
 

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 الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/2arabic2                   

* 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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للوحدة   تـحريرياختبار   الصفوف األولية
للفصل   والسَّابِعة  ـَسادسةال

 الدراسي الثاين

 درجة االختبار  املادة : لغيت

 الزمن:........................... االبتدائي  الثَّانِـيالصف  
 
 

 هـ1441التاريخ:..... / ...../ .............................................اسم الطالب/ـة:  
 : أقَرأُ ثمَّ أُِجيُب:الّسؤاُل األّولُ  ▪

أْلَواِنِك، فََأَخْذِت َمَكانِـي، }الـَجَمُل: َلَقْد أْذَهْلِت النَّاَس ِبُسْرَعِتِك، َوتـَنَـوُِّع أْشَكاِلِك، وتـََعدُِّد 
 والسََّفِر الَبِعيِد{ وََتَاَهُلوين. السَّيَّارَُة: وِلَ تَـْحَزُن؟ فـََقْد أرَْحُتَك ِمْن ََحِْل األثـَْقال 

         :  اْلَقوَسْيِ ِفيَما َيَِْت اإلجابَة الصَِّحيحَة ِمَّا بْيَ أْخَتاُر  .1

 {َضرُّونِـي –َوبَـُّخونِـي  – أْْهَُلونِـي  }          ..... ...............:تَـَجاَهُلونِـي  َكِلَمةِ   عَن م –أ 

 {تَـْمَرحُ  –تـَْفَرُح   –َتْضَحُك  }             ....:...............   تَـْحَزنُ ة  كِلمَ   ضدُّ  –ب 

 {ِجـَمالُ  –الـَجَماُل  – الـِجَمالُ }            ................... :  ة الـَجَملُ مجُع كلم –ج 

                                                 ؟ِبَاَذا أْذَهَلِت السَّيَّارَُة النَّاسَ  .2

.................................................................................................... 
                                                 ؟ما الَِّذي اْرََتَح ِمْنُه الـَجَمُل بـَْعَد ُظُهوِر السَّيَّارَةِ  .3

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السؤاُل الثَّاين : •

•  :  ِاْخََتِ اإلَجابََة الصَِّحيَحَة ِمَّا َبْيَ الَقْوَسْيِ

 َأْغِسُل أْسَنانِـي ُكلَّ يوٍم .......... النـَّْوِم.  .1

ِب إلـى ال .2 يُع الطَُّّلَّ  إال.......... مْدرَسِة ـحَضَر مجَِ

 ............الرحلَة َتُكوُن َجـِميَلًة.  .3
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  5

 فـَْوَق{ –بـَْعَد   – } قـَْبلَ 

 {  خاِلد  –َخاِلًدا  –}َخاِلٍد 
 َكاَنِت{  – لَْيَت  –} تـْحَت 

20 

 ئَلةَ َتِبِع األسْ 



 أْبَدأُ الـُجْمَلَة ابلـَكِلَمِة اليِت َبْيَ الَقْوَسْيِ، ُثَّ أْكُتُب الـُجْمَلَة َصِحيحًة:  .4

 .يـًَقوُل )أبُوَك( الـحقَّ َدائـًما 

     ................................................................. 
 : و حروف  اآلتية ِلَمَقاطعَ   ةَ أحلِ ُل الـَكِلمَ   .5

       ََيْسَتْخِدُمون: 

 

      : السؤاُل الثالث  ▪

 :الصُّورَِة اآلتيِة جُبْملٍة مفيدة أَعّبِ ُ َعِن  ▪

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

 

                                   : الْـَجِميلِ  ِبَــطِ ــيَ ْرُسْم  أَ السُّؤاُل الرَّاِبُع :  ▪

 ِلِصْدِقَك ََي ُبََنَّ. اَبرَك هللاُ ِفـيكَ لَقْد َعَفْوُت َعْنَك؛ 

 
 

 :                          َخطٍ  مجَِيل أْكُتُب َما يُـْمَلى عليَّ بِـ السؤاُل اخلامُس : ▪

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

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

 انـْتَـَهِت األسئلة                                              
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  دي م الهن  رإهي  ب   إ 
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