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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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 :أَْستَْخِدُم ) إَِّلا ( ِِلُْكِمَل اْلُجَمَل -1

 ا.قَاَل ُعَمُر: َرأَْيُت النااَس يَْعبُُروَن الطاِريَق .......َرُجًلا ُمِسن   -

 َوقَفَِت السايااَراُت ........................ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  أَْرُسُم دائَرةا َحْول المطلوب:-2 -

 تَـْنـويَن َفــتْـح  
نَـةا ا َكِلَمةا تَْبَدأُ بـِ )ال( القََمريةِ  َكِلَمـةا ُمنَـوا دا  َكِلَمةا تحتوي َحْرفاا ُمَشدا

نَ  َعاِملَ  الناَظافَةِ  اْلَحيا  الاَطِريقِ  بَِعيداا َصَدقَةُ  َشَجَرة    بَْدر   لَك ِ

 

 

 

 : أَِصُل الَكِلَمةَ بَِمعناها الصاحيحِ  -3

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقمه .يكتب كلمات تحوي ظواهر لغوية درسها المعيار
 

 مًلحظة غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑

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

معيارال  رقمه يكتشف دَّللة الكلمات الجديدة من خًلل الترادف والتضاد 
 

 مًلحظة 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 

 وفقك هللا

 تََشاَجَرت  

 ْحت  تََصالَ  تََخاَصْمت  

 يَتََزْحَزح  

ك    يَثْبَت   يَتََحرَّ

تََوِعًدا  م 

نَاِديًأ ًدا م  َهد ِ  م 

 المادة: لغتي

 الصف: الثاني االبتدائي الفصل )     (

اسم الطالبة/ 

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

..... 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الجبيل

 قسم الصفوف األولية
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 َوَخط َجِميل:النََّص التَّالي مضبوط ا بالشَّْكِل  أَْكتُبِي-4

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َرتّبِي اْلَكِلَماِت التَّاِلية ِلتُكون ُجَمٍل ُمِفيدَة:-6

 

ن  –يَْعفُو  •  يَْظِلَمهُ  –اْلُمْسِلِم   -َعما

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

 َغابَتْ  -َعِن  – .اْلَمْدَرَسةُ  -َوفَاءُ   •

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

 اْحتَاجَ  -الالْوَن  -اِْلَْخَضرِ  –إِلَى  –َحاِزم  

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

 

 

 

 

 

 

 رقمه خ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولةينس المعيار
 

 غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑
 مًلحظة

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

ا قصيرة في حدود) المعيار  رقمه ( كلمة20-10يكتب نصوص 
 

 غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑
 مًلحظة

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

 رقمه يرتب كلمات  لبناء جملة مفيدة. المعيار
 

 غير متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑ متقن ❑
ًلحظةم  

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

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

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

 

 .فََكَسَرْت ُزَجاَج نَافَِذِة اْلِجيَراِن   َرَمى َخاِلُد اْلُكَرةَ 
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