
 

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 األول  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/2arabic1                   

* 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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 اقرئي الفقرة التالية ثم أجيبي عن األسئلة التالية:تلميذتي القارئة الفطنة -1 

ـََــ  َ  ـَـــ ـ  َــر ـش ُـَ ـََـ   ـ ـــ نََ شَج  ْ َِكـَأ َـَـ َـَ ـِ َ  م ــلَل َ ــَلـ لَََلـَْْونَ ُـَس ـ مََــا  سََ َْْــ  ل ْـ َ  ََأ   َََ ـ ـَـــ  ـــ َـَْ ـََـ  ك ــــآن مََ ِفـَ ََِــَْ ـََـ  َْ
ــ َـََــ َ  َأ َـََــ  ِبــغ ــ  ِم نَََ ـ َ .َـََــثَـ ـــف  َـََـشـ َـ َ ـ ََـَـا ـ َ   ََـَــََ ـه ـلن ـ ـأِم ََـَ ـثــَـ َ َـََــ َََـَـ  َم ـِفـ ـ ــ   ــَض ََـَـِأَْ ـعــه   َََََِلَْــ

َِــــ ـَـَْ  م ــِفــــــكـن,َ م ـذ  ــَ  ـــشــدُِّنـــَـإ ـ ضَـمـــذ   ــَض ُنََـْ َ .ـَقــا َعـــ نََـَـــف ــت ـدع

خَََ ـد   َ ـــِرْم ــت ـ ََََِــَ َََِــَْ فَََــشَِمـذ  َ ـ َـََقـِد ََـَ ـش ـــإنـ مَََ تخدْ فَََ شَْ ـَ ــِ  َ آََََـا ْ ـــ ََََ ـِ َْ ََََ ـِ َ نَََ ـشِ  َ  ِسـن ـش فََََــَ َََِـَِسن ش   َم ه ـ
ِّ ُـْـــ ــَ   .ــَلش ْـ ََــِحـرُّه ـشَْـصِّغ ـش ـ ـ ـِــ ُـنَـِـــلـ َــِفـــد  ْـ َ   ُنَْــطـعـه ـ ـَـِذَـذ  ــ َ ـِـر ـشَـِـف ـش ـــ   .ــْ

ََ:ْــؤَُْعَمذـََ أـترهشَـشَل أق أنَْــؤَُْمـدًَّْـَْأحبثََلَْإلمشب ََ**َ

َ ن ه شَــد لـ ـح ــَ  ـِتــ  ََُْـلــــ ـــش لــَْْـــْم َ شَََ-1   ؟َناـُتَ

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

َ  َْــــَْـلَـلــَ َ-2َ ـ ْ ــثَـ ف  ه شََثـــــِخــن عــِذ ََأ  س شن شَِبـز   ؟  َأ

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

ْعََِ-3َ ُـــــِـّــْـَـعــن ــص ـــ َت ــشن ـــََـــ  ؟ََََقــِدَـــــفــشال

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

ْعَ-4َ ــ  َََقــِدَـــــفــشَـعــن ــص ـــ َت ــشن ـــَََِـــ ــــَآـــا ْ  ؟َْ

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

  استخرجي من النص ما يلي   :ي على درس من أنا ؟ وتلميذتي القارئة الفطنة افتحي كتابك المدرس-2
 كلمة بها

 ) الم مشسية(

 كلمة بها

 قمرية() الم 

 كلمة بها

 مد باأللف

 كلمة بها

 مد بالياء

 كلمة بها

 مد بالواو

 كلمة بها

  بالضم تنوين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صديقتي : ال تنسي وضع 
 لنقطة نهاية الجملة .



 
 = ( أمام المعنى الصحيح للكلمة:  صغيرتي الفطنة ضعي عالمة ) -3

 معناها         
 الكلمة

َ َيـــــــــــــــــاقَ ــــــــــس  اقَال  ْور 
 
َلـــــــْخَـــــــــنَ ـــــــــأ  ــــــــاَزْرع   َنــــــاِفـــــَعــــــــــــة 

عف      الس 
َ      يــــــْذعَ ــــــج 

ة ـــــيـــــــــد      َُمـــــــف 

     ـــــاَغــــــــــْرس  
 

َهـــــا:-4 د ِّ باَرةَ بِّضِّ ُل العِّ  ×أَص ِّ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكملي تلميذتي المفكرة  -5

  خريطة المفردة التالية : 
 

 

 

 

 
 

ـَـِلـف ـ نَِ ـــَـمـف ــَلـــٍ َ:........................................... ـــ ْ 

 ..................ِضــدَُّه ــشَ

َـــه ــش:َ..................    ــــشـــدُّ ن ــا 

َ:َــ  ِْد نــه ـش

........َ.......... 

 َسـِمــيــك ُُ

 َأَمــام

 َقــِديـــًمـا

 َخــْلــف

 َحــِديــًثــا

 َرِقــيــــقُُ ُُ

لف   المملكة العربية السعودية شعأريتأ 

 من سيفين عربيين منحنيين متقأطعين  

، ويرمز السيفأن للقوة  نخلةتعلوهمأ  
مأ    النخلة فترمزوالـمنعة والتضحية، ا 

 .للحيوية والنمأء والرخأء



 :تلميذتي الفطنة عيين اخلطأ يف الكلمات التالية ثم صــــحــــحـــــيــه    - 6

 اِءــَنــبَّــال اـَهـــالَتــــِمَز ُنَأُكـ ـَعــِفاْلـس ُةُمــْمــَتـَد الكلمات  

 ------- ------- ------- ------- ------- التصحيح

  لتكوني كلمة :تلميذتي الفطنة رتيب احلروف التالية   -7
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  المناسب في الجدول : نفي المكا أكتبهاأقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة , ثم -8
ــــْـصِّ ََ-ََغ ـش ـة  ـب 

ـْكـت  َََََ-اْلــم  ْعـم 
 
ـــــرَ–الـطـ ْخــــض 

 
َاْْل

 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( مشسية

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

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

 تلميذتي املفكرة أكملي السؤال بوضع أداة استفهام مناسبة :  -9 

ـ    َـ ــا ـبــشَناـَُت ـــ ـِرـــَ.............. -1  ؟ََأ

 ؟   ِتــْلـِمــيـَذاِتــَهــا.............. َطــَلـــَبــْت اْلـمُُـَعـلِّـَمــة   ِمــْن --2

 ؟ (  ِجــــْذِعــــيَمــَعـْنـى َكــِلــَمــة  )  .............. -3
 

 ة ذي ل

 ة ك ابَـ ر م

 م ري ث

 ري ن ظ م

 ذ



 تلميذتي المفكرة أرسمي دائرة حول الكلمة المختلفة وذكري سبب االختالف   :  -10
 
 

 

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

  :تلميذتي الفطنة أكملي الفراغ بالكلمة المناسبة    -11
 

 

َ

ـــْمــِر ؟ -1    َمــــا .....................الـــتَّ

ــْخــَلــة ِهــَي ..............  -2 ــِتــي َنــْجــِنــيــَهـا ِمــْن  الــنَّ
َّ
ــَمـار ال  الــثِّ

ْوَصـاَنـا  -3
َ
ـَمرَها ............ ِبـِزَراَعـِة الرسول صىل هللا عليه وسلم أ

َ
ْكـل ث

َ
 . ،َوأ

ـا ِمــْن..................  -4 ِديـم 
َ
الُل ق   ُتــْصـَنــُع السِّ

ـا ِمــْن................  -5 ِديـم 
َ
َقَوارُب ق

ْ
  ُتــْصـَنــُع ال

 

   ضعي سؤاالً على هذه الجملة :تلميذتي المفكرة  – 12

         ( 
ُ
َمة ُمَعلِّ

ْ
ث عَ ِمن ُكلِّ  َطَلْبت ال َتَحدَّ

َ
َخْتار َشَجَرة ت

َ
ن ت

َ
ة أ

َ
ِتَهانِتْلِمْيذ

َ
َمام َزِميَل

َ
 (   .َها أ

 .....................................................................................................................  :  ْــؤََُْلَْْجلفل  

  أكملي اجلمل التالية باجلواب الصحيح  :  -

 من ُكـلِّ  -1
ُ
ـَمـة ـُمـَعـلِّ

ْ
ـَجــَرِة َطـَلــَبــِت ال ـْخـَتـاَر ِبــُمـَنـاَسـَبـِة ............... الـشَّ

َ
ْن ت

َ
ٍة أ

َ
 ِتـْلـِمـْيـذ

ُث َعــ ـَتــَحــدَّ
َ
ِتـَهـانْ .................... ت

َ
َمـاَم َزِمـيـَل

َ
 .  َهـا أ

ـــْت َعـــْنـــَهــا   -2
َ
ث ــَحــدَّ

َ
ي ت ـِ ــتـ

َّ
َجــَرة ال  ِهــــَي  .....................  نورةالـشَّ

ـِكـَبـاِثـــَمــاُر  -3
ْ
ــَهــا ........... َوال ُة ...............، َوُمـِفـيـَدٌة ................، ُيـِحـبُّ

َ
ـِذْيـذ

َ
ــْخــَلـِة  ل  . ُر الــنَّ

ُنَـ ُنَـ ـَـذَـذ ُنَـ َــِفـــد  ُن ِ ــلـِفـــذ  ـ   َــنــا

ُن ـِـذ ع ََ ــشِئـد  ـــ ـعـه أ ْ ْــنعـِخـــثَ ْم ـِفـــ ْــتعـف ـ  ْـ



  الَ نـَْه   َ)ُْ(ََلَْــلف ََندَإدـشَُْـتناَلَ.......ََْ ناَلَضَْ ــ َ  تحَـَْْـتيبــإــَحاـَشَأَثَْــفـتآرثَ-14َ

 تنوين فتح تنوين كرس تنوين ضم الكلمة

ــــــِمــــــيـــــــــك   ................... ................... ....... ............ السَّ

ـــــِكــــــَبــــــــار 
ْ
 ................... ................... ................... ال

ــــــِبــــــَنـــــــــــاء
ْ
 ................... ................... ................... ال

ة  ـــــُمــــْمــــــَتــــــــدَّ
ْ
 ................... ................... ................... ال

 

  اْلَكِلَماِت اآلِتيَة ِلُأَكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة :ُأَرتُِّب -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :أنا أقرأُ وأتعلم فالقراءة تــنيــر العقول 

 
 

..........................……………………….……………………… 

.............……………………….……………………… 

مَ  ـْخـد  ـاُنَََ-َاْست  ْنـس  ـْذعَ َََ-اْْل  ـاء َََ-َج 
ـة َََ-ََاْلـبـن  ـاع 

ـن  ص  ة ََ–ََو 
ْخل  ََ-الن  ار ب 

ـو  ْيـًمـا - اْلـق  ـد 
ـَي - ق   ف 

ِل    -ِصَناَعـِة    -ِفـي    -اْسـَتـــْخَدَم 
َ

ـــَل ـَسـانُ  -الــسِّ
ْ
ن ِ

ْ
َعـَف  -اْل  السَّ

..........................……………………….……………………… 

نِــي  - كـنم ــِفــــ ض  -تَــُشــدُّ َرأ ُر ُ - اْلأ ــتَـدَّةُ ُ  - ُجــذُوأ ــةُ ُ    -  ُمــمأ  إِلَـى   -َجـذَِعـــي   -قَــَويَـّ

َلَأهَْ اْئدَْـتف َأنل ََهشجلَ آ َْـد  َ َآا َْـه التَ ـذـكََـشَدَ:َ اْئدَْـتف َ
حثََششـثَْجلهشزَْهل فـَ ـشسً ََندَج ب ََعَْحللـب َـفشََهشجلَْألَ ْضَََلْ

.َْـصدـَ َـشــهشََُندَنآه َ ج  ََصري َأ َأـل ََه  مًش  


