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 دينه ووطنه .لنفسه و

 عزيزي الطالب .. عزيزي ويل األمر .. عزيزي املعلم 
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 ةٌ ـيلَ ـِمـالِفْكـَرَة  َج  إِنَّ  الِفْكَرُة ََجِيَلةٌ 

 ِريِض َواِجَبةٌ ـمَ ـِزَياَرُة الْ 
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       ) 

 األََذى ةُ اطَ مَ إِ 
كُ  َتْرُك األََذى  َيَتَحرَّ

 ُت بُ ثْ يَ  إَِزاَلُة األََذى

 َيَتَزْحَزُح 

ا  َقاِدم 

اُمْد   بِر 

 بَِل  ُمقْ 
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 الفصل الدراسي الثاني      -لغتي  –الصف الثاني االبتدائي  -األهلية    إعداد المعلم ناصر مختار                           ابتدائية  الوادي   

  

 

 

ُد اجُلَمَل التَّالَِيَة بِاِْستِْخَدامِ  السؤال األول   :بُِمَحاَكاِة املَِثالِ  ( إِنَّ        ) ُأَؤكِّ

 الَكلََِمِت التَّالَِيِة َحَسَب اجَلْدَولِ  فنِّ َص  السؤال الثاين : 

 -َمَكاَنُه  -َصَدَقٌة  -َسُأِزيُلُه  -َشَجَرٌة  -َوَضَعُه  -بِِه  -النََّظاَفُة 

مَ  – ةُ اطَ مَ إِ   –اُء ـقَ ـالنَّ  –ِه ـَعَليْ  –َصِديَقُه  -اَمُة ـالُقمَ  –اُء ـالسَّ

َفاُء  -اأْلَْصِدَقاء  -نَاُء ـَحْس  ْحَراءُ  -َقاُروَرٌة  -الشِّ  الصَّ

 الطَِّريِق َعَمٌل َنبِيٌل  األََذى َعنِ  إَِزاَلةَ   إِنَّ  الطَِّريِق َعَمٌل َنبِيٌل  إَِزاَلُة األََذى َعنِ 

 َعاِمُل النََّظاَفِة ُيَؤدِّي َعَمَلُه بَِأَماَنة  
 

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

 اإِلْسََلُم ِديَن النََّظاَفةَ 
 

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

 اهلاء آخر الكلمة التاء املربوطة االسم املمدود

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

          إماطة األذى عن الطريق:  ثاينالدرس الآداب وسلوك   الوحدة اخلامسة: الصف الثاين االبتدائي:......................... اسم الطالب 

       ) 



    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -الوادي األهلية    ائية ابتد                   إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 

  
   

 

 

 

 

 

 

  :س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاء مربوطة
 

   مفتوحةتاء  ...................................
 

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

 هاء آخر الكلمة 
 

  هاء آخر الكلمة  .................................      
 

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

  تنوين بالضم
 

  تنوين بالفتح  ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

  مد باأللف .................................      
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

           آداب االستئذان:  لثثاالدرس ال   آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول :        ( 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل السؤال الثاين :
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    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -الوادي األهلية    ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 
  

  :القوسني بني مما اخرت -السؤال األول  :    

 (     َض مَ غْ أَ      –     رَ ظَ نَ      )  ...........................................َمَح ( ـَمْعـنَى َكلَِمة ) لَ  (1

 (     ُيْعطِي      - ُع ـَيـْمنَ     )  ............................................ (    َيْبُخُل ُمَضاد َكلَِمة ) (2

ْونِ اْحَتاُج  (3  ِر  (ـاألَْخَض    –ِر   ـ)  األَْصفَ     ...........................................َحاِزٌم إََِل اللَّ

  -:ِِف ُكلِّ ََمُْموَعة   الَكلَِمِة املُْخَتلَِفةِ َأْرُسُم َدائَِرًة َحْوَل :-:   ثاين السؤال ال   

 

 

 
 

ُد اجُلَمَل التَّالَِيَة بِاِْستِْخَدامِ  -ثالث :اسؤال ال   :بُِمَحاَكاِة املَِثالِ  ( إِنَّ        ) ُأَؤكِّ

   َعنْهُ 
 ِمنْهُ 

   ُرُسوَماٌت 
 َلهُ 

 َوَفاءُ 
    َعائَِشةُ 
   َشْيََمءُ 
 َأْسََمءُ 

 َشَجَرةٌ 
  ٌة ـِحيَّ ـتَ 

   ةٌ ـُعْلبَ 
 اءُ ـَأْسمَ 

 ةٌ ـيلَ ـِمـالِفْكـَرَة  َج  إِنَّ  ااِلْعتَِذاُر َعْن اخَلَطأِ َواِجٌب 

َمََلِء َخَلٌق   َفاِضٌل  ُمَساَعَدُة الزُّ
 

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

 َوَفاُء َمِريَضةٌ 
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

           آداب االستئذان:  لثثاالدرس ال   آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 )       
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 الفصل الدراسي الثاني      -لغتي  –الصف الثاني االبتدائي  -إعداد المعلم ناصر مختار                           ابتدائية  الوادي األهلية      

  

 
  

 :-السؤال األول  :    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

َؤاُل الثَّاِن  َلة   نَ و  كَ الَكلََِمِت اآلتَِيَة لِتُ  ِب َرت   -: السُّ   .ُمِفيَدة   ُُجْ

َمََلءِ  -1  َخَلق   –     َفاِضل      -     ُمَساَعَدةُ    –     الزُّ
.................................................................................................................. 

              ااِلْعتَِذارُ       –       اخَلَطأِ        –       َعنْ        –      َواِجب   -2

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

 َدأَ ـبَ       -      التَّْلِوينِ      –     ِف          –     ََلِميُذ ـالتَّ  -3

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

 يراعى عند ترتيب الكلمات : قراءة الكلمات جيًدا ثم ترقيمها الترقيم الصحيح قبل بدء الكتابة  :تنويه 

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

          آداب االستئذان :  ثالثالدرس الآداب وسلوك   الوحدة اخلامسة:الصف الثان االبتدائي اسم الطالب :......................... 

       ) 

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

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

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

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

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

........................ 
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 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية



    ثاني الالفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -األهلية    الوادي ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 

   
   

 

 

 

 

 

 

ُسوُل انَ َص وْ ا أَ ـمَ َما َواِجُب الكَِباِر َعَلْينَا كَ  :س   ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ا الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

  مد بالياء 
 

   صورة ألف مق ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

  كلمة هاء آخر ال .................................      
 

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

  ةبالضم شدة
 

   شدة بالفتحة ...................................
 

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

 ةكرسبال شدة
 

  الم قمرية  .................................      
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

        األول  الدرس آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 ب يقرأ النص التايل ثم أجأ السؤال األول :

 

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

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

 -كتب بخط مجيل  :ااقرأ ثم :  ثالثالسؤال ال

 

 تب ما يمىل عليك اك:  رابعالسؤال ال

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

 -: ستخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل: ا ثاينالسؤال ال

 



    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -الوادي األهلية    ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 

 

ُل  َؤاُل األَوَّ  :بَِمْعنَاَهاِصْل الَكلَِمَة  - 1: السُّ

 
  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َها -2  ِصْل الَكلَِمَة بِِضدِّ

  

 

َؤاُل  َلة   نَ وِّ كَ الَكلََِمِت اآلتَِيَة لِتُ  ِب َرتِّ  -: الثَّاِن السُّ   .ُمِفيَدة   ُُجْ

ِصيِف      – َفْوَق    -ي ـَِيْمش     –      لنَّاُس ا -1  الرَّ
.................................................................................................................. 

ِة. ـُمَصاَفَح ـالْ      - َل ـَقبْ     –  ُنْلِقي     –    ةَ ــالتَِّحيَّ  -2

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

امَ     – الَكبِيِ       –   إِنَّ  -3  َعَلْينَا -َواِجب   -يَّ نَ بُ ا يَ   -اِْحِِتَ

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

 

  : يراعى عند ترتيب الكلمات : قراءة الكلمات جيًدا ثم ترقيمها الترقيم الصحيح قبل بدء الكتابة تنويه 

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ول األ الدرس آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثان االبتدائي       .............اسم الطالب :........

رُ   ُيَوقِّ
 َرة  ـِعبْ  ُيَساِعُد 

 ُقْدَوة  

ا ِِف ُعْمِرهِ   َكبِي 

ا ِِف ُعْمِرِه  َصِغي 

فِْكَرة  َجيَِّدة  

 ا فِْكَرة  َجيَِّدة  

 نًّاـُمِس 

مُ ـيَ   ِمَثال   ْحَِتِ
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    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -الوادي األهلية    ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 

 

ُل   َؤاُل األَوَّ  اجلملة باالبتداء بالكلامت التي حتتها خط : أعيد  كتابة: السُّ

 

 -أدخل التنوين عىل الكلامت اآلتية مع تغيري ما يلزم ::  السؤال الثاين

 تنوين الفتح تنوين الكسر  تنوين الضم  الكلمة
 َرُجل

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

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

...................................... 
از  َفوَّ

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

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

...................................... 
 َواِجب

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

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

...................................... 
 . ( ألف مقصورة)    اـهـضع دائرة حول الكلمة التي ب:  السؤال الثالث 

 َسَعى -َأْعَجَبنِـي  –َحتَّـى  –  َصلَّـى – َأبِـي  - ىـَعلَ  – َأْلَقى –ي دِ الِ وَ  

 .يَّ نَ َيا ب   ِإنَّ ِاْحِتَراَم الَكِبيِر َواِجٌب َعَلْيَنا 1

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

ول   2 س  ْم.ِباْحِتَرامِ  اانَ َص وْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ه   الِكَباِر َوَتْوِقير 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
وَل اللهِ  3 يملسو هيلع هللا ىلص  َرس  ْدَوت   . َداِئًما ق 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ول األ الدرس آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثاين االبتدائي       .............اسم الطالب :........
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    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -األهلية    الوادي ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 

    
    

 

 

 

 

 

   :س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   باأللفمد 
 

 تنوين بالضم ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

  هاء آخر الكلمة  .................................      
 

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

 مد بالواو
 

   شدة بالفتحة ...................................
 

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

 تنوين بالفتح 
 

  الم قمرية  .................................      
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ثاينال الدرس آداب وسلوك:سادسةالوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: السؤال الثاين : استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل
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    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -الوادي األهلية    ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

 
   

  :القوسني بني مما اخرت -السؤال األول  :   

 (     ت  ـْح ـَتَصالَ  –  َخاَصْمت  ـَت )  ..........................( َتَشاَجْرت  ) َمْعـنَى َكلَِمة  (1

ْبن  )َمْعـنَى َكلَِمة  (2  (   َخْوف       -  َشَجاَعة      )  ............................................ (  ج 

 (   اَبْيَننَ  عَ َجـَمـ     - اَق َبْينَنَ َفر   ) .....................................(  اَفَصَل َبْينَنَ )َمْعـنَى َكلَِمة  (3

ْبن  )َكلَِمة  َضاد  م   (4 ْعف      )               ........................................ (ج   ( َشَجاَعة       - ض 

 .َأْكت ب  الَكلَِمَة امل نَاِسَبَة ِِف الَفَراِغ امل نَاِسِب  -:  ثاين السؤال ال

م  أَ   -1  ............. ََجِيًعا إِّل   الن اَس  ْحرَتَ

 ................... َخْوِف إِّل  ـالن اس  ِعنَْد ال يَ ْهَربُ  -2

از   -3 ِح  َأْن َيْعِرَف َفْضَل ............ َغِضَب َفو   .الت َسام 

از   -4 وِل  .......... َذَهَب الَغَضب  َعْن َفو  س  َة الر   . ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َسِمَع قِص 

 ى ( –) ي  -:  ثالث أختار احلرف املناسب ثم أكتبه  السؤال ال

ـ        ى ( –) ي  ـ......َيْقِض   ى ( –) ي  ـ.....َيْرمِ ى (                   –..... ) ي َصل 

َصل             ى ( –) ي  َبنَـــ.....   ى ( –) ي ..   َسَعــ...                ى ( –) ي  ـ......ي 

ُالَكاِذَب 
َُُُقْبَل 

َجاعَ  ُُُالشُّ
َُبْعَد 

 إدارةُالتعليمُمبحافظةُواديُالدواسر

 ابتدائيةُالواديُاألهلية

ُُُُُُُ ثاينال الدرس آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثاين اّلبتدائي اسم الطالب :.........................
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     :أستخرج من النص عىل نمط املثال األول  -السؤال األول  :   

 ؤ  ي   يـض  ت  ر  ي  
 وـف  ـع  ي   يذ 

 

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

 ىـض  ت  ار  
 

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

 

 ىد  ـت  ـاق   .................................

 

ال  الثَّان   ؤ  ًة.  -: السُّ يد  ف  ًة م  ل  ن  ُج   وِّ ت ك 
ي ة  ل 

ت  اآلت  َم 
ل  تِّب  الك   ر 

ول   -1 س  ي      –  الرَّ ي    -فـ  تـ  و  د  ح       –ق  ام  التَّس  و   – و  ف   ملسو هيلع هللا ىلص -ال ع 

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

ًبا -2 اض  ل      –   غ  ن ز  ر     –ال ـم  م  ل       - ع  . د خ 

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

ن ـيَّ -3 ا ب  ي ن ا   –أ ن        –  ي  ل  ن يَّ   - ع  ا ب  يم   -ي  ر  ول ن ا - ال ك  س  ر  ي   -بـ 
ت د  ق   ن 

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

ت ار  : أ   السؤال الثالث اغ : خ  ر  ا ِف  الف  ه  ع  أ ض  ة  و  يح 
ح  ة  الصَّ م 

ل   الك 

م   - 1  ل  ع  ـ ر  ـد خ  ًبا ل  ز  ـن  ال ـم  اض  ر   ............. ........... ......غ  ينًا  -ًحا )ف  ز  ًبا(. -ح  اض   غ 

و   – 2 د  ق 
ول       .......... .......... .......... يتـ  س  يق   –)الرَّ

د   (. الصَّ

ب ي ن ا - 3 ا ن  ف  ل   ع  ن  أ ه  ة  )  .......... .......... .......... ع  كَّ ين  ال ـم   - م  ن   ة  ـد  ة  ال ـم  ر   ( وَّ

م    ن ه 
م  م 

ن ت ق  ل ـم  ي  ، و  ه  و  ين  آذ 
  .الَّذ 

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

        ثانال الدرس آداب وسلوكامسة:الوحدة اخل الصف الثان االبتدائي اسم الطالب :.........................
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  \   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  مد باأللف 
 

 تنوين بالضم ...................................
 

   مقطع ساكن  ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

 هاء آخر الكلمة   ...................................
 

   الم قمرية ...................................
 

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

 مد بالواو
 

 شدة بالفتحة   ...................................
 

  الم شمسية ...................................
 

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

 تنوين بالفتح 
 

   لضمةشدة با ...................................
 

  ألف مقصورة ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         لثثاال الدرس آداب وسلوك:سادسةالوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل السؤال الثاين :

 

 :س
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 :يف الفراغ املناسب ة املناسبةأضع الكلم - السؤال األول  : 

ُســوُل ُقْدَوتِـي فِـي   1   .......................... َخاَف اأْلَْوََلُد َوَهَرُبوا إَِلَّ   3 ..........................الرَّ

       ..........................     َخَرَج َصاِحُب اْلـَمنِْزِل  4      ..........................اْجَتَمَع اأْلَْوََلُد لَِيْلَعُبوا   2

 -: ثم ركبها  حلل الكلامت اآلتيةالسؤال الثاين : 

ُســوُل   الرَّ
 

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

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

.................... 
  اأْلَْوََلدُ 

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

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

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

  اْلبِـر  
.................... 

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

.................... 
  لِِصْدقَِك 

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

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

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

ُجُل    الرَّ
.................... 

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

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

  :اجلدول يف اآلتية الكلامت صنف:  السؤال الثالث

ُســوُل  –َوَهَرُبوا  –َذِة  ـَنافِ  –ُقْدَوتِــي    –اأْلَْوََلُد    َعلََّمنِـي- الرَّ

 مد ابلواو مد ابلياء مد ابأللف
 

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

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

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

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

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

 

ـْدِق  َخـالًِدا بِاْلُكَرةِ   َغاِضًبا الص 

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         لثثاال الدرس آداب وسلوك:سادسةالوحدة ال الصف الثاين اَلبتدائي اسم الطالب :.........................

  الرتكيب
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  -:القوسني بني مما اخرت -السؤال األول  : 

ًدا) َمْعـنَى َكلَِمة  (1 ًدا    -    ُمنَاِدًيا     –  ُمنَاِدًيا )  ..........................    (ُمَتَوعِّ  (     ُمَهدِّ

 (   ِضل  يُ         –              ُيْرِشُد     )       ..........................     ( ِدي يَ هْ )َمْعـنَى َكلَِمة  (2

  .َكْْسِ ُزَجاِج النَّافَِذةِ (         َبْعَد     -)   َقْبـَل        ..........................          األَْوََلدُ َهَرَب  (3

ُجُل بَِخالِ  (4 ِث إَِلْيُه.(  َد ـَبعْ   -)   َقْبـَل            ..........................       د  ـَأْعَجَب الرَّ  التََّحد 

ُبوا إَِلَّ َخاَف  (5        (د  ـالِ َخ      -     َخالًِدا)                     ..........................    األَْوََلُد َوَهرَّ

 ى ( –) ي  -:  أختار احلرف املناسب ثم أكتبه   -ين:ثاالسؤال ال

دِْى (                  –..... ) ي َبـِقــ          ى ( –) ي  ......َرَمــ  ى ( –) ي  .....يَ ه 

   ى –) ي َسَعــ.....                  ى ( –) ي  ـ......ُيَصلِّ            ى ( –) ي  .....َقَضـ  

َؤاُل الثَّا َلةً  نَ وِّ كَ الَكلََِمِت اآلتَِيَة لِتُ  ِب َرتِّ  -: لُِث الس    .ُمِفيَدةً  ُُجْ

ْدَق  -1 إََِل       -   رِّ ــاْلبِ  –    ِدي يَ هْ    -      إِنَّ      –      الصِّ

..................................................................................................................ْ
. َغاِضًبا     -     اْلـَمـنْـِزلِ     –      َخَرَج      –   َصاِحُب  -2

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

 إدارةْالتعليمْمبحافظةْواديْالدواسر

 ابتدائيةْالواديْاألهلية

ْْْْْْْ  لثثاال الدرس آداب وسلوك:سادسةالوحدة ال الصف الثاين اَلبتدائي اسم الطالب :.........................
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 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية



  

 
  
 

 

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية
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  \   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مد باأللف 
 

 الم شمسية ...................................
 

    اسم مـمدود ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

   شدة بالكرسة ...................................
 

   تاء مفتوحة ...................................
 

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

 مد بالواو
 

 شدة بالفتحة   ...................................
 

  تاء مربوطة  ...................................
 

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

  الم قمرية
 

   لضمةشدة با ...................................
 

   مقطع ساكن  ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ولاأل الدرس   اتصاالت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: السؤال الثاين : استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل

 

 :س
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ِحيَحَة مِ  اِْخَتِ  -السؤال األول  :   -:الَقْوَسْيِ  َبْيِ  نْ اإِلَجاَبَة الصَّ

 (   ْت َأْدَهَش  – ْت َأْسَعَد  )             ( ....................ْت َأْذَهلَ ) َمْعـنَى َكلَِمة  (1

وا ب - يِـ ُلونَأْهَ ) (...................ي ـَِجاَهُلونـتَ  )َمْعـنَى َكلَِمة  (2  (ي ـِاِْهَتمُّ

 (  النَّـاَقـةُ َجَمُل  وَ ـالْ –َجَمُل ـالْ  ) (.......................ُل ـاإِلبِ )َمْعـنَى َكلَِمة  (3

ُل )َكلَِمة  َضادُ مُ  (4 ُف     )            (.........................  َتَتَجوَّ ى -َتَتَوقَّ  (َتَتَمشَّ

 -:التَّالَِيِة بََِم ُينَاِسُبَهاُف الَكلََِمِت نِـّصأُ  -السؤال الثاين  : 

يَّاَرُة   -إَِلـى         النَّاَس     -   َأْذَهْلِت     – ِت ـَأنْ   -  اْلـَجَمُل  -  َأَراَك   -  السَّ

َحَراءِ     - ِك ـَوانِ ـَألْ     -   َأْشَكالِِك     -  َل ـاأْلَمَ  -    ِق ـاْلـَخالِ     -  الصَّ

تََها َخطٌّ َوُأِعيُد كَِتاَبَة اجُلَمِل التَّالَِيةِ  -:   لث السؤال الثا  :َأْبَدُأ بِالَكلََِمِت الَّتِي ََتْ

ي   َذاَت َيْوم  َخَرَجْت َسيَّاَرة  -1 ُل فِـي َطِريق  َبـــــرِّ  .َتَتَجوَّ

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

ْح ـنَ ـِزْلَت َسِفي اـَفـمَ  ،اْلـَجَمُل  َيا َصِديِقيََل َتـْحَزْن  -2  .َراءِ ـَة الصَّ

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

 هزة القطع
 

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

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

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

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

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

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

 هزةالوصل
 

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

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

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

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

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

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ولاأل الدرس   اتصاَلت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين اَلبتدائي اسم الطالب :.........................
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 القوسني مع تغيري ما يلزم :أبدأ اجلملة بالكلمة التي بني  -السؤال األول  : 

َشاِهد  ِسَباَق اإِلبِِل.) األَب   1  ........................................... (.وكَ ـَأب  ي 

ٍل ) األَخ   2 يَّاَرَة بَِتَمهُّ ود  السَّ وكَ َيق   ........................................... (.َأخ 

وِر )ـِرم  َقَواِعَد ال  َتـح  ـيَ األَب   3 ر   ........................................... (.وكَ ـَأب  م 

َشاِرك  ف األَخ   4 ب  ـِي  وِر )ـوِع ال  ـي أ س  ر  وكَ م   ........................................... (َأخ 

َؤال  الثَّاِن  ِفيَدًة.  -: السُّ َلًة م  َن ُج    َرتِِّب الَكلََِمِت اآلتَِيَة لِت َكوِّ

 ال ـَجَمل   - َحِزينًا –؟    – َهاـَأيُّ    - َمالِـي     – َأَراكَ -1

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

َحَراءِ -2 .  ال ـَجَمل     – ة  ـَسِفينَ     –  الصَّ

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

نَاِسب َهانِـّصأ   -:  لثالسؤال الثا  -:ف  الَكلََِمِت التَّالَِيِة بََِم ي 

يَّ   -ِريـِق.ـالطَّ  َحَراءِ     -    النَّاَس    -  ال ـَجَمل   -   اَرة  ـالسَّ     ِق ـال ـَخالِ     -  الصَّ

َمَ  - َث    - ل ـاأل  بِل    -يـد  ال َبعِ    -  رـفَ ـالسَّ     –   الـقَ ـاأل  ِ اَشـة  –اإل   الشَّ

  القمرية الالم
..................... 

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

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

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

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

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

   الشمسية الالم
..................... 

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

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

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

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

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ولاأل الدرس   اتصاالت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثان االبتدائي اسم الطالب :.........................
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    الثاني الفصل الدراسي   -لغتي  –لصف الثاني االبتدائي ا -األهلية    الوادي ابتدائية                    إعداد المعلم ناصر مختار           

  

  

      
  \   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مد باأللف 
 

 الم شمسية  ...................................
 

 مهزة قطع  ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

 تنوين بالكرس  ...................................
 

 مهزة وصل  ...................................
 

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

 مد بالواو
 

   تاء مربوطة ...................................
 

 شدة بالفتحة   ...................................
 

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

  الم قمرية
 

   تاء مفتوحة ...................................
 

 شدة بالكرسة   ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ثاينال الدرس   اتصاالت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: السؤال الثاين : استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل

 

 :س
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ِحيَحَة مِ  اِْخَتِ  -السؤال األول  :   -:الَقْوَسْيِ  َبْيِ  نْ اإِلَجاَبَة الصَّ

 (َيْطُلُب ُحُضوَرهُ  -َيْسَأُل َعْن َأْخَباِرِه  )   ( .......َيْطَمئِنُّ َعَلْيهِ ) َمْعـنَى َكلَِمة  (1

اِجُل ـَحمَ ـالْ   )َمْعـنَى َكلَِمة  (2  ..........................     (اُم الزَّ

َسائَِل اُم الَِّذي ُيوِص ـَحمَ ـالْ       –       الَِّذي ُيْؤَكُل  امُ ـَحمَ ـالْ  )   (ُل الرَّ

 (  َدةُ ـيـَجدِ الْ    –الَقِديَمُة     )   (...................ةُ ـِديثَ ـَح ـالْ )َكلَِمة  َضادُ مُ  (3

 -:ُف الَكلََِمِت التَّالَِيِة بََِم ُينَاِسُبَهانِـّصأُ  -السؤال الثاين  : 

 اْْلتَِّصاَل    - ْطَمَأنَّ ا   -  اأْلَُب    -  اتََّصَل     -  َأْحَسنَْت    - َأْحـَمَد   -َأَراَد   

َسائَِل    -  اْسَتَخَدُموا    -    َأْهُلَها    -     َأْصَبَح    -    َأبِـي  الرَّ

َؤاُل الثَّا  َلة   نَ وِّ كَ الَكلََِمِت اآلتَِيَة لِتُ  ِب َرتِّ  -: لُِث السُّ   .ُمِفيَدة   ُُجْ

َغيـَرةِ    -َكاْلَقْرَيـــِة      –     اْلـَعاَلـمُ  -1  َأْصَبَح     – الصَّ

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

 َلـىعَ   - هِ ـتِ ــِصحَّ   -ْطَمَأنَّ اوَ  –اأْلَُب     – بِاْلـَجدِّ     –   اتََّصَل  -2

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

 القطعمهزة 
 

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

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

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

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

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

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

 مهزةالوصل
 

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

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

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

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

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

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         ثاينال الدرس   اتصاْلت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين اْلبتدائي اسم الطالب :.........................
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 ( مكان الكلمة التي حتتها خط  وك  خ  أ    أو  وك  ـب  أ  أضع )  أقرأ ثم -السؤال األول  : 

ار   د  ـم  ـْأ ب و أ ح 1 الِِدهِ  ب   ........................................... .بِو 

 ـه  ـي   د  ـم  ـأ ب و أ ْح  2
ه  .و   ف  ـاتِ  ........................................... الِـد 

و أ ْح  3 ة  الْ  د  ـم  ـأ خ  ب ك  ْست ْخِدم  ش  ْعل  ـي   ...........................................  اِت ـوم  ـم 

ل   4 و أ ْح أ ْقف  از  الْ  د  ـم  ـأ خ  وِب ـِجه  اس   ........................................... . ح 

انِـّصأ   -:  ينالسؤال الثا ن اِسب ه  ِت التَّالِي ِة بَِم  ي  لَِم   -:ف  الك 

 :أمام العبارة اخلاطئة  )ˣ (أمام العبارة الصحيحة وعالمة  )√  (ضع عالمة  -:  ينالسؤال الثا

 )              ( . أَْن ُيـَهاِتَف َواِلـَدُه ِفـي اْلَقْرَيِة ِلَيْطَمِئَن َعَلْيهِ  ْيَمنَ أََراَد أَُبو أَ  1

َصَل اْْلَُب ِباْلـَجدَّ  2  )              ( .اِتهَ ْطَمَأنَّ َعَلـى ِصحَّ اوَ  ةِ اتَّ

َصاَل اْلـَحِديَثِة. 3  ِبَفْضِل َوَساِئِل اْْلتِّ
ٍ
 َصَغيـَرة

ٍ
 )              ( أَْصَبَح اْلَعاَلـُم َكــَقْرَية

َصاِل ِمْن  4  )              ( ْنَتْرِنت ( .اْلـَمْعُلَوَماِت ) اْلِ  َشَبِكةُ  اْلَقِديَمةِ َوَســاِئل اْْلتِّ

 

اد   ال      أ ر  د   اْْلتِّص  ب   أ ْحـم   اـه  ـأ ْهل   أ ْخب ار      اه  ـأ 

ل   أ نَّ ا اتَّص  ائِل   ْطم  س  وا الرَّ م  د  ةِ  أ ْصب ح   اْست خ  يـر  غ   الصَّ

  مهزة القطع 
..................... 

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

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

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

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

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

   همزة الوصل 
..................... 

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

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

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

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

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         لثثاال الدرس   اتصاْلت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين اْلبتدائي اسم الطالب :.........................
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  \   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهزة قطع 
 

 مهزة وصل  ...................................
 

 مد باأللف  ...................................
 

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

 مهزة قطع 
 

 وصلمهزة  ...................................
 

  مد بالياء  ...................................
 

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

 مهزة قطع 
 

  وصلمهزة  ...................................
 

  مد بالواو  ...................................
 

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

  تنوين بالضم
 

   تنوين بالفتح  ...................................
 

   مقطع ساكن  ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         لثثاال الدرس   اتصاالت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: السؤال الثاين : استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل

 

 :س
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ُل  َؤاُل األَوَّ  :الَكلَِمَة بَِمْعنَاَهاِصْل  - 1: السُّ

 
  

    
 

َؤاُل الثَّاِن  َلة   نَ و  كَ الَكلََِمِت اآلتَِيَة لِتُ  ِب َرت   -: السُّ   .ُمِفيَدة   ُُجْ

ا  -َزارَ  -اأْلَُب  -1  أِلَْجِهَزِة  -اْلـَحاُسوِب   -  َمْعِرض 

           ................................................................................................................. 
 فِـي   -ُغْرَفتِـي -َحاُسوبـ ا  -َلْيَتنِـي  -َأْملُِك  -2

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

رُ    - ُمِفيد    - ِجَهاز   -3  اْلَوْقَت    - َواْلـُجْهَد    -  اْلـَحاُسوُب   -  ُيَوف 

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

َؤاُل الثَّا  ا (  –) أ  -:الَكلََِمِت التَّالَِيِة بََِم ُينَاِسُبَها ْكِمُل أُ  -: لُِث السُّ

   ْجَزائِهِ ........... ا   ( – أ)             ْلـَحاُسوِب ........... ا   ( – أ)              ْحـَمُد ........... ا   ( – أ) 

ُسوَماِت ........... ا   ( – أ)          ْستِْخَداِمهِ ........ ا   ( – أ)   ْرَقام  ........... ا   ( – أ)         لرُّ

  

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         لثثاال الدرس   اتصاالت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثان االبتدائي اسم الطالب :.........................

 ُتَؤد ي
 األَْفَعاُل  َتْعَمُل 

 الَوَظائُِف 
 ِخْدَماُت ـالْ  مُ د  ـقَ تُ 
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وكَ   أووَك  ـَأب  أضع )  أقرأ ثم -السؤال األول  :   ( مكان الكلمة التي حتتها خط  َأخ 

ْعِرًضا أِلَْجِهَزِة الْ  األَب  َزاَر  1 وِب.ـم   ........................................... َحاس 

وِب ـا َعْن الْ ـًج ـَبْرَنامَ  َأِخي َتاَبعَ  2  ........................................... .َحاس 

وًبا َجِديًدا يـِبأَ  َرىَتـاِْش  3  ........................................... . َحاس 

َساِعد  ِِف َتَعل   األَخ   4 وِب.ـى الْ ـَعلَ  الطَِّباَعةِ  مِ ي   ........................................... َحاس 

نَاِسب َهانِـّصأ   -:  ينالسؤال الثا  -:ف  الَكلََِمِت التَّالَِيِة بََِم ي 

 اخرت الكلمة املناسبة واكتبها ِف الفراغ املناسب : -: لثالسؤال الثا

 

 

 

 

 

 

وق   وه  ـَأب   َأْحـَمد   هِ ـاْستِْخَدامِ    ِه ـَأْجَزائِ  نْد   َأْحِرص   الص 

ه   اْلـَمْعل وَماِت  ْسَتْخِدم   َأْرَقام   ةـاْلـَمْدَرَس  اأْلَب   إِنَّ  اْلـم 

  مهزة القطع 
..................... 

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

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

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

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

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

   همزة الوصل 
..................... 

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

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

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

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

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

َزةأ اْلـَحاُسوبأ  ..........َزاَر أَْحـَمُد َوأَُبوُه  1 َْجهأ  .ِلأ

ُسوَماتأ َواْلـَمْعُلوَماتأ  ............. 2 ُض الرُّ  َتْعرأ

ُر اْلَوْقَت َواْلـُجْهَد............. 3 يٌد ُيَوفِّ َهاٌز ُمفأ  جأ

ْنَد َقاَل  4 ي َلَك َحاُسوبـًا  عأ َر اْلَعامأ............اِْلَُب: َسَأْشَتـرأ  آخأ

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

         لثثاال الدرس   اتصاالت ومواصالت :بعة ساالوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

ًضا  َمْعرأ

 اْلَحاُسوُب 

َك   َنَجاحأ

 َشاَشُة اْلَعْرضأ 
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  \   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مد باأللف
 

  الم قمرية ...................................
 

  هاء آخر الكلمة  ...................................
 

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

  مد بالياء 
 

 الم شمسية  ...................................
 

   مقطع ساكن  ...................................
 

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

  مد بالواو
 

  الم شمسية  ...................................
 

   شدة بالفتحة  ...................................
 

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

  الم قمرية 
 

    تاء مربوطة  ...................................
 

  شدة بالضمة  ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

       ول األ الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: السؤال الثاين : استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل

 

 :س
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ِحيَحَة مِ  اِْخَتِ  -السؤال األول  :   -:الَقْوَسْيِ  َبْيِ  نْ اإِلَجاَبَة الصَّ
 (       رُ ـَأطِي  –َأْسَبُح  )           ......................................                                    ( ُق ـُأَحل  ) َمْعـنَى َكلَِمة  (1

 (   ُأْشِعُل   –  ئُ ـُأْطفِ    )            .....................................            ( ُد ـمِ ـَأْخ  )َمْعـنَى َكلَِمة  (2

 (      مُ د  َأقَ     -ُأِريُد    )             .....................................                                          (َأْرَغُب )َمْعـنَى َكلَِمة  (3

 ( َتَتَكاَسُل  –ُتَشاِرُك     )             .....................................                                                  (ُتْسِهمُ )َكلَِمة  َضادُ مُ  (4

َؤاُل الثَّاِِن:  َلٍة ُمِفيَدةٍ  -السُّ   :- َأْستَْخِدُم الَكلََِمِت املَُجاِوَرَة لَِتْكِويِن ُُجْ

َؤاُل الثَّالُِث:   ا ُثمَّ َأْكُتُبَها -السُّ  :َأِصُل الَكلَِمَة بِاِْسِم اإِلَشاَرةِ املُنَاِسِب ََلَ

 اُرونَ ــَّالطَّي

 انِ ـالطَّائَِرتَ 

 انِ ـُمَهنِْدَس ـال

     

َث ـتَ  1  َحاِزًما    ،             التَََّلِميُذ  .َحاِزًماإَِّلَّ  التَََّلِميُذ  َحدَّ

 َواِحًدا    ،        ُمَصابَِي ـالْ  ......إَِّلَّ  ............َأْنَقْذُت  2

َقِت  3  َطائًِرا،                   الطُُّيوُر   .........إَِّلَّ  ........ َحلَّ

 الَكُسوَل ،            َأْبنَاُء الَوَطِن  ........ي بِنَائِِه إَِّلَّ ـِ ف......... َأْسَهَم  4

 َهَذانِ 

 َهُؤََّلءِ 

 َهاَتانِ 

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

       ول األ الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثاِن اَّلبتدائي اسم الطالب :.........................

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

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

.................................................................. 
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ُل: َأْقَرُأ اجُلَمَل  َؤاُل األَوَّ َتَها َخ السُّ   :بُِمَراِدفَِها ط  التَّالَِيَة ُثمَّ ُأِعيَد كَِتاَبتَُها َبْعَد اِْستِْبَداِل الَكلَِمِة الَّتِي ََتْ

 

َؤاُل الثَّاِِن: َأَضُع َدائَِرًة َحْوَل   :الَكلَِمِة الَّتِي فِيَها ُحُروٌف َتنْطُِق َوََل َتْكُتُب السُّ

ُم ـالْ  ادُ ـالْ  – ارُ ـالطَّيَّ  – ُمَهنِْدُس ـالْ - الطَّبِيُب  -ُمَعلِّ  َهُؤََلءِ  - َحدَّ

َؤاُل الثَّالُِث: َأُجبُّ َعَّمَّ َيِل   :السُّ

ْخِصيَّاِت الَواِرَدِة ِِف النَّصِّ  -1  .............  َعَدُد الشَّ

ْخِصيَّاُت الَّتِي َوَرَدْت ِِف النَّصِّ  -2   الشَّ

.................،.................،.......................،.................. 

 :ِمَهَن الَّتِي َوَرَدْت ِِف النَّصِّ ـالْ   -3

...................،.................. .................،.................،.... 

اًرا ، 1 ُق أََنا أَْرَغُب أَْن أَُكوَن َطيَّ اِئرةِ؛ ِِلَْنُقَل اْلـُمَساِفِرينَ ُأَحلِّ  ِبالطَّ

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

ا   2  ِفـي ِبَناِء َوَطِنـي. ُأْسِهمُ أََنا أَْرَغُب أَْن أَُكوَن ُمَهْنِدًسا ِمْعَماِريًّ

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

،أََنا  3
ٍ
 اْلـَحَراِئَق، َوُأْسِعُف اْلـُمَصاِبيـنَ  ُأْخـِمُد  أَْرَغُب أَْن أَُكوَن َرُجَل ِإْطَفاء

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

       ول األ الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثاِن اَلبتدائي اسم الطالب :.........................

 ُأْطِفئُ 

 أَِطيرُ 

 ُأَشاِرُك 
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  \   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

  اسم مـمدود
 

  الم شمسية  ...................................
 

  هاء آخر الكلمة  ...................................
 

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

   قطع ة مهز
 

 ين بالفتح تنو ...................................
 

   ع ساكن مقط ...................................
 

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

  مهزة وصل 
 

   تنوين بالكرس  ...................................
 

   بالفتحة شدة  ...................................
 

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

  ة الم قمري
 

     ضم تنوين بال ...................................
 

  ضمة شدة بال ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

        ثاينال الدرس   عمل أحب ال : ثامنة الوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 ب يقرأ النص التايل ثم أجأ السؤال األول :

 

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

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

 -كتب بخط مجيل  :ااقرأ ثم :  ثالثالسؤال ال

 

 تب ما يمىل عليك اك:  رابعالسؤال ال

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

 -: ستخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل: ا ثاينالسؤال ال

 

 :س
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ِ ال -السؤال األول  :  ِحيُح ِمْن ـاِْخَتر ْعنرى الصَّ ط  مر ا خر ترهر ْ ِة الَّتِي َتر لِمر ْْيِ لِلكر ْوسر ْْيِ القر  :بر
اُز  1 وَّ ع  ـْختر ـمُ فر ِغي رر  .(  ُمْسترْخِدم   –    ُمْبِدع  )           (............) ر  ـصر

ةُ  2 افَّ ةِ  حر ُف )             (............)               النَّافِذر رر طُ      – طر سر        (.ور

عْ  3 مِ  كر ـدر َلر ا الكر ذر نَّ ـتر )         (............)  ِمْن هر عْ ا      –    ْب ـجر     (.ْسمر

مُ  4 بِيهُ ـأرْحَلر ة  ـ كر اُه ِِف ال -ُأْمنِيَّاُتُه )         (............)            رر رر ا ير نر ـمر  (.امِ ـمر

اُل الثَّاِِن:  ؤر ة  أرْكتُُب اِْسمر  -السُّ ةِ املُنراِسبر لُِكلِّ ُُجْلر ارر  :اإِلشر

ا ذر ِذهِ  هر انِ  هر ذر اترانِ  هر ُؤالءِ  هر  هر
 

 

اُل الثَّالُِث:  ؤر اِت  ْخترارُ أر السُّ اغر رر ِل الفر ةر امُلنراِسبرةر أِلرْكمر لِمر   الكر

 

  

ة  جر   .......... 1 ائِرر ترانِ  .......... 3 ة  ـِميلر ـطر اِن نرظِيفر تر افِذر  نر

نر  .......... 2 ِويَّ ـاحر ـجر ار  جر  .......... 4 انِ ـاِن قر  يل  ـمِ ـِشعر

اِت إاِلَّ  1 ور اُز األردر وَّ ى فر ر  .....................................          اِْشَتر

اءر  2 ْجزر
اُز أر وَّ كَّبر فر ةر إاِلَّ رر  .....................................     الطَّائِرر

ةر إاِلَّ  3 ازر الطَّائِرر وَّ اُء فر أرى أرْصِدقر  .....................................   رر

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

       ِنثاال الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثاِن االبتدائي اسم الطالب :.........................

يْ ـالْ  نراحر  نِ ـجر

الِ   ًحاـصر

انِ ـاألرلْ   ور
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 أحول املذكر إىل مؤنث أو العكس :  السؤال األول :

َكر ر   َهَذان   َهَذا اْلـُمذَّ
 .......... .......... َطائ 

َمَتان  ـالْ  ان  ـتَ ـب نْ الْ  .......... .......... .......... اْلـُمَؤنَّث  ُمَعلِّ

َؤاُل الثَّان   يَدًة.  -: السُّ َلًة ُمف  َن ُُجْ ُتَكوِّ
 َرتِّب  الَكل ََمت  اآلت َيَة ل 

از         –    ُمـْخَتـِرع      -1   َصِغيــر      –  َكِبيَرة      –   أَْحََلُمهُ       -  َفوَّ

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

.   -  ِباْلِعْلمِ    –  ُكل      -  َصْعب    - ُيْصِبُح   –   َواْلَعَملِ    -2  َسْهَلا

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

 السؤال الثالث : أكمل اجلدول التايل 

 تنوين الفتح تنوين الكرس تنوين الضم الكلمة

از  .............. ............... ............... َفوَّ

 ............... ............... ............... ُمـْخـَتـِرع

 .............. ............... ............... َكِبـيـَرة

 ............... ............... ............... َصِغـيـر

 

  

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

       نثاال الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثان االبتدائي اسم الطالب :.........................
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  \   

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اسم مـمدود
 

  الم شمسية  ...................................
 

  هاء آخر الكلمة  ...................................
 

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

   مهزة قطع 
 

 تنوين بالفتح  ...................................
 

   مقطع ساكن  ...................................
 

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

  مهزة وصل 
 

   تنوين بالكرس  ...................................
 

   شدة بالفتحة  ...................................
 

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

  الم قمرية 
 

     تنوين بالضم  ...................................
 

  شدة بالضمة  ...................................
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

        لثثاال الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثاين االبتدائي اسم الطالب :.........................

 قرأ النص التايل ثم أجيب أالسؤال األول : 

 

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

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

 -السؤال الثالث : اقرأ ثم اكتب بخط مجيل  :

 

 السؤال الرابع : اكتب ما يمىل عليك 

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

 -: استخرج من النص السابق كلامت هبا ما ييل السؤال الثاين :

 

 :س
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ِحيَحَة مِ  اِْخَتِ السؤال األول  :    -:الَقْوَسْيِ  َبْيِ  نْ اإِلَجاَبَة الصَّ
 .(هِ ـُمَساَبَقتِ ـلِ    –ِه ـُمَساَعَدتِ ـلِ )           ......................................              ( لِنَْجَدتِهِ )َمْعـنَى َكلَِمة  1

 .(  َهاـإِْتَقانُ       –    َشَجاَعُتَها)              ......................................( اـهَ ـَمَهاَراتُ )َمْعـنَى َكلَِمة  2

 .(َح َمَد  - َذمَّ )       ......................................              ( ـى نَ ـثْ أَ  )َمْعـنَى َكلَِمة  3

 .(َتْسلَِية   -َراَحة  )       ......................................              ( ُمْتَعة  )َمْعـنَى َكلَِمة  4

ث   -َنظِيف  )       ......................................              ( م  ُمَعقَّ )َكلَِمة  َضادُ مُ  5  .(ُمَلوَّ

َؤاُل الثَّاِِن:  َلة  َأْكتُُب اِْسَم  -السُّ  :اإِلَشاَرةِ املُنَاِسَب لُِكلِّ ُُجْ

 َهُؤالءِ  َهاَتانِ  َهَذانِ  َهِذهِ  َهَذا
 

َؤاُل الثَّالُِث: َأْقَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب بَِخط    -: َُجِيل   السُّ

 

لِيَّةِ   ....... 4 َدَواء  ُمِفيد     .......... 1  َحِقيَبُة اإِلْسَعاَفاِت األَوَّ

 ُجْرُح ـالْ  رِ ـيهِ ُزَجاَجَتاِن لَِتطْ   ....... 5 َباِن َماِهَرانِ ـَطبِي  .......... 2

 ي َعَملِِهنَّ ـَِصات  فلِ ْخ ـتِْلِميَذات  مُ   ....... 6 َتََلِميُذ َيْعَمُلوَن بِنََشاط   .......... 3

ِت   اْلُكُتِب  قِـَراَءِة   فِـي َفـَراِغَها   َوْقَت  َتْقِضـي ُنوَرُة  الطِّــبِـيَّـة  َواْلـَمَجَلَّ
 

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

 إدارة التعليم مبحافظة وادي الدواسر

 ابتدائية الوادي األهلية

        لثثاال الدرس   أحب العمل  : ثامنة الوحدة ال الصف الثاِن االبتدائي اسم الطالب :.........................
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 عائكمال تنسونا من صاحل د  

  ر ناصر خمتاق : إعداد وتنسي

 حبمد اهلل  مت


