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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 قناتنا على التلجرام: المناهج السعودية

: اسم الصف المطلوبلإلنضمام يكفي الضغط على   

 الصف األول 

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي 
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ْن بَْينإ اْلَ  َجابَةإ أَْختَاُر اْلإ -1 يَحةإ مإ  ْقَواسإ :الصَّحإ

ا بإالْ  - يلَة  )   : واوَ َكلإَمةً تَْحتَوإي َمدًّ لاْلَمنْ   -  َجمإ  ( قُُدوم -  زإ

 (َسأَلَتإ  – َصارَ   –إإَماَطةُ ): َكلإَمة  َمْختُوَمة بإتَاء َمْربُوَطة -

 ( أَْلقَى -َرأَْينَا  –فإي )  .  كتبت على صورة )ى(كلمة تنتهي بألف  -

- 2-  ) )إإنَّ ُد اْلُجَمَل بإاْستإْخَدامإ  : اًَؤكإ

يلَةُ  -1   .      اْلفإْكَرةُ َجمإ                              

يلَة ............. اْلفإْكَرةَ َجمإ  

ب  َعلينَا يَابُنَيَّ  -2  . اْحتإَراُم اْلَكبإيرإ َواجإ

ب  َعلينَا يَابُنَيَّ ......   . .اْحتإَراَم اْلَكبإيرإ َواجإ

 

 

ُل الَكلإَمةَ بإَمعناها الصَّحيحإ  -3  : أَصإ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 رقمه .يكتب كلمات تحوي ظواهر لغوية درسها المعيار

 مالحظة غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑

100% %100%إلى أقل من 90من   %90% إلى أقل من 80من  %80أقل من    
 

 6 رقمه يكتشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد المعيار

 مالحظة غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑

100% %100%إلى أقل من 90من   %90% إلى أقل من 80من  %80أقل من    
 

 هـ1438 /1437لعام الدراسي :  األولى للفترة  الفصل الدراسي الثاني  ألولاالتحريري أسئلة االختبار 

 نَْقَرع  

 نَْطِرقَ  نَْفتَح  

 يَتََزْحَزح  

ك    يَثْبَت   يَتََحرَّ

 لََمحَ 

 أَْغَمضَ  نََظرَ 

 المادة: لغتي

 الصف: الثاني االبتدائي الفصل )     (

البة/ اسم الط

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

..... 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الجبيل

 قسم الصفوف األولية
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 َوَخط َجِميل:النََّص التَّالي مضبوًطا بالشَّْكِل  أَْكت بِي-4

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِفيدَة:-6 َمٍل م   َرتّبِي اْلَكِلَماِت التَّاِلية ِلتك ون ج 

 

 

يقإ  -اْلََذى –إإنَّ  •   -َعنإ  –إإَماَطةإ  – .َصَدقَة   –اْلطَّرإ

• ................................................................................................................................................................... 

 َغابَتْ  -َعنإ  – .اْلَمْدَرَسةُ  -َوفَاءُ   •

• .................................................................................................................................. 

بًا -ُعَمرُ  •   لَ اْلَمْنزإ  – َدَخلَ  – .َغاضإ

• ..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 11 رقمه ينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة المعيار

 غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑
 مالحظة

100% %100%إلى أقل من 90من   %90% إلى أقل من 80من  %80أقل من    
 

 15 رقمه ( كلمة20-10يكتب نصوًصا قصيرة في حدود) المعيار

 غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑
 مالحظة

100% %100%إلى أقل من 90من   %90% إلى أقل من 80من  %80أقل من    
 

 20 رقمه يرتب كلمات  لبناء جملة مفيدة. المعيار

 غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑
 مالحظة

100% %100%إلى أقل من 90من   %90% إلى أقل من 80من  %80أقل من    
 

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

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

 

ب  َعلينَا يَابُنَيَّ   . إإنَّ اْحتإَراَم اْلَكبإيرإ َواجإ

 وفقك هللا
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