
 

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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 الصف الثاني االبتدائي
 ملادة لغتي التحصيلي للوحدة الخامسة االختبار

 نيالدراس ي الثاالفصل 

اِلب  ........................ .......:اْلَفصل                   ..........................................................................: /ــة  اْسُم الطَّ

 

 : أقَرأُ ثمَّ أُِجيُب:الّسؤاُل األّولُ  ▪
      
 
 

 
ا بيْ أْختَاُر  .1 ِحيحةَ ِممَّ           :َن اْلقَوَسْيِن فِيَما يَأْتِي اإلجابةَ الصَّ

كْ }    ..... ...............: يَتََزْحَزحْ   َكِلَمةِ  عنَىم –أ   {يَْجِري –  يَْمِشي  – يَتََحرَّ

 { ي ْمِسك   –  يَْرف ض    – يَِصيح  }         ....:............... يَْرَضى كِلَمِة   ضدُّ  –ب 

وع}          ................... :   فَْرعَ جمع  كلمة  –ج  َعات – ف ر  تَفَر ِ  {فَْرَعان – م 

                                                 ؟ َماذَا َرأى أْيَمُن وُهَو فِي َطِريِقِه إلَى َمْلعَِب اْلَحّيِ  .2
.................................................................................................... 

 
                                               ؟هْل يَْرَضى اإلْسالُم بإْلَقاِء األذّى بالطَِّريِق؟ وِلَماذَا .3

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

   : ِجيبُ اْلِعبَاَرةَ اآلتية ثمَّ أُ  أْقَرأُ السؤاُل الثَّانِي :  ▪
{ 

 
                                                            مَن اْلِعبَاَرِة الّسابِقة : ْستَْخِرجْ أَ  .1
 ... . ................. :بَِها حرف ُمَضعَّف كلمةا  – ب             ..............: ....  ُمَضاِرعاافِْعالا    -أ 

 ...................: ...بتاٍء َمربوطة كلمةا َمْختُومةا  –د            .. .....: ........بَِها مدُّ يَــاء  َكِلَمةا  –ج 
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(أ .2 ْملَةَ بـ)إنَّ د  اْلج   :َكَما باْلِمثال َؤك ِ
 . إنَّ اْلَحِديقةَ َرائِعة   _      اْلَحِديقة  َرائِعَة     الِمثَال               

                               َرتَّبَة  ........................... _    الـغ ْرفَة  م 
 

 : أحلُِّل الـَكِلَماِت اآلتية ِلَمقَاطَع و حروف   .3
َرافَقَتِي -أ  ..................../............../............./  ........./  ............/  ...........       :م 
 ............../  ............../  ........./  ............/  ...........        :َسأ ِزيل ه   -ب

 

      :السؤاُل الثالث  ▪

، ثمَّ أْكتُبَُها: َن ُجَمالا    أرتُِّب الكلماِت أِلَُكّوِ
ائَِرات   .1                      . َوفَاءَ  –  إلى   –  َمْنِزلِ   – َوَصلَتِ  –  الزَّ

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

 . يَا   –أْيَمن   -  ؟  –  َماذَا – تَْفعَل   .2

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

 

ابُِع :  ▪ ــيَ ْرُسْم اَ السُّؤاُل الرَّ                                    : اْلـَجِميلِ  بَِخــّطِ

  ةإَماَطُة األَذى عِن الطَّرِيِق َصَدقَ 

 
 

 بَِخط ِ َجِميٍل :                          لْيكَ َما يُْملَى عَ  اُْكتُبْ  السؤاُل الخامُس :  ▪
................................................................................................................. 

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

 اْنتََهِت األسئلة                                              
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3 إبراهيم الهندي 


