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 وزارة التعليم المملكة العربية السعودية 
 بعسيرلتعليم لاإلدارة العامة 

 بمحافظة خميس مشيط مكتب التعليم 
 قسم الصفوف األولية 

 هـ1443( لعام أجنبي -تحفيظ -االبتدائي ) عام ثاني االختبار التكويني للمهارات األساسية لمادة لغتي للصف ال

 الدرجة الكلية             ....../ 2الصف           .........................................   ........ اسم الطالب/ة

 ثم أجيب: أَْقَرأُ النّص   -1

 
 أَْستًْخِرُج ِمْن اْلنَص السَّابِق ِما يَِلي:  (أ

َجابَةَ الصَِّحيَحة :  ب(  أ َْختَاُر اْْلٍ

 ؟ َماذَا اْجتََمَع اأْلَْواَلَدُ لِ -1

 ي اْلَمْلعَِب. فِ ِللَِعِب عَاِب.               لِللَِعِب بِاأْلَ                    ُكَرِة. ِللَِعِب بِالْ          بِالّزَجاجِ.  لَِعِب  لِ     

 َرَف َخاِلٌد؟ صَ تَ  ِكيفَ -2

 ذَاِر. لإِلْعتِ ِجيَراِن َدَق بَاب الْ                .بْ يَْهرُ لَْم ِقَي وَ بَ ِلَوْحِدِه.                   اأْلَْواَلُد.         َهربَ  َهرَب َمعَ   

   : أَْرُسُم بَِخّط َجِميل -2

 

   :  ُمِفيدةن ُجْملَة  ألُكوّ  أَُرتُّب اْلَكلََمات-3

     .مِ حِ الرَّ  – نْ مِ  –  بِ باَ سْ أَ  -  ول ِ خُ دُ    -  ةِ نَّ جَ الْ   –  ُة لَ ِص          
 ................................................................................................................      

 ......... ................  َكِلَمة َمْختُوَمة بَِهاءٍ -
 

 ......................   ةٍ َمْربُوطَ  اءٍ َكِلَمة َمْختُوَمة بِتَ -

 
 ...................... ْفتُوَحةٍ مَ  اءٍ َكِلَمة َمْختُوَمة بِتَ -
 

 ... .. ................... ة( اْل )اْلقََمِريَّ  تَْحِويَكِلَمة  -

 ........................ ( ْمِسيَّةالشَّ َكِلَمة تَْحِوي اْل )-
 

 ... ..................... ا بِاألَلفِ د  مَ تَْحِوي  َكِلَمة  -

 ... .....................فَتحِ بِالْ  اتَْنوينً تَْحِوي َكِلَمة  -
 

 ... ....................وَرة صُ قْ ا مَ أَِلفً  تَْحِويَكِلَمة  -
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 وزارة التعليم المملكة العربية السعودية 
 بعسيرلتعليم لاإلدارة العامة 

 بمحافظة خميس مشيط مكتب التعليم 
 قسم الصفوف األولية 

ْقَم أَ  -4     ا:  نَص  نَ َكوِّ أِلُ  َعْن يَِميِن ُكّل ُجْملَةٍ  اْلُمنَاِسبَ َضُع الرَّ

 أَْكتُُب َما يُملَى َعِليَّ: -5
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 ي/ ه  ف  ب الش  ان  ج  ال   -

َ لِ د كَ دَ ص عَ نَ  اءةُ رَ قِ     . ةيمَ لِ اءة سَ رَ ( قِ 80- 70)  نْ ه مِ تِ ما
 

       .. يع  ب الت وف يق  م  ن ي ات ن ا ل لج  ع ت م  ئ ل ة م  س   ان ت هت  األ 
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