
 

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

 { القَوي -السَِّريع  –الـَكامل  }          ..... ...............:العاجل َكِلَمةِ  عنَىم –أ 

 {فَوَضى -إْزعاج  – ُسُكون  }           ....:............... ة ُهدُوء كِلمَ  ضدُّ  –ب 

اب  – أْبواب }            ...................   :بَاب  جمُع كلمة  –ج   {أربَاب  –بَوَّ

ائَِراُت البَابَ  .2                                                 ؟ َكْيَف قََرعِت الزَّ
.................................................................................................... 

 
ائَِراُت ِعْنَد َوفَاءَ  .3                                                  ؟ َماذَا فَعَلَِت الزَّ

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

   : ِجيبُ اْلِعبَاَرةَ اآلتية ثمَّ أُ  أْقَرأُ السؤاُل الثَّانِي :  •

 

                                                            مَن اْلِعبَاَرِة الّسابِقة : ْستَْخِرجْ أَ  .1
               ..............: .... َماِضي افِْعًل     - ب              ... . ........:تنتهي بألف مْقُصورة كلمة   – أ

 ...............:  ـهاءبكلمة  َمْختُومة   –د            .. .........: ........ كلمة مختومة  بالتنوين –ج 
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لِ  .2  : أُْكِمُل الن ِقَاَط اآلتيةَ باسٍم مـمدوٍد َكَما بالـِمثَاِل األوَّ
 .  اْبتَدَى الدَّْرُس اْبتِدَاء   الِمثَال               

                        ............. ُْحلَة  اِْنتََهِت الر ِ
                         ُب ............طَّالاِْرتَقى ال . 

 
 : أحلُِّل الـَكِلَماِت اآلتية ِلَمقَاطَع و حروف   .3
ائَِراتُ  -أ  ..................../............../............./  ........./  ............/  ...........       :الزَّ
 ............../  ............../  ........./  ............/  ...........          :َصِديقَهُ  -ب

 

      :السؤاُل الثالث  ▪

 يِة بُجْملٍة مفيدة: صُّوَرةِ اآلت أَعب ُِر َعِن ال
 ............................................................................... 

 

  

 

 

ابُِع :  ▪ ــيَ ْرُسْم اَ السُّؤاُل الرَّ                                    : اْلـَجِميلِ  بَِخــّطِ

 يَـرَضى إبْلَقاِء األَذى ابلطَّرِيقِ  اإلْسالُم َل 

 
 

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

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

 اْنتََهِت األسئلة                                              

 
4 

 
3 

 

3 
  دي م الهن  رإهي  ب   إ 


