


 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الحروف المعطاة اسم الصورة المقابلة  ركبي
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الكلمة التالیة إلى مقاطع وحروف  حللي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 وباُسَحاْل

 َحا ..........
 

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

 توقیع ولي األمر :
....................... 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ

                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ..................................االسم

 ...................... الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        
 ھـ 143/........./.......: ...... التاریخ                : .......................................                           مدرسة

 : صلة الرحم    الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 تحلیل الكلمة إلى مقاطع وحروف  –المعطاة كتابة اسم الصورة من الكلمات 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  أكون من الكلمات التالیة جملة مفیدة : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما في المثال األول :  أبین نوع ( أل )أدخل ( أل ) على الكلمة ثم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ......................... االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ......................الفصل                                                           وزارة التربیة والتعلیم                     
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 : صلة الرحم    الموضوع                                                               : لغتي صف ثاني           أوراق عمل مادة

   
  أل الشمسیة والقمریة  – تركیب جمل من كلمات مبعثرة                                                                           

 

 تعني 
 صلة الرحم

 األقارب
 زیارة

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

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

  أقاربي 
 وأتفقد 

 أزور 
 أحوالھم

 شمس 
 قمر 

 منزل 
 جار 
 رحم 

 الشَّمس 
........... 
........... 
........... 
........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
 

 شمسیة 
........... 
........... 
........... 
........... 

 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

1

2

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الفراغ بالكلمة المناسبة :  أمأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 َأصُل اْلَكِلَمَة ِبالمَعنى الصحیِح :  -

 السؤال عنھم تفقد أحوالھم 
 البعد عنھم 

 تصلنا بھم  تربطنا بھم 
 تذكرنا بھم 

 

 أقرأ العبارة التالیة ثم أكتبھا : 

 .....................: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ..................: الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143....: ....../........./... التاریخ............                                                            : ......... مدرسة
 : عذرا یا جدي     الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 الكلمة إلى مقاطع وحروف تحلیل  – إكمال الجملة بالكلمة المناسبة                                                                          

 

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

 ))صْل َرِحَمُھلیَِِم اآلِخِر َفؤِمُن ِباِهللا والَیوَُی َمْن َكان((
 

 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أحلل الكلمة التالیة إلى مقاطع وحروف 

 أصل الكلمة بمضادھا 

 
 استخرج من القطعة السابقة ما یأتي : 

 .....................: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ......:............... الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ......................                                                            : مدرسة
 : عذرا یا جدي   الموضوع              : لغتي صف ثاني                                                            أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 ال بنوعیھا -التنوین –اكتشاف معاني الكلمات   -تحلیل الكلمة إلى مقاطع وحروف

 

 َیْعَتِذُر 

 .......... َیعـْ
 

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

 عةطا
 صحب 
 حنون 

 قاسي
 ترك 

 مخالفة 
   موافقة

 َعلى ما َفَعْلُت ِباَألْمِس. اِدٌمُعَمُر : ال، ولِكنِّي ن
 ُعَمُر : َلَقْد َطَلَب إَليَّ جدِّي َأْن َأْخِفَضَ صْوَت التِّْلَفاِز    اْلُمَعلُِّم : َوماذا فعلَت یا ُبَنيَّ؟

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

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

 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أحاكي عمرا في استخدام إن في تأكید الجملة االسمیة 

 ................: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ....................: الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143./.......: ....../........ التاریخ                                                  : ...............                 مدرسة
 : عذرا یا جدي   الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 یب  كلمات مبعثرة ترت –التذكیر والتأنیث  –التأكید بإن                                                                          

 

 الجد حنون   إن الجد حنون  
 

 األب عطوف 
 

 الجد حنون .....
 

  غالیة  األم 
 

  غالیة  .....األم 
 

 خالد الدرس یذاكر
 ھند  الدرس  تذاكر

 عمر حزینا  یجلس 
  حزینة ھند   ........

 

 حنون الجد عطوف  إن وسیسامحك 

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

1 ْ

2

3
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : بمضادھا  َأصُل اْلَكِلَمَة

 َتَجمََّع َتَحلََّق
 َتَفرََّق

 
 َأصُل اْلَكِلَمَة ِبالمَعنى الصحیِح :

 ضمَّْتھا ِإَلىَ صْدِرھاَ ِاْحَتضَنْتھا
 ِبیِدھا صاَفَحْتھا

 
 أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة : 

 ........................: االسم                  المملكة العربیة السعودیة                                                
 .............: الفصل             وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... یخالتار         .........                                                         ...: ... مدرسة
 ُأمِّي َمریضةُُ:  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
  إكمال جمل من النص  – ني الكلمات الجدیدة التعرف على معا                                                                         

 

 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................: االسم                                                            المملكة العربیة السعودیة                
 ................:.... الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        
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 ُأمِّي َمریضةُُ:  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 الدعاء  –نطق المقطع الساكن  –التاء المفتوحة  –أل الشمسیة والقمریة 

 

 سِرًعا، َواصَطَحَب اُألمَّ ِإلى الطَّبیِب.ْـعاَد اْلواِلُد ُم
 َفكََّرْت َأْحِالُم َأْن َتْعَمَل َمكاَن ُأمِّھا في اْلَمْطَبِخ ،

 
 َتْد
 ُمتـْ
 َتْر 
 مْسـ

 َعَبة 
 ذُق

 ِرعا 
  ُخل 

 ارحم أبي اللھم 

 اللھم ..................
 

 اللھم ..................
 

أدعو اهللا أن 
 یرحم أبي

أدعو اهللا أن 
 یغفر  ألمي  

أدعو اهللا أن 
 یحمي وطني 

 
 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....................: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ...................: الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ............                                                            : ........ مدرسة
 : الصدیقان    الموضوع               : لغتي صف ثاني                                                           أوراق عمل مادة

   
 كتابة عبارات من النص  –تحلیل الكلمات إلى مقاطع  –ترتیب  كلمات مبعثرة                                                                          

 

 یا بني  قطارا   لك  جدیدا   سأشتري 

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

 تسرعھ   ندم  عمار   على 

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

 ـَمـْت ـسـَ ـَتـ ِاْبـ ِاْبَتسَََمْت

 …… …… َسَأْشَتِري
 

…… 
 

…… 
 

 ِلخاِلٍد اْعِتذاَرُه َوَقدََّم ، َسرُِّعِھَت َعَلى َعمَّاُر َنِدَم

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..............:......... االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 .......:.......... الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

:  التاریخ: .............................................                                                             مدرسة
 ھـ 143....../........./.......

 : الصدیقان    الموضوع                                              : لغتي صف ثاني                            أوراق عمل مادة

   
                                                                         

  استخدام أدوات االستفھام  –تركیب كلمات مشددة من حروف 

 

 َع َر ْر َس تـَ

.......... 

 َتَسرََّع

 َر َس ْس َك تـَ

 كیف ھل لماذا

 ؟ تذھب إلى المدرسة ................... 

 ضوِر إلى ؟َأبي في الُحَأخََّر َت................... 

 أین

 تسكن یا خالد  ؟ ................... 

 حضر المعلم ؟ ................... 
 

 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ......................: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ...............: الفصل                                  وزارة التربیة والتعلیم                                              

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ........                                                            ......: ....... مدرسة
 : الصدیقان    الموضوع                                 : لغتي صف ثاني                                         أوراق عمل مادة

   
 إكمال العبارة بالكلمة المناسبة    –اإلجابة عن أسئلة حول النص                                                                          

 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ....................: الفصل                            وزارة التربیة والتعلیم                                                    

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ................                                                            : .... مدرسة
 : الجار الصغیر  الموضوع                               : لغتي صف ثاني                                           أوراق عمل مادة

   
 إكمال العبارة بالكلمة المناسبة    –اإلجابة عن أسئلة حول النص                                                                          

 

 

 سَرَع َمْذعوًرا ، لُیْخِبَرَْأَمْنِزِل جاِرِھْم ، َف شاَھَد ُعَمُر ُدخاًنا َكثیًفا َیَتصاَعُد ِمْن
 َأْبِلْغ ِرجاَل الدِّفاع اْلَمَدنيِّ .قاَلِت اُألمُّ : َھیَّا ،  واِلَدَتُھ ِباَألْمِر .

 ) 998 (الدِّفاِع اْلَمَدنيِّ .اُألمُّ : الرَّقُم ھو ُأمِّي ، ال َأْعِرُف َرْقَم ھاِتِف ُعَمُر : 

 ..........شاھد عمر 
........................ 

 

ما رقم الدفاع  ؟ طلبت األمماذا  ماذا شاھد عمر ؟
 المدني ؟

 طلبت األم أن یبلغ 
........................ 

رقم ھاتف الدفاع 
 (.............) المدني 

 اتصل عمر برجال ........................ -1
 البلدیة  ) –الشرطة  –( اإلطفاء 

 
 .............. وصف عمر -2

 )  عنوان المنزل  – المنزل  – الحریق ( 
 

 قال رجل اإلطفاء ھذا ...... -3
 )  واجبنا   – إھمال   – عبث  ( 

 
 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سِب :ِاذا ، َمْن ) في الَمكان الُمناَأْكُتب  إْحدى اَألَدواِت التَّاِلَیِة (َھْل ، ماذا ، ِلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اَألوَِّل الِمثاِل ِبُمحاكاِة التَّاِلَیِة اْلَكِلماِت ِمْن اْلُمْفَرَد َأْكُتُب
 

         

                

 ......................: االسم                                                                      المملكة العربیة السعودیة      
 ................: الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ                                                          .................  : ... مدرسة
 : الجار الصغیر  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 قراءة وكتابة نص مشكول  –المفرد والجمع  –تكوین سؤال                                                                          

 

 

 شاَھَد ُعَمُر ُدخاًنا َیَتصاَعُد ِمْن َمْنِزِل جاِرِھْم.
 ................ شاَھَد ُعَمُر؟• ..

 ْخَمدوا اْلَحریَق.ِرجاُل اإلْطفاِء َأ
 .................. َأْخَمَد اْلَحریَق؟ •          

 

سْرَعٍة َحتَّى َُْخَمَد ِرجاُل اإلْطفاِء اْلَحریَق ِبـأ
 لى اْلَمناِزِل اْلُمجاِوَرِةِإ ال َیْمَتدَّ

َد ِرجاُل اإلْطفاِء اْلَحریَق ................... َأْخَم•
 سْرَعٍة؟ُِبـ
 

 َنَعْم ، َشَكَر صاِحُب اْلَمْنِزِل ُعَمَر.
َصاِحُب اْلَمْنِزِل  َشَكر• .................. 

 ُعَمَر

 
 مدارس 

 

 جیران  

 حدائق    منازل    

  ………  مدرسة  

 ………   ………  

 فیھ َشَكَر الجاُر ُعَمَر َعلى حـْسِن َتصرُِّفِھ ، َوَدعا اَهللا َأْن ُیباِرَك
 فیِھ

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدھم في المنطقة  مقر عمل
 الشرقیة 

 وقت  عملھ 
 مكان عملھ 

 أحادثھ عبر الھاتف  َصدیقي ُأھاِتُف
 أتابعھ  

  ماالس                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ...........                                                            : ........ مدرسة
 : بطاقة تھنئة   الموضوعلغتي صف ثاني                                                                          : أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 اكتشاف معاني الكلمات   –التعبیر عن صورة بجملة فعلیة  –إكمال الفراغ  
 

 

  اشتقت    الدَّمَّاَم   تھنئة    عادل 

 صدیق حازم اسمھ ................ ......... ِاْنَتَقَل جیراُن حاِزُم ِمن ُجدََّة ِإَلى

 أرسل حازم إلى عادل بطاقة ........... أرید أن أھاتف صدیقي فقد ........... إلیھ

 

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                                                                   وزارة التربیة والتعلیم             

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ..............                                                            : ....... مدرسة
 : بطاقة تھنئة   الموضوع                                                  : لغتي صف ثاني                        أوراق عمل مادة

   
 تحلیل كلمات إلى حروف  –المفرد والجمع  –أل بنوعیھا                                                                          

 

 

 مَّاَم، َوَبْعَد َزَمٍن َسَأَلِاْنَتَقَل جیراُن حاِزُم ِمن ُجدََّة ِإَلى الدَّ
حاِزُم َأباُه، َمتى َسَیعوُد عاِدلُُ، َوأُْسَرُتُھ؟ اَألُب : َسَیْبَقْوَن ُھناَك 

 َحْیُث َمَقرُّ َعَمِل واِلِدِه اْلَجدیِد 

 

 

 فصل فصول  
 

 

 أشجار   

 

 

 طالب    
 

 أیام

.......... 

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

 الدَّمَّاَم

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

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

.... 

........ 

التالیة  أحلل الكلمة
 : 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .............: االسم                                      المملكة العربیة السعودیة                                      
 ..................الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ                  ...............                                             : ... مدرسة
   مدینتان مقدستان :  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
  نص مشكول قراءة وكتابة  -یزید مفردة في جملة -ترتیب كلمات مبعثرة                                                                          

 

 

 َمدیَنتاِن  في  ُمَقدََّستاِن  َوَطني 

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

  البلد     فأما مكة    األمین     فھي  

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

 ..................َواْلَكْعَبُة اْلُمَشرََّفُة ِقْبَلُة  ................َوفي َمكََّة َأیضا اْلَمـْسِجُد 

 اْلُمَنوََّرُة ................. واْلُمَكرََّمُة  ..............ُمَقدََّستاِن ُھما :في َوَطني َمدیَنتاِن 

 َطَلَبِت اْلُمَعلَِّمُة ِإلى َأْحالَم َأْن ُتشاِرَك فيَ صحیفِة اْلحاِئِط 

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..............: االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ................: الفصل                        یم                                                        وزارة التربیة والتعل

:  التاریخ: ..........................................                                                             مدرسة
 ھـ 143....../........./.......

   مدینتان مقدستان :  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 ثھ  تذكیر الفعل وتأنی –الضم  –الكسر  –تنوین الفتح 
 

 

 

 مكة   .......... 
 

 حائط    .......... 
 

 

 صحیفة    .......... 
 

 مسجد    .......... 

 َمدیَنة َمدیَنةُُ المدینة 

 .......... ......... الطیبة  

 .......... ......... العدل   

 الطالبتان تساعدان أمھما 
  الطالبان یساعدان والدیھما
 الطالب یساعدون والدھم 

 الدرس ذاكرانتالطالبتان 
 الطالبان .......... الدرس 
 الطالب ........... الدرس  

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................: االسم                                                         المملكة العربیة السعودیة                   
 ....................: الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ                                                         ........... : ............ مدرسة
    : علم بالدي  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 یزید مفردة في جملة. -. أسئلة تذكریةیجیب عن                                                                          

 

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

 

ِبَم شاَرَك ُعَمُر في 
 َمْعِرض اْلَیْوِم اْلَوَطنيِّ ؟

َأین َسُیقاُم َمْعِرُض 
 اْلَیْوِم اْلَوَطنيِّ؟

 ؟  ما لون علم المملكة

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

 

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

 

ُدَوِل  ............. صورا َفكََّر ُعَمُر َقلیًال، ُثمَّ َأْحضَر  -1
 )  لملوك   – ألعالم   – لخرائط ( اْلَخلیِج اْلَعَرِبيِّ 

 
 َواْلُقوَِّة  ...........الـَّسْیَف الَّذي َیُدلُّ َعلى  -2

 )  العدل   – الحرب   – الكرم  ( 
 
 .........َعَلُم ِبالدي َلْوُنھُُ  -3

 )  أبیض   – أخضر    – أصفر   (  
 

 

َعَلَم اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربیَِّة الـُّسعودیَِّة  َجَلَس ُمَھنَّدُُ َمَع أْحالَم َیْنُظراِن إلى ُعَمَر َوھَو َیْرُ سُم
ْدرَسِتِھ .قاَل ُمَھنَّدُُ : ِلماذا ال ُتَلوُِّن اْلَعَلَم ِباللَّْوِن اْلَوَطنيِّ في َم ِلُیشاِرَك في َمْعرِِض الَیْوِم

اَألصَفِر ؟ُعَمُر : ال ُیْمِكُن َأْن ُأَغیَِّر َلْوَن اْلَعَلِم یا ُمَھنَُّد! َفَعَلُم ِبالدي َلْوُنھُُ َأْخضُر.ُمَھنَّدُُ : 
 َوَلِكنِّي ُأِحبُّ اللَّْوَن اَألصَفَر .

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
: فیھا الِفْعِل َتغییِر َبْعَد الُجَمِل ِكتابَة یُدُأع اَألوَِّل الِمثال بُمحاكاِة

  ماالس                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 143: ....../........./....... التاریخ: ......................                                                             مدرسة
 ھـ

    : علم بالدي  الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          ةأوراق عمل ماد

   
                                                                         

 قراءة وكتابة نص مشكول   -المفرد والجمع  –ب( ال ) النھي 

 

 

 ال تعبث باأللوان
 

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

 

 

 األوالد الدرس یكتب
 الدرس یكتبوند األوال

  الطالب في الحفلیشارك 
 .في الحفل ..........الطالب  

 العلم  الطالب  یرسم
 ..العلم  ...........الطالب 

 التالمیذ النشید  ینشد
 النشید  ........... التالمیذ  

 َیْنُظراِن إلى ُعَمَر َوھَو َیْرُ سُم َجَلَس ُمَھنَّدُُ َمَع أْحالَم

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

 توقیع ولي األمر : 
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َْیِدیناأَ   َمعاِلُم
 َشجََّعُھْم َسواِعدُُنا

 َأماِكُن ُمِھمَّةُُ َحثَُّھْم

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
 ..........: الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ...............                                                             : .... مدرسة
    م الوطني  : الیو الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 .التنوین  –اكتشاف معاني الكلمات  –إكمال جمل من النص                                                                          

 

 اْلَخیِر  ُحبِّ  اْلَوَطِنيِّ  ِبآیاٍت 

 ِمَن اْلُقرآِن اْلَكریِم ............َبَدَأ اْلَحْفُل  .........ِت اْلَمْدَرَسُة ِباْلَیْوِمِاْحَتَف

 اْلَوَطِن .....َحیَّا اْلُمدیُر التَّالمیَذ، َوَحثَُّھْم َعلى  َواْلَعطاِء ..............َوَطني َوَطُن 

ًال َوَمْعِرضا،شاَرَك فیِھ اْلـُّسعودیَِّة، َفَأقاَمْت َحْف َتَفِت اْلَمْدَرَسُة ِباْلَیْوِم اْلَوَطِنيِّ ِلْلَمْمَلَكِة اْلَعَربیَِّةـِاح
َبَدَأ اْلَحْفُل ِبآیاٍت  التَّالمیُذ ِبصَوٍر ِلَمعاِلِم اْلَوَطِن ، َوَلْوحاٍت َكَتبوا َعَلْیھا ِعباراِت ُحبٍّ َوُ شْكٍر ِلْلَوَطِن.

میَذ، َوَحثَُّھْم َعلى ُحبِّ اْلَوَطِن ، َحیَّا اْلُمدیُر التَّال ِمَن اْلُقرآِن اْلَكریِم، ُثمََّ أْنَشَد التَّالمیُذ َنشیَد اْلَوَطِن .
 َواْلَعَمِل ِبِجدٍّ َوَعْزٍم ؛ ِلَیْبقى ِزیَنَة اَألْوطاِن .ُثمَّ َأْلقى ُعَمُر َكِلَمًة َعْن ُحبِّ اْلَوَطِن

كلمات بھا تنوین 
 فتح

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

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

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

كلمات بھا تنوین 
 كسر 

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

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

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 قن تتلم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ال ( باستخدام  اآلتَیتیِن الُجمَلتیَن َأنفي

 

اَألوَِّل الِمثاِل ِبُمحاكاِة الِفْعَل ُأَحوُِّل

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ـھ 143: ....../........./....... التاریخ..............                                                            : ....... مدرسة
    : الیوم الوطني   الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 شكول قراءة وكتابة نص م –المذكر  والمؤنث –النفي بال                                                                          

 

 ..........أعبث بالمصحف 
 

 ...........أعذب الطائر 
 

 ..........أتكلم أثناء تالوة القرآن 
 

 ......أرفع صوتي على أمي 
 

 الحق  تقول أنَت
 الحق  تقولینأنِت 

 في النشاط  تشاركأنتَ  
 نشاط . في ال..........أنِت 

 بجد  تذاكرأنتَ  
 بجد   ...........أنِت 

 عملك   تتقنأنتَ  
 عملك   ...........أنِت 

 َحیَّا اْلُمدیُر التَّالمیَذ، َوَحثَُّھْم َعلى ُحبِّ اْلَوَطِن

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ.................                                                            : ... مدرسة
    : رحلة حبة قمح   عالموضو: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 اإلجابة عن أسئلة حول النص   –إكمال حكایة مصورة                                                                          

 

     

یغرس الولد 
 حبة القمح

 

........ الولد 
 القمححبة 

 

........ نبات 
 القمح

 

......سنابل 
 القمح 

 

ینتج الخبز 
من دقیق 

 القمح
 

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

 

ُح َكیََْف َیْزَرُع الَفالَّ ؟ صْف َحبََّة الَقْمِح
 َحبََّة الَقْمِح ؟

 

ماذا َیصَنُع الَخباُز مَن 
 الَعجیِن ؟

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

 

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

 

اَألرِْض ، َوُیَغطِّیني ِبالتُّراِب ،  أَََنا َحبَُّة َقْمٍحَ صْفراُء ، ناِعَمُة اْلَمْلَمِس ، َیْبُذُرني اْلَفالَُّح في
 ُثمَّ َیْنمو َساقي ِلَيُ شقَّ َطریَقُھ ِإلى َسْطِح اَألرِْض   یـْسقیني اْلماَء َفَتْنمو ُجذوري ،

َتْبقى َتْحَت َأْمَلـأل اْلُحقوَل ِبَسناِبلي الَّتي  ُد طولي ، َوَتَتَفرَُّع َأْوراقي اْلَخضراُء َوَتْكُبُر .َوَیْزدا
 .ِجفَّ َوُتصبَحَ صْفراَء َذَھِبیًَّة .لَت أشعَِّة الـَّشْمس

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
: ) ُثمَّ( ِبْاسِتْخداِم الُجَمِل َبْیَن َأْرِبُط اَألوَِّل الِمثاِل حاكاِةِبُم

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ.................                                                            .... : مدرسة
    : رحلة حبة قمح   الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 الربط بثم بین الجمل  –المد بأنواعھ                                                                          

 

َأْوراقي َوَیْزداُد طولي ، َوَتَتَفرَُّع 
 ضراُء َوَتْكُبُراْلَخ

 كلمة  بھا مد 
 

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

 

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

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

 ألف
 یاء 

 واو  

 .َذَھبیٍَّة َقْمح َحبَّاِت َیْحــصُد ُثمَّ الُبذْوَر، الَفالَُّح َیْزَرُع

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

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

 .الُبذْوَر الَفالَُّح َیْزَرُع -1
 .َذَھبیٍَّة َقْمح َحبَّاِت َیْحــصُد -2
 

 َیْحِمُل الَفالَُّح َحبَّاِت الَقْمِح إلى الِمْطَحَنِة ِلُتْطَحَن. -1
 اُز الَعجیَن َویَُْدِخُلُھ الُفْرَن ِلَیصیَر ُخْبًزا.َیصَنُع الَخبَّ -2
 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ..................                                                            ..: . مدرسة
    : عمر یزرع ویتعلم    الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 قراءة وكتابة نص مشكول   –اكتشاف معاني الكلمات  –إكمال جمل بكلمات من النص 

 

 الزِّراَعَة  َجدَُّه  التُّراِب  ِبالتُّراِب 

 .............َطَلَب ِإلى َجدِِّه َأْن ُیَعلَِّمُھ  .............في اِإلجاَزِة زاَر ُعَمُر 

 ...........اآلَن َتَعلَّْمُت َأنَّ اْلَجَزَر َیْنمو َتْحَت  ..............َغطَّاھا َوَنَثَر ُعَمُر اْلُبذوَر ، َو

  .............َحَفَر اَلَجدُّ اَألْرَض ، َوَنَثَر ُعَمُر  -1
 )  الماء    – السماد    –اْلُبذوَر ( 
 .............  َمرَِّت اَألیاُم ، َوَظَھَرْت َأْوراُق -2
 )اْلَجَزِر – القمح   – الورد   ( 
 ............َشدَّ ُعَمُر َبْعَض اَألْوراِق ، َفَأْخَرَج  -3
 )  تفاحة    – َجَزَرًة – بصلة    (  

 
 

 َأَخَذ ُعَمُر َیْبَحُث َعِن اْلَجَزِر َبْیَن اَألْوراِق َفَلْم َیِجْدُه

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

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

 
 

 َبْیَن اَألْوراِق َفَلْم َیِجْدُهَأَخَذ ُعَمُر َیْبَحُث َعِن اْلَجَزِر 

  االسم                        المملكة العربیة السعودیة                                                    
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ.....................                                                            : مدرسة
    : عمر یزرع ویتعلم    الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 العدد المفرد   -إكمال الحرف الناقص  –الواو  –الیاء  –مد األلف 

 

 َعصیَرُه  َأْوراُقُھ  اِإلجاَزِة  اْلُبذوَر 

 قـ ... ـم مسـ ... ـرة شـ .... ـس شـ ....  جرة

 
   

 اْثَنتاِن  ُاْثناِن  واِحَدُة  واِحدُُُ 

 ........  ........  بیضة   ......... 

 كتابان    قلم شجرتان  بیضة 

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االسم                                                                         المملكة العربیة السعودیة   
 ............:...... الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ                                         ...................                   : .. مدرسة
    : من أنا ؟     الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
                                                                         

 قراءة وكتابة نص مشكول  –تحلیل كلمات إلى مقاطع وحروف   -ترتیب كلمات مبعثرة 

 

 ومفیدة  ثماري    للجسم   الطعم    لذیذة  

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

 سعفي     استخدم   السالل    في  

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

 …… ُمباَرَكُة
 

…… 
 

…… 
 

…… 
 

 …… …… اْلَكریِم
 

…… 
 

…… 
 

 َأنا َشَجَرُة ُمباَرَكُة ، ُذِكَر اْ سمي في اْلُقرآِن اْلَكریِم

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

  صناعة   

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  االسم                                                                            المملكة العربیة السعودیة
  الفصل                        وزارة التربیة والتعلیم                                                        

 ھـ 143: ....../........./....... التاریخ                         ...............                                   : ..     مدرسة
    : من أنا ؟     الموضوع: لغتي صف ثاني                                                                          أوراق عمل مادة

   
 العدد –الواو  –الربط بالفاء                                                                          

 

 َتَتَكوَُّن النَّْخَلُة ِمَن الِجْذِع الـَّسَعِف الثِّماِر .

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

 ،في اإلجاَزِة زاَر ُعَمُر َمْزَرَعَة َجدِِّه 
 َأْعَجَبُھ َمْنَظُر األَْشجاِر الُمْثِمرِةَف

 َظَھَرْت َأْوراُق الَجَزِر ،........ ْأسَرَع ُعَمُر ِلُیْخِبَر َجدَُّه 
 

 َشدَّ ُعَمُر َبْعَض اَألْوراِق ،........ َأْخَرَج َجزَََرًة . 

 

 ........................ في الصورة ؟ نخلة كم 

 ؟ للنخلة   جذعاكم 
........................ 

 ........................ كم سلة في الصورة؟

 
 توقیع ولي األمر :
....................... 

 :  ةتوقیع المعلم
........................

. 
 

 تتقن لم   تقنتأ


