
 

 

 زاد الّصيف

أساسي ة، الّصف الثانيغة العربيّ اللّ   

 

 

 السؤال األول:

                                                                     كم جملة في هذا النص؟ -

                                                                     

 

 

 

.في هذا النص.........جمل  

 

 

 السؤال الثاني:

 أ( أحوق كل كلمة:

ب( كم كلمة في كل الجملة؟ اكتب العدد في             

 

 

 

 

 ج( أضع النقطة الناقصة آخر الجملة.

 أنا رامي

 سأذهب إلى المدرسة

رفاقي سأرجع إلى  

!يا لسروري  

 لعب رامي بالكرة

 سأذهب غداً إلى المدرسة



:السؤال الثالث  

فصول السنة:أ( عّدد   

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

ب( عّدد ايّام األسبوع   

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

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

 ج( أكتب أشهر السنة:

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

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

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

 

:السؤال الرابع  

أصل بما يناسب: -أ  

 يد كلب                                       

كتاب           قمر    هذا    

 أسد   طاولة                    

 شبّاك   هذه               كرسي                                        

يوسف         خروف   

اكتب "هذا" أو "هذه" في المكان المناسب: -ب  

 ..............ِرْجل             ................ َرُجل  

 ............. شمس            ................عين  



 السؤال الخامس:

جمل بحسب تسلسل أحداثها:أ( رتّب ال  

ثّم صعدوا إلى صفوفهم.           

رّن النّاظر الجرس،           

فوقف التالميذ في الصف،           

دخلت المعلمة وشرحت الّدرس.          

 

 ب( انقل مجموعة من الجمل لتحصل على فقرة )انتبه إلى شكل الفقرة(

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

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

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

 

 السؤال السادس:

) فوق أو تحت األلف( علّل كتابة الهمزة في أّول الكلمة:  

.................................................................................:أَب    

...................................................................................: أُم    

: ................................................................................إِبريق    

.......:...........................................................................إِبرة    

:....................................................................................أَخ    

.................................................................................:  أُخت 

 

 



:السؤال السابع  

 أكتب األسماء فقط في المربّع واألفعال في الدائرة:

كتاب. –عاَد  –ثور  –حائط  –فالّح  –ذهب  –خروف  –رامي  –شرب   

 

 

 

 

 

 

 

:السؤال الثامن  

لّون الشجرة: -أ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



أهميّة الشجرة:اكتب فقرة عن  -ب  

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

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

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

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

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

 

 

:السؤال التاسع  

ضع خّطاً تحت الفعل الماضي وخطين تحت الفعل الحاضر وحّوق الفعل في 

 المستقبل:

البحِر واصطاَد سمكةً كبيرةً، وفي هذِه اللّحظِة نأكُل باألمِس، ذهَب أبي إلى  -

 الّسمكة.

غداً سأسافُر إلى فرنسا مع أخي. -  

اآلَن يأخذ كريم الكتاَب.-  

عاَد جّدي من البستاِن. -  

هبّت الّرياُح والعواصُف.-  

بعد يوميِن ستأتي أختي من كندا. -  

درَس مازن دروسهُ منذ يومين. -  

ُد سمير  من المدرسة.في هذه األثناء، يعو -  

بعد يومين، ستأتي جّدتي لزيارتنا. -  

 

ي الهواءتنقّ -  

وتلّطف الجّ -  

تعطي الّظل-  

نصنع من -

األشجار 

الورق 

 والمفروشات



 السؤال العاشر: 

حّول الجملة من المذّكر إلى المؤنّث: -أ  

- ....................................................: هذا الهرُّ أشقر   

هذا الممّرُض نشيُط: ............................................. -  

.هذ - ...............................................................ا الفتى طويل  و نحيف   

حّول الجملة إلى المذّكر: -ب  

 هذه النّعجة كبيرة : ...................................................

................................هذه المحاميةُ ذّكيّة : ..................  

...........................................................هذه المرأةُ الشقراَء طويةُ القامة وجميلة.  

 

 السؤال الحادي عشر:

حّدد إذا كانت الجملة "حقيقة" أو "رأي": -أ        

............................الّطعاُم ضروري  للحياة.      

 أُحبُّ اللّون األصفر أكثَر من اللّوِن األزرق. .....................

 شراُب التّوِت لذيذ . .................

 في لبنان أشجاُر أرز .....................

 في المدرسة صفوف  كثيرة. ...................

 

اكتب سبباً أو نتيجةً مناسبة: -ب  

نم جيّداً حتّى ................................................. . -  

حصَل حادث سيٍر بسبب .................................................... . -  

مرض أخي ألنّه .......................................................... -   



 السؤال اثنا عشر:

              :المذّكِر ومؤنّثهِ اربط بيَن  -

 جد                       سائقة                          

 صبي                    مهندسة                             

 سائق                     جّدة                    

 مهندس                  خالة                    

صبيّة                  خال       

 

 السؤال الثالث عشر:

:ألّف جملة تاّمة مستخدماً الفعل )َدَرَس( في الزمن الماضي، الحاضر، والمستقبل -أ  

 الماضي:.................................................................................

 الحاضر:.................................................................................

 المستقبل: ...............................................................................

 

أكتْب ثالثة أفعال في الّزمن الماضي و حّولها إلى الحاضر ثمَّ إلى المستقبل: -ب  

 الماضي الحاضر المستقبل

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 السؤال الرابع عشر:

اِتبعِ المثاَل: وضْع شّدة حيُث يجب وضعها. -أ  

 

ضع الشّدة في المكان المناسب:-ب  

 

اكتب اسم كّل رسم مع التركيز على وضع الشّدة: -ج  

 



 السؤال الخامس عشر:

شمسيّة:استخرج من الفقرة األسماء المعّرفة ب"ال" وتبدأ بحروف  -أ  

 

آب 4الثاّلثاء   

 كانت الّشمس شديدة الحرارة، فلم أخرج من الّدار. أمضيُت نهاراً ممالً جّداً.

آب 5األربعاء   

 عشُت اليوم التّجربة األولى في المطبخ، وكانت فاشلة تماماً.

 

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

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

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

 

أدخل "ال" على كل اسم، وزد الّشّدة حيُث ينبغي: -ب  

 رّمان : ........................         شمس  :.....................

........................        ليمون  : ..................... أرنب  :  

 قلم  : ..........................         جبل  : .......................

 تفاحة  : ........................        رمل  : .......................

:......................  ثعلب  : ........................        طائرة    

 زهرة:.........................         لوح:.......................

........................:  لحمة:.........................          ديك 

 أسد :..........................           لبوة :........................

 

 



 السؤال السادس عشر:

:مستخدماً ضمائر الغائب:صّرف االفعال اآلتية -أ  

  عادَ  ذهبَ  حملَ 

 هو   

 هما   

 هم   

 هي   

 هنَّ    

 

 -أنا  -هنّ  –هما  –هم  –هو  –ضع الضمير المناسب لكل كلمة: الضمائر )هي  -ب

(.نحن  

........... أكلْت               .............  أكلنَ                     

.......... أكال                 ............. أكلوا                     

............. أكلنا                  ......... أكلَ                     

......... أكلتُ                     

 

نحن( –مستخدماً ضمير المتكلم)أنا :صّرف االفعال اآلتية - -ج  

  قفزَ  اصطادَ  سبحَ 

 أنا   

 نحن   



 

 السؤال السابع عشر:

حّول الجملة إلى الجمع: -أ  

 هذا الّرجل طويل وهذه المرأة نشيطة.

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

 هذا األسُد مخيف.

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

 هذه الّشجرة مثمرة.

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

 

هؤالء. –هذه –ضع اسم اإلشارة مناسب: هذا  -ب  

 ........... زهرة                  ............... زهرات

 .......... رجل                   ............... رجال

 .......... نساء                   ............... جارة

 ..........أسود                    ............... أبواب 

 .......... أعمال                 ............... وقت

 

 

 

 

 

 عطلة سعيدة       


