
 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            للإرشاف الرتبويالإدارة العامة 
 

جابة (جتمنوذج   ه 1440/  1439رييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين للعام ) اإ
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            للإرشاف الرتبويالإدارة العامة 
 

   ختاُر اإلجابة الصحيحة بتظليل الرسم الذي يسبقها:أ

 معنى كلمة ) عجيبة ( -1

 

 زهرة لتخرج لنا............تنتقل النحلة من ثمرة إلى ثمرة ومن زهرة إلى 2-

   

 تعيش جماعات النحل في ..............-3

  

 تتصف جماعات النحل بأنها.................-4 

 

 بأجنحتها الحريرية بين الزهور وتجمع العسل الشهي المفيد( عبارة تدل على:)تحلق النحلة -5

 

 

 سريعة د مدهشة ج كبيرة ب مرحة أ

 عسلً  د ماءً  ج زيتًا ب مسحوقًا أ

 الشقوق د األعشاش ج الخليا ب الجحور    أ

 متكبرة د قاسية ج بخيلة ب متعاونة أ

 األلم د الفرح ج الحزن ب الخوف أ

almanahj.com/sa



 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            للإرشاف الرتبويالإدارة العامة 

 ه 1440/  1439منوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين للعام 

 

 

 ختاُر اإلجابة الصحيحة بتظليل الرمز الذي يسبقها:أ

 تدور فكرة النص حول: -6

 

 لعب األوالد بالكرة في .............-7

 :أقترح عنوانين مناسبين للنص السابق --8

 (تكتُب الطالبة عنوانين يُعب ِّران عن مضامين النَّص ِّ )تلميح:  ✓

 

 تصرف خالٍد في النص؟ما رأيك في -9

 )تلميح: تظهر الطالبة رأيًا في تصرف خالد( ✓

 أكتب ما يُملى علي: -10 

َذَى َعِن الطَِّريِق َصَدقَة      َذَى َعِن الطَِّريِق ، أِلََن إَِماَطةُ األأ  أُِزيُل األأ
 

 

 الصدق د التواضع ج الجبن ب األمانة أ

 الغرفة د الشارع ج المنزل ب الحديقة أ

almanahj.com/sa



 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            للإرشاف الرتبويالإدارة العامة 
 

 ه 1440/  1439للعام منوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين 
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            للإرشاف الرتبويالإدارة العامة 

                                                      

 السَّاَعةٌ اْلَمْفقٌوَدة  

 َكانَْت أََمل  تَِسير  فِي َساَحِة اْلَمْدَرَسِة، َرأَْت َشْيئًا يَش عُّ ِمْن بَِعيٍد، التَقََطْت أََمل  ذَِلَك الشَّْيءَ     

عَل َِمة      َمِة َوأَْعَطتَْها السَّاَعةَ. َشَكَرِت اْلم  عَل ِ ََملَ فَِإَذا ه َو َساَعةٌ َصِغيَرةٌ، أَْسَرَعْت إِلَى اْلم   انَتََهاأَمَ  ِلأ

َهذَّبَةٌ   .َوقَالَْت لََها: أَْنِت تِْلِميذَةٌ أَِمينَةٌ م 

 

 يسبقها:ختار  اإلجابة الصحيحة بتظليل الرمز الذي أ

 معنى كلمة )يشع(  : -1

 

 

 شكرت المعلمة أمل لـ...................-2

 

 

 

 ساحة المدرسة وجدت أمل ...................-3

 

  
 

 التصرف الذي قامت به أمل يعبر عن .......................-4

 

   

 بـ............شكرت المعلمة أمل فأحست -5

 

 

 

 

 

 يكبر د يعلو  ج يختفي ب   يسطع   أ

 أمانتها د تواضعها ج احترامها ب تفوقها أ

 هاتفًا       د ساعةً  ج حقيبةً          ب كتابًا أ

 التعجب    د التحمل  ج األمانة        ب الكذب أ

 الضيق        د السعادة   ج التعاون         ب الحزن أ
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            للإرشاف الرتبويالإدارة العامة 
 هـــ 1439/  1438م منوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين للعا

 

 

 بتظليل الرمز الذي يسبقها:اإلجابة الصحيحة  ختار  أ

 تدور فكرة النص حول:  -6

 

 ساعد والد عمر الرجل المسن في عبور .............. -7

 

 :مناسبين للنص السابقاقترحي عنوانين -8

 (تلميح: تكتُب الطالبة عنوانين يُعب ِّران عن مضامين النَّص ِّ ) ✓

 

 ما رأيك في تصرف والد عمر في النص؟-9

 )تلميح: تظهر الطالبة رأيًا في تصرف والد عمر( ✓

 اكتبي ما يُملى عليك:-10 

     

ِدأَلأَوانِِك ، فَتََجاَهلُونِي .   َكاِلِك ، َوتَعَدُّ عِ أَشأ َعتِِك ، َوتَنَوُّ  الأَجَمُل : لَقَدأ أَذأَهلأِت النَّاَس بُِسرأ

 

 العفو د التواضع ج احترام الكبير ب الصدق  أ

 المطر د النهر ج المنزل  ب الشارع أ

نًّا لَْم يَسْ   عَ إأَّلَّ َرُجًلا ُمسأ عأ قَال َ ُعَمُر: بَْينََما نَْحُن فأي السَّيَّاَرةأ َرأَْينَا النَّاَس يَْعبُُروَن الشَّارأ تَطأ

ْنهُ.أَْوقََف َوالأدأي  اْلعُبُوَر.  َسيَّاَرتَهُ، َواْقتََرَب مأ

، َوقَْبَل أَْن يَعُوَد َوالأدأي َرأَْيُت ال هأ َوَساَعَدهُ فأي اْلعُبُورأ يَّةَ، ثُمَّ أَْمَسَك بأيَدأ ُجَل أَْلقَى َعلَْيهأ التَّحأ رَّ

 يَْرفَُع يََدْيهأ َويَْدُعو لَهُ.
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 اململكة العربية السعودية   
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 إعداد المعلمتين /  حمدة الغامدي   ،  خديجة الزهراني 
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