
 

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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 معلم املادة/ علي عبداجلواد علي                                سلسة مذكرات حنو املعالي  يف اللغة العربية                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................اسم الطالب/

 علي  معلم املادة / علي عبداجلواد
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 معلم املادة/ علي عبداجلواد علي                                سلسة مذكرات حنو املعالي  يف اللغة العربية                 

 المملكة العربٌة السعودٌة 

 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بالمجمعة
 ابتدائٌة رٌاض اإلبداع األهلٌة

 

ْنُظرانِ  نورة َمعَ  طارق َجلَسَ  ْرسمُ  َوهوَ  فواز إلى ٌَ   َعلَمَ  ٌَ

ةِ  اْلَمْملََكةِ  ٌَّ ةِ  اْلَعَرب ٌَّ  الـُّسعود

ٌُشاِركَ   ْومِ  َمْعِرض فً لِ ٌَ ًِّ  ال   َمْدرَستِهِ  فً اْلَوَطن

نُ  ال لِماذا:  طارق قالَ   ؟ األَصَفرِ  بِاللَّْونِ  اْلَعلَمَ  ُتلَوِّ

رَ  أَنْ  ٌُْمِكنُ  ال:  فواز  ٌِّ  أَْخضرُ  لَْوُنهُ  باِلدي َفَعلَمُ  ،طارق ٌا اْلَعَلمِ  لَْونَ  أَُغ

 األَصَفرَ  اللَّْونَ  أُِحبُّ  َولَِكنًِّ:  طارقُ 

رَ  از   َفكَّ  اْلَخلٌِجِ  ُدَولِ  أِلَْعاَلَمِ  ُثمَّ  َقلٌِلَ  َفوَّ

 بُِسْرَعة   فاشار اْلَمْملََكِة، ِعْلمِ  إِلَى ٌُِشٌرَ  أَنْ  َطاِرق   ِمنْ  َطلَبَ 

فَ : َفَواز   ٌْ ا ُعْرَفَتهُ  َك  ؟َطاِرقُ  ٌَ

 اأْلَْخَضرِ  بِلَْونِهِ  هُ َعَرَفتُ : َطاِرق  

تَ  َفَواز   ٌْ ا أََرأَ رَ  لَوْ  ؟ َطاِرقُ  ٌَ ٌَّ  ُعَرْفَتهُ  َما لَْوُنهُ  َتَغ

ْوِحٌدِ  َكلَِمةَ  التنسْ : َقالَتْ وَ  ُنوَرة   اْقَتَرَبت  التَّ

ًدا للاُ  إاِلَّ  اَلإِْله)   (للاِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ

فَ  ٌْ ِدلُّ  الَِّذي َوالسَّ ةِ  اْلَعْدلِ  َعلَى ٌَ  َواْلقُوَّ

  بِهِ  أَْعَتزُ وَ  باَِلِدي مَ َعلَ  أَِحبُ  أََنا: َوَقالَ  َطاِرق   َتْبِسمَ 
 

 فعل ماض
 اسم مضارع حرف مضارع

 اسم ألن بها ال
 ألن بها ال اءاسم

 اسم ٌصلح أن أقول المدرسة اسم ٌصلح أن أقول المعرض حرف مضارع

 أسلوب استفهام مضارع فعل ماض

 مضارع
 أسماء ٌصلح أن أقول الَعلُم ،البالد ، اللون ، األخضر مضارع

 مضارع

 فعل ماض

 فعل ماض
 فعل ماض

 فعل ماض

 فعل ماض

 فعل ماض فعل ماض
 فعل ماض

 فعل ماض ٌصلح أن أقول الكلمةاسم  مضارع فعل ماض

 كلمة التوحيد

 اسماء ألن بها ال مضارع

 حرف جر

 حرف جر

 مضارع فعل ماض فعل ماض

 مضارع

 علم بالدي
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 معلم املادة/ علي عبداجلواد علي                                سلسة مذكرات حنو املعالي  يف اللغة العربية                 

 المملكة العربٌة السعودٌة 
 وزارة التعلٌم

 بالمجمعة إدارة التعلٌم
 ابتدائٌة رٌاض اإلبداع األهلٌة

 

 .أََقرأُ النََّص قَِراءًة ُمْنَطلَِقة -1
ْنُظرانِ  نورة َمعَ  طارق َجلَسَ  ْرسمُ  َوهوَ  فواز إلى ٌَ ةِ اْلَمْملََكة  َعلَمَ  ٌَ ٌَّ ة اْلَعَرب ٌَّ ٌُشاِركَ  الـُّسعود ْومِ  َمْعِرض فً لِ ٌَ  ال

 ًِّ   َمْدرَسِتهِ  فً اْلَوَطن

نُ  ال لِماذا:  طارق قالَ   ؟ األَصَفرِ  ِباللَّْونِ  اْلَعلَمَ  ُتَلوِّ

ٌِّرَ  أَنْ  ٌُْمِكنُ  ال:  فواز   أَْخضرُ  لَْوُنهُ  ِبالدي َفَعلَمُ  طارق، ٌا اْلَعلَمِ  لَْونَ  أَُغ

 األَصَفرَ  اللَّْونَ  أُِحبُّ  َولَِكنًِّ:  طارقُ 

الٌِِة ِمَن النَّصِّ   -2   :أُِجٌُب َعِن اأْلَْسِئلَِة التَّ
ٌَُشاِركُ  بمأ(  ْومِ  َمْعِرِض  ِفً َفَواز َس ٌَ ًِّ  اْل  ؟اْلَوَطِن

.......................................................................................... 
نَ ب(  ٌْ ٌَُقامُ  أَ ْومِ  َمْعِرضُ  َس ٌَ ًِّ  اْل  ؟اْلَوَطِن

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

َجاَباتِ  أَْسِئلَة   أََضعُ  -3 ةِ  لِْْلِ ٌَ الِ  : التَّ

َؤالُ .  َواِجَباِتً أداء على أحافظ ، نعم( أ   ؟................................... َهلْ :  السُّ

د  ( ب  ؟............................. الَِّذي َمنِ :  السؤال.  ُكُتبِهِ  َنَظاَفةِ  َعلَى ٌَُحاِفظْ  ُمَحمَّ
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 معلم املادة/ علي عبداجلواد علي                                سلسة مذكرات حنو املعالي  يف اللغة العربية                 

 المملكة العربٌة السعودٌة 
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بالمجمعة
 ابتدائٌة رٌاض اإلبداع األهلٌة

 

 .ُثمَّ اْنَسْخهُ  ُمْنَطلَِقة قَِراءةً  النَّصَ  أََقرأُ  -1
 

رَ  از   َفكَّ  اْلَخلٌِجِ  ُدَولِ  أِلَْعاَلَمِ  ُثمَّ  َقلٌِلَ  َفوَّ
 ِبُسْرَعة   فاشار اْلَمْملََكِة، ِعْلمِ  إِلَى ٌُِشٌرَ  أَنْ  َطاِرق   ِمنْ  َطلَبَ 
فَ : َفَواز   ٌْ ا ُعْرَفَتهُ  َك  َطاِرُق؟ ٌَ

 اأْلَْخَضرِ  ِبلَْوِنهِ  َعَرَفُتهُ : َطاِرق  
تَ  َفَواز   ٌْ ا أََرأَ ٌَّرَ  لَوْ  ؟ َطاِرقُ  ٌَ  ُعَرْفَتهُ  َما لَْوُنهُ  َتَغ

ْوِحٌدِ  َكلَِمةَ  التنسْ : َوَقالَتْ  وَرة  نُ  اْقَتَرَبت  التَّ
ًدا للاُ  إاِلَّ  اَلإِْله)   (للاِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ

ٌْفَ  ِدلُّ  الَِّذي َوالسَّ ةِ  اْلَعْدلِ  َعلَى ٌَ  َواْلقُوَّ
 بِهِ  َوأَْعَتزُ  ِباَلِدي َعلَمَ  أَِحبُ  أََنا: َوَقالَ  َطاِرق   َتْبِسمَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اِبَقةِ  اْلِعَباَرةِ  ِمنْ  أَْسَتْخِرجُ  -2  :السَّ

 ........... ) أَْلَواُنه( َكلَِمةَ  ُمْفَردَ                         ........... ( َعلَمُ ) َكلَِمة َجْمعَ 
 ........... (أْخَجلُ ) َكلَِمةَ  َمَراِدفَ                         ........... ( كثر  ) َكلَِمةَ  ُمَضادَ 
د   َحْرف   ِبَها َكلَِمةَ  ا ِبَها َكلَِمةً                         ...........  ُمَشدَّ  ........... ِباأْلَلِفِ  َمّدً
ا ِبَها َكلَِمةً  ا ِبَها َكلَِمةً                         ........... ِبالَواوِ  َمدَّ اءِ  َمدَّ ٌَ  ........... ِباْل
 

 أكمل الجدول بالكلمة المناسبة - 3

 

 الجمع المثنى المفرد
   كلمة

 ٌحبون  
  انفَ ٌْ السَ  

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................
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 معلم املادة/ علي عبداجلواد علي                                سلسة مذكرات حنو املعالي  يف اللغة العربية                 

 
 المملكة العربٌة السعودٌة 

 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بالمجمعة
 ابتدائٌة رٌاض اإلبداع األهلٌة

 
 1- حول الجمل التالٌة من المفرد إلى صٌغة المثنى والجمع : )ال تنس الضبط بالشكل التام( 

 المفرد المثنى الجمع

.......................................  ............................................  شرح المعلم الدرس 

........................................  ............................................ آٌة من القرآنقرأ التلمٌذ    

........................................  ............................................  صلٌت العصر فً المسجد 

........................................  ........................................... بالعدل القاضً حكم    

....................................... ..........................................  ٌطوف المسلم حول الكعبة 

 
 ومضارع وأمر (كما فً المثالأَُحِوُل الكلمات اآلتٌة إلى فعل )ماض -  2
 

 

 فعل أمر فعل مضارع فعل ماض الكلمة
 شاِهدْ  ٌشاهد شاَهدَ  المشاهدة
    اللعب
    الضرب
    األكل
    الُشرب
    المذاكرة
    االستماع
    االستمتاع
    الكرم

    االنطالق
    الكتابة
    الحفظ
    الرجوع
    الذهاب
    االستفسار
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 معلم املادة/ علي عبداجلواد علي                                سلسة مذكرات حنو املعالي  يف اللغة العربية                 

 المملكة العربٌة السعودٌة 
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بالمجمعة
 ابتدائٌة رٌاض اإلبداع األهلٌة

 أكتب بخط جمٌل

 ِهـِب زَُّتـْعَأي َوالِدـِب َمـَلـَع بُّـــِحا ُأَنَأ
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


