
 مدرسة التوفيق لتعليم اللغة العربية

Page 1 of 2 

 

 ١٧/٥/٢٠٢٠: التاريخ

 الثانيالواجبات المدرسية: الصف 
 

 -القراءة:◄

 (  في حديقة اللغة العربية) 

  88( صفحة  في السوققراءة وكتابة درس في ) 

  90صفحة  2,  1مع حل االسئلة 

 الكتاب االساسي  في 91صفحة   2,  1وحل االسئلة 

  56صفحة  التمارين التكميليةكتاب في  2,  1وحل االسئلة 

 كتاب التمارين التكميليةفي  57صفحة  5, 4,  3وحل االسئلة 
 

  -القرآن الكريم:◄

 (  كتاب الطريق المنير  )

 . 44,  43مع الحفظ صفحة  العلقوسورة  التينمراجعة سورة 

 

  -التربية اإلسالمية:◄

 (  كتاب الطريق المنير  )

  .36صفحة  قصة الفيلقراءة  السيرة النبويةمن 

 

 .صل الجديد فهيدا لللمده أسبوعين تم ةالقادمة مراجع ةالسن ةهلل بداي ءشا نإسيكون   مالحظات:

 

 

 غادة: الصف معلمة
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 ورقة عمل للصف الثاني
 

 ) من ، على ، عن ، في ، إلى ( 
 

 القرية .…….. سافرت االسرة  -1

 

 رجال الحي .…….. سلمت  -2

 

 القطن ……… نصنع الخيوط  -3

 

 المدرسة صباحا .……. أذهب  -4

 

 النحل .…….. نأخذ العسل  -5

 

 الحقيبة …….. وضعت الكتاب  -6

 

 االصابة باالمراض .……… النظافة تبعدنا  -7

 

 االسرة .………. عرض باسم الفكرة  -8

 

 الصناديق .……… نضع القمامة  -9
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 مراجعة للصف الثاني
 

 السؤال االول :   استخرج من الجملة االتية مايأتي . 
 

 خرجت سعاد مع أبيها إلى السوق .
 

 ……..حرف   -3،   …………    فعل  -2، ……..       اسم   -1
 
 

 السؤال الثاني :  ضع أداة االستفهام في مكانها المناسب .
 

 ) ماذا  ،  أين  ،  كيف  ،  متى (
 

 ركب فريد ؟       يركب فريد دراجة . …………  -1

 

 جاء محمد ؟         جاء محمد مسرعا .……….  -2

 

 تنام بسمة ؟         تنام بسمة عند الساعة الثامنة ليال .……….  -3

 

 يركض باسم ؟       يركض باسم في الحقل .………  -4
 

 

 تية .السؤال الثالث : استخدم أداة التعجب )ما( في الجمل اال 
 

 أجمل البنت ؟………..        -1

 أكبر القطار ؟ ………          -2
 

 السؤال الرابع : أكمل بصفة مناسبة مما بين القوسين : ) كبيرة  ،  صغيرة ( 
 

 ……… أخذت هدى دمية  -2………..      في الغرفة طاولة  -1
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