
Our Vision:Innovative education for a knowledge, pioneering, and global society. 

ROSARY SCHOOL – SHARJAH, P.O BOX: 1606, TEL:5664345, FAX: 5672818 

 
.فاكس :  5664345. هاجف : 1606انشارقة. ص.ب :  –مذرسة انوردية انخاصة 

5672818 

 
 

 
 

 دونة االمارات انعرتية انمححذة

 مذرسة انوردية انخاصة / حهوان

 انمرخصة مه وزارة انحرتية وانحعهيم

( 50جحث رقم )   

 

UNITED ARAB EMIRATES 

ROSARY SCHOOL / HALWAN 

Licensed from the Ministry of Education 

Under No.( 50 ) 

 

 ة غة العربي  قسم الل  

 2019 - 2018 للعام الدراسي   ثانيالفصل ال
 (صاد وحرف الضادال حرف  )ل  األو   للصف   عمل ورقة

 الرقم : ....................                   ..........              :الشعبة             ...............                           السم: ا

 

 :  أكمل الحرف الناقص في الكلمات التالية -السؤال األول 

 ـ....ــةي  بـ         ر  ـ....ـيــر            الـ....ـبــاب          ....ــابـ  أ....ــراس              حـ    

__________________________________________________________________________ 

 

 ض( : -ضع دائرة حول الصوت الطويل لحرف )ص -السؤال الثاني : 

 

 

 

 

 

 

 

 تانكهمةانمناسة ( : ) صم انصورة  -انسؤال انثانث

 

  

 

 

 

ـفدع                 صـابون                      عـ صي ر ـة                  ض   بـ عـوض 

صير       ضابـ ط    أصاب      حوض        ح 

ـر   ب  ضيع      صوص       ُوضوء        ص   ر 
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 السؤال الرابع ) حلل الكلمات االتية ( :

 ساب ق             ......../......./.........

صـيـف         ......../......../........  ر 

ق     ـد   ......../......../........       ص 

س         ......../........ ــر   ض 

  ُوضــوء        ........./......./........

ــدوق      ........./......./........  ُصـن 

 السؤال الخامس )ركب من المقاطع والحروف كلمات(

 ر                ....................  –ب  -صــا   -1

 خ               .....................  -صا   -رو   -2

 أضـ               ....................  -ر      -را   -3

 ــع               .....................  -ر    -ضـيـ  -4

ــ  -5  ــض                      ..................... -بي 

  السؤال السادس )ضع دائرة حول الكلمة المختلفة(

 

 

 

 واكتب اسمها( –السؤال السابع ) بالوانك الساحرة لون هذه الصورة 

 

 اسمها ..............

ضبابٌ   -َمـضرب   -ِضــْفدٌع      -َضـْبــٌع      -أْضراٌر        -ِضــرٌس     


