
 

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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                                                                           المملكة العربية السعودية

                                  وزارة التعليم                                                                   

                                  لتعليم بعسير                                                لاإلدارة العامة 

                                                                                                بتدائية اال

 هـ ٔٗٗٔالتارٌخ :     /     /

 الصف :    الثانً االبتدائً 

  لغتً    المادة:

 

 .....................................................................اسم الطالبة :                         

 

 تجٌب على األسئلة ( –)قراءة النص  مسمى المهارة : السؤال األول :

 ,ٌَْسِقٌنًِ بِاْلَماِء فَتَْنُمو ُجذُِري , ثُمَّ  أنَا َحبَّةُ قَْمحٍ َصْفَراُء , نَاِعَمةُ اْلَمْلَمِس, ٌَْبذُُرنًِ اْلفاَلَُح فًِ اأْلَْرِض , َوٌُغَِطٌنًِ بِالتَُّرابِ    
 تَْنُمو َساقًِ ِلتَُشقَّ َطِرٌقََها إَِلى َسْطحِ اأْلَْرِض . 
ُع أَْوَراقًِ اْلَخْضَراُء َوتَْكبُُر.  َوٌَْزداُد ُطوِلً َوتَتْفَرَّ

   ذَّهبٌَِّةً . أَِشعَِّة الشَّْمِس ِلتَِجفَّ َوتُْصبَِح َصْفَراءَ أَْمألُ اْلُحقُوَل بَِسنَابِِلً الَّتً تَْبَقى تَْحَت 
                  استخرجً من النص ماٌأتً :

                    كلمة بها )مد باأللف( ..........................     -ٔ

 كلمة بها )مد بالٌاء ( .......................... -ٕ

 كلمة بها) آل قمرٌة( .......................... -ٖ

 بــ) تنوٌن بالفتح ( ..............كلمة تنتهً  -ٗ

 كلمة تنتهً  بـ) تنوٌن بالكسر(............... -٘

 كلمة بها ) آل الشمسٌة(...................... -ٙ

 كلمة بها ) التضعٌف (........................ -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كلمة  ٕٓ – ٓٔكتابة نصوص فً حدود ) مسمى المهارة السؤال الثانً :
........................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

  ع ـبـتـٌ                             

 هـٔٗٗٔ -ٓٗٗٔاسئلة تقوٌم المهارات لمادة لغتً للصف الثانً الفصل الدراسً األول ) الفترة الثانٌة ( لعام       

    أتقنت

 لم تتقن 

ــــــــــــــــ
ـ

ــــــــــــــــ
ـ

    أتقنت

 لم تتقن 

ــــــــــــــــ
ـ

ــــــــــــــــ
ـ



 

 

                                                                           المملكة العربية السعودية

                                  وزارة التعليم                                                                   

                                  لتعليم بعسير                                                لاإلدارة العامة 

                                                                                                بتدائية اال

 هـ ٔٗٗٔالتارٌخ :     /     /

 الصف :    الثانً االبتدائً 

  لغتً    المادة:

 

 

 والتضاد()اكتشاف الكلمات الجدٌدة من خالل الترادف : مسمى المهارةالسؤال الثالث : 

                                                                                                                                                     

 أِصُل الكلمة بضدها :                                                                                                                                                             أِصل الكلمة بمعناها: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )ترتٌب كلمات لبناء جملة مفٌدة (مسمى المهارة:  السؤال الرابع :

بَِويُّ  -ٔ َرِة . –اْلَمِدنَِة  -اْلـَمْسـِجُد  -فًِ   -الـنَـّ  اْلـُمـنَـوَّ
 

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

 فِــــً . –ٌَـْبـذُُرنًِ  –اأْلَْرِض  –اْلــفَـالَُّح  -ٕ

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

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

                                                                                                                           توقٌع ولً االمر                                                         إعداد معلمات الصف الثانً                     

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

     

 
 ًـــذُُرنِ ـْ بـٌَـ 

 ًَ  تُــوفِّـــــــــ

 ٌَْحـصـُدنًِ ٌَــْزَرُعـنًِ
 َكــــــبُــــرَ  ُوِلـــــــــدَ 

    أتقنت

 لم تتقن 

ــــــــــــــــ
ـ

ــــــــــــــــ
ـ

    أتقنت

 لم تتقن 

ــــــــــــــــ
ـ

ــــــــــــــــ
ـ


