
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/2arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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  البطاقة التقويمية للمهارات :

 

 

 ..... إِذَْن أَنَــا أَْســـتَـــِطــــيـــــع أَنَا أَثِــــُق بِــنَـــْفـــِســــي
 

 

 األول مهارات الفصل الدراسي 

 نوع 

 

 المهارة 

 أتقنت

 

 أتقنت

 

 أتقنت

 

 لم تتقن
 المحاوالت 

 )أ(

100 % 

 )ب(

% إلى 90
أقل من 

100  % 

 )ج(

80 %
إلى أقل 
من 

90% 

 )د(

أقل من 
80% 

1     2      3      4 

          مضبوطة بالشكل رسم كلمات ت

         * كتشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد ت

نسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر  ت
   * مشكولة 

  
    

          كتب كلمات تحوي ظواهر لغوية درسها ت

         * ( كلمة.  20 -10يكتب نصوصا قصيرة في حدود )

          تنظيم مفردات جملة .... عيد ت

         * رتب كلمات  لبناء جملة مفيدة ت

          كمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته بحسب السياق  ت

          ها. تجمالً في ضوء أساليب تعلم ةرتب الكلمات مكونت

          عيد تنظيم جمل نص قصير  ت

          غني النص بجملة جديدة ت

                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                       
 هـ 1441   - 1440العام الدراسي" 

                                                                                                                                                                    وزارة التعليم                         
 هـ  1441      -4      -  13التاريخ :  

                                                                                                                                                                       ..................إدارة التعليم .....
 االثنيناليوم : 

.............................................                                                                                                                                 
 المادة : لغتي

اسم الطالبة:......................................................................................................الصف  
الثاني االبتدائي  

 (  الرابعة)الوحدة  الثانية الفترة تقويم تجميعي    

 ( الفصل الدراسي األول )  محاصيل من بالدي   المجال  



:ـب   اآلتيةَ  اْلَكلََمات   يأَْرُسمُ مبدعتي الخطاطة :  1 يلٍّ   َخط ٍّ َجم 
 

 

 ( أمام المعنى الصحيح للكلمة:  ضعي عالمة )  المفكرةصغيرتي -2 

 معنى الكلمة 
 الكلمة

تُــصْ 
ـبِـح 

 ةسَ بِ ايَ 

يَْزَرعُ 
 نِي

يَــــْفـــتَـــ
 ِخـــرُ 

نَــْســِقـ
 ــي

ـــــــــاقِ ــــــــــسَ 
يــــــــ  

أَْوَراق 
ـــــــــن  ـــــــــال

لـــــــخْ   

نَــــــافِـــــعَـــــ
 ـــــــة

 يَـْبــذُُرنـي 

       

 تَــِجـف  

       

        يَــــْزُهـــــو 

        نَــــْرِوي 

        الس عف

ــ ْذعِ ــــــجِ  ــــ
 ي

       

ــ  ُمـــــــِفـــــيــ
 ـــــَدة

       

 

ـى أَُحق ِـَق ُرْؤيَـــة َوَطـــنِــي َســـأَْجــتَـِهـد فِــي ُدُروِســي   2030َحــتـ 

 

 

ـــــةُ   َحـــبـ 
 

ــة ــذََهـــب ِّــــيَ 
  ً 

 

 تَـــــِجــــف  
 

اْلـِمـْطــَحـــنَــ
 ـة

 

حال  ـــــفَ ـــــالْ 
 ُُ 

 
 

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

 
 

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 
 

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

 

ـــــا  اْلــَخـــبـ 
 زُ 

 

ــا  قَــِويًـّ
 

َطــــــلَـــــبَــــ
 ـــت 

 

َمــــْعـــــلُـــــ
 وَمـــــات  

 

نِــــْعــــَمــــــ
 ـــةً 

 
 

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

 
 

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 
 

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



 

 (  ×) : بضدهاأصل الكلمة -3

 .اْْلَْرض   ح  ـــطْ ـــى سَ ــــه إ لَ ــــقَ ــــــيْ ر  ــــــطَ  ق  ــــــــشُ ـــــيَ 

 
 

 ُُ  َســِمــــيــُك

 

 

 
  أكملي خريطة المفردة التالية : تلميذتي المفكرة -4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

  :أعيدي كتابة الجمل بعد تغير الفعل فيها  المفكرة تلميذتي -4

ُحــــــــــونَ  يَــــــْزَرعُ   .اْلـــَقــــْمـــــح اْلـــــَفـــــَّلا

 اْلـَكـِلـَمـةُ فِــي ُجـْمــَلـــة  :...........................................

َهـا  ِضــد 

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

نَــْوُعــَهــا: 
 تَــُشــد  ..................

 مرادفها

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

 ي تَْحتَ ـفِ ـــتَ ـخْ ـيَ 
اأْلَْرِض 

 ْوقَ ــفَ  رُ ــهَ ــظْ ــيَ 
اْْلَْرض  

قُ ــــيْ ــــَرقِ 
ُ 

  ُ ـظُ ــيـلِ ـغَ 



ُحــــــــــونَ                           . ............................................................................اْلـــــَفـــــَّلا
                      

  (:ِلـَمـاذَا -ا اذَ ــــمَ   - َمـا   - نَ ـــيْ )أَ    ضعي أداة االستفهام المناسبةالمفكرة   مبدعتي  -5

ـة اْلــقَــْمـــح   ------------    -1  ؟ ِصـفَــةُ َحــبـ 

ـاُت اْلــَقــْمــح بَــْعــد اْلــَحــَصــاد  ----------    -2  ؟تُــْحــَمــل َحــبـ 
اُز ِمــْن اْلـعَـِجــيــن  -----------   - 3  ؟ يَــْصــنَــع اْلـَخـبـ 

 ؟ لَــبِــَســت نُــوَرة ثَــْوبًـــا أَْخــَضــَر  ----------- - 4
 

 :  ( مع الفعل الناهية  عبري عن الصور باستخدام ) ال تلميذتي المبدعة  -7

 

 

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

 :   المفكرة أكملي الجدول التاليتلميذتي المبدعة  -8

 ...........................  ...........................  ...........................  األلف كلمات تحوي مد 

 ...........................  ...........................  ...........................  كلمات تحوي مد الياء

 ...........................  ...........................  ...........................  كلمات تحوي مد الواو 

 
 

  المناسب في الجدول : نأقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة , ثم أضعها في المكا -9 

 اْلــعَــِجــيــن -  الـطـ ْعـمِ     -اْلـُحـقُــولَ   -    الــش ـَجــَرةِ   
 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( شمسية

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

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

  :مطلوب  أكملي الجدول بما هو -10 



 ع  ــمــج      ى ـ نـــثــم       الكلمة 
 

ــــيـــــذَة    ...........................  ...........................  ت ــْلـم 

 ...........................  ...........................  ة ـــــلَ ــــخْ ــــنَ 

ب   ...........................  ...........................  قَـــــار 

  الجمل التالية بالجواب الصحيح  : أكملي -11

اُت اْلـقَــْمــحِ إِلَـى    بَـْعــَد اْلـَحـَصـاِد تُـْحـَمـلُ  -1  ......................... َحـبـ 

اُز ِلـيَـْصـنَـَع  ..............ِلــتُـْصـبِـَح َحـــبا ُت اْلـــقَـــْمــــحِ  ـــْطــَحــنُ ت-2  ، ثُـم  يَـأُْخـذَُها اْلـَخـبـ 

أَو   ....... ........... يــْدُخــلُـَهـا اْلــفُـْرَن ِلـــتَـــِصــْيــــَر  ،ثُـم   ............ ِمــْنـَهـا 
 ....................... 

ـةَ  يَ -3 ــيــَهاــْبــذُُر اْلــفَــال ُح َحــبـ   .... .........، ْويُــْســِقــيــَهــا  ....... .........اْلـقَـْمـحِ، ويُـغَــط ِ

ثَـــْت َعـــْنـــَهــا  -4  ـتــِي تَــَحــد     .....................  ِهــــَي   نُـــورةالـش َجــَرة الـ 

ـْخــلَـةِ -5 ـَهــا ...........   ثِـــَمــاُرالــنـ  لَـِذْيـذَةُ ..............، َوُمـِفـيـَدةٌ ..............، يُـِحـبـ 
 . َواْلـِكـبَـارُ 

 
 

  المناسب :ضعي كل كلمة في الفراغ  المفكرةتلميذتي  -21
 
 

 

ت ـي تَـْبـقَـى تَـْحـتَ ... ............... أَْمََلُ اْلُحـقُـْولَ -1 ـفا َوتُـْصـب ـَح   الـشاـْمـس   ...... .... ..... الـا ل ـتَـج 
 ........ ... ... َصــْفـــــــَراء

ـْيـذَةٍّ أَْن تَـْخـتَـاَر  ............... ب ــُمـنَـاَسـبَـة   -2 َمـةُ إ لَـى ُكـل   ت ـْلـم  ـ  الـشاـَجــَرة  َطـلَــبَــت  اْلـُمـعَـل 
ـيـََّلت ـَهـانْ تَـتَــَحــداُث َعــ....................   .  َهـا أََمـاَم َزم 

ـــــْنـــــــَشـــــــار  ........... .. ..... يَـــــْقـــــَطـــــُع  -3 ـــاْلــــــم   .  اْْلَْشـــــــَجــــــــاَر بـ 
 

ــ ذَُهــ ــ بْ ـ ـ
ـةً ـــــيـ ـ

ــ ـع  ــأَشْ  ــ
ــةِ 

ـل بــَِسـنَـابــِ  َشــَجـــَرةً  أُْســبُــــوع
ي

 اْلـَحــط ـابُ 



 

 

 
 

 

  بَْين اْلُجَمل بِاْستِْخَدام )ثُــــم ( : ــــــــــــــــــيتلميذتي الفطنة أَْربطِ  -13

ُح   رُ ــــــــتْـــــــيَ -1 ِة الـش ـْمـِس ِلـتَـِجـف  ُك اْلـفَـال    .َحـب اِت اْلـقَـْمـحِ تَـْحـَت أَِشـعـ 

ـاِت اْلـقَــْمــحِ إِلَــى  -2 ُح َحــبـ    .ــْطــَحــنَ تُ اْلــمـِــْطـَحـنَـِة ِلــيَـْحـِمـُل اْلـفَـال 

اُز اْلـعَـِجـيـَن َويُـْدِخــلُـهُ اْلـفُـْرَن ِلـيَــِصـْيـــَر ُخـــْبـــًزانَ ــصْ يَـ -3   .ـُع اْلـَخـبـ 
 
 

 

 

 

 

 

َن ُجْملَةً ُمِفيَدةً :-14   ِ   أَُرت ُِب اْلَكِلَماِت اآلتِيةَ أِلَُكو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــم  ـث  

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

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

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

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

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

.....................…………….……………………….………… 

         -تَــــــــْســــِقـــــــي                -  َســــــــْبــــــــــــع 
 َســــْلـــــــَمـــــــى          -        َزْهــــــــــَرات  

ي    -  اْسـتَـــْخَدَم  نَاَعـة      -فـ  ْنـَسـانُ  -  الــس  ـــََّلل    - ص   الساعَـفَ   -  اْْل 

...................…………….……………………….....………… 

ْنـَسـاُن   - اْستَـْخـَدمَ   -الن ْخلَةِ  – َوِصـنَـاَعـةِ   - اْلـبـنَـاءِ   - ِجـْذعَ   -اْْلِ
فِـي - قَـِدْيـًمـا - اْلـقَـَواِربِ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نَاِسبٍَة :  -15 ْملٍَة م   أ ْغنِي الن ص  بج 

 
 

 

 
 

  ما يلي بخط جميل ) نسخ (  : ياكتب -61
 

ـــــــْذع   ، َو      ـــــَن  اْلـــــج  ـــْخـــــلَــــــةُ م  ُن  الــنـا تَــــــتَـــــــَكـــــــوا

ـــــَمــــــــار     ............................................ ................................ . الــساـــعَـــــــف  ، َو الــــث ـ 
 

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

ُُ مُ  ُُ ةُ ــكَ ارَ ـبَ ــأَنَا َشَجَرةُ
،............................................................ 

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

 ......................…………….……………………….....………… 

ةُ    -   نَـاِعـَمـةُ    -  قَـْمـح     - ا ـــأَنَ   -  اْلـَمـْلـَمـس  -   َحـبـ 
.َصـْفــَراءُ 

 ......................…………….……………………….....………… 

ــــا  - يَــــــْصــــــنَـــــُع   - ـــــــيًـّ   - ِمــــــْن   -  َشــــه 
ـــــاُز  .اْلـــعَــــــِجــــــيــــــــِن  –َكــــــْعــــًكـــــا   -اْلـــــَخــــبـ 

 ......................…………….……………………….....………… 
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 بحمد هللاانتهت األسئلة 

 ........................ معلمتك :

 (يا نهضة الوطن القادمة فخورة بك  )


