
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثاني 

 لغة عربية المادة : 

 االسم : ..................

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 مسعودة السلحفاة  2ورقة عمل 

 : هيا أيها القارئ الماهر اقرأ الفقرة التالية بطالقة ثم أجب عما يليها

 استخرج من الفقرة السابقة مايلي : •

 تنوين ضم : ...........................    تنوين فتح : ....................... -

 

 بالياء : ..........................مد باأللف : ............................   مد  -

 

 

 مد بالواو : .............................   مقطع ساكن : ...................... -

 

 كلمة بها حرف مشدد : ................  -

 

 

 الم شمسية : .............................     الم قمرية : ......................... -

 

 الصحيحة : اختر اإلجابة  •

 طلب والد مسعودة منها أال تحضر رقائق باللون :  -

 

 األحمر    -األصفر          -األخضر   
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 لغة عربية المادة : 

 االسم : ..................

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 

 مسعودة السلحفاة  2ورقة عمل إجابة 

 : هيا أيها القارئ الماهر اقرأ الفقرة التالية بطالقة ثم أجب عما يليها

 استخرج من الفقرة السابقة مايلي : •

 

ً  -مهالً تنوين فتح :          كيس   –مناسب   – برتقالي   تنوين ضم : -  تماما

 

  فيه –الجديد مد بالياء :               رقائق –تماماً  –حلقات مد باأللف : -

 

 

  أْصفر -أْخضرمقطع ساكن :               يوجد –مسعودة  مد بالواو : -

 

  الملّون –إنّه  –الخّس كلمة بها حرف مشدد :  -

 

 

  اْلبصل –اْلبائع الم قمرية :      الّطازجة –النّاعمة  الم شمسية : -

 

 اختر اإلجابة الصحيحة :  •

 طلب والد مسعودة منها أال تحضر رقائق باللون :  -

 

 األحمر    -     األصفر     -األخضر   
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