
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

2/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

* 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                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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  ( اِلَجَمُل َوالشَّيَّاَرةِمِن َدِرس  ): 
ِد ) اْلَجَمُل : َلَقْد   ِع أَْذَكاِلِك , َوَتَعدُّ اَس ِبُسْرَعِتِك , َوَتَنوُّ أَْذَهْلِت النَّ

 أَْلَواِنِك , َفَأَخْذِت َمَكاِني , َوَتَجاَهُلوِني .
اَرُة : َوِلَم َتْحَزُن ؟ َفَقْد أََرْحُتَك ِمْن َحْمِل اْْلَْثقَ  يَّ َفِر السَّ اِل , َوالسَّ

ي ُكنْ اْلَبِعيِد . ْحَراِء .اْلَجَمُل : َوَلِكنِّ    ( ُت َدِفيَنَة الهَّ
 َما َيِلي : ِلِقِطَعة الشَّاِبَقةاِاِسَتِخِرج ِمَن *   

 : ................................................ َكِلَنة بَوا َمد ِباأَلِلف-
 : .......................................... بَوا َمد باِلَياءَكِلَنة -
 : ......................................... َمد باِلَواوبَوا َكِلَنة -
 : ........................................... َمِكَطع َساِكنَكِلَنة بَوا -
 َكِلَنة بَوا َحِرف ُمَشدَّد : .........................................-
  سني :ِوَقن اِلـِيا َبمَّة ِميَحِحة الصَّاَبَجِإر اِلــَتاِخ 

 ( َأِهَنُلوِني /     ِاِهَتنُّوا بي ( : ...................................  ) َتَجاَهُلوِنيَمِعَنى ) -   
 (  َأِدَهَشِت /     َأِسَعَدِت)      .................................... : ( َأِذَهَلِت)  َمِعَنى-   
 ( اِلَجَنُل /   اِلَجَنُل والنَّاَقُة)     ....................................... : (اإِلبل)  َمِعَنى-   
 (  َسيَّاَرات/      َسيَّاَرَتان )     ....................................... : َجِنُع ) َسيَّاَرة (-   
 (  َتَتَنشَّى/     َتَتَوقَُّف)       .....................................:  ِضد ) َتَتَجوَّل (-   



           Week  102 

 

 َوالصَِّفِة الَِّتـي ُتَميِّــُزَها َعِن َغِيـِرَها ُكّل َوِسيَلِة َنِقٍل ِصِل َبِيـَن : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َضِع اِلَكِلَمة اِلـُمَناِسَبة ِفي اِلَفَراِغ اِلـُمَناِسب ِفي النَِّشيد اآلِتي  : 

 َهَذا ................. اْلَمْعُلوَماْت           اْت ــوَم ــلُ ـــات َمعْ ــوَم ــلُ ـــَمعْ 
ـا َنـْكـــــــــُتــــْب  ــــــا ....................            َهـــــــــيَّ  َهيَّ

ـــــا  ــــا .....................َهـــــيَّ  َنــــْجــــَمــــْع          َهـــيَّ
 َعـــــْبـــــَر ................           َدــــْوَف ُنــــــَنــــــاِهـــــد

  َدـــــْوَف ....................            ُكــــــــلَّ اْلـــــَعـــــاَلــــمِ 


