فتدفقت  ) في الجملة فتدفقت  كلمة ِضد   ما .6
  َصبَّهُ بِِشدَّة   •
 توقف عن الحركة •
 تحرك إلى الخارج •

 
 ما المقصود بقوله )هل سيترك جيرانه يبيتون في العراء (  .7

 مكان خال  مكشوف ال يُْستَتَُر فيه بشيء  سيترك جيرانه ينامون في  •
 مكان فيه ناس كثر  •
 يقدم لجاره بيتاً لينام فيه  •

 
 من شخصيات القصة هي .8

 أبوعلي •
 أبو سامي •
 أبو علي وعائلة أبو سامي •

 
 كيف ساعد أبو علي جاره أبو سامي ؟  .9

 أفرغ غرفتين من بيته لهم وجمع التبرعات لبناء بيت جديد لهم .  •
 بناء بيت لهم •
 أفرغ غرفتين من بيته لهم فقط •

 
 ما سبب هدم بيت أبو سامي :  .10

 قَِدِم البيت
 هطول أمطار غزيرة فحدثت الفيضانات وتدفقت المياه فهدمت البيت

 عدم اهتمام أبو سامي في ترميم البيت 
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