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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 

almanahj.com/sa 

 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 

https://almanahj.com/sa/
https://t.me/sacourse
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1EO268OMLxxrJutuw
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1M3uATdeQwEyTuchQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0_ipLLAvjW0gYNcJA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0YLB8P0FlC5kpjaeg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1UJvZHdAdegUPcnzA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1N4cO2LPGg7BwKaLg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1jIXFGZp3CY7pr1_g
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KXfcNUaQL4MvlTng
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0swjf35py0K71SGRQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KEzOKxb7gG2GI5tg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1NhgD8mK59_zTnAYQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1H4Ub2xMTvNfV__CQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA


1 
  

 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

  

  َِخطٍّ َجِميٍل:ـبِ  اآلتيةَ  َأْرُسُم اْلَكَلَمات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اْلَحاِئطُ 
 

 أََداءَ 
 

 َقلًٌِل 
 

ةُ  ٌَ ُعوِد  السُّ
 

 اْْلَْوَطــانِ 

 
 

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

 
 

 
 

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

 

 
 
 

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

 

 
 

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

 

 
 
 

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

 

 

 أَْنَحاء
 

ًٌّـــا  َقــِو
 

 ِاْحـَتـَفــتِ 
 

ًٌّـــــا  َشـِهــ
 

 َرْأِســــً

 
 

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

 
 

 
 

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

 

 
 
 

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

 

 
 

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

 

 
 
 

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

 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 التقييم المحكات  المهارة

   
ٌرسم كلمات  -4

 مضبوطة بالشكل

  %100متقن للمعيار  يرسم جميع الكلمات مضبوطة بالشكل

  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  كلمات وأكثر مضبوطة بالشكل  (8يرسم )
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  كلمات وأكثر مضبوطة بالشكل  (5)يرسم 

  %80متقن للمعيار أقل من غير  ( كلمات وأقل 4)يرسم 
 

 

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

  

  

  ُل  ِبَمْعَناَها: الَكلَِمةَ أَصِّ

                                         

                    

  

 

 

 

 

                   

 

 التقييم المحكات  المهارة

 
ٌكتشف داللة الكلمات الجدٌدة  -*6

 من خالل الترادف والتضاد.

  %100متقن للمعيار  يصل جميع الكلمات 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  كلمات (4)يصل 
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  كلمات (3)يصل 

  %80متقن للمعيار أقل من غير  يصل كلمتين وأقل 

  الفترة : الثانٌة.             الصف : الثانً /       ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

ـْخـلِ   ِثــَمـــاُر الـنَّ

ـْبـــُذُرِنـــً ٌَ 

 َمَشــاِعــرُ 

 ِاْحَتَفِت اْلَمْدَرَسةُ 

ــْحــِصـُدِنـً ٌَ 

 أُِحـــــبُّ 

 أَْعـــــَتـــزُ 

 َفــِرَحــــتْ 

َعفُ   السَّ

 أَْفــَتــــِخـرُ  أَْوَقــــــات   أََمــــاِكــــنُ 

ــْزَرُعـِنً  َحــــِزَنــــتْ  ٌَ

ـْخـلِ   أْوَراُق النَّ

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

  ََهـــــا:أ ُل الِعباَرَة ِبِضدِّ   صِّ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 التقييم محكاتال المهارة

 
ٌكتشف داللة الكلمات  -*6

الجدٌدة من خالل الترادف 
 والتضاد.

  %100متقن للمعيار  يصل جميع الكلمات 
  %100% إلى أقل من 90للمعيار من متقن  كلمات (4)يصل 
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  كلمات   (3)يصل 

  %80متقن للمعيار أقل من غير  يصل كلمتين واقل 

ـــــــرُ  ٌِّ  أَُغـــــ

 َســِمـٌك  

ُشقُّ َطِرٌَقهُ   إِلى َسْطِح اْلَْرضَ  ٌَ

 َتــِجــفُ 

ْخَتِفً َتْحَت اْْلْرِض  ٌَ 

ابِسة   ُتْصِبحُ  َنةً  ٌَ ٌِّ  َغــلِـــٌــظ   َرقِـــــٌــق   ُتْصِبُح لَ

ــَتـــَوَقـــفُ  أَُحــــافِـــظُ  لُ  ٌَ  أَُبــــــدِّ

ْظَهُر َفْوقَ   اْْلْرِض  ٌَ

ــْكــُبـــــرُ  ٌَ 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

ــــْنــُمـــــو ٌَ 

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 

almanahj.com/sa



4 
  

 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 

 :)  ْكِل ) إِْمَلء  َمْنُسوخ   أَْكُتُب النََّص التَّالً مضبوًطا بالشَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم المحكات  المهارة

ٌنسخ نصوًصا  -*11
قصٌرة فً حدود سطرٌن 
 إلى ثالثة أسطر مشكولة.

 

  %100متقن للمعيار  ينسخ جميع كلمات النص
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  كلمة وأكثر   15ينسخ 
  %90أقل من % إلى 80متقن للمعيار من  كلمات وأكثر   8ينسخ 

  %80متقن للمعيار أقل من غير  كلمات  8ينسخ أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُة َقْمٍح َصْفَراُء.   أََنا َحبَّ

 .َسـاقِــًَتْنُمو ُجُذوِري، ُثــمَّ َتـْنـمـُو 

ُع أَْوَراقًِ اْلَخْضَراُء َوَتْكَبُر.  ْزَداُد ُطولًِ َوَتَتَفرَّ ٌَ  َو

 

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

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

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

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

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

َراِب،  ٌَها ِبالتُّ ٌَُغطِّ َة اْلَقْمِح، َو ُح َحبَّ ْبُذُر اْلَفلَّ ْسقٌَِها ِباْلَمــاِء.ٌَ ٌَ  َو

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

  

 

 

 : ًَّ   أكتب ما ٌملى عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم المحكات المهارة

 
ٌكتب كلمات تحوي ظواهر  -11

 لغوٌة درسها.

  %100متقن للمعيار  يكتب جميع الكلمات 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  كلمات وأكثر  (8)يكتب 

  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  كلمات وأكثر  (5يكتب )
  %80متقن للمعيار أقل من غير  كلمات وأقل  (4)يكتب 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

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

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

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

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

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

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

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

 معلم املادة / نايف حممد عكور

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

  : ًَّ  أكتب ما ٌملى عل

 ) إملء اختباري (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم المحكات هارةالم
 

ٌكتب نصوًصا قصٌرة فً حدود  -*11
 .( كلمة 11 -11) 
 

  %100متقن للمعيار  يكتب جميع الكلمات
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  كلمة وأكثر   15يكتب 
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  كلمات وأكثر   10يكتب 
  %80أقل من  متقن للمعيارغير  كلمات وأقل  9يكتب 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 معلم املادة / نايف حممد عكور

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

  : ًَّ  أكتب ما ٌملى عل

 ( منظور) إملء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم المحكات هارةالم
 

ٌكتب نصوًصا قصٌرة فً حدود  -*11
 .( كلمة 11 -11) 
 

  %100متقن للمعيار  يكتب جميع الكلمات
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  كلمة وأكثر   15يكتب 
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  كلمات وأكثر   10يكتب 
  %80أقل من  متقن للمعيارغير  كلمات وأقل  9يكتب 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 

almanahj.com/sa
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 :أُِعٌد كتابة الجملة بطرٌقة أخرى، مبتدئة بالكلمات التً تحتها خط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم اتالمحك المهارة
 

 ٌعٌد تنظٌم مفردات جملة. -*11
  %100للمعيار متقن  يعيد تنظيم جميع مفردات الجملة

  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  يعيد تنظيم فقرتين من مفردات الجملة 
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  فردات الجملة ممن واحدة تنظيم فقرة يعيد 

  %80متقن للمعيار أقل من غير  يعيد تنظيم مفردات الجملةال 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

َمِة. اْلَمْسِجُد اْلَحَرامِ  -1 ِة اْلُمَكرَّ  فًِ َمكَّ

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

3-  ، ًِّ وِم اْلَوَطِن ٌَ  .أََقاَمْت اْلَمْدَرَسُة َحْفًل َوَمْعِرًضاِبُمَناَسَبِة اْل

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

ُح  -2 ْزَرعُ اْلَفلَّ  اْلُبُذوَر. ٌَ

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

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 

 :ن جمًل   أرتب الكلمات ْلكوِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم اتالمحك المهارة
 

ٌرتب كلمات لبناء جملة  -*11
 مفٌدة.

 

  %100متقن للمعيار  لبناء جملة مفيدة  يرتب جميع الكلمات
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  يرتب كلمات فقرتين لبناء جملة مفيدة 

  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  يرتب فقرة لبناء جملة مفيدة 
  %80أقل من متقن للمعيار غير  ال يرتب فقرة لبناء جملة مفيدة 

َبِويُّ  -1 َرِة   -فًِ   -النَّ   اْلَمِدٌَنِة.  -اْلَمْسِجِد   -اْلُمَنوَّ

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

 ِبِه.  -َعلَُم   -َوأَْعَتزُّ   -أََنا   -أُِحبُّ   -ِبَلِدي  -2

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

ًة  -3 ٌَّ ْحِصُد   -َذَهِب ُح. -َحبَّاِت    -َقْمٍح   -ٌَ  اْلَفلَّ

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

ٌَر  –أَْحَلُم  -اْلَجَزِر  -4 َمْت.  -َعصِّ  َقدَّ

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

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 

 

ِشٌَد اْلَوَطِنً ِبَتَكاُسٍل(. -1  .................................................................................................. )أُْنِشُد النَّ

 .............................................................................................................................) أَْقَطُع اْلَْزَهاَر (   -2

 

 

ُح َحَباِت اْلَقْمِح َتْحَت أَِشَعِة  ْتُرُك اْلَفلَّ ْمِس لَِتِجفَّ ٌَ اِت اْلَقْمِح إِلَى  ...........الشَّ ُح َحبَّ ْحِمُل اْلَفلَّ ٌَ

ْطَحَنَها ..........الِمْطَحَنِة  اُز اْلَعِجٌَن  ............. ٌَ ْصَنُع اْلَخبَّ  ٌَِصٌُر ُخْبًزا.........ٌُْدِخلَُه اْلفُْرنَ ... ........ٌَ

 
 

 

 

ْرَس.                  - كـُْتُب ُعـَمـُر الدَّ ْرَس..................................  -ٌَ  أْحَلُم الدَّ

ـــــة. َتــــْقــَرأُ  -عمر قصة.                 .................... -  أَْحــــــَلُم قِـــصَّ

  

 التقييم المحكات المهارة
  

ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات  -11
 حسب السٌاق.من مكتسباته 

  %100متقن للمعيار  يكمل جميع الفراغات 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  ( فراغات 5يكمل )
  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  ( فراغات3يكمل )

  %80متقن للمعيار أقل من غير  ( فراغات3يكمل أقل من )

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 ًأستخدم ) ال ( النف: 

:أحول الفعل من مذكر إلى مؤنث والعكس 

 َُثمَّ ( : -َفـــ  -استخدم العطف بــ ) و 

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 

almanahj.com/sa
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 

  ُة:ٌَ الِ التَّ  اتُ مَ لِ كَ الْ  بُ تِّ رَ أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 التقييم المحكات  المهارة
 

ٌرتب الكلمات مكوًنا جماًل  -12
 فً ضوء أسالٌب تعلمها.

  %100متقن للمعيار    يرتب جميع الجمل 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  يرتب جملتين  

  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  يرتب جملة واحدة   
  %80متقن للمعيار أقل من غير  ال يرتب الجمل  

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 اَل .  -ُتْهِمُل   -َواِجَباَتك  -1

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

 بـ ) ال (. استخدام النهً -

 أَْخَرَج. -َبْعَض  –َجَزَرًة  -َشدَّ   -فــَ  -اْْلَْوَراَق   -ُعَمُر  -2

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

العطف بـ ) الفاء  استخدام

) 

 َسلََّمْت.  -َدَخلَْت  –ُثمَّ  –أَْحَلُم  -3

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

 استخدام العطف بـ ) ثم (

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

  ة أمامك:ُمْسَتْخِدَمًة أََدَواِت االْستِْفَهاِم اْلَمْوُجودَ أَْقَرأُ الَّنصَّ ُثمَّ أَْكُتُب أَْسئِلًَة ُمَناِسَبًة 

 

 

 

 

 

 
 

1- .................................................................................................................................. 

2- .................................................................................................................................. 

3- .................................................................................................................................. 

4- .................................................................................................................................. 

 

 التقييم كات المح المهارة
 

ٌصوغ أسئلة حول  -11
 موضوع قصٌر .

  %100متقن للمعيار  سللة جميع األيصوغ 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  أسللة  (3)يصوغ 

  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  يصوغ سؤالين 
  %80متقن للمعيار أقل من غير  يصوغ سؤال واحد 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

َجَرِة،  َطلََبِت اْلُمَعلَِّمُة إِلَى ُكلِّ  ِبُمَناَسَبِة أُْسُبوِع الشَّ

ُث َعْنَها أََماَم َزِمٌلتَِها .ِتْلِمٌَذٍة أَْن   َتْخَتاَر َشَجَرًة َتَتَحدَّ

َذَهَبْت أَْحلُم إلى اْلَمْكَتَبِة، َوأََخَذْت َتْقَرأُ اْلُكُتَب 

َجَرِة الَّتًِ اْخَتاَرْتَها.     ؛لََتْجَمَع َمْعلُوَماٍت َعِن الشَّ

 

 َماَذا

 َمَتى 

 لَِماَذا

نَ  ٌْ  أَ
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 

  ُط:ابِ رَ تَ صٍّ مُ ى نَ لَ عَ  لَ صُ حْ ِْلْ  لِ مَ جُ الْ  ٌمَ ظِ نْ تَ  ٌدُ عِ أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم المحكات  المهارة
 

ٌعٌد تنظٌم جمل  -01
 نص قصٌر.

  %100متقن للمعيار  يعيد ترتيب جميع الجمل 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  جمل  (3)يعيد 

  %90من % إلى أقل 80متقن للمعيار من  يعيد جملتين 
  %80متقن للمعيار أقل من غير  يعيد جملة واحدة 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

ا. -1 ًٌ َجاُر ِمْن أَْخَشاِبَها أَثاًثا َمْنِزلِ ْصَنُع النَّ ٌَ  َو

ُح اْْلَْشَجاَر ِباْلِمِنَشاِر. -2 ْقَطُع اْلَفلَّ ٌَ 

ِع . -3 ٌْ ْعِرُضَها فًِ اْلَمْتَجِر لِْلَب ٌَ  َفـ

ْحِملَُها فًِ َشاِحَنٍة َكِبٌَرٍة. -4 ٌَ  ُثمَّ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 

almanahj.com/sa
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 عكورمعلم املادة / نايف حممد 

 

 

 

 : أُْغِنً النَّصَّ بُجْملٍَة ُمَناِسَبٍة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم المحكات  المهارة
 

ٌغنً النص بجملة  -01
 جدٌدة.

  %100للمعيار  متقن يغني جميع الجمل 
  %100% إلى أقل من 90متقن للمعيار من  يغني جملتين 

  %90% إلى أقل من 80متقن للمعيار من  يغني جملة واحدة 
  %80متقن للمعيار أقل من غير  ال يغني 

 الصف : الثانً /               الفترة : الثانٌة.        ..........................................................االسم :

 هـ         143الفصل الدراسً اْلول                    المادة : لغتً                 التارٌخ :   /     /   

 ......................................................................................................أََنـــا أُِحـبُّ َعلََم بَِلِدي   -

َمُة اْلَبلَُد اْْل - ُة اْلُمَكرَّ  .......................................................................................... ِمٌنُ َمكَّ

ْنُمو  - ٌَ  َتَعلَّْمُت أَنَّ اْلَجَزَر 

 ............................................................................................................................................َو 

 )         ( رقم المحاولة

naif.akoor@ 

almanahj.com/sa


