
المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  

إدارة التعليم ..............

لغتي 

اوراق عمل لقياس مهارات لغتي الصف الثاني ا:بتدائي  
معلمة الصف :..................

اسم الطالبة : ………………………………………………………… 

الصف : ……………………………………………………………… 

                  

                 الفصل الدراسي اPول ١٤٤١هـ



الوحدة ا+ولى : أقاربي             الدرس ا+ول : صلة الرحم 
 اقرأ النص التالي ثم أجيب 

ال قمرية مد با+لف 

تنوين بالضم مد بالواو 

تاء مفتوحة مد بالياء 

الف مقصورة ال شمسية 

السؤال الثاني  : استخرج من النص السابق كلمات بها 

تَفْقَُّد أَْحَوالِِهْم 

السؤال الثالث  : أصل الجملة بمعناها  :

ؤَال َعنُْهْم  اْلبُْعد َعنُْهْم السُّ

تَْرِبطُنَا ِبِهْم 

تَِصُلنَا ِبِهْم 
تَذْكرُنا ِبِهْم 

السؤال الرابع :  

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………

السؤال الخامس  :  



الوحدة ا=ولى : أقاربي             الدرس الثاني : عذرًا ياجدي   اقرأ النص التالي ثم أجيب 

السؤال ا=ول  : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

ال قمريةمد با=لف 

تنوين بالضم مد بالواو 

تاء مربوطة مد بالياء 

هاء مربوطة  ال شمسية 

السؤال الثاني  : أصل الكلمة بمعناها  :

تَطْلَب الّسماَح شديٌد رحيٌم

عليك أْن تَْعتَِذَر إلى َجّدَك

تَطْلب الّشْكَر

د َعطُوف ٌحنوٌن إِن اْلجَّ

طاعٌة

السؤال الثالث  : أصل الكلمة بضدها   :

اْمِتنَاع ٌُمَوافَقة 

١/ حنوٌن - اْلَجدَّ - إن - عطوٌف 
………………………………………………………………………………………

السؤال الرابع  :  

السؤال الخامس  :  

٢/ اْلُمَعلُِم - التsِّميذَ - َصِحَب - إِلى -  اْلَمْكتَبِة  
………………………………………………………………………………



الوحدة الثانية : اصدقائي وجيراني       الدرس ا7ول : الصديقان  اقرأ النص التالي ثم أجيب 

السؤال ا7ول   : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

ال قمرية مد با7لف 

تنوين بالضم مقطع ساكن 

تاء مفتوحة مد بالياء 

حرف مشدد تنوين بالفتح 

السؤال الثاني  : أصل الكلمة  بمعناها  :

السؤال الثالث  : أصل الكلمة بضدها  :

الجديد 

القديم  الحديث  

السؤال الرابع  :  

السؤال الخامس  :  



الوحدة الثانية : اصدقائي وجيراني       الدرس الثاني : الجار الصغير اقرأ النص التالي ثم أجيب 

ال شمسية مد با@لف 

تنوين بالضم مد بالواو 

تاء مفتوحة مد بالياء 

حرف مشدد تنوين بالفتح 

السؤال ا@ول   : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

السؤال الثاني  : أصل الكلمة  بمعناها  :

َمذُْعورًا 

إِْخَماٌد

السؤال الثالث  : أصل الكلمة بضدها  :

يَتَصاعد 

يرتفع يهبط 

١/ اْلَجاُر - على - تََصرُِّفِه - ُحْسِن - َشَكَر - فَوَّازًا 
………………………………………………………………………………………

السؤال الخامس  :  

السؤال الرابع  :  



ُعوِديَُّة       الدرس ا8ول : مدينتان مقدستان  اقرأ النص التالي ثم أجيب  الوحدة الثالثة : َوطَِني السَّ

السؤال ا8ول   : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

ال قمريةمد با8لف 

تنوين بالكسرة مد بالواو 

ألف مقصورةمد بالياء 

حرف مشدد تاء مفتوحة

السؤال الثاني  : أصل الكلمة  بمعناها  :

اْلُمَقدََّسُة

اْلُمطََّهرةُ اْلَواِسَعُة 

َمَشاِعُر اْلَحجّ 

أََماِكن اْلَحج ّ أَْوَقاُت اْلَحجّ 

السؤال الثالث  : أصل الكلمة بضدها  :

تُُوِفي 

َكبَُرُولِد

السؤال الرابع  :  

السؤال الخامس  :  



ُعوِديَُّة       الدرس الثاني  : علم ب2دي   اقرأ النص التالي ثم أجيب  الوحدة الثالثة : َوطَِني السَّ

السؤال اSول   : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

ال شمسية مد باSلف 

تنوين بالكسر مد بالواو 

هاء مربوطةمد بالياء 

حرف مشدد ال قمرية  

السؤال الثاني  : أصل الكلمة  بمعناها  :

١/ أُِحبُّ - َعَلَم - أَنَا- ِب2ِدي - وأَْعتَزُّ -ِبِه 
………………………………………………………………………………………

السؤال الرابع  :  

السؤال الثالث  :  

السؤال الخامس  :  



خ

السؤال الثالث  : أصل الكلمة بضدها  :

ال شمسية مد با6لف 

ال قمرية مد بالواو 

تنوين بالكسر مد بالياء 

حرف مشدد تنوين بالفتح 

الوحدة الرابعة : َمَحاِصُل ِمْن ِبVَِدي       الدرس ا6ول  : رحلة حبة قمح اقرأ النص التالي ثم أجيب 

السؤال ا6ول   : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

السؤال الثاني  : أصل الكلمة  بمعناها  :

يَْحِصُدِنييَزْرَُعِني 

تَجِفُّيَبْذُرُِني 

تُْصِبحُ يَاِبَسًةتُْصِبحُ َليّنًة

يَُشقُّ

يَظَْهُريَْختَِفي

١/ اْلفVَُّح - َحبََّة - يَبْذُُر - اْلَقْمحِ  
………………………………………………………………………………………

السؤال الرابع  :  

السؤال الخامس  :  



حرف مشدد مد با#لف 

تنوين بالكسر مد بالواو 

تاء مفتوحة مد بالياء 

تاءمربوطة تنوين بالفتح 

السؤال الثالث  : أصل الكلمة بضدها  :

السؤال ا#ول   : استخرج من النص السابق كلمات بها مايلي :

الوحدة الرابعة : َمَحاِصُل ِمْن ِبَ[ِدي       الدرس الثاني : من أنا ؟اقرأ النص التالي ثم أجيب 

السؤال الثاني  : أصل الكلمة  بمعناها  :

أَْورَاُق النَّْخِلِثَماُر النَّْخِل

َعُف  ِجذِْعي السَّ

َساِقي ُجذُوِري

َسِميٌك

َغلِيٌظرَِقيٌق 

١/ اْسِمي - ِفي - ذُِكَر - اْلُقرْآِن - اْلَكِريمِ 
………………………………………………………………………………………

السؤال الرابع  :  

السؤال الخامس  :  


