ورقــة عـمـل

المادة  /لـغــتـي
اسم الطالب/ة ..................................
الصف /ثاني ................................ /

________________________________________________________________________

انىحذة انضببعت  :احصبالث ومىاصالث  -انذرس  / 1انجـمـم
وانـضـيبرة
انضؤال األول  :أقرأ انىص ثم أجيب عه األصئهت:

ٌق َبرِّ يٍّ َ ،ف َرأَ ْ
َخ َر َج ْ
ّارةٌ َ
ت َج َمالً َح ِزٌ َنا ً ٌَقِفُ إِلَى
ت سٌ َ
وم َت َت َجوَّ ُل فًِ َط ِر ٍ
ذات ٌَ ٍ
ب َّ
ٌق.
َجا ِن ِ
الط ِر ِ
َت َو َّق َف ْ
ك َح ِزٌ َنا ً أَ ٌُّ َها ْال َج َملُ؟
َّارةُ َو َسأَل ْتهَُ :مالًِ أَ َرا َ
ت ال َّسٌ َ
ت َس َببُ ْ
حُزنًِ.
ْال َج َملُ :أَ ْن ِ
ْف َذل َِك؟
َّارةَُ :و َكٌ َ
ال َّسٌ َ
ت
اس ِبسُرْ َعتِكِ َ ،و َت َنوُّ ِع أَ ْش َكالِكِ َ ،و َت َع ُّد ِد أَلوانِكِ ؛ َفأ َ َخ ْذ ِ
ْال َج َملُ :لَ َق ْد أَ ْذ َه ْل ِ
ت ال َّن َ
َم َكانًَِ ،و َت َجا َهلُونًِ؛ ِِلَ َّنكِ ْاِلَسْ َرعُ.
ًب
ِ وصم و أضع خط
َة
ْز
هم
ذوءة في انىص انضببق ب
مب
ِم
َه
ُم ك
ِ ك
 .1أحيط
ُْ
َِ
َت َ
ححج كم كهمت مبذوءة بهمزة قطع

 .2أخخبر االجببت انصحيحت :

جو ُل فًِ َّ
َ .1منْ الَّتًِ َخ َر َج ْ
ٌق ال َبرِّ ي؟
ت َت َت َّ
الط ِر ِ
سيّا َرةُ ــ ا ْل َج َملُ)
(الطَّا ِئ َرةُ ــ ال َّ
ُْ ٌ .2طلَ ُق َعلى ْال َج َم ِل اسْ م:
ص ْحرا ِء)
س ِفينَةُ الص َّْحرا ِء ــ قَا ِه ُر ال َّ
ار ُق الص َّْحرا ِء ــ َ
( َخ ِ
ََ
هب:
ْى
َع
ِم
ت ب
ِم
َه
انك
ِم
 .3أص
ِ ْ
َبَ

لِ َي ْط َمئِنَّ َعلَ ْي ِه

أَدْ َه َ
ش ْت.

أَ ْذ َهلَ ْت

أَهْ َملُونِي.

َت َجا َهلُونِي

سرىِ .االسمري
معلمة المادة /
اره
َي ْسأَل ُ َعنْ أَ ْخ َب ِ

َّبنيَ
هً
مَ
ت
ِّن ج
ُكى
ت نخ
حب انكهمبثِ انخ
انضؤال انثبوي  :أرِّ
ُْ
ة:
مف
ِيذً
ُ
َأبوكَ

واعدَ
قَ ِ

ُرور
الم ِ

يَحتر ُم

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

لَـيْـتَـ ِني

َعـنْ
َأ ُكـونُ

ِِلُدَا ِفـ َع

ُجـ ْنـ ِديـًّّا
وَ طَـنِـي

.

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

انضؤال انثبنث  :بمحبكبة انمثبل األول أبذأ انجمهت
ببألصمبء انخمضت ( أبىك  ،أخىك ) :

سيَّارَ ةًّ.
اِلَبُ يَمْ تلِكُ َ
اِلَبُ يُشا ِهدُ ِسبا َق آب ِل.
َأبُوكَ يُشا ِهدُ ِسبا َق آب ِل.

. .............................................................................
سيَّا َر َة ِبتَ َموُّ ٍل.
اِلَ ُخ يَقُودُ ال َّ
................................................................................

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

معلمة المادة  /سرى االسمري

ورقــة عـمـل

المادة  /لـغــتـي
اسم الطالب/ة ..................................
الصف /ثاني ................................ /

________________________________________________________________________

انضؤال انرابع  :أبذأ ببنكهمبث انخي ححخهب خط  ،وأعيذ
كخببت انجمم انخبنيت :

 .1رسول هللا قدوتً دائما ً .
..................................................................................................................................................................

 .2ال تحزن يا صديقي الجمل فما زلت سفٌنة الصحراء .
...................................................................................................................................................

 .3شكرً ا لك أيتها السيارة فقد أعدت اِلمل إلً .
...................................................................................................................................................

انضؤال انخبمش  :أضع مكبن مب ححخه خط كهمت ( نيج )
بمحبكبة انـمثبل انخبني

أحلم أن أصل إلى كل مكان
مثلك

:

......لٌتنً أصل إلى كل مكان مثلك ......

أحلم أن أملك كتابًا عن سٌرة
رسول هللا .

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

أحلم أن أفوز بالمركز اِلول فً
السباق .

معلمة المادة  /سرى االسمري

..........................................................
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اسم الطالب/ة ..................................
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_____________________________________________________________________________

انضؤال انضبدس  :أخخبر اإلجببت انصحيحت :

 .1تعنً جملة " الجمل سفٌنة الصحراء " :
مركب لنقل الناس وأغراضهم

حيوانات يشرب الناس ألبانها

حيوانات يأكل الناس لحومها

 .2التقطٌع الصوتً لكلمة " تـجـاهـلـونـً " :
تـ  /جـا  /هـ  /لـو  /نـً

تـ  /جـ  /ا  /هـ  /لـ  /ـو  /نً

تـجـا /هـلـو  /نً

 ".3لـٌـت الجمل أسرع من السٌارة " اِلسلوب السابق هو أسـلوب :
تـمـنـً

تـوكــٌــد

اسـتـثـنـاء

.4حسب رأي الجمل فإن السٌارة تـمٌزت عنه بـ.....
سرٌعة

أشكالها متنوعة

ألوانها متعددة

ثمنها رخٌص

.5كلمة " اإلبل " التً وردت فً اآلٌة الكرٌمة تعنً :
الجـمـال

اِلبـقـار

اِلغـنـام
 .1أكتب الجملة مضبوطة بالشكل :

أَطـلَ َ
ـراء
ـل َسـ ِفـٌـ َنـ َة الـ َّ
صـحْ َ
ـق الـ َّناسُ َعـلَى ْال َ
ـجـ َم ِ
معلمة المادة  /سرى االسمري

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

معلمة المادة  /سرى االسمري

