
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نورة المرواني  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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7-20يوم األحد إمالء منظور  

مهارة همزتا الوصل والقطع 
الجمل والسيارة: الدرس 

ََـأَ -3ــل  ْلـَجـمَ ا-1 اِلـكِ ْْشـ ة  ـارَ لـسَّـيَّ ا-2

ـْحـا-5 َراءلصَّ ْـْ أَ -6ــكِ ْلـَوانِ أَ -4 ـِت ْْذَهـ
تْشاهد الطالبة الفيديو المرفق لْمهارة 

.ا عليها ثم تقوم بالتدرب على كتابة الكلمات ويقوم أحد الوالدين بإمالء الكلمات بعد ذلك غيب  
.كل كلمة بدرجة واحدة 

كل كلمة بسطر .............في دفتر الَتابة المنزلي  



7-20يوم األحد إمالء منظور  

الجمل والسيارة: الدرس مهارة همزتا الوصل والقطع 

.ا عليها ثم تقوم بالتدرب على كتابة الفقرة  ويقوم أحد الوالدين بإمالء الفقرة بعد ذلك غيب  
.كل كلمة بنصف درجة واحدة 

كل كلمة بسطر .............في َراسة بإمالئي أتمييز 

اــنً ـيزِ ــ حَ فََرأَْت َجَمالً ، يٍّرِّـَبْذاَت يَوٍم تَتََجّول  في َطريٍق اَرة  يَّ ـَخَرَجْت سَ 

.ريقِ يَِقف  إِلى جانِِب الطَّ 

؟لَُّـمََّـجََّاَّالَّْـهََّــاَّأَن َّيزنً َّيَّأَراَكَّحََّال َّمََّ:َّهَُّــتَّْــأَلـسََّاَرةَُّوََّــ َّيــْتَّالس َّــفََّـَوق َّ

َّسََّــأَنَّْ:َّلَُّـمََّـجََّالَّْ .يـ َّيْزنــُبَّحَُّــبََّـت 

؟كََّــَفَّذَل َّــيَّْــَوكََّ:َّاَرةَُّــي َّـالس َّ



7-21يوم االثنين إمالء منظور  

أسْوب التمني  + مهارة همزتا الوصل والقطع 
الجمل والسيارة: الدرس 

. اْلـُمـْسـِلــُم َيْحـَفـُظ اْلـُقــْرآنــَلالطِّـْفَلـْيـَت-1

.  اْلَأْطـَفــاِل َسـَعـاَدة وَفــَرح َمَأيَّــاَلـْيـَت-2
.ا عليها ثم تقوم بالتدرب على كتابة الكلمات ويقوم أحد الوالدين بإمالء الكلمات بعد ذلك غيب  

.كل كلمة بدرجة واحدة 

كل جملة بسطر ..........................في دفتر الَتابة المنزلي  



7-21يوم االثنين  إمالء اختباري  

الجمل والسيارة: الدرس مهارة همزتا الوصل والقطع 

.يها ثم تقوم بالتدرب على كتابة الفقرة ويقوم أحد الوالدين بإمالء الفقرة بعد ذلك غيب ا عل
.كل كلمة بنصف درجة واحدة 

كل جملة بسطر .............في َراسة بإمالئي أتمييز 

َّالـلَّْـْدَّأَْذهََّـقََّـلََّ:ََّجَملَُّالَّْ ،ـت َّـْرعََّـسَُّـاَسَّب َّـً َّـت  ك 

ع َّأَشَّْــًََّــَوتََّ ،َّـال َّـكََّـو  د َّـعََّـَوتََّك  ؛َّفََّــان َّوََّـأَلَّْد  ََّــك  .يـون َّـلَُّـاهََّـتَجََّوََّي،َّــان َّــكََّــمََّْذت َّــخََّأ

نَّحََّـتَُّـفَقَْدَّأََرحَّْ؟َمَّتَْحيَزنَُّـَول َّ:َّاَرةَُّي َّـالس َّ َّـمَّْـَكَّم  ،ََّوالس َّـقََّــاألَثَّْل  َّـــفََّــال  ر 

.د َّــيــع َّــبََّــالَّْ

.اء َّرََّـحَّْـةََّالص َّـًََّـيـف َّـُتَّسََّـًَّْـيَّكَُّـً  َّـك َّــلََّوََّ:َّلَُّــمََّـجََّـالَّْ



7-22يوم الثالثاء إمالء اثرائي

األسماء الخمسة+ مهارة همزتا الوصل والقطع 
الجمل والسيارة: الدرس 

. َرُجــُلُ  َصــاِلــح َأُبــوَك-1

.َيـْحـَتـِرُم َقــَواِعـــَد اْلــُمــُرور َأُخـوَك-3

م أحد ثم تقوم بالتدرب على كتابة الكلمات ويقو 
.ها الوالدين بإمالء الكلمات بعد ذلك غيب ا علي

.كل كلمة بدرجة واحدة 
في َراسة بإمالئي أتمييز 

كل جملة بسطر .............

.  ُمــَعــلِّـــُمُ  ُيـِحــبُّــُه الـطُّـالب َأُبــوَك-2

.  ُيــَســاِعـــد اْلــُفــَقــَراء َأُخـوَك-4


