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ِحذاُء الَْمِلكِ 
ْن ةً ِجًدا، َوأَراَد َهذا الَْمِلُك يَْوًما ما أَ يُقالُ  أَنَّ َملًكا كاَن يَْحكُمُ َدْولَةً واِسعَةً َوَكبيرَ 

ْحلَِة، فَقَدْ يَْخُرَج في ِرْحلٍَة َطويلٍَة، َوِلَكنَّ قََدَميِْه تََورَّ  َمِشَي َكثيًرا َمتا َوآلَْمتاهُ ِخالل الر ِ
ُرقِ الَْوِعَرِة، َوِلذَِلَك فَقَْد أَْصَدَر قَرارً  ِرعِ َدْولَتِِه ا يَنُصُّ َعلى تَغِْطيَِة َجميعِ َشوافي الطُّ
 َوْضُع قِْطعٍَة أَشاَر َعلَيِْه بَِرأْيٍ َسديٍد، َوهُوَ بِالِْجلِْد، َوِلَكنَّ أََحَد ُمْستَشاَريِه كاَن ذَِكيًّا، فَ 

َْحِذيَةَصغيَرةٍ ِمَن الِْجلِْد تَْحَت قََدمي الملك فَقَط، فَكانَتْ  ْْ . هِذِه بِدايَةُ نَعِْل ا
:حةبعد االستماع للفقرة اختر اإلجابة الصحي: السؤال اْول 

10 :  ماذا يَْحُكمُ اْلَمِلك-1

ْلَدْة َضي ِقَة بَْلَدة َصغيَرْة                       بَْلَدْة َكبيَرة                     بَ 

:ماذا َحَدَث ِلقََدِم اْلَمِلكِ -2

عَْت تََشقَّقَْت                              اْنتَفََخْت                         قُطِ 

َر اْلَمِلك بَْعَد هذِه اْلُمْشِكلَة أَنْ -3 :قَرَّ

َْرَض بِاْلِجلد ال يَْخُرج ِمْن قَْصِره              يَْمتََطي ِحصانِه          يَفْ  ْْ رش ا

:  الَّذي أَشاَر َعلى اْلَمِلك بَِرأْي َسديد هُوَ -4

اْلُمْستَشار                          الََوزير                     اْلحاِرس

:  اْلِفْكَرة ال تي تَمَّ اْعتِمادها ِهيَ -5

َْحِصنَ  ْْ ة  تَْغِطية اْلَمدينة باْلِجلد               اْمتِطاء ا

َوضع قِْطعة اْلِجلد تَْحَت قَدم اْلَمِلك                

~~

~

ــم ــ وزارة التربية والتعلي
قطاع العمليات المدرسية 

ــس -1الفرع  ـــاق -2مجـل 1نطــ

:.............. .االسم

)   (ثاني : الصف
الثاني اختبار المسح التشخيصي الثاني للصف
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قياس مهارة تمييز الحروف :استمع للكلمة واكتبها مع وضع جميع الحركات: السؤال الثاني
.مع المدود و الحركات

….……………………..….……………………..

….……………………..

….……………………..

….……………………..….……………………..

ز قياس مهارة قدرة الطالب على تميي:حيحاختر التنوين الص: السؤال الثاني
.التنوين

(َسْطًر َسْطَرْن ، َسْطًرا ،.......................... .            ) َكتََب أَخي -1

اُرٌن ،.            ) طاِولةً  .................... َصنََع  -2 اٌر ، نَج  ارُ نَج  (نَج 

(ساِم ِوساِمْن ، ِوساٍم ، وِ .................. .            ) َحَصَل أَخي َعلى -3

ي -4 (، َحساًء َحساًءا ، َحساَءنْ ........................ .            ) َطبََخْت أُم 

(   ، ُجْزَءًن ُجْزًءا ، ُجزءً .            ) َمَن الْقُْرآن .............. قََرأَ حاتِم -5

10

10

:ةاستمع للكلمة المنونة واكتبها كتابة صحيح

1-..................2-..................3-..................

5-..................4-..................



قياس مهارة قدرة الطالب (:تابيالتعبير الك)عبر عن الصور بجمل مفيدة : السؤال الرابع 
.على التهجئة ثم الكتابة
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