
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/2arabic                   

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

                  https://almanahj.com/om/2arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس جواهر القرني اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 .................لصف: ثانــً /ا   

 المادة: لغة عربٌة    المهارة: االستماع.   

 فهم المسموع ونمده.المخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول / فهم النص المسموع            ثالث درجات      

 بعد استماعن للنص أجب: *    

  اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة:**     

 نصف الدٌن بأنه: -

 ذكً     ماكر           غبً             مغرور        

 

  مرادف كلمة ) نُــْزَهةً ( .................. ) أكمل ( -

 )اْلفَْرُخ( مفرد الجمع منه ....................... -

 
 تذوق النص المسموع      ثالث درجاتالسؤال الثانً/       

فراخ عندما هجم علٌها الثعلب؟ وما رأٌن بالثعلب؟ بماذا شعرت ال**    
...........................................................................................   
........................................................................................... 

ستفٌدها من هذه المصة أثناء لٌامنا برحلة مدرسٌة؟  **  ما العبرة التً ن   
...........................................................................................     
........................................................................................... 

رن ي                                                                                                     وأهرالق   أ .ج 

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

هم النص المسموع وتذوله ونمده ف
 (شفوي)

ٗ  

فهم النص المسموع وتذوله ونمده 
 )كتابً(

ٙ  

  ٓٔ المجموع



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........: ....................اسم الطالب   

 .................الصف: ثانــً /   

 المادة: لغة عربٌة    المهارة: االستماع.   

 فهم المسموع ونمده.المخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ثالث درجات)      السؤال األول / فهم النص المسموع            

 :بعد استماعن للنص أجب 

 ** اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة:
 كمٌة األمطار التً نزلت على البحارة: -

 كل ما سبك.        غزٌرة      متوسطة             للٌلة      
 

 مرادف كلمة )اْنَهَمرْت( ................... -

 

 ................. )أكمل(مضاد كلمة ) صعبة(.... -
 (ثالث درجات)السؤال الثانً/ تذوق النص المسموع            

التً حدثت للبحارة  ستماعن للنص، صف الحالة الجوٌة** من خالل ا    
  البحر؟  العمانٌون فً 

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

** ماذا تفعل لو واجهتن مثل هذه المشكلة؟ ولمن تلجأ؟            
.............................................................................................       

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

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

فهم النص المسموع وتذوله 
 (شفويونمده )

ٗ  

فهم النص المسموع وتذوله 
 ونمده )كتابً(

ٙ  

  المجموع
ٔٓ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........سم الطالب: ....................ا   

 .................الصف: ثانــً /   

 المادة: لغة عربٌة    المهارة: االستماع.   

 فهم المسموع ونمده.المخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالث درجات          السؤال األول / فهم النص المسموع        

 :بعد استماعن للنص أجب 

 ** اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة:
 مولف الفأر من األسد عندما ولع فً شبكة صٌاد: -

 بكى لمولفه          هرب عنه            ساعده           ضحن علٌه

- ..................... )  مضاد كلمة ) ُســرَّ

 

 (..................... )أكمل(َهـمَّ ة ) كلم مرادف -
 

 السؤال الثانً/ تذوق النص المسموع      ثالث درجات      

                             لو أن األسد أكل الفأر الصغٌر، فماذا سٌكون مصٌره عندما ولع فً الشبكة؟ **    
............................................................................................      

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

       وما هً؟ ؟هل ساعدت أحدا على حل مشكلة**      
...........................................................................................       
........................................................................................... 

 

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

فهم النص المسموع وتذوله ونمده 
 (شفوي)

ٗ  

فهم النص المسموع وتذوله ونمده 
 )كتابً(

ٙ  

 المجموع
 

ٔٓ  

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 .................الصف: ثانــً /   

 .المراءةالمادة: لغة عربٌة    المهارة:    

 .الممروءفهم المخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لٌة:**ألرأ النص ثم أجب على األسئلة التا  

َمدٌنةٌ َعرٌمَةٌ، تَعودُ إلى َزَمٍن بَعٌٍد، مٌناُؤها َشِهدَ فً أَْزماٍن َكثٌَرٍة ُسفُنًا  ``صورُ  ``  
لاِدَمةً ِمْن أَْنحاِء العالَِم، َوأُْخرى ذاِهبةً إلى أَْرجاِء الدُّنٌا لاِطبةً.. ِمْنه اْنَطلَمْت السُّفُُن 

ٌَْن أَهِلها.ا ْنُشَر العُمانٌّونَ ِزْنِجباَر، ِلٌَ  إلى  إِلْسالَم ُهناَن، َوٌَعٌشوَن َسنواٍت َطوٌلَةً ب

 )درجتان( السؤال األول:
 ** اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة:

 نوع النص السابك هو: -ٔ

 أنشودة -لصة      د -معلومات      ج -مسرحٌة      ب - أ

 ........بمعنى ) جمٌعا( هً ...............كلمة ظهرت فً الفمرة   -ٕ

 درجات(ٖالسؤال الثانً: )

 ** أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 لماذا ذهب العمانٌون إلى زنجبار؟ -

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

 أي مدٌنة سٌاحٌة زرتها فً عمان؟ أبدي رأٌن: فً -

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

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

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

 الممروء وتحلٌلهفهم النص 
 (شفوي)

٘  

 الممروء وتحلٌلهفهم النص ا
 )كتابً(

٘  

  المجموع
ٔٓ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 .................الصف: ثانــً /   

 عربٌة    المهارة: المراءة. المادة: لغة   

 .الممروءفهم المخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسئلة التالٌة: **ألرأ النص ثم أجب عن   

ٌْركضوَن  َوَجماَعتُهاِت؛فََهذا َسمٌٌر والصَّدال ساَحةَ اْلَمْدَرَسِة! فَمَْد كانْت َمْسَرًحا ِللَِّعبِ  ما أَْجَملَ )
تَْبَحُث َعْنُهنَّ بَرٌئَةً، َوتِْلَن َسناُء َمع صدٌماتِها  َحكاتُُهْم صافٌةً فً أَْرجاِء السَّاَحِة فَتصلُنً ضَ 

رها َخصاٌم  ٌِْهنَّ إال بِصعوبٍَة... ما أْحلى الصَّدالةَ حٌَن ال ٌَُكدِّ ٌْنٌِن فاَل تَْهتدي إل  (ُمْغِمَضةَ اْلعَ

 السؤال األول: )درجتان(
 اة:** اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعط

 نوع النص السابك هو: -ٖ

 أنشودة -لصة      د -معلومات      ج -مسرحٌة      ب - ب

 .......................تهتدي( ) مرادف كلمة  -ٗ

 درجات(ٖالسؤال الثانً: )

 ** أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ؟دلل: )تعتبر المدرسة مسرحا للعب والصدالات(  -ٔ

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

 ؟ماذا ٌحدث لو خاصمت كل صدٌك ٌخطئ فً حمن -ٕ

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

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

 الدرجة أدوات التموٌم
 ٌةالكل

درجة 
 الطالب

فهم النص الممروء وتحلٌله 
 )شفوي(

٘  

فهم النص االممروء وتحلٌله 
 )كتابً(

٘  

  المجموع
ٔٓ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ..................اسم الطالب: .............   

 .................الصف: ثانــً /   

 المادة: لغة عربٌة    المهارة: المراءة.   

 .الممروءفهم المخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 **ألرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالٌة:   

أَلاَمْت السَّمكاُت فً مكاٍن نَظٌٍف ومْعزوٍل ٌتوفَُّر فٌه الغذاُء واألْمُن، وما مضْت إال  )
ٌْاٌم للٌلةٌ حتى أحسَّت اثنتاِن بالخفَِّة والنّشاِط ّولّّمَع لْونُها، أما الثّالثة فظلَّْت على  أْ

 ( .ها ونُحولِ  هاذبولِ 

 السؤال األول: )درجتان(
 ** اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة:

 نوع النص السابك هو: -

 أنشودة -لصة      د -معلومات      ج -مسرحٌة      ب - ت

 ا( هً .......................نُحوِله)  مرادف كلمة -

 درجات(ٖالسؤال الثانً: )

 ** أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ؟ُعِزلت السمكات الثالث عن البمٌةلماذا   -

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

 ولماذا؟ ؟بماذا شعرت السمكات الثالث فً نهاٌة المصة  -

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

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

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

فهم النص الممروء وتحلٌله 
 )شفوي(

٘  

فهم النص االممروء وتحلٌله 
 )كتابً(

٘  

  المجموع
ٔٓ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........م الطالب: ....................اس   

 .................الصف: ثانــً /   

 .لكتابةاعنصر التعلم :   المادة: لغة عربٌة       

 .األنماط اللغوٌةالمخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 أجب عن األسئلة اآلتٌة:**    

 الفعل الذي تحته خط فً الجمل من الفعل الماضً إلى الفعل المضارع:حول  -

 ...................................................           َشَرَب ُمحمـدٌ الدَّواَء  - أ

ٌْها - ب  .......................................             َرْفَرفَْت اْلفراشةُ بِِجناح

 

 اسب فً الفراغات التالٌة:أكتب المبتدأ المن -

 نوٌر....................  
 نَظٌف....................  
 ة.َصغٌرَ ...................  

 
 :حول الجملة اآلتٌة إلى جمل تعجبٌة -

 *ضخامة الفٌل :  .............................................
  

 أكتب جملتٌن تتضمن أسماء اإلشارة من إنشائن: -

ٔ-  ............................................................ 

ٕ- ............................................................. 

 
 

 

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

  7 الشفوي
  8 الكتابً

  المجموع
ٔ٘ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 .................الصف: ثانــً /   

 .لكتابةاالمادة: لغة عربٌة       عنصر التعلم :   

 .األنماط اللغوٌةالمخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 أجب عن األسئلة اآلتٌة:**  

 حول الفعل المضارع إلى فعل ماضً: -ٔ

 الفعل الماضً رعالفعل المضا
 ٌَطٌــرُ 

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

 تُـرافِكُ 
 

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

 ٌُـالِحظُ 
 

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

 

 أكتب اسم اإلشارة المناسب فً الفراغات التالٌة: -ٕ

 أَْعَجبَتْنً ................. اْلَحدٌمَة.
 ............. تِْلمٌذٌ َنشٌٌط.

 
 ألسالٌب التالٌة:أكتب جملة لكل أسلوب من ا  -ٖ

 أسلوب تعجب: ........................................................ - أ

 أسلوب نداء: ....................................................... - ب

 أسلوب استفهام: .................................................... -ج

  

 

 الدرجة أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

  7 الشفوي
  8 الكتابً

  المجموع
ٔ٘ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 .................الصف: ثانــً /   

 .لكتابةاالمادة: لغة عربٌة       عنصر التعلم :   

 .األنماط اللغوٌةخرج: الم   

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ألرأ الفمرة التالٌة ثم استخرج ما ٌلٌها:** 

 رحٌلِ على الَّ  نَ فمْ اتَّ  مَّ ها، ثُ تِ بَ لى صاحِ إِ  ظرُ نْ تَ  الثِ الثَّ  مكاتِ من السَّ  ةٍ دَ واحِ  لُّ كُ  تْ ذَ )أخَ  
 بحَ أصْ  لمدْ ". ةِ ٌَ الفّضِ  مكةِ السَّ  مرِّ إلى مَ  نَ هٌْ تَ ى انْ حتّ  لصٌرةٌ  دةٌ إال مُ  ًَ معها. وما هِ 

 "(.ثٍ وَّ لَ مُ  لٍ فً ساحِ  نَ شْ عِ ٌَ  نَّ كُ  هنَّ ا ألنَّ باهتً  مكاتِ السَّ  هِ ذِ ـهَ  نُ وْ لَ 

 فعل ماضً: ............................ -ٔ

 فعل مضارع: .......................... -ٕ

 ة: ............................اسم إشار -ٖ

 ألرأ وأحدد نوع الجملة:** 

 دٌكُ الصّ  ب. عادَ                        ةٌ صافٌَ  ماءُ السَّ  . أ

 

 

 أضع سؤاال للجملة اآلتٌة:** 

 ......................ا  ..............................باحً صَ  رسةِ دْ إلى المَ  أذهبُ    

 ** أكتب جملتٌن من إنشائن ألسلوب التعجب:

ٔ- .....................................ٕ- ........................................ 
  

 لدرجةا أدوات التموٌم
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

  7 الشفوي
  8 الكتابً

  المجموع
ٔ٘ 

 

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط 
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 .................الصف: ثانــً /   

 .لكتابةالم :عنصر التع       المادة: لغة عربٌة       

 .اإلمــالءالمخرج:    

 التارٌخ: ........../ ..... /.........   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

 ** أكتب ما يملى عليك كتابة صحيحة مراعيا جميع القضايا اإلمالئية:   

 ـــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ  ()كلمات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــ               

 ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 )جملة(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 الدرجة
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

ٔٓ  

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ..............اسم الطالب: .................   

 .................الصف: ثانــً /   

 .لكتابةاالمادة: لغة عربٌة           عنصر التعلم :   

 التارٌخ: ........../ ..... /.........         .التعبٌرالمخرج:    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ) ُمعاَملَةُ األْصِدلاِء( 

ٌْفٌّة تعامل فارس مع أْصِدلائِه من خالل الصور معبًرا عنها بجمل تَح دَّْث عن ك
 مفٌدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

٘  

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 تموٌمً نشاط
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: ....................   

 ................./الصف: ثانــً    

 .لكتابةاالمادة: لغة عربٌة           عنصر التعلم :   

 التارٌخ: ........../ ..... /.........          .التعبٌرالمخرج:    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ُحْسُن اْلِجواِر (

 

 

 

 

 

 

 :كمل المصة اآلتٌة عن حسن الجوار وكٌف تعامل فٌصل مع جاره من خالل الصورأ

ٌْصُل ذاَت ٌْوٍم من منزلِه ٌْلَعب بالدَّراجِة، فَشاهدَ جارهم لادًما من السُّوِق )  خرَج ف
 ومعَهُ أغراٌض كثٌرةٌ، فسلَّم فٌصل على العم محمـد ولال له:

 

 
 

 

 

 

 تموٌمً نشاط

 الدرجة
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

٘  

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

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

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

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

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

رن ي    وأهرالق  أ .ج 



 نشاط تموٌمً
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب                              ...........اسم الطالب: .................... 

 .................الصف: ثانــً /   

 .لكتابةاالمادة: لغة عربٌة           عنصر التعلم :   

 التارٌخ: ........../ ..... /.........           .التعبٌرخرج: الم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 **أعبر عن الصور التالٌة مراعٌا ترتٌب وتسلسل األحداث:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدرجة
 الكلٌة

درجة 
 الطالب

٘  

رن ي   وأهرالق  أ .ج 



 نشاط تموٌمً

 الدرجة الحاصل علٌها الطالب    اسم الطالب: ...............................                             

 الصف: ثانــً /.................   

 المادة: لغة عربٌة           عنصر التعلم :الكتابة.   

 التارٌخ: ....../ ..... /.......         الخط العربً. المخرج:   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

** أكتب الحروف والكلمات والجملة بخط النسخ مراعٌا الكتابة الصحٌحة 
 على خط الماعدة:

 

 أ       ث       ح       س      ط       غ       ل        و      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ْخالصُ             الّصْدُق      اأْلَمانَةَ       التَّعاوُن      اإْلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة .ٌــا لــاِرَئ اْلمــرآِن تِـالَوتـُـَن رائِـــعَ               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نشاط تموٌمً
 الدرجة الحاصل علٌها الطالب    اسم الطالب: ...............................                             

 الصف: ثانــً /.................   

 المادة: لغة عربٌة           عنصر التعلم :الكتابة.   

 التارٌخ: ....../ ..... /.......         الخط العربً.المخرج:    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ** أكتب الجمل اآلتٌة بخط النسخ مراعٌا الكتابة الصحٌحة على خط الماعدة:

 

 مـــا أََشـــدَّ َحــراَرةَ  الشَّْمــَس!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نَْحُن نُِحبُّ اْلعَْيَش في بيئٍَة نَظيفٍَة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يفُ ُف     ُمـَهذٌَّب لَطأَنـا الفتى النَّظي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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