
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   2/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

    2arabic/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا *

              

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                 

https://almanahj.com/ae/2arabic2     

                   grade2/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا *

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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ما أحلي شتاء بالدي: نص االستماع األول

alManahj.com/ae



:أجب عن األسئلة التالية-
عالَم اعتادت أسرة خالد؟ -

................................................................................
من الذي فوض إليه األخوة الحديث عنهم؟ -

.............................................................
:  معالم اقترحها األخوة لزيارتها3اذكري -

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

:اختر مرادف الكلمات التي تحتها خط-
o  (المليء–الكبير –الواسع ).الرحبالفضاء أُحب
O  (ةالعالي–القريبة –الجميلة ).الشاهقةإلى الجبال سنتوجه

:ضد الكلمات اآلتيةاكتب -

:في الحروف( المتشابهتين)وضح الفرق بين الكلمتين المتماثلتين -
O لعليلبالهواء ااسمتعت. ..................... العليلللرجل دعوُت     ............................ .
o العينيجب المحافظة على نظافة . ................. العينزيارة مدينة أُحب....................
:من إنشائك على حسب النمطهات أساليب اذكر نوع األسلوب في العبارات اآلتية ثم -

(:دولة اإلمارات العربية المتحدة)أجب عن اللغزين اآلتيين من أسماء السبع اإلمارات ـ 

انتهت األسئلة 

أمانمفيدحبور

من إنشائكنوعهاألسلوب
!ما  أعظم الخالق أسلوب تعجب!ما أحلى شتاء بالدي 

أسلوب.ال تقصروا في خدمة بلدكم
أسلوبهل تعرفون حق الوطن عليكم ؟

أسلوب.احرصوا على زيارة األماكن الجميلة
أسلوب!ما أطيب قلب أمي 

نا إمارة صغيرة يتكون اسمها من خمسة حروف إذا حذفنا الحرف األول يبقى معناها اللؤلؤ، وإذا حذف
فما هي؟. الحرف الثاني يبقى اسمها دولة خليجية

ى حروفها إمارة جميلة معالمها مشهورة تتكون من سبعة حروف، إذا حذفنا الحرفين الخامس والسابع تبق
فما هي؟. وقت البركة والنشاط، وإذا حذفنا الحرف الثالث تبقى ُحْسن الِجوار
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