
 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 

 االختبار التشخٌصً للقراءة والكتابة للصف الثانً ابتدائً

  اسم المتدرب / المتدربة 

 

 نتٌجة التقوٌم :

 مالحظات النتٌجة المحك الدرجة المهارة م

     تفرق بٌن ) ال ( الشمسٌة والقمرٌة 1

2 
تتعرف على ظاهرة التنوٌن فً حاالتها المختلفة 

 الهمزة المتوسطة . –
    

     تؤكد الجملة االسمٌة بـ ) إن (  3

     تتعرف على ظاهرة التضعٌف . 4

5 
متى  –كٌف  –ماذا  –تستخدم االستفهام بـ ) من 

 لماذا ( –اٌن  –
    

     تستخدم اإلفراد والجمع . 6

     ) ال ( .تستخدم النهً بـ  7

     تستخدم المفرد والمثنى والجمع . 8

     تستخدم المد بأنواعه . 9

     تستخدم األلف المقصورة . 11

     تعرف االستثناء بـ ) إال ( . 11

     بعد ( . –قبل  –تحت  –تعرف الظروف ) فوق  12

     تعرف همزتا الوصل والقطع . 13

     . تعرف التمنً بـ ) لٌت ( 14

     أخو ( . –تتعرف األسماء الخمسة ) أبو  15

16 
 –هذان  –هذه  –تستخدم أسماء اإلشارة ) هذا 

 هؤالء ( . –هاتان 
    

17 
تنسخ نصوص قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى 

 ثالثة أسطر مشكولة .
    

     ترسم كلمات مضبوطة بالشكل . 18

     .كتابة كلمات تحوي ظاهر لغوٌة درستها  19

     تحلل الكلمات إلى حروفها . 21

     تصل الكلمة بمرادفها ومضاداتها . 21

 

 

 

 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 تفرق بٌن كلمات مبدؤة بأل الشمسٌة والقمرٌة كتابة

 أكتب الكلمات التالٌة على مثال السطر األول .

حم  –المذٌاع   التالمٌذ –المعلم  –الُسوال  –األقارب  –الرَّ

 القمر الشمس

  

  

  
 

 أدخلً ) أل ( على الكلمات التالٌة :

  مكتبة

  سماح

  حنون

  سرٌر
 

 أحذفً ) أل ( الشمسٌة أو القمرٌة من الكلمات التالٌة وأعٌدي كتابتها :

لة    الصَّ

  الجد

  الَتلمٌذ

  الَطبٌب

 

 أقرأ الكلمات التالٌة وأضع خطاً تحت الكلمات المبدؤة بأل الشمسٌة :

بٌب  دٌقان  –المنزل  –مسرعاً  –الطَّ  أسرته . –الجار  –الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقرأ الكلمات التالٌة وأضع خطاً تحت الكلمات المبدؤة بأل القمرٌة :

قم  –المدنً  مام  –البرٌد  –دعا  –الرَّ  العمل  –الدَّ

 

 

 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 تتعرف على ظاهرة التنوٌن فً حاالتها المختلفة :

 أقرأ الكلمات التالٌة :

 شكرٍ  –قلٌالً  –مهنٌد  –عاماً  –شعوٌر  –زمِن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ول :أكمل على مثال السطر األ –أكتب الكلمات المنونة 

 طرٌقٍ  طرٌقاً  طرٌقٌ  طرٌق

    دقٌق

    جزر

    جمٌل

 

 أكتب الكلمات التالٌة فً الجدول حسب نوع التنوٌن :

 

 

 

   
   

   

   

 

 أقرأ الكلمات التالٌة مالحظة نوع التنوٌن :

 . جاء مهند   -1

 كتبُت في صحيفٍة كبيرٍة . -2

  أكمُت تفاحًة . -3

 أقامت المدرسُة حفاًل رائعًا . -4

 سميك  
 بآيات  

 صورا  
 شكرا   حازم   بسرعة  

 دراجة  
 قصد  

 خالدا  



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 ( : إنبـ )  تؤكد الجملة االسمٌة

 ( فً الجمل اآلتٌة : إنأكدي الجملة باستخدام ) 

 . الَجد عطوفٌ  .....................   الجد عطوفٌ  -1

 األَب رحٌٌم . .....................    األُب رحٌمٌ  -2

 الرأُي جمٌلٌ . .....................   الرأي جمٌلٌ  -3

 اإلسالَم محبٌب . .....................   اإلسالم محببٌ  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقرأ الجملة المؤكدة بـ ) إن ( 

 إن الَجد عطوف  حنون  . -1

 إن اإلسالَم دين النظافِة . -2

 إن الصمَة واجبة  . -3

 إن الفكرَة جميمة  . -4

 واجبة  .إن طاعُة الجد  -4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هرة التضعٌف ( :التمٌٌز بٌن أنواع الشدة بحركاتها ) ظا

 ) تحدد الحرف المشدد بالضمة (

 حددي الكلمات المشددة بالضم بوضع دائرة علٌها :

 يزًًِّين . –يضرًًُّ  –توضًًَّأ  –كرًًَّاسة  –سوًًَّارة  –سبًًُّورة  –تكبًًُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعً خطاً تحت الكلمة المشددة بالضم :

 اجلدًًُّ  –مرًًَّت  –بالتًًُّراب  –حبًًَّة  –الوطنًًِّي  –تبسًًَّم  –مهنًًَّد  –أعتزًًُّ  –كوًًُّن 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 تحدد الحرف المشدد بالفتح :

 حددي الكلمات المشددة بالفتح بوضع دائرة علٌها :

 أمًًُّ  –حثًًَّ  –حبًًُّ  –سوًًَّارة  –تكبًًُّر  –جمل ًَة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعً خطاً تحت الكلمات المشددة بالفتح :

 أحبًًُّ  –تلوًًِّن  –املشرًًَّفة  –مك ًّة  –الدراسيًًَّ  –ُكلًًَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحدد الحرف المشدد بالكسر :

 ضعً دائرة على الكلمة المشددة بالكسر 

 عنًًِّي  –علمنًًَّي  –النًًِّزاع  –قصًًَّة  –الشًًِّتاء  –نبوًًُّنا  –الط ًّريق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعً خطاً تحت الكلمة المشددة بالكسر 

 أعل ًِم  –يلعبان  –أمًًَّة  –يتكل ًَم  –شي مي –يدرًًِّس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  لماذا –أٌن  –متى  –كٌف  –ماذا  –من بـ )  م االستفهامتستخد

 تضع خطاً تحت آداة االستفهام فً الجملة اآلتٌة : 

 من أٌن آتً لك بصدٌق ؟  -1

 ماذا فعلت بلعبتً ؟  -2

 كٌف تكسر القطار ؟  -3

 من أكل التفاحة ؟ -4

 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 رتبً الكلمات لتكون سؤاالً مفٌداً :

 األسد ؟ –ماذا  –ٌأكل  -1

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

 الكتاب ؟ –من  –أخذ  -2

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

 المرٌض ؟  –كٌف  –حال  -3

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

 لماذا ؟ –لد الو –ٌصحو  -4

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

 تذهب ؟ –صٌفاً  –أٌن  -5

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

 الشاطئ ؟ –تذهب  –متى  –إلى  -6

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أختار أداة االستفهام المناسبة 

 (  من –ما  –أٌن )    ؟  نظف الغرفة ............. -1

 ( من –ماذا  –أٌن )    ؟ ٌعٌش السمك  ............. -2

 ( . متى –أٌن  –من )   ؟ تذهب إلى المدرسة  ............. -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمٌٌز بٌن التاء المربوطة والمفتوحة والهاء

 أكتبً الكلمات التالٌة :

 فتاة  –مسلمات  –سبورة  –غرفة  –لعبة  –لعبت 

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

 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

  أكتبً شكل التاء نهاٌة كل كلمة :

 نوع التاء الكلمة

  لعبت

  لعبة

  غرفة

  سبورة

  مسلمات

  فتاة

 

 تقرأ كلمات بها تاء مربوطة وهاء : 

 أقرأ الكلمات التالٌة :

 –فيه  –منتشرة  –له  –معه  –أمة   –أمه  –صديقة   –صديقه  –مسممة  –أبيه 
 نشيطة  –منه  –فاطمة  –معممة  –حياة  –دروسه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقرأ الجملة التالٌة موضحة نوع التاء 

 األسرة بعد العشاء .جلست  -1

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته . -2

 قامت هند مبكرة . -3

 أخذت الكتاب من مكتبة الطالبات . -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل كل كلمة بما ٌناسبها من التاء المربوطة أو المفتوحة وكرري كتابتها :

1-          ..........................      2-         ...................................   

3-          ...........................      4-         ...................................   

 

 فاحتضنـ ... مريضـ ...

 بسعاد..... فرحـ ...



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 أكتشف الخطأ فً كل كلمة ثم أكرر كتابتها صحٌحة 

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

 

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

 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنطق كل كلمة مرة محركة اآلخر ومرة ساكنة اآلخر ثم اكتبها :

 آياٍت  َعَرَباٌت

   
 

 مكُة  المَنوُ رة

   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همزتا الوصل والقطع

 المطلوب فً الجدول :صنفً الكلمات اآلتٌة وفق 

 –ألوان  –انتهاء  –غرائب  –أذهلت  –سأل  –استخدموا  –أحمد  –الجمل 

 ٌطمئن 

 كلمة تحوي همزة متوسطة كلمة مبدؤة بهمزة قطع  كلمة مبدؤة بهمزة وصل

   

   

   

   

 

 صدٌقة

 ةـعــم

 ةبقطار



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 على همزة القطع وخطاً تحت همزة الوصل أقرأ الجمل اآلتٌة وأضع دائرة 

 أحسنت ٌا أحمد  -1

اتصل األب بالجد واطمأن على صحته ثم وعده باصطحاب األسرة لزٌارته فً  -2

 القرٌة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحول المفرد إلى جمع فً الكلمات التالٌة :

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرسم دائرة حول الكلمة المختلفة من كل مجموعة :

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكتب المفرد من الكلمات التالٌة :

 

 

 تلمٌذةٌ 

 قصةٌ 

 بٌتٌ 

 الجمع

 صدٌقان

 ولدان

 أخوة

 دراجة

 قطار

 سٌارتان

 ألعاب

 أسواق

 كرة

 حرائق منازل

 أصدقاء



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 تحدد المد بأنواعه

 تمٌز بٌن المد والحركة كتابة وقراءة 

 تقرأ كلمات ذات مد باأللف 

 ٌَُذاكر  –َعالم  –ِذراع  –َقاَتلَ  –َصافَح  –َذاَكَر  –َجالَ  –َصاَم  –َقاَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واو :تقرأ كلمات ذات مد بال

ٌُون  –سُعود  –ُحور  –ُسور  –ُنور   نُمور  –ٌقُوم  –ٌُدور  –ُمُرور  –ٌُصوم  –ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقرأ كلمات ذات مد بالٌاء :

ِسٌر  –َسِعٌد  –َسِمٌر  –ِجٌل  –نبٌِل  –ِرٌم   َسِعٌد  –عِصٌر  –ُتقٌِم  –َسِرٌر  –ٌَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تستخرج حروف المد من الكلمات التالٌة : 

 حرف المد بعد نطق الكلمة : اكتب

 ( )  قدٌمة   ( )  ٌصوم

 ( )  طالب   ( ) نستطٌع

 ( )  سعٌد   ( ) مسرور

 ( )  أعواد   ( )  سٌول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل الكلمات التالٌة بحرف مد مناسب :

دُ    ـف............َنِظـ   ِصح . ...........َنـ   ـر.........ٌَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع خطاً تحت الكلمات الممدوة :

 رجال

 جٌران



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 ُنقُود –َطِرٌق  –شْوك  –ِذَراع 

 ضع حرف المد المناسب للحركة ثم أقرأ :

 ..................ُصـ   ..................ِخــ   ..................َد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تستخدم النهً بـ ) ال ( :

 أنفً الجملتٌن اآلتٌتٌن باستخدام ) ال ( 

 أتكلم فً أثناء قراءة القرآن . -1

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

 أنشد النشٌد الوطنً بتكاسل . -2

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

 أكتب على الجدران . -3

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

 أقطف األزهار من الحدٌقة . -4

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صورةاأللف المق

 أختار من وسط الشكل ما ٌتمم رسم الكلمات رسماً صحٌحاً :

 

 

 

 

 

 

 

 ٌرِمـ صلًـ ٌقضـــ

 َسعـ ٌَُصلًـ  بنـ

 ي

 ى



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 ارسم خطاً تحت الكلمات التً تحوي ألفاً مقصورة على شكل ) ي ( 

 َعَفا  –َعًنً  –أبًِ  –اْشَترى  –َرَمى  –أَْقَتِد  –أَْلَقى  –أَْجنِبً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستثناء بـ ) إال (

 المناسبة فً الفراغ المناسب :أكتب الكلمة 

 الًشجاع –الَكاِذَب 

 .........................أحترم الناس جمٌعاً إال  -1

 ......................... ٌهرب الناس عن الخوف إال -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرتب الكلمات اآلتٌة ألكون جملة مفٌدة :

 حضر –طالباً  –الطالب  –إال 

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

 سٌارة –وقفت  –إال  –السٌارات 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استخدم إال وأكمل الجملة التالٌة : 

  ......................لعب الطالب بالكرة  -1

 ......................كسر زجاج النوافذ  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استخدم الكلمات اآلتٌة فً جملة مفٌدة :

 الجملة الكلمات

 ....................... إال ...........................انقذت  واحداً  –المصابٌن 

 ....................... إال ...........................حلقت  طائراً  –الطٌور 

 ....................... إالفً بنائه  ...........................أسهم   الكسول –أبناء الوطن 

 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 بعد ( –قبل  –تحت  –نستخدم الظروف ) فوق 

 بعد ( فً مكانها المناسب  –أضع ) قبل 

 أن ٌعرف فضل التسامح . .....................غضب فواز  -1

 أن سمع قصة الرسول صلى هللا علٌه وسلم. ...................ذهب الغضب عن فواز  -2

 التحدث إلٌه . ....................أعجب الرجل بخالد  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فً مكانها المناسب فٌما ٌأتً : تحت – فوقأضع ) 

 السفٌنة . ..................ٌرفرف العلم  -1

 الرصٌف .  ...................ٌمشً الناس  -2

 الشجرة . ...................جلس المسافر  -3

 المصافحة . ...................ُنلقً التحٌة  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمنً بـ ) لٌت (

 أرتب الكلمات اآلتٌة مبتدئاً بـ ) لٌت ( ألكون جملة مفٌدة :

 أملك . –لٌتنً  –متطوراً  –حاسوباً  -1

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

 أكون  وطنً . –ألدافع  –جندٌاً  –لٌتنً  –عن  -2

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أضع مكان ما خط باللون األحمر كلمة ) لٌت ( :

 أحلم أن      أحلم أن تكون 

 أصل إلى كل مكان مثلك     ألوانً وأشكالً كثٌرة مثلك 

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



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 أخو ( –األسما الخمسة ) أبو 

 أبدأ الجملة بالكلمة التً بٌن قوسٌن :

 (   أبوكاألب ٌمتلك سٌارة )  -1

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

 (  أخوكاألخ ٌقود السٌارة ٌتمهل )  -2

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

 (  أبوكاألب ٌحترم قواعد المرور )  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أضع الكلمتٌن مكان الكلمات الملونة : أخوك – أبوك) 

 العالم بالقرٌة الصغٌرة . أبو أحمدوصف  -1

 العالم بالقرٌة الصغٌرة . .................وصف 

 ٌستخدم شبكة المعلومات . أخو أحمد -2

 ٌستخدم شبكة المعلومات . .............

 جهاز الحاسوب . أخو أحمدأقفل  -3

 جهاز الحاسوب . ...........أقفل 

 بار بوالده . أبو أحمد -4

 بار بوالده . ...............

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هؤالء ( –هذان  –هاتان  –هذه  –أسماء اإلشارة ) هذا 

 أصل اسم اإلشارة بالكلمة المناسبة له : 

 

 

 

 هذان 

هؤال

 ء 
  هذه

 هاتان 

  هذا

 المعلم 

  الطٌارون

 الطائرتان

  المهندسان

 الطبٌبة



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 أكتب أسماء اإلشارة المناسبة فً الفراغ :

 حقٌبة اإلسعافات األولٌة  .............    دواء مفٌد  .................

 طبٌبان ماهران   ............. زجاجتان لتطهٌر الجروح  .................

 تلمٌذات مخلصات فً عملهن  .............  تالمٌذ ٌعلمون بنشاط  .................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أشٌر إلى الصورة التالٌة بما ٌناسبها :

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

 

 

 

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكتشاف الترادف والتضاد فً الكلمات

 أصل الكملة بضدها 

  وهبنً    رائعة 

       

 أعطانً  سلبنً  قبٌحة  جٌدة

 
 
 

      

 
إماطة 
 األذى

  مسناً    

       

  ترك األذى
إزالة 
 األذى

 
صغٌراً 

فً 
 عمرة

 
كبٌرة 
فً 
 العمر



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 أصل الكلمة بمرادفها 

 ٌتزحزح

 

 

 

 جبنٌ 

 

 

 

 أحلق

 

 

 

 أرغب

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمات إلى حروفهاتحلٌل 

 ثم أحللها ، وأركبها :أقرأ الكلمة 

       سقط

       فتكسر

       ٌصرخ

       الصغٌر

 ٌتحرك
 ٌثبت

 شجاعة
 خوف

 أسبح
 أطٌر

 أرٌد
 أقدم



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

       شكره

 

 تنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة :

 أكتب النص التالً مضبوطاً بالشكل ) إمالء منسوخ ( :

 آَداُب الًزٌاَرة

َغاَبْت َوَفاُء َعٍن اْلَمْدَرَسِة ، َفَسأَلَِت اْلُمَعلًَمُة َعْنَها ، َفَعلَِمْت أًَنَها َمِرٌَضٌة فً 

 اْلَمْنِزِل. 

َهَذا الَمَساء ، َفَمْن ِمْنُكًن َتْسَتِطٌُع  –إِْن َشاَء هللاُ  –اْلُمَعلًَمُة : َسأَُزوُر َوَفاَء 

 ًمَراَفَقتً؟

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

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

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

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

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

 ترسم كلمات مضبوطة بالشكل :

 ارسم الكلمات التالٌة بخط جمٌل :

ة ُمِهًمة الْحتَِوائِها َعلَى َشاٍش وَشِرٌٍط الِصٍق . ًٌ  َحقٌَِبُة اإلْسَعاَفاٍت األًول

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

 
 
 

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

  

 

 

 

ة ُمِهًمة الْحتَِوائِها َعلَى َشاٍش وَشِرٌٍط الِصٍق . ًٌ  َحقٌَِبُة اإلْسَعاَفاٍت األًول

 



 
 

 إعداد : أ/ رقٌة الحصٌن 

 

 

 كلمات تحوي ظواهر لغوٌة درستها :كتابة 

ٌُْملى َعلً ) إمالء منظور ( :  أكتب ما 
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