


 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  االبتدائي

  المدرسةقائدة

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

  األول :الفصل الدراسي 

  
  
  
  
  
  

االبتدائي الثانيلصف ل
  
  
  

  المشرف التربوي  المادة معلمة

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

 
  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

معلمة

............................
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ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  
    

خالي

خالتي

أبناء عمي

أبناء خالي
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  أقاربي: الوحدة األوىل 

  

  :ألون مايلي

  انا أحب أقاربي

  

  

أبي 
أمي 

جدي

جدتي 

عمي
عمتي

خالي

أبناء خالي

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
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أوراق عمل لقیاس المھارة
 

جدي

جدتي 
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  أمجع صور أقاربي وأكتب أمساءهم

  

    

االسم 
............

صلة القرابة  
..............

االسم 
............

صلة القرابة  
..............
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  أقاربي: الوحدة األوىل 

  

أمجع صور أقاربي وأكتب أمساءهم

  

  

 

  

االسم 
 ............

صلة القرابة  
..............

االسم 
 ............

صلة القرابة  
..............

االسم 
............

صلة القرابة  
..............

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
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االسم 
............

صلة القرابة  
..............
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ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  :نص االستماع 
  : بعد استماع النص

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

  كیف تعاونت أسرة أحالم في االستعداد للرحلة ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

  ما األلعاب التي مارسھا أألطفال في البر؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

  ما الریاضة التي مارسھا والد أحالم وأخوه ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------  

  في الرحلة ولم تجده ؟ ولماذا؟
 ------------------------------------------------------------------------------------  

   

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 
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نص االستماع  -أقاربي: الوحدة األوىل 
بعد استماع النص أجیب على األسئلة األتیة مث ٢١،  ٢٠الحظ الصور ص 

  
  ماذا طلبت أحالم إلى والدھا ؟

 ------------------------------------------------------------------------------------
  

  ھل نفذ الوالد طلب أحالم ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
  إلى من تحدث الوالد بالھاتف ؟

 ------------------------------------------------------------------------------------
  

كیف تعاونت أسرة أحالم في االستعداد للرحلة ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
ما األلعاب التي مارسھا أألطفال في البر؟

 ------------------------------------------------------------------------------------
  

ما الریاضة التي مارسھا والد أحالم وأخوه ؟
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
  متى عادت أألسرة من الرحلة ؟

-------------- ----------------------------------------------------------------------
  

في الرحلة ولم تجده ؟ ولماذا؟ ء الذي كنت تتمنى أن تراهيما الش
 ------------------------------------------------------------------------------------

  
  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الحظ الصور ص أ

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------

--------------

ما الش
 ------------------------------------------------------------------------------------



 األول :الفصل الدراسي 
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ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  جدتي

  حلوة البسمة
  من ریاض الحنان
  حولھا للسماع
  بھجة وانتفاع
  كلھ في العطاء
  من إلھ السماء
  حلوة البسمة

  )ب(ما يناسبه من العمود 

  

  سرور

  

  حدیقة

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

جدتي:النشيد أقاربي: الوحدة األوىل 

  
حلوة البسمة      جدتي جدتي 
من ریاض الحنان      جدتي روضة 
حولھا للسماع      كلنا نلتقي 

بھجة وانتفاع      في حكایاتھا 
كلھ في العطاء      أنفقت عمرھا 
من إلھ السماء      ترتجي أجرھا
حلوة البسمة      جدتي جدتي 

  
  
  

ما يناسبه من العمود ) أ(أصل من العمود 

  )ب(  )أ(

سرور  روضة

  تأمل  بھجة

حدیقة  ترتجي

  

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

 صلة الرحم

  :عن األسئلة  

وما : عمر .إّن الّرحم اسم لكّل مْن تْربطنا بھمصلة قْربى 
الّرحم تْعني زیارة األقارب ،والسؤال عْنھم ، وتفقّد أْحوالھْم ، ومساعدتھم 

  ما ر أْیك یا أبیأْن نخصص یْوًمانصل فیھ أْرحامنا؟
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  :) ب 
(  

  أحزان
  أرحام
  
  قریب

السؤال عنھم و تفقد 
  أحوالھم

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

صلة الرحمالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  

عن األسئلة  ب يأجالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
  

إّن الّرحم اسم لكّل مْن تْربطنا بھمصلة قْربى : ما مْعنى الّرحم یا أبي ؟األب 
الّرحم تْعني زیارة األقارب ،والسؤال عْنھم ، وتفقّد أْحوالھْم ، ومساعدتھم صلة : مْعنى صلة الّرحم ؟األب 

ما ر أْیك یا أبیأْن نخصص یْوًمانصل فیھ أْرحامنا؟: عمر .عْندالحاجة ، ومشاركتھْم أْفراحھْم و أْحزانھْم 
  .أي جمیل ،بارك هللا فیكیانّي ر: األب 
  :من النص ما یلي  استخرج  - ١

 

..........................  :القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ  
..........................  :الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

.......................... :كلمة منونة بتنوین الفتح  
.......................... :كلمة منونة بتنوین الضم  

.......................... :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :كلمة مختومة بالھاء المربوطة 

إن اإلسالم (جملة تشھ ھذه الجملة 
 )محبب

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

..........................  :مرادف الرحم  .٨

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من صل أ  - ٢
)ب (   )أ ( 

أحزان  -  رحمجمع   - ١
أرحام -  مرادف صلة الرحم – ٢

  یوم -  مفرد أقارب  - ٣
قریب -  مضاد أفراح – ٤

السؤال عنھم و تفقد  -  مفرد أیام  - ٥
أحوالھم

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

ما مْعنى الّرحم یا أبي ؟األب : سأل عمر والده 
مْعنى صلة الّرحم ؟األب 

عْندالحاجة ، ومشاركتھْم أْفراحھْم و أْحزانھْم 

١. 
كلمة تبدأ بـ  .٢

٣. 
٤. 

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٥
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٦
جملة تشھ ھذه الجملة  .٧



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  صلة الرحم

  :الكلمات لتكون مجال مفيدة 
  من  -المدرسة  

.........................................................................................  
  األرحام  -

.........................................................................................  
  أحوالھم

.........................................................................................  
============================================  

  :ما ميلى علي   

  

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

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

    

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 
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صلة الرحمالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 

  

الكلمات لتكون مجال مفيدة رتب أ:  األولالسؤال 
المدرسة    -یعود   –بصحبة  –والده  -عمر  – ١

.........................................................................................
-قربى    -صلة    -من    -بھم    -تربطنا   – ٢

......................................................................................
أحوالھم  -أنا    -أتفقد   -و    -أزور    -أقاربي – ٣

.........................................................................................
============================================

  

ما ميلى علي   اكتب : السؤال الثاني 
  
  

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

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

  

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

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

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

.........................................................................................
============================================

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

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

...............
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 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عذرا يا جدي

  :عن األسئلة  
عمر  معلمةرأى الْ .لْلقراءة  و االّطالع 

:  معلمةالْ .ال، ولكنّي نادم على ما فعْلت باألْمس
لقْد طلب إلّي جّدي أْن أْخفض صْوت التّْلفازفلْم أْفعْل؛ النشغالي بمتابعة بْرنامجي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :) ب 
  )ب 
  ترك

  حصص
  رحیم
  التلمیذ
  آسف

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 
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عذرا يا جديالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
لْلقراءة  و االّطالع ، التّالمیذ إلى مْكتبةاْلمْدرسة معلمةصحب الْ 

ال، ولكنّي نادم على ما فعْلت باألْمس: ھْل تشكو مْن شيٍء یا بنّي؟ عمر : 
لقْد طلب إلّي جّدي أْن أْخفض صْوت التّْلفازفلْم أْفعْل؛ النشغالي بمتابعة بْرنامجي : وماذا فعلت یا بنّي؟عمر 

  .فضل؛ غضبمنّياْلم
N==J==uá�kä^=ÎÿÈ=_€=î‡◊^=·€W= =

..............................  :القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.............................. :الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..............................  :كلمة بھا تنوین بالكسر  
.............................. :كلمة منونة بتنوین الفتح 
.............................. :كلمة منونة بتنوین الضم 

.............................. :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.............................. :كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

كلمة مختومة بالھاء المربوطة 
: 

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

.............................. ) :إنَّ (جملة تبدأ بـ  .٩
  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

ترك  -  جمع حصة  - ١
حصص -  مرادف نادم – ٢
رحیم -  مفرد التالمیذ  - ٣
التلمیذ -  مضاد صحب – ٤
آسف -  مرادف عطوف  - ٥

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

صحب الْ ، في حصة القراءة 
:  معلمةالْ .یْجلس حزینًا 

وماذا فعلت یا بنّي؟عمر 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢

٣. 
كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوین الضم  .٥

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨

٩



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عذرا يا جدي

  :الكلمات لتكون مجال مفيدة 
  التالمیذ  

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

.........................................................................................  
============================================  

  :  املثال
  )إن طاعة  الجد واجبة 

( ................................. )  
============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

عذرا يا جديالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 

  

الكلمات لتكون مجال مفيدة أرتب: السؤال األول 
  -المكتبة   –یصطحب   -إلى    -   معلمةال– ١

.........................................................................................
  عطوف  -حنون   -إن    -الجد  – ٢

.........................................................................................
============================================

املثالاكتب حماكي : السؤال الثاني 
إن طاعة  الجد واجبة ( طاعة  الجد واجبة    

( ................................. )األب رحیم              
============================================

عليما ميلى اكتب :  الثالثالسؤال 
  
  

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

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

    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

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

.........................................................................................
============================================

============================================

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

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

  

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمي مريضة

  :عن األسئلة
  ما بك یا ّمي ؟: قالْت أْحالم 

اتّصلْت أْحالم بأبیھا ، و أْخبرتْھ عْن حال أّمھاعاد اْلوالد مسرًعا واصطحب األّم إلى 
فّكرْت أْحالم أْن تْعمل مكان أّمھا في اْلمْطبخ ،لكنّھا تذّكرْت أّن والدتھا حذّرتْھا مْن دخول 

  .اْلمْطبخبمْفردھا ، فقّررْت أْن ترتّب اْلمْنزل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :)ب 
  )ب 
  تفرق
  المنازل
  تنظم
  االبن

  ضمتھا إلى صدرھا

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

أمي مريضةالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ :  السؤال األول
قالْت أْحالم .دخلْت أْحالم غْرفة أّمھا، فرأتْھا تْرقد على الّسریر

اتّصلْت أْحالم بأبیھا ، و أْخبرتْھ عْن حال أّمھاعاد اْلوالد مسرًعا واصطحب األّم إلى 
فّكرْت أْحالم أْن تْعمل مكان أّمھا في اْلمْطبخ ،لكنّھا تذّكرْت أّن والدتھا حذّرتْھا مْن دخول 

اْلمْطبخبمْفردھا ، فقّررْت أْن ترتّب اْلمْنزل
= =

N=-  من النص ما يلي  استخرج:  
..........................  :القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... :الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  :كلمة بھا تنوین بالكسر 
.......................... :كلمة منونة بتنوین الفتح 

.......................... :منونة بتنوین الضم  كلمة
.......................... :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 
.......................... :كلمة مختومة بالھاء المربوطة 

.......................... ) :إنَّ (جملة تبدأ بـ  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

تفرق  -  جمع المنزل  - ١
المنازل -  مرادف احتضنتھا – ٢

تنظم -  مفرد األبناء  - ٣
االبن -  مضاد تحلق – ٤
ضمتھا إلى صدرھا -  مرادف ترتب  - ٥

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

دخلْت أْحالم غْرفة أّمھا، فرأتْھا تْرقد على الّسریر
اتّصلْت أْحالم بأبیھا ، و أْخبرتْھ عْن حال أّمھاعاد اْلوالد مسرًعا واصطحب األّم إلى .أنا متْعبة قلیالً : األّم 

فّكرْت أْحالم أْن تْعمل مكان أّمھا في اْلمْطبخ ،لكنّھا تذّكرْت أّن والدتھا حذّرتْھا مْن دخول .الّطبیب

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢

كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة .٥

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨

٩. 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمي مريضة

  :الكلمات لتكون مجال مفيدة 
  اصطحب

.........................................................................................  
  -بترتیب  

.........................................................................................  
============================================  

  :املثال
(  

( .................................  
============================================  

  :علي

  

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

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

    

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

أمي مريضةالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  

الكلمات لتكون مجال مفيدة أرتب: السؤال األول 
اصطحب  -إلى    -الوالد    -األم    -الطبیب  – ١

.........................................................................................
بترتیب    - المنزل   -قامت   -أحالم  – ٢

.........................................................................................
============================================

  

املثالاكتب حماكي : السؤال الثاني 
) اللھم وفقني (    أدعو هللا أن یوفقني 
................................. )( أدعو هللا أن  یحفظ أبي و أمي 

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

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

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

  

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

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

.........................................................................................
============================================

أدعو هللا أن  یحفظ أبي و أمي 
============================================

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

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

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أمي مريضة

  )ب
  تفرق
  أقطع
  ھمت
  یھبط
  حزین
  قصیر

  ) :ب 

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

أمي مريضةالدرس/ أقاربي   : الوحدة األوىل 
  
  

  : أصل الكلمة بضدھا فیما یلي
ب(  )أ(

تفرق  طویل
أقطع  یطیر

ھمت  مسرور
یھبط  تكلم
حزین  أصل
قصیر  تحلق

  

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من  أصل  - ٢

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  :أصدقائي وجرياني 

  

  
  نشاطات التهيئة

------

------

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية
  : أكمل الخریطة التالیة

  

نشاطات التهيئة:  الوحدة الثانية

  :ألون مايلي 

من 
أصدقائي 

------

------
-

------

------

------

------

من 
جیراني 

------

-------

------

------

------

------

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

  أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

  أحب أصدقائي وجرياني

 أحب أصدقائي وجرياني

  :أصدقائي وجرياني 

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

أحب أصدقائي وجرياني
 

أحب أصدقائي وجرياني

  

أحب أصدقائي وجرياني

  

أحب أصدقائي وجرياني
 

أحب أصدقائي وجرياني

أحب أصدقائي وجرياني
 

أحب أصدقائي وجرياني
  

أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  .وحديث شريف يتحدثان علة األصدقاء واجلريان

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

    
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------- ------- 

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

  

وحديث شريف يتحدثان علة األصدقاء واجلريانأحبث أنا وأسرتي عن أيه من القرآن الكريم  

  :األية 

  

  

  

  

  

  

  

  :احلديث

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

  
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

------------------- ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- ---------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

أحبث أنا وأسرتي عن أيه من القرآن الكريم  

  

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

-------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  )اجلار والصديق 

  

  وداره كداري 

  يظل دوما جانبي 

  يف البيت وامللعب 

  يف عيشهم إخوانا

  بلطفه مقرب 

  أزوره يزورني

  )ب(ما يناسبه من العمود 

  )ب
  حسن تعاملھ
  باستمرار
  أساعده

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اجلار والصديق (النشيد :  الوحدة الثانية

  اجلار والصديق

  ألنه جواري  ----- أنا أحب جاري 

وداره كداري -------------أعينه يعينني 

يظل دوما جانبي  ----------- وكم أحب صاحبي 

يف البيت وامللعب -------------------- نبقى معنا يف حبنا 

يف عيشهم إخوانا------------------- ما  أسعد اجلريانا 

بلطفه مقرب  ------------فجارنا حمبب 

أزوره يزورني ----------- وصاحبي حيبني 

  

ما يناسبه من العمود ) أ(أصل من العمود 

  
ب(  )أ(

حسن تعاملھ  أعینھ
باستمرار  دومـًا
أساعده  لطفھ

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

نبقى معنا يف حبنا 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  الصديقان الدرس

  :عن األسئلة  
  دعا عّمار صدیقھ خالًدا لیْلعب معھ بقطاره اْلجدید ، وطلب إلیھ أْن یْمسكھ حتّى یْنتھي منْ 

  فتكسر وتفّككْت أْجزاؤه ، غضب عّمار
  ماذا فعْلت بلْعبتي ؟ أرمْیتھا على األْرض لتْكسرھا ؟

  . لقْد سقطْت مْن یدیعْن غْیر قصٍد ، و أْرجو أْن تسامحني

= =

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :)ب 
  )ب 

  
  

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
دعا عّمار صدیقھ خالًدا لیْلعب معھ بقطاره اْلجدید ، وطلب إلیھ أْن یْمسكھ حتّى یْنتھي منْ 

فتكسر وتفّككْت أْجزاؤه ، غضب عّمارلّكنھ سقط مْن یده .  تْركیب اْلقضبان 
ماذا فعْلت بلْعبتي ؟ أرمْیتھا على األْرض لتْكسرھا ؟:وراح یصرخ قائالً 

لقْد سقطْت مْن یدیعْن غْیر قصٍد ، و أْرجو أْن تسامحني: رّد خالد 

=Wمن النص ما يلي استخرج  - ١ =

..........................  :القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... :الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  :كلمة بھا تنوین بالكسر 
.......................... :كلمة منونة بتنوین الفتح 
.......................... :كلمة منونة بتنوین الضم 

.......................... :كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

..........................كلمة مختومة بالھاء المربوطة 

.......................... :كلمة بھا حرف مشدد
 ..........................
 ..........................
 ..........................

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 
  قصة  -  جمع تلمیذة

  تلمیذات -  مرادف أسف 
  القضبان -  مرادف تعمد 
  قصد -  مفرد قصص

  ندم -  مسار القطار مرادف

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثانية

دعا عّمار صدیقھ خالًدا لیْلعب معھ بقطاره اْلجدید ، وطلب إلیھ أْن یْمسكھ حتّى یْنتھي منْ 
تْركیب اْلقضبان 

وراح یصرخ قائالً 
رّد خالد 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوین الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨

: 
كلمة بھا حرف مشدد .٩

:مفرد  .١٠
 :مثنى  .١١
 :جمع  .١٢

جمع تلمیذة  - ١
مرادف أسف  – ٢
مرادف تعمد   - ٣
مفرد قصص– ٤
مرادف  - ٥



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  الصديقان الدرس

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

  

  أكمل اجلدول التايل

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثانية



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  الصديقان الدرس

  : العبارات بأداة االستفهام املناسبة

= =
  تصرخ یا عمار ؟...................  

  ي ؟كتاب.................  
============================================  

  :املثال  

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

============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الثانيةالوحدة 

  

العبارات بأداة االستفهام املناسبةأكمل : السؤال األول 

=F==^Ö_ª= J====^Ö_‹= J====‚Í`= J=== J===⁄‰E= =
...................   - ٢فعلت بلعبتي ؟ .................... 

.................   -  ٤تحب والدیك ؟..................   - ٣
============================================

  

املثال  اكتب حماكي : السؤال الثاني 
  أصدقاء  -صدیقان        -صدیق  

................  -................  -سیارة  
  ................ -................  -ولد     

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

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

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

    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة 

السؤال األول 

١ -  ....................
٣

============================================

============================================

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

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

  

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اجلار الصغري

  :عن األسئلة  
ھیّا ، : قالت األّم . مْذعوًرا ، لیْخبروالدتھ باألْمر 

 ) ٩٩٨( الّرقم ھو   : األّم .أّمي ، ال أْعرف رْقم ھاتفالّدفاع اْلمدنّي 
  .اتّصل عمر برجال اإلْطفاء، و أْبلغھْمعن اْلحریق ، وو صف لھْم عْنوان اْلمْنزل 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :) ب 
  )ب 
  خیر

  جیران
  إطفاء
  خائفا
  كثیرا

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اجلار الصغريالدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية
  

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
مْذعوًرا ، لیْخبروالدتھ باألْمر  شاھد عمر دخانًا كثیفًا یتصاعد مْنمْنزل جارھْم ، فأسرع

أّمي ، ال أْعرف رْقم ھاتفالّدفاع اْلمدنّي : عمر .أْبلْغ رجال الّدفاع اْلمدنّي 
اتّصل عمر برجال اإلْطفاء، و أْبلغھْمعن اْلحریق ، وو صف لھْم عْنوان اْلمْنزل 

  

  :من النص ما يلي  استخرج  - ١
  

..........................  : القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ  .١
.......................... : الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ  .

..........................  : كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣
.......................... : ..............................كلمة منونة بتنوین الفتح 
.......................... ..............................: كلمة منونة بتنوین الضم 

.......................... : ..............................كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... : ..............................كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

.......................... : ..............................المربوطة كلمة مختومة بالھاء 
.......................... : .......................كلمة بھا حرف مشدد

.......................... .......................مفرد  .١٠
.......................... .......................مثنى  .١١
.......................... .......................جمع  .١٢
.......................... رقم ھاتف الدفاع المدني .١٣

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

خیر  -  جمع جار  - ١
جیران -  مرادف كثیفا  – ٢
إطفاء  -  مرادف مذعورا   - ٣
خائفا -  مضاد مكروه – ٤
كثیرا -  مرادف إخماد   - ٥

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثانية

شاھد عمر دخانًا كثیفًا یتصاعد مْنمْنزل جارھْم ، فأسرع
أْبلْغ رجال الّدفاع اْلمدنّي 

اتّصل عمر برجال اإلْطفاء، و أْبلغھْمعن اْلحریق ، وو صف لھْم عْنوان اْلمْنزل 

٢.
٣

كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوین الضم  .٥

كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء  .٨

كلمة بھا حرف مشدد .٩

١
٢
٣
٤
٥



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اجلار الصغري

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اجلار الصغريالدرس:/أصدقائي وجرياني : الوحدة الثانية 

  

  :أكمل اجلدول التايل 

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثانية 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اجلار الصغري

  عن األسئلة اآلتية

  : العبارات بأداة االستفهام املناسبة

= =

  ؟ أخمد رجال اإلطفاء الحریق بسرعة
  ؟ شكر صاحب المنزل عمر 

============================================  

  :  املثال
  ................  

  ................  -حریق  
============================================  

  :علي

  

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

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

    

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اجلار الصغريالدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

عن األسئلة اآلتيةأجيبباهللا و  استعن 
  

العبارات بأداة االستفهام املناسبةأكمل : السؤال األول 

=F==^Ö_ª= J====^Ö_‹= J==‚‹=== J=== J===⁄‰E= =
  ؟ شاھد عمر....................  - ١

أخمد رجال اإلطفاء الحریق بسرعة...................   - ٢
شكر صاحب المنزل عمر ..................   - ٣

  ؟ أخمد الحریق.................   - ٤
============================================

املثالحماكي اجلمع  اكتب : السؤال الثاني 
  - منزل      -  ٢                  أصدقاء  -صدیق  -  

حریق   – ٤رجال                        -................   
============================================

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

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

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

  

  

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

  

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

  

..................
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  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثانية

السؤال األول 

============================================

١ 
٣ -    ................

============================================

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

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  التعبريالدرس

  )فعلية مجلة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

الدرس:/أصدقائي وجرياني :  الوحدة الثانية

  

مجلة(أعرب عن هذه الصورة جبملة تبدأ بفعل 
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......................................

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

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

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

......................................
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......................................
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......................................
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......................................
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  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

  

  



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  
    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

  ب وطني

  :ألون مايلي 

  

  

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

ب وطنيأح:  الوحدة الثالثة



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  مع صورة توضح  هذه املدينة

  الصورة

  

  

  

  

  

  

  نص االستماع

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

  أحب وطني:  الوحدة الثالثة

مع صورة توضح  هذه املدينة اذكر أمساء مدن من مدن بالدي

  

الصورة  املدينة

    

    

    

    

    

    

نص االستماع -أحب وطني :  الوحدة الثالثة

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

اذكر أمساء مدن من مدن بالدي



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

فني يباملؤسس طيب اهللا ثراه حىت خادم احلرمني الشر

  الصورة

  النشيد  وطن اخلري

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

باملؤسس طيب اهللا ثراه حىت خادم احلرمني الشربداية هم  بالديلوك 

  عبداهللا حفظه اهللامللك

  

الصورة  امللك

    

    

    

    

    

النشيد  وطن اخلري -أحب وطني    :  الوحدة الثالثة

  رأ النشيدثم أنشدهاق

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

لوك أمجع صورا مل



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  أرض اخلري

  بصحاريه 

  كي حنميه

  يا أحبالبي

  فوق ثراه

  

  )ب(ما يناسبه من العمود 

  )ب(

  ترابه

  نلعب

  يدق

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

  عند الفجر---- أصحو دوما 

أرض اخلري--------------ألرى وطني 

  ما أحاله ------------ ما أحاله 

بصحاريه ----------------- مشس تشرق 

كي حنميه----------------خيفق قلب 

  ما أغاله ------------ ما أغاله 

يا أحبالبي-------------- يا أصحابي 

فوق ثراه------------------- هيا منرح 

  أنا أهواه-------------- أما أهواه 

  

ما يناسبه من العمود ) أ(أصل من العمود 

  )أ(

  خيفق

  منرح

  ثراه

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  بطاقة تهنئة

  :عن األسئلة
سیْبقْون ھناك : اْنتقل جیران حازم من جّدة إلى الّدّمام ، وبْعد زمٍن سألحازم أباه، متى سیعود عادل،و أسرتھ؟األب 

ھذا شعور طیّب یا بنّي ، و : األب .اْشتْقت إلْیھ
  .شْكًرا ، یا أبي سّھْلت لي األْمر 

= =

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :) ب 
  )ب 

  یكتب لھ باستمرار
  منطقة -
  أسر  -

  مكان عمل
  یحادث عبر الھاتف

  بطاقة تهنئة

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

بطاقة تهنئة –أحب وطني:  الوحدة الثالثة

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
اْنتقل جیران حازم من جّدة إلى الّدّمام ، وبْعد زمٍن سألحازم أباه، متى سیعود عادل،و أسرتھ؟األب 

اْشتْقت إلْیھ أرید أْن أھاتف صدیقي ، فقدْ : حازم .حْیث مقّر عمل والده اْلجدید 
شْكًرا ، یا أبي سّھْلت لي األْمر : حازم .سْوف أساعدككْي تتواصل معھ عْبر البرید اإللكتروني 

=Wمن النص ما يلي استخرج  - ١ =

..........................  :  القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... :  الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  :  كلمة بھا تنوین بالكسر 
.......................... :  كلمة منونة بتنوین الفتح 
.......................... :  كلمة منونة بتنوین الضم 

.......................... :  كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... :  كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

..........................:  كلمة مختومة بالھاء المربوطة 
.......................... :  كلمة بھا حرف مشدد

.......................... مفرد  
.......................... مثنى  
.......................... جمع  

.......................... :  مدینة من مدن المملكة 

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

یكتب لھ باستمرار  -  مرادف مقر عمل    -  
 -  یتواصل معھ مرادف  – ٢
-  یھاتف مرادف   - ٣

مكان عمل -  مفرد مناطق – ٤
یحادث عبر الھاتف -  جمع أسرة   - 

  

بطاقة تهنئة –أحب وطني:  الوحدة الثالثة

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

اْنتقل جیران حازم من جّدة إلى الّدّمام ، وبْعد زمٍن سألحازم أباه، متى سیعود عادل،و أسرتھ؟األب 
حْیث مقّر عمل والده اْلجدید 

سْوف أساعدككْي تتواصل معھ عْبر البرید اإللكتروني 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوین الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨
كلمة بھا حرف مشدد .٩

مفرد   .١٠
مثنى   .١١
جمع   .١٢
مدینة من مدن المملكة  .١٣

١ 

٥ 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  :العبارات بأداة االستفهام املناسبة 

  
  ؟ أعجب األب بتصرف حازم 

  
============================================  

  
  عناوین  -     ..............

============================================  

  :علي

  

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

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

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

    

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

العبارات بأداة االستفهام املناسبة أكمل : السؤال األول 

=F===‚Í`= J===^Ö_‹=== J===⁄‰E= =
  ؟ ترید أن تكتب ....................  - ١

أعجب األب بتصرف حازم ...................   - ٢
  ؟  سافر عادل ..................   - ٣

============================================

  :  املفرد  اكتب : السؤال الثاني 
.............. - ٢أصدقاء                      -     .............

  أعوام  -................    - ٣
============================================

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  
  

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

  

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

السؤال األول 

============================================

١ - .............

============================================

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

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

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

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

مدينتان مقدستان

  :عن األسئلة  
  أْحالم ھذا اْلمْوضوع إلى أْحالم أْن تشارك في صحیفةاْلحائط ، فكتبتْ 

  :مّكة اْلمكّرمة واْلمدینة اْلمنّورة 
  فأما مّكة فھي اْلبلد األمین ، ولد فیھا الّرسول صلّىا� علْیھ و سلّم ،

  ومْنھا بدأت الّدْعوة إلى اإلسالم ، وفي مّكةأیضا اْلمسجد اْلحرام واْلكْعبة اْلمشّرفة قْبلة
  عرفات، ومنى، ومْزدلفة

  .الّتي یفد اْلحّجاج إلیھا كّل عاٍم ألداء منا سك اْلحّج 

  
.......................... :  
........................ 

................ :  
.............................. : 
.............................. : 

.............................. : 

.............................. : 
.............................. : 

....................... : 
 
 
 

  :) ب 
  )ب 
  أماكن  
  یقدم -
  المطھرة  
  ولد -  

  عبادات الحج و أعمالھ

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

مدينتان مقدستانالدرس –أحب وطني: الوحدة الثالثة 

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
إلى أْحالم أْن تشارك في صحیفةاْلحائط ، فكتبتْ  معلمة

مّكة اْلمكّرمة واْلمدینة اْلمنّورة :في وطني مدینتان مقّدستان ھما 
فأما مّكة فھي اْلبلد األمین ، ولد فیھا الّرسول صلّىا� علْیھ و سلّم ،

ومْنھا بدأت الّدْعوة إلى اإلسالم ، وفي مّكةأیضا اْلمسجد اْلحرام واْلكْعبة اْلمشّرفة قْبلة
عرفات، ومنى، ومْزدلفة: وفیھا اْلمشاعر اْلمقّدسة .اْلمسلمینفي صالتھْم 

الّتي یفد اْلحّجاج إلیھا كّل عاٍم ألداء منا سك اْلحّج 

  :من النص ما يلي  استخرج  - ١
: ..........................القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ  .١

........................: الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ  .٢
: ................كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣

: ..............................كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
: ..............................كلمة منونة بتنوین الضم  .٥

: ..............................كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
: ..............................اء المفتوحة كلمة مختومة بالت .٧
: ..............................كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨

: .......................كلمة بھا حرف مشدد .٩
 ..........................مفرد  .١٠
 ..........................مثنى  .١١
 ..........................جمع  .١٢

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

  -  المقدسةمرادف   - ١
-  مناسك الحجمرادف  – ٢

  -  مشاعر مرادف   - ٣
  یفد مفرد  – ٤

عبادات الحج و أعمالھ -  مضاد توفي   

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

 الوحدة الثالثة 

معلمةطلبت الْ 
في وطني مدینتان مقّدستان ھما 

فأما مّكة فھي اْلبلد األمین ، ولد فیھا الّرسول صلّىا� علْیھ و سلّم ،
ومْنھا بدأت الّدْعوة إلى اإلسالم ، وفي مّكةأیضا اْلمسجد اْلحرام واْلكْعبة اْلمشّرفة قْبلة

اْلمسلمینفي صالتھْم 

٦
٧
٨

٥ -  



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  مدينتان مقدستان

  :أرتب الكلمات ألكون مجال 
  )الحرام 

................................................................................  
  )المنورة  

................................................................................  
============================================  

  :   املثال 
  یفدون -  

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

........................  
============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

مدينتان مقدستان –الدرس  – أحب وطني:  لوحدة الثالثة

أرتب الكلمات ألكون مجال : السؤال األول 
الحرام   -مكة    -المسجد    -في    -المكرمة  ( 

................................................................................
المنورة    -المدینة    -المسجد    - في    -النبوي  ( 

................................................................................
============================================

املثال اكتب حماكي : السؤال الثاني 
      یفدان  -      یفد– ١

........................ -    ................. -    یلعب 
........................ -    یذاكران  -  ..................

============================================

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

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

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

    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

لوحدة الثالثةا

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

................................................................................
============================================

٢ – 
٣ - ..................

============================================

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

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

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  علم بالدي

  :عن األسئلة
اْلمْملكة اْلعربیّة الّسعودیّة لیشارك في مْعرض الیْوماْلوطنّي 

فعلم بالدي ! ال یْمكن أْن أغیّر لْون اْلعلم یا مھنّد
ر صوًرا ألْعالم دول اْلخلیج اْلعربّي ،وطلب 

عرْفتھ بلْونھ : كْیف عرْفتھ یا مھّند ؟رّد مھنّد 
  .لْو تغیّر لْونھ لما عرْفتھ 

= =

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :) ب 
  )ب 
  أحافظ  
  دولة -
  دل علي  
  أعالم -
  أفتخر -

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

علم بالدي –الدرس  – أحب وطني:  لوحدة الثالثةا

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
اْلمْملكة اْلعربیّة الّسعودیّة لیشارك في مْعرض الیْوماْلوطنّي سمعلم ْنظران إلى عمر وھو یرْ 

ال یْمكن أْن أغیّر لْون اْلعلم یا مھنّد: لماذا ال تلّون اْلعلم باللّْون األصفر ؟ عمر : 
ر صوًرا ألْعالم دول اْلخلیج اْلعربّي ،وطلب فّكر عمر قلیالً، ثّم أْحض.ولكنّي أحّب اللّْون األصفر 

كْیف عرْفتھ یا مھّند ؟رّد مھنّد : قال عمر .إلى مھنٍّد أْن یشیر إلى علم اْلمْملكة ، فأشار إلْیھ بسْرعٍة 
لْو تغیّر لْونھ لما عرْفتھ ! أرأْیت یا مھنّد: قال عمر .األْخضر

N=- استخرج من النص ما يليW= =

..........................  : القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... : الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  : كلمة بھا تنوین بالكسر 
.......................... : كلمة منونة بتنوین الفتح 
.......................... : كلمة منونة بتنوین الضم 

.......................... : كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... : كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

.......................... : كلمة مختومة بالھاء المربوطة 
.......................... : كلمة بھا حرف مشدد

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

.......................... : كلمة تكتب على علم بالدي 

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
ب )                                       ( أ ( 

  -  أشار مرادف   - ١
-  أعتز مرادف  – ٢

  -  جمع علم   - ٣
-  دول مفرد  – ٤
-  أغیر مضاد   - ٥

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

ْنظران إلى عمر وھو یرْ جلس مھنّد مع أْحالم ی
: قال مھنّد .في مْدرستھ 
ولكنّي أحّب اللّْون األصفر : مھّند .لْونھأْخضر

إلى مھنٍّد أْن یشیر إلى علم اْلمْملكة ، فأشار إلْیھ بسْرعٍة 

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوین الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨
كلمة بھا حرف مشدد .٩

 مفرد  .١٠
 مثنى  .١١
 جمع  .١٢
كلمة تكتب على علم بالدي  .١٣



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  علم بالدي

  :  ك عنتال  لتنهى صديق
................................................................................  

................................................................................  
============================================  

  :املثال    
  .التالمیذ یلعبون  بالكرة 

  .النشید الوطني ............... 
.............................................  
============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

علم بالدي –الدرس  – أحب وطني:  لوحدة الثالثةا

ال  لتنهى صديق ياستخدم: السؤال األول 
.................................................................................قطف أزھار الحدیقة 

................................................................................الكتابة على حائط الفصل 
============================================

  

املثال    ي اكتب حماك: السؤال الثاني 
التالمیذ یلعبون  بالكرة  - یلعب التالمیذ بالكرة              – ١

............... التالمیذ  -ینشد التالمیذ النشید الوطني  
.............................................التالمیذ  -   معلمةیستمع التالمیذ لكالم ال

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

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

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

    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

قطف أزھار الحدیقة 
الكتابة على حائط الفصل 

============================================

ینشد التالمیذ النشید الوطني  – ٢
یستمع التالمیذ لكالم ال– ٣

============================================

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

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

  

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اليوم الوطني

  :عن األسئلة
ضا شارك فیھالتّالمیذ بصوٍر لمعالم 

بدأ اْلحْفل بآیاٍت من اْلقرآن اْلكریم، ثّم أْنشدالتّالمیذ نشید 
ثّم أْلقى عمر كلمةً . ْبقى زینة األْوطان 

وطني وطن اْلخیر واْلعطاء ، فیھ ولْدتعلى أْرضھ تربّْیت ، مْن حقّھ علْینا أْن 
ا قوی�ا   .نعّمرھبسواعدنا ونْفدیھ بأْرواحنا و أْن نْبذل لھ كلّغاٍل لیعیش حر�

= =

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :) ب 
  )ب )                                       ( 
  شجعھم  -  
  ألقى السالم -  

  أیدینا  -  
  فرحت و احتفلت  -  

  أماكن مھمة -  

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اليوم الوطني –الدرس  – أحب وطني:  الوحدة الثالثة

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
ضا شارك فیھالتّالمیذ بصوٍر لمعالم رفأقامْت حْفالً ومع السعودیة اْحتفت اْلمْدرسة باْلیْوم اْلوطنّي لْلمْملكة اْلعربیّة

بدأ اْلحْفل بآیاٍت من اْلقرآن اْلكریم، ثّم أْنشدالتّالمیذ نشید . اْلوطن ، ولْوحاٍت كتبوا علْیھاعبارات حّبٍ و شْكٍر لْلوطن
ْبقى زینة األْوطان واْلعمل بجّدٍ وعْزٍم ؛ لیثّھْم على حّب اْلوطن ،التّالمیذ، وح
وطني وطن اْلخیر واْلعطاء ، فیھ ولْدتعلى أْرضھ تربّْیت ، مْن حقّھ علْینا أْن : قالفیھا 

ا قوی�ا نعّمرھبسواعدنا ونْفدیھ بأْرواحنا و أْن نْبذل لھ كلّغاٍل لیعیش حر�

=:من النص ما يلي  استخرج  - ١ =

..........................  : القمریة ) ال (كلمة تبدأ بـ 
.......................... : الشمسیة ) ال (كلمة تبدأ بـ 

..........................  : كلمة بھا تنوین بالكسر 
.......................... : كلمة منونة بتنوین الفتح 
.......................... : كلمة منونة بتنوین الضم 

.......................... : كلمة مختومة بالتاء المربوطة 
.......................... : كلمة مختومة بالتاء المفتوحة 

.......................... : كلمة مختومة بالھاء المربوطة 
.......................... : كلمة بھا حرف مشدد

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

.......................... : جملة تبدا بفعل  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
)                                       ( أ ( 

      معالم مرادف   -  ١
      سواعدنا مرادف  – ٢

      مرادف حثھم  - ٣
      مرادف حیا – ٤

      مرادف احتفت  ٥

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثالثة

اْحتفت اْلمْدرسة باْلیْوم اْلوطنّي لْلمْملكة اْلعربیّة
اْلوطن ، ولْوحاٍت كتبوا علْیھاعبارات حّبٍ و شْكٍر لْلوطن

التّالمیذ، وحقائدةحّیا الْ .اْلوطن 
قالفیھا  الوطنعْن حّب 

ا قوی�ا نعّمرھبسواعدنا ونْفدیھ بأْرواحنا و أْن نْبذل لھ كلّغاٍل لیعیش حر�

كلمة تبدأ بـ  .١
كلمة تبدأ بـ  .٢
كلمة بھا تنوین بالكسر  .٣
كلمة منونة بتنوین الفتح  .٤
كلمة منونة بتنوین الضم  .٥
كلمة مختومة بالتاء المربوطة  .٦
كلمة مختومة بالتاء المفتوحة  .٧
كلمة مختومة بالھاء المربوطة  .٨
كلمة بھا حرف مشدد .٩

 مفرد  .١٠
 مثنى  .١١
 جمع  .١٢
جملة تبدا بفعل   .١٣



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اليوم الوطني

  أكمل اجلدول على غرار السطر األول

  مع واو اجلماعة

  یشاركون

  

  

  

  

  

  

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اليوم الوطني –الدرس  – أحب وطني:  الوحدة الثالثة

  

أكمل اجلدول على غرار السطر األول

  مع ألف ألثنني  

  یشاركان  

    

  

    

  

    

    

  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثالثة

  الفعل

  یشارك

  یساعد

  یكتب

  یرفرف

  یذاكر

  یصلي

  یستخدم



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  اليوم الوطني

  :   لتنفي اجلمل
............................................................................  
............................................................................  

============================================  

    :  
  أنت تذاكرین دروسك باھتمام

  والدیك............... 
.........................................  
============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

اليوم الوطني –الدرس  – أحب وطني:  الوحدة الثالثة

لتنفي اجلملال   ياستخدم: السؤال األول 
................................................. أتكلم في أثناء قراءة القرآن  
................................................ أنشد النشید الوطني بتكاسل 

============================================

  

    املثالاكتب حماكي : السؤال الثاني 
أنت تذاكرین دروسك باھتمام -              أنت تذاكر دروسك باھتمام

............... أنت  -أنت  تطیع والدیك                         –
.........................................أنت  -أنت تحافظ على أداء الصالة            

============================================

  

عليما ميلى اكتب : الثالث السؤال 
  

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

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

    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

الوحدة الثالثة

أتكلم في أثناء قراءة القرآن  
أنشد النشید الوطني بتكاسل 

============================================

أنت تذاكر دروسك باھتمام– ١
٢ –

أنت تحافظ على أداء الصالة            – ٣
============================================

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

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

  

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  نشاطات التهيئة

 لنباتات وأكتب أمسائها
ً
  أمجع صورا

  الصورة

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

نشاطات التهيئة  -  نباتات :  الوحدة الرابعة
  

 لنباتات وأكتب أمسائها
ً
أمجع صورا

الصورة  اسم النبات

    

    

    

    

    

    

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  نشاطات التهيئة

  وأسرتي عن أیھ وحدیث یتحدثان عن النیاتات وذراعتھا وفوائدھا

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

    

 -----------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ 

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

نشاطات التهيئة  -  نباتات :  الوحدة الرابعة
  

وأسرتي عن أیھ وحدیث یتحدثان عن النیاتات وذراعتھا وفوائدھاأبحث انا 
  

  : األية

  

  

  

  

  

  

  

  :احلديث

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

  

 -------------------- -----------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ----------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

------------------- ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

أبحث انا 

 --------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------

-------------------
 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  ھیا نزرع

  )ب(

  معناها

  نقوم على خدمتها لتكرب

  نسقي

  مكانا ال تصله الشمس

  يفتخر

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

ھیا نزرع –النشید   -نباتات :  الوحدة الرابعة
  أنشد بصوت جمیل

  ھیا نزرع
  صاحت سلمى یا أطفال

  قوموا واجتمعوا في الحال
  ھیا قالت نحفر حفرة 

  ولنزرع في أرضي شجرة 
  ال ننساھا بل نزرعھا 
  نروي تربتھا بالماء 

  وغدا تكبر ھذه الشجرة 
  تبقى معنا صیف شتاء 
  تعطي زھرا تعطي تمرا 

  تھدي ظال لألصحاب
  تبقى ذكرى لألحباب
  تبقى أمال طول الزمن

  وبھا  یزھو دوما وطني
  

(ما یناسبھ من العمود ) ا(اصل من العمود 

معناها  الكلمة

نقوم على خدمتها لتكرب  يزهو

نسقي  ظال

مكانا ال تصله الشمس  نروي

يفتخر  نرعاها
  
  
  
  

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  رحلة حبة قمح

  :عن األسئلة  
  أنا حبّة قْمحٍ صْفراء ، ناعمة اْلمْلمس ، یْبذرني اْلفالّح فیاألْرض ، ویغّطیني بالتّراب ، یسقیني
  ،ثّم یْنمو ساقي لیشّق طریقھ إلى سْطح األْرض ویْزداد طولي ، وتتفّرع

  أْمأل اْلحقول بسنابلي الّتي تْبقى تْحت أشعّة الّشْمس
 لتجّف وتصبح صْفراء ذھبیّةً وبْعد اْلحصاد تْحمل حبّات اْلقْمح إلى اْلمْطحنة، فتْطحن

  .ْلخبّاز لیصنع مْنھا اْلعجین ثمیْدخلھا اْلفْرن لتصیر خْبًزا أو كْعًكا شھی�ا

= =

................ :  
.................. :  
  
.................... :  

  (:  
  )ب )                                       ( 

  خشن  -  
  یقل -  
  یزرع  -  
  سنبلة  -  

  تصبح یابسة -  

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

رحلة حبة قمح –الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة
  

عن األسئلة  أجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
أنا حبّة قْمحٍ صْفراء ، ناعمة اْلمْلمس ، یْبذرني اْلفالّح فیاألْرض ، ویغّطیني بالتّراب ، یسقیني

،ثّم یْنمو ساقي لیشّق طریقھ إلى سْطح األْرض ویْزداد طولي ، وتتفّرعاْلماء فتْنمو جذوري 
أْمأل اْلحقول بسنابلي الّتي تْبقى تْحت أشعّة الّشْمس. أْوراقي اْلخضراء وتْكبر 

لتجّف وتصبح صْفراء ذھبیّةً وبْعد اْلحصاد تْحمل حبّات اْلقْمح إلى اْلمْطحنة، فتْطحن
ْلخبّاز لیصنع مْنھا اْلعجین ثمیْدخلھا اْلفْرن لتصیر خْبًزا أو كْعًكا شھی�التصبح دقیقًا، ثّم یأْخذھا ا

= =

N=-  من النص ما يلي استخرجW= =

: ................ بھا مد باأللف كلمة  – ١
: ..................بالفتحكلمة بھا تنوین  – ٢

  : .............  بھا مد بالیاء كلمة  – ٣
: .................... بالواومد كلمة بھا  – ٤

  

 ب( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
)                                       ( أ ( 

      یبذرمرادف   -  ١
      تجف مرادف  – ٢
      مضاد ناعم   - ٣
      مضاد یزداد – ٤

      مفرد سنابل  ٥

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

أنا حبّة قْمحٍ صْفراء ، ناعمة اْلمْلمس ، یْبذرني اْلفالّح فیاألْرض ، ویغّطیني بالتّراب ، یسقیني
اْلماء فتْنمو جذوري 

أْوراقي اْلخضراء وتْكبر 
لتجّف وتصبح صْفراء ذھبیّةً وبْعد اْلحصاد تْحمل حبّات اْلقْمح إلى اْلمْطحنة، فتْطحن

لتصبح دقیقًا، ثّم یأْخذھا ا



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  رحلة حبة قمح

  :   اجلمل
  أتناول طعام اإلفطار

.....................................................  
============================================  

  :    اجلمل اآلتية بوضع األرقام
  یحصد الفالح القمح و یحملھ إلى المطحنة لتصبح دقیقا

  یبذر الفالح الحبوب في األرض و یغطیھا و یسقیھا
  لیصیر خبزا شھیا
  ینمو القمح  و یمأل الحقول بالسنابل الصفراء الذھبیة

============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

رحلة حبة قمح –الدرس -نباتات :  الرابعة الوحدة

  

اجلمل مثلرتبط بني استخدم : السؤال األول 
أتناول طعام اإلفطار  -  صل عندما أستیقظ من النوم أتوضأ و أ

................................................................................................
============================================

  

اجلمل اآلتية بوضع األرقامأرتب: السؤال الثاني 
یحصد الفالح القمح و یحملھ إلى المطحنة لتصبح دقیقا  -(   ) 

یبذر الفالح الحبوب في األرض و یغطیھا و یسقیھا  -(   ) 
لیصیر خبزا شھیایصنع الخباز العجین ثم یدخلھ الفرن   -(   ) 
ینمو القمح  و یمأل الحقول بالسنابل الصفراء الذھبیة  -(   ) 

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

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

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

  
    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

عندما أستیقظ من النوم أتوضأ و أ
.......................

============================================

 (   )

 (   )
 (   )

============================================

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

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

  

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عمر يزرع و يتعلم

  عن األسئلة اآلتية

  :عن األسئلة
  .طلب إلى جّده أْن یعلّمھالّزراعة 

  .سأْزرع اْلجزر ؛ألنّني أحّب عصیره 
  .حفر الجّد األْرض ، ونثرعمر اْلبذور ، وغّطاھا بالتّراب ،ثّم رّش علْیھا اْلماء 

 .أخذ عمر یْبحث عن اْلجزر بْین األْوراق فلْم یجْده 
  .ظّن عمر أنّھ لْم یْنجْح في زراعتھ ،فوقف أمام جّده مْندھشا
  !لماذا ال تْقتلع األْوراق ،فربّما تجد اْلجزر 

  .أشكرك یا جّدي 
  .وال یْظھر مْنھ إالّ أْوراقھ 

  
  : ..................كلمة بھا تنوین بالفتح

  : ....................كلمة بھا مد  بالواو 

  :) ب 
  )ب )                                       ( 

  ینتزع  -  
  بذرة -  
  رمى  -  
  یصغر -  

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

عمر يزرع و يتعلم -الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة

  

عن األسئلة اآلتيةأجيبباهللا و  استعن 
  

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
طلب إلى جّده أْن یعلّمھالّزراعة .اإلجازة زار عمر جّده ، و أْعجبھ مْنظراألشجار اْلمثْمرة 

سأْزرع اْلجزر ؛ألنّني أحّب عصیره : تْزرع یا عمر ؟عمرماذا تحبّ : 
حفر الجّد األْرض ، ونثرعمر اْلبذور ، وغّطاھا بالتّراب ،ثّم رّش علْیھا اْلماء 

أخذ عمر یْبحث عن اْلجزر بْین األْوراق فلْم یجْده . وظھرْت أْوراقاْلجزر ، 
ظّن عمر أنّھ لْم یْنجْح في زراعتھ ،فوقف أمام جّده مْندھشا

لماذا ال تْقتلع األْوراق ،فربّما تجد اْلجزر : تبسم اْلجّد وقال 
أشكرك یا جّدي : عمر .فأْخرج جزرةً ، شّد عمر بْعض األْوراق 

وال یْظھر مْنھ إالّ أْوراقھ ، اآلن تعلّْمت أّن اْلجزر یْنمو تْحت التّراب 
= =

  :من النص ما يلي  استخرج  - ١
كلمة بھا تنوین بالفتح – ٢: ................  كلمة بھا مد باأللف  

كلمة بھا مد  بالواو  – ٤: ............. كلمة بھا مد بالیاء   

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
)                                       ( أ ( 

      نثر مرادف   -  ١
      یقتلع مرادف  – ٢
      ینمومضاد   - ٣
      بذور مفرد  - ٤

    

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

اإلجازة زار عمر جّده ، و أْعجبھ مْنظراألشجار اْلمثْمرة في 
: اْلجّد 

حفر الجّد األْرض ، ونثرعمر اْلبذور ، وغّطاھا بالتّراب ،ثّم رّش علْیھا اْلماء 
، مّرت األیام 

شّد عمر بْعض األْوراق 
اآلن تعلّْمت أّن اْلجزر یْنمو تْحت التّراب 

كلمة بھا مد باأللف   – ١
كلمة بھا مد بالیاء    – ٣

  



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  عمر يزرع و يتعلم

  :   الفراغات بكلمات من القائمة

E= =
.......................  
............................  

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

============================================  

  :     )ف ( اجلملتني باستخدام حرف 
  قمت مسرعا ألداء الصالة في المسجد

============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

عمر يزرع و يتعلم -الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة

الفراغات بكلمات من القائمةأكمل السؤال األول 

=F==Ñv^Ë= J====ÓÑv^Ë= J====„_·nd= J====„_k·ndE
.......................اشتریت قلمان   - ١
............................معي كتاب  – ٢

.......................أعطتني أمي تفاحتان  – ٣
.......................غابت الیوم تلمیذة  – ٤

============================================

  

اجلملتني باستخدام حرف  ياربط: السؤال الثاني 
قمت مسرعا ألداء الصالة في المسجد............. سمعت األذان   –

============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 
  

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

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

    

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

============================================

السؤال الثاني 
١ –

============================================

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

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

  

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



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  من أنا ؟

  :عن األسئلة
ذھبْت .إلى كّل تْلمیذٍة أْن تْختار شجرةً تتحّدثعْنھا أمام زمیالتھا 

في صباح الیْوم التّالي .أْحالم إلى اْلمْكتبة ،و أخذْت تْقرأ اْلكتب ؛لتْجمع مْعلوماٍت عن اْلّشجرة الّتي اْختارتْھا 
، ذكر اْسمي في اْلقرآن اْلكریم  أنا شجرة مباركة

مْنظري جمیل ، رأْسي یْعلوه تاج من الّسعف 
ومفیدة لْلجسم ،یحبّھا ، ثماري لذیذة الّطْعم 

كما استْخدم سعفي ،اْستْخدمھ اإلْنسان قدیًما في اْلبناء ، و صناعة اْلقوارب 
  فمْن أكون ؟

= =

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

  :) ب 
  )ب (              

  رقیق  -  
  أشجار -  

  أوراق النخل  -  
  ساق -  

    

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

من أنا ؟ –الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة
  

عن األسئلةأجيبالنص ثم اقرأ : السؤال األول 
إلى كّل تْلمیذٍة أْن تْختار شجرةً تتحّدثعْنھا أمام زمیالتھا  معلمةطلبت الْ .بمناسبة أْسبوع الّشجرة 

أْحالم إلى اْلمْكتبة ،و أخذْت تْقرأ اْلكتب ؛لتْجمع مْعلوماٍت عن اْلّشجرة الّتي اْختارتْھا 
أنا شجرة مباركة:وقفْت أْحالم أمام زمیالتھا ، وھي تْلبس ثْوبًاأْخضر وقالْت 

مْنظري جمیل ، رأْسي یْعلوه تاج من الّسعف .و ْكل ثمري ، ، و أْوصى الّرسول صلّىا� علْیھ و سلّم بغرسي 
ثماري لذیذة الّطْعم .تشّدني إلى األْرض جذور مْمتّدة قویّة .األْخضر ،وجْذعي سمیك 

اْستْخدمھ اإلْنسان قدیًما في اْلبناء ، و صناعة اْلقوارب ، عي قوي 
فمْن أكون ؟. أنا نْعمة مْن نعم هللا .في صناعة السالل 

  

N=-  من النص ما يلي استخرجW= =

...............................    : كلمة بھا مد باأللف  
...............................    : كلمة بھا تنوین بالكسر 

...............................    : كلمة بھا مد بالیاء   
...............................    : كلمة بھا مد  بالواو 

  

ب ( مبا يناسب من ) أ ( من أصل  - ٢
             )                          أ ( 

      السعف مرادف   - ١
      جذع مرادف  – ٢

      سمیك مضاد   - ٣
      جمع شجرة – ٤

  

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

بمناسبة أْسبوع الّشجرة 
أْحالم إلى اْلمْكتبة ،و أخذْت تْقرأ اْلكتب ؛لتْجمع مْعلوماٍت عن اْلّشجرة الّتي اْختارتْھا 

وقفْت أْحالم أمام زمیالتھا ، وھي تْلبس ثْوبًاأْخضر وقالْت 
، و أْوصى الّرسول صلّىا� علْیھ و سلّم بغرسي 

األْخضر ،وجْذعي سمیك 
عي قوي جذْ .الصغار واْلكبار 

كلمة بھا مد باأللف   – ١
كلمة بھا تنوین بالكسر  – ٢ 

كلمة بھا مد بالیاء    – ٣
كلمة بھا مد  بالواو  – ٤



 األول :الفصل الدراسي 

 تقنتلم تأتقن:  مستوى المھارة 

ال یتم احتساب درجات  على . أسئلة حول المھارة الواحدة 

 :المادة  معلمة.تقن تأو لم 

  من أنا ؟

  :   الفراغات بكلمات من القائمة

= =
 اللذیذ من النخلة

 النخل في صنع السالل

 النخلة في البناء
============================================  

  )      : و
  الثمار

...........................................................................................  
============================================  

  :علي

  

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

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

  

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

الفصل الدراسي   لغتي الجمیلة:المادة 

مستوى المھارة  :الفصل 

أسئلة حول المھارة الواحدة  ال یزید عددھا عن عشرة. األسئلة حول مھارة واحدة فقط 

أو لم  تیتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن

 أوراق عمل لقیاس المھارة

من أنا ؟ –الدرس -نباتات :  الوحدة الرابعة
  

الفراغات بكلمات من القائمةأكمل السؤال األول 

F=«Ür= J===Œ≈ã= J===à›kÿ^= J==ÔŸÄ·ÿ^E= =
اللذیذ من النخلة .................نأكل   - ١

النخل في صنع السالل .................نستخدم – ٢
 شجرة مباركة .................– ٣

النخلة في البناء .................استخدم اإلنسان – ٤
============================================

  

و( باستخدام حرف اربط: السؤال الثاني 
الثمار  -السعف   –تتكون النخلة من  الجذع – ١

...........................................................................................
============================================

  

عليما ميلى اكتب : السؤال الثالث 

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

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

  

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

  

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

  

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

  
 

  الثاني االبتدائي:الصف 

 : ةاسم الطالب
 

 
 
  
 
 

 األسئلة حول مھارة واحدة فقط

یتم تحدید المستوى و إتقان المھارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن. الفقرات 

  

أوراق عمل لقیاس المھارة
 

============================================

...........................................................................................
============================================

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

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

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


