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املجموعة الذهبية
  

في املهارات اللغوية للصف الثاني األساسي
إثراء وعالج املهارات األساسية

في مادة اللغة العربية

للعام الدراسي 2014 / 2015 

                إعداد                                                               إشراف األستاذ
محمد رياض إسماعيل محمد                                     محمد حمزة عبد الرحمن

       معلم املجال األول                                                     مدير املدرسة
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اْلَحرَكات وامْلُدود 
اْستَْخِرجْ اْلَحرف امْلَْمدود :  

                                 

حاِفلُة زُهور لحوُم َجميُل 
 

  

  سافََر      نَبْني                ُحشود                    
صاِدقُ 

 

  نَسيُر                واِسَعُة                تَدوُر                
نَباُت 
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اْلَحرَكات وامْلُدود 

أَْكِمْل اْلَحرَف النّاِقص وأَْدِخِل اْلَحرَكاِت َوامْلُدوَد َوالتَّنْويَن 
َعلى النَّصِّ التّالي : 

خـ......لـــــد ولـــــد نشـ.......ـط ، يُـــــحب كـــــرة الـــــقدم ، ويـــــهوى 
ركـ......ب الــــــدر...جـ..... ت ، ويســــــتمتع حـ.....ـن يــــــلعب مــــــع 

أصدقـ....ئه فـ......... امْللعب . 
أحْـــــمد صــــد.......ـق خـ.....لــــد ، وهــــو ذكــــي وُمجــــد ، لــــكنه 
هـ......دئ وخجـ.......ل ، ويَخـ.....ف أن يـــلعب مـــع األوالد ، 

إنه يكتفـ....... بالجلـ.......س على املقعد ومر....قبتهم . 
يُــــــحب أحْــــــــمد زيـ.....رة خـ....لــــــد فــــــي بــــــيته ليتحــــــدثـ.... 
ويلعبـ.... ويأكال الفطـ.....ئر الشهية والكعك اللذ .....ـذ . 

وذ...ت مرة دار بينهمـ.... هذا الـحد....ـث : 
خالد : مِلـ...ذا ال تلعب معنا في امللعب ؟ 
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أْحمد : ال أعرف هكذ..... فقط . 

أُْكتُْب وفْقَ النَّمِط : 
ساِعدي أُمُِّك 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أَْمِسْك اْلَحبَْل 
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ھَرةَ ......... الدَّْرَس ......... اْلباَب  ......... الزَّ

 ......... َصفَِّك ......... ُحْفَرةً ......... الدَّراَجةَ

 ......... أَْسنانَِك ......... َشَجَرةً ......... َمالبُِسِك

 ......... َمالبُِسَك ......... اْلحافِلَةَ ......... اْلُكَرةَ

 ......... للّصالِةِ ......... اْلحلیَب .........َسریُرَك

عیَف ......... اْلَكبیر ......... ُمبِكراً  ......... الضَّ

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

*** ُكلُّ ما َسبَقَ ُهو أُْسلوب ...................... 

أُْكتُْب لَِصديِقَك ثاَلَث ُجَمِل أَْمٍر : 
  . ............................................... - 1
  . ............................................... - 2
 . ............................................... - 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الِة:  أُْكتُْب ثاَلَث ُجَمِل أَْمٍر ألَخيَك َقبَْل الصَّ

  . ............................................... - 1
  . ............................................... - 2
 . ............................................... - 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هات من ِعندَك َكلِماٍت تَُدُل َعلى األَمِر : 
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َحوِّْل وِفْقَ النََّمط : 

ما أَطْوََل الرَُّجِل !الرُّجُل طَويٌل

امْلَْدرََسُة َجميَلٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ِهنُْد ذَكيٌَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اْلحاِفَلُة ُمْسرَِعٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطَّريقُ َقصيٌر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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         !
 !      !      !     !      !      !

ماُء صاِفيٌَة السَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اْلَحديَقُة راِئَعٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اْلِكتاُب َكبيٌر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اْلبرُد َشديٌد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أَخي َلطيٌف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ْب من األَْشياء التّاليَِّة :  تََعجَّ
- اْلبَيِْت   ـــــــــــــــ  - اْلحديَقِة ـــــــــــــــ  

- امْلَْلَعب ـــــــــــــــ  - ِالدَّرِْس  ـــــــــــــــ 
_ الطّاِئرَِة  ـــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وَِر :  ِبيًَّة ُمْستَعيناً بالصُّ أُْكتُْب ُجْمَلًة تََعجُّ

 

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

أكتُُب  َوفْقَ النََّمِط  : ( األمر ) 
  

ُخذي الرَّفَْش   ( األمر )           
 ........... َدرَْسِك . 

............ النَّباَت  . 
.......... اْلَحليَب  . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ْمِسيَّة )   اكتُب ْ ما يُْملى َعَليَْك : ( الالم الشَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حُ اْلَخطَأَ َوأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل :   أَصحَّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أَْكِمْل َجَدِوَل األَفْعاِل ُمحاِكياً النََّمَط : 

ُبرَكَّب ْبيُرَكِّ رَكِّ
...................................................

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

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

اْقتَرِْبيَْقتَرُِباْقتَرََب
...................................................

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

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

َر ُرتَفَكَّ ْريَتَفَكَّ تَفَكَّ
...................................................

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

...................................................
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

أُْكِمل َجْدَول األفْعال ُمحاكياً النّمط :  

اْستَْغرِْبيَْستَْغرُِباْستَْغرََب
...................................................

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

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

اْجلْسيَْجلُِسَجَلَس
يَْدُخُل

أْقبََل
اْعمْل

ذََهَب
يَْكتٌٌب

اْقرأ
َشرَِب

يرْمي
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حوّل اْلفعل املْاضي إلى مضارع وأمر : 
 رََسَم --------- --------- 
 َخَرجَ --------- --------- 
 َصوََّر --------- --------- 
 ابْتََعد --------- --------- 

  

أَْكِمْل ُمحاكياً النََّمط :                              
اْستَْدَرجَ                      -------- --------- 

اْستَْعَمَل                     
 --------- --------- 

------- يْستَْعِمُل --------- 

-------- ---------- اْستَذِْكْر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

 تََكلََّم اْلوََلُد يَتََكلَُّم اْلوََلُد تََكلَّْم  

--------     يَتََعلَُّم --------  

َر -------- ---------  تَذَكَّ

-------- --------- تََخيَّْل 

أُْكتُْب وفْقَ النَّمِط : 
ال تَْلَعْب في الّشاِرِع 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ال تَُضيَّعي اْلوَْقَت 

 

(مهارة الالم القمرية ) 
حوط الالم القمرية في الكلمات اآلتية : 

 

 !14

كُراْلَقَدُمالرَّحياْلِكتاُب الشُّ

امْلَْسِجُدالرُّْعُباْلفُنُْدقُاْلَحيَو

التِّْمسااْلَقَمُرامْلُزاِرُعالرَُّجُل لَُّةامْلَطَُراألَطْفاالزَّرافَُة السَّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

(مهارة الالم القمرية الشمسية ) 
اْدِخْل ( ال ) َعلى اْسمِ اْلَحيَواِن ثُمَّ اْكتُبُْه في امْلُّربَّعِ 

امْلُناِسِب : 

ْمِسيَُّةالالُم اْلَقَمِريَُّة اْسُم اْلَحيَواِن الالُم الشَّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اكتب بخط واضح وجمیل : 

َحيَواٌن 
ُسَلْحفاةٌ 
ُخفّاٌش 

ِقطٌّ 
زرافٌَة 
َسَمَكٌة 
َغزاٌل 
َدْلفنٌي 
َجَمٌل 
ِتْمساحٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

------------ ----------------  اْلوََلُد نَظيٌف
------------ ---------------- َجرَةُ ُمثِْمرَةٌ الشَّ

 ------------ ---------------- الرَُّجُل نَشيٌط
  ------------  ُمْسلٌِم صاِدقٌ        ----------------

(مهارة الالم الشمسية ) 
    1) َحلِّل اْلَكلِمات إلى ُحروٍف و َمقاِطع : 

ـالُم  .................................................  السَّ
  النَّظافَة ُ  ................................................. 
  الّصاِدقُ  ................................................. 
عوُد  .................................................    الصُّ
  الرَّجاُء  ................................................. 
  الثَّواُب  ................................................. 

  الرِّماُل        ................................................. 
  النِّظاُم   ................................................. 

  الرُّسوُب  ................................................. 
        الّداِخُل           ................................................. 

 2) اْكتُْب ما يُْملى َعَليَْك 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ْمِسيَِّة [ 2 ]   َمهارَةُ الالّمِ الشَّ
َحـلِّل َو اْكتُْب : (1)

................................................ الـذُّنـوُب

................................................ هارَةُ الطّـَ

................................................ ـعـوُب الشُّ

................................................ يـاُب الثّـِ

................................................ سيـُم  النّـَ

................................................ الـدَّفْـتَـُر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 (2) اْكتُْب ما يُْملى َعَليَْك 

:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  
    

(مهارة الالم القمرية الشمسية ) 

 َصنِِّف اْلَكلِماِت التّالِيََة حسب نوْع الالم فيها  : 

يُْف -  الدَّجاَجُة -    الرَّسوُل - امْلَْجُد  -  الصَّ
اْلَكريُم  

روقُ    - اْلقارُِب  -  امْلَْسِجُد  -   اْلفَْجُر   - الشُّ ديقُ   الصَّ
الالُم اْلَقَمِريَُّةالالُم الشْمِسيَُّة

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

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

..........................................................................
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  
 أَْدِخِل الالَم َعلى َهِذِه اْلَكلِماِت : 

 َشراٌب  [ ................... ]  ُديوٌن  
 [ .................... ]

 فَريقٌ  [ ................... ]  حاِكٌم  
  [ .................... ]

  تاِجٌر   [ ................... ]    نَعيٌم   
  [ .................... ]

  بَطْريقٌ [ ................... ]         َغفوٌر  
  [ .................... ]

 ِدهاٌن  [ ................... ]  َسعيٌد  
  [ .................... ]

ْمِسيَِّة  َمهارَةُ الالّمِ الشَّ
ْب َو اْكتُْب : (1) رَكِّ

الْسـ / َسـ / ال / ُم   ......................................... 

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

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

 !20

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

الْر / َر / حيـ / قُ   ......................................... 

الْشـ / ِشـ / فـا / ُء   .......................................... 

الثْـ / ثُـْعـ / با / ُن   ......................................... 

الْد / ُد / رو / بُ    ......................................... 

الْر / ر ِ / فا / قُ    ......................................... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

(2) اْكتُْب ما يُْملى َعَليَْك :
  

َحوِّْل ِمَن امْلاضي إِلى امْلُضاِرِع :  

يَـقـوُدقـاَد
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

هاِت َجْمعَ التكسير كما فـي اْلـِمـثـاِل: 

َحوِّْل ِمَن امْلاضي إِلى امْلُضاِرِع َو األَْمِر :  

..................عـاَد

..................قـاَم

..................صـاَم

..................داَم

..................جـاَد

ُسـفُـُنَسـفـيـنَـٌة

..................َمـديـنَـٌة

..................َحـقـيـبَـٌة

..................َمـطْـَعـٌم

..................يَـوٌْم

..................َقـَلـٌم

 !22
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School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

األمـرامْلُضاِرُعامْلاضي
َقـدِّْميُـَقـدُِّمَقـدََّم
.................َسـلَّـَم

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

.
.................َعـلَّـَم

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

.
ـَن .................َحـسَّ

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

.
.................َودََّع

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

.
ـَل .................َجـمَّ

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

.
ـَم .................َقـسَّ

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

.
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تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

 ( 1 )َحوِّْل ِمَن امْلاضي إِلى امْلُضاِرِع: 
بـاحِ .                 َحـَضَر اْلوََلـُد إِلـى اْلـَمـْدرََسـِة فـي الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ْلـمـيـذُ ُدروَسـُه .                          راَجـعَ الـتّـِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

َم .................َعـظّـَ
.

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

.................َهـدََّد
.

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

َر .................َعـبّـَ
.

.................
.
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

                عـاَد اْلـُجـنـوُد ُمـنْـتَـِصـريـَن . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

               َشـرَِب الـرَّضـيـعُ اْلـَحـلـيـَب . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 2) َحوِِّل األَفْعاَل التّالِيََة إِلى 

املاضي : 
يَْعبُُر  ....................          

يَُسلُِّم        ........................... 

يَْخُرجُ  ....................  
يَْكتُُب  ............................ 

يَْصَرخُ ....................  يَْشرَُب ............................ 

يَفْتَحُ  ....................  
يَنْفُخُ  ............................ 
يَْسبَحُ  ....................  

يَْعَمُل  ............................ 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

( 3 ) َحوِِّل األَفْعاَل التّالِيََة إِلى امْلُضاِرِع : 

َعبَرَ  ....................          
َمنَّ   ........................... 

َخَرجَ  ....................  
َهزَّ  ............................ 
أََكَل  ....................  

َشرَِب  ............................ 
َغَسَل  ....................  

نَفَعَ  ............................ 
َجَعَل  ....................  
َكتَبَ  ............................  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
( 4 )  اْكتُْب َكما في امْلِثاِل :  

أَنَْت َغريٌب                    أَنْتُْم ُغَرباُء 
أَنَْت نَشيٌط   ....................................... 

أَنَْت َكريـٌم  ....................................... 
أَنَْت َعظيـٌم  ....................................... 
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العربية 

أَنَْت بَخيٌل   ....................................... 
       أَنَْت رَحيٌم   ....................................... 

َصنِِّف األَفْعاَل التّالِيََة إِلى ماٍض َو ُمضاِرٍع َو أَْمٍر: 

ازَْرْعيَزَْرُعزََرَعَوَقَفيَِقُفِقْف
يَْكتُُباْكتُْبَكتََبَجَلَساْجلِْسيَْجلُِس

األَْمراملُضاِرعامْلاضي
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العربية 

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ  !28
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

َحوِّْل ِمَن امْلُضاِرِع إِلى امْلاضي:  

هاِت َجْمعَ التكسير :  

قـاَديَـقـوُد

..................يَـعوُد

..................يَـقـوُم

..................يَـصـوُم

..................يَـدوُم

..................يَـجوُد

..................َوَلـٌد

..................صاِحـٌب

..................مـاٌل

..................ِسـْعـٌر
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  

َحوِّْل ِمَن امْلاضي إِلى امْلُضاِرِع َو األَْمِر :  

..................َعـَمـٌل

..................ِفـْعـٌل

األمـرامْلُضاِرُعامْلاضي
.................َخـَرجَ

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

.
.................َكـتَـَب

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

.
.................َغـَسـلََ

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

.
.................رََجـعَ

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

.
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  

.................َهـرََب
.

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

.................فَـتَـحَ
.

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

.................َقـَسـَم
.

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

.................َربَـَط
.

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

.................َسـَحـَب
.

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

.................نَـَهـَر
.

.................
.
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

 ( 1 ) َصنِِّف األَْسماَء َو األَفْعاَل َو اْلُحروَف:  

ســـــــــالِـــــــــٌم فـــــــــي امْلَـــــــــْدرَسَــــــــــــِة .   ............  اسْــــــــــــٌم  ،   ........... 
ِفْعٌل   ،  ......... َحرٌْف. 

عــــــــــاَد أَخــــــــــي مِــــــــــَن الْــــــــــعَــمَــِل  ............. اسْــــــــــــٌم   ،   ........... 
ِفْعٌل   ،  ......... َحرٌْف. 

َر جــــــــــاسِــــــــــــٌم بِــــــــــعَــقْـلِِه .    ............ اسْــــــــــــٌم   ،   ...........  فَــــــــــكّـَ
ِفْعٌل   ،  ......... َحرٌْف. 

يَــبْتَِعُد سَــــعيٌد عَــِن الــنّاِر  ............. اسْــــٌم   ،  ........... فِــْعٌل   ،  
......... َحرٌْف. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( 2 ) ميِّزْ نَوَْع اْلِفْعِل في اْلُجَمِل التّالِيََة :  

يَرُْسُم اْلفَنّاُن َلوَْحًة .         اْلِفْعُل ُهوَ : (.................) 
َونَوُْعُه ( ............. ) 

اْلفاَلّحُ َحرََث األَرَْض .      اْلِفْعُل ُهوَ : (.................) َونَوُْعُه 
 ( ............. )
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 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

حاِفْظ َعلى َصالِتَك يا َعلِيُّ . اْلِفْعُل ُهوَ : (.................) 
َونَوُْعُه ( ............. ) 

اْجلِْس َحيُْث تُريد .          اْلِفْعُل ُهوَ : (.................) َونَوُْعُه 
 ( ............. )

يوُف اْلَحفَْل .     اْلِفْعُل ُهوَ : (.................)  َحَضَر الضُّ
َونَوُْعُه ( ............. ) 

يَْجري أَخي ُمْسرًِعا .        اْلِفْعُل ُهوَ : (.................) 
َونَوُْعُه ( ............. ) 

( 1 ) َحـوِّْل ِمـَن اْلـمـاضـي إِلـى اْلـُمـضـاِرِع:  
َقـفَـزَ   ....................................... 
َضـرََب   ....................................... 
َخـَدَش   ....................................... 
َلـِمـَس   ....................................... 
طـارَ    ....................................... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ( 2 ) نَـوِّْن اْلَكلِماِت التّالِيََة :    
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ْ نَوَْعُه :      اْكتُْب اْلِفْعَل اْلوارَِد في اْلُجْمَلِة َو بنَيِّ

تَنْويُن فَتْحٍتَنْويُن َكْسٍرتَنْويُن َضـمٍّاْلَكلَِمُة
.....................اْلُكرَةُ

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

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

.
با السِّ
َحُة

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

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

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

غ الصَّ
يرَةُ

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

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

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

اْلبالو
ُن

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

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

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

.....................اْلَقفْزُ
.

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

.....................
.
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

نَوُْعُهاْلِفْعـُلالُجْملــُة
.................أََخذَ اْلِقرُْد امْلِنْظاَر .

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

.
.................ُقـم إِلـى طَعـاِمـَك .

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

.
.................يَْكتُُب التَّْلميذُ واِجبَُه .

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

.
َقفَزَ اْلِقرُْد َقفْزَةً عالِيًَة َصوْبَ 

َجرَِة. الشَّ
.................

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

.
رًا اسْـــــــِتْعداًدا  اسْـــــــتَيِْقَظ مُـــــبَكِّ

لِْلَمْدرََسِة .
.................

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

.
يْــــرْمــــي الــــالّعِــــُب الْــــُكرَةَ فــــي 

لَِّة . السَّ
.................

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

.
.................ُخذْ هذا اْلِكتاَب َهِديًَّة َلَك .

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

.
.................عاَد اْلَجيُْش ُمنْتَِصرًا .

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

.
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

َصنِِّف األَفْعاَل التّالِيََة إِلى ماٍض َو ُمضاِرٍع َو أَْمٍر: 

وَ  ــــــعــيــَف  الــــــــــضّـَ ســــــــــاعِـــــــــــِد 
األَْعمى .

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

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

.................َهـل تُذاِكَر ُدروَسَك اآلَن ؟
.

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

ْ ُاْقرَأ َيَْقرَأ ذاِكْريُذاِكُرذاَكَرَقرَأ
   َدَخَليَْدُخُلاْدُخْلرََجعَارَْجعْيَرَْجعُ

األَْمراملُضاِرعامْلاضي
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 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ
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 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 1 ) 
َحـوِّل َكمـا في اْلـِمثـال :  

ُدروًساُدروٍسُدروٌسُدروُس
.............................................ِجْسُم

.............................................َكريُم

.............................................نَشاُط

.............................................ُمَعلَِّمُة

.............................................صالةُ

.............................................أَْخالقُ

.............................................ِنظاُم

.............................................َحَمُد

.............................................َكبيرَةُ
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 2 ) 

نَوَِّن اْلَكلِماِت أَْدناه َعلى نَفِْس النََّمط: 

مِّاْلَكلَِمُة تَنْويُن الضَّ
تَنْويُن 
اْلَكْسِر

تَنْويُن اْلفَتْحِ

ماُء سـماًءَسـماٍءَسـماٌءالسَّ
................................................اْلبّيُْت
................................................الرَّسوُل
................................................النِّداُء
................................................النّاِفذَةُ
................................................اْلنَّسيـُم
غيـرَةُ ................................................اْلصَّ
................................................اْلَكبيـُر
................................................النِّظـاُم
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 3 ) 

نَوَِّن اْلَكلِماِت أَْدناه َعلى نَفِْس النََّمط: 

................................................اْلَعَمـُل

مِّاْلَكلَِمُة تَنْويُن الضَّ
تَنْويُن 
اْلَكْسِر

تَنْويُن اْلفَتْحِ

ـفـاُء ................................................الـشِّ
................................................اْلـُحـروُب
................................................اْلـَجـميـُل
................................................اْلـحـالِـُم
................................................اْلـبـاِئـعُ
................................................اْلـِقـطُّ

ـَلْحفـاةُ ................................................الـسُّ
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 4 ) 

نَـوِِّن اْلَكلِماِت التّالِيََة  : 

................................................اْلـَجـزاُء
................................................اْلـخـاِئـُف
................................................الـّسـوقُ

مِّاْلَكلَِمُة تَنْويُن اْلفَتْحِتَنْويُن  اْلَكْسِرتَنْويُن الضَّ
......................................................اْلعاِبُد
......................................................الّساِخُن
......................................................اْلفَقيـُر
......................................................الّصورَةُ
......................................................اْلُخروجُ
......................................................الدُّخوُل
......................................................اْلعالُِم

 !41

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 5 ) 

َصنِّف اْلَكلِماِت التّالِيَة ِبَحَسِب نوِْع التَّنْوين: 
      ـــــــــــــــــــــ

 

فاُء ......................................................الشِّ
......................................................اْلبُكوُر
......................................................الزُّهوُر
......................................................اْلُغالُم

تَنْويُن فَتْحٍتَنْويُن َكْسٍرتَنْويُن َضمٍّاْلَكلَِمُة
...............................................................ناِفعٌ

...............................................................َسليم ٍ

...............................................................َصديًقا

...............................................................فَوْزٌ
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 6 ) 

نَوَِّن اْلَكلِماِت أَْدناه َعلى نَفِْس النََّمط: 

...............................................................َكثيرٍَة

...............................................................َمدينًَة

...............................................................خالٌِد

...............................................................تُفّاح ٍ

...............................................................َجميالً

...............................................................إِماراٌت

...............................................................طَبيٍب

...............................................................نَعيًما

مِّاْلَكلَِمُة تَنْويُن الضَّ
تَنْويُن 
اْلَكْسِر

تَنْويُن اْلفَتْحِ

ِقـطـًّاِقـطٍِّقـطٌّاْلـِقــطُّ
................................................الــدُّبُّ
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

التَّنْوين ( 7 ) 
اْكتُْب َكما في امْلِثاِل: 

  

ــدُّ ................................................الـشَّ
................................................اْلـِجــنُّ
بُّ ................................................الـطّـِ

ـرُّ ................................................الـضُّ
................................................اْلـَجـوُّ
................................................اْلـِعـزُّ

................................................الـدُّرُّ
ـفُّ ................................................الـصَّ

أَْمـرًاأَْمـٍرأَْمـٌراألَْمـر

......................................................اْلَخـطـيـر
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

َحـوِّْل َكـمـا فـي اْلـِمـثـاِل:  

التَّنْوين ( 8 ) 
نون هذه الكلمات تنوين ضم : 

الحافلُة ........................... 

الكتاُب ........................... 

عـام ......................................................الطّـَ

......................................................اْلوِقـايَـة

......................................................امْلَـْعـجـون

ـحـة ......................................................الصِّ

َمـالِعـُبَمـْلـَعـٌب

..................َمـْجـلِـٌس

..................َمـطْـَعـٌم
..................َمـْخـبَـزٌ

..................َمـْعـرٌَض

..................َمـنْـظَـٌر

 !45

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

قطُّة ........................... 

الكرزُ  .......................... 

الزّرافُة .......................... 
َعَلُم ......................... 

أزهاُر ......................... 

الطّيوُر ......................... 

اْلفُنْدقُ ......................... 

اْلِقطاُر ........................ 
اْلَحديقُة ........................ 

امُلْؤِمُن ........................ 
القارُب ....................... 

أحوط الصفة املناسبة للكلمة امللونة اآلتية : 
األسد                              أسود  -  أليف    -    

محبوب   -   مفترس 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

الحديقة   مؤدبة   -   ساخنة  - واسعة   
-  سوداء 

املنزل جديد   -  ناعم  -  سريع   -   
ماكر 

الشارع  ضيق   -  خفيف   -  أخضر  -  
مجتهد 

القلم   فقير   -  شجاع  -   مكسور - 
مسرور  

الشجرة   عالية   - ساخنة   -  ضاحكة  - 
عاقلة 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

 

ِبِصفٍَة ِمْن ِعنْدي : أَِصُف اْلَكلَِمَة 

منزٌل            ............................. 

شارٌع           ............................. 

مكتبة            ............................. 

فراشة          ............................. 

عصفور        ............................. 

هواٌء           ............................. 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

لعبٌة             ............................. 

حقيبٌة          ............................. 

أكمل الجمل بما يناسبها من (ألن  - لكن  ) 

ثوبي نظيف   ........ قديم . 

عروستي كبيرة  ........... جميلة . 

يُحب أحمد ركوب الدراجة   ........... رياضياً . 

ريـم تُحب األصدقاء  ........... خجولة . 

سالـم ُمتَميِّزٌ ........... َقلِقْ . 

تََغيَبَْت َهنْد َعن امْلَْدرََسِة ............ َمريَضٌة . 

يارةُ َقديَمُة ................ َسريَعٌة .  السَّ

الدَّواء ُمرٌّ ............... ُمفيٌد . 

اْلَعَمُل ُمتِْعٌب ........... ُمْمِتعٌ . 
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School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

َلِبَسْت نَرِْجُس ِمْعطَفاً ........ اْلجوَّ بارداً . 

ناَم اْلوََلُد ............. ُمتَْعباً . 

أَختاُر َضدَّ اْلَكلَِمَة الَّتي تَْحتها َخط : 
                                              َضِحَك 

                                                                   فَِرحَ 

                                                                 ضا قَ 
  

 

                                                         أَْشَجعُ 

 أَْكبَُر 

 

 أَْضَعُف 

  

                                                            أُظِْهرُهُ
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School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

                                                               
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  أَْستُرُهُ  

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                            أَْكتُمُه 

أَْكِمْل اْلُجمل وِفْقَ النََّمِط  ( َمعَ ِكتابَِة اْلَحرَكاِت ) : 

أُِحبُّ اْلَحيَواناِت                     أُِحبُّ َحيَواناِت اْلغابَِة 

 أحب األصداف                       أجمع أصداف .......... 

ألون الذيل                           ألون ذيل  ................. 

أكتب قصة                           أكتب قصة .............. 

أنا أقوى                            أنا قوي ................. 
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Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   أَْضعُ التَّراكيب اآلتيِة في ُجَمٍل تاَمٍة : 

   َضوُْء  اْلَقَمِر            شاطىء البحر           َصالةُ  
اْلفَْجِر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   

أَْضعُ الظُّروف اآلتيِة في ُجَمٍل تاَمٍة : 

     
تَحت                   ........................................................................ 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني
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العربية 

     
َشمال                       ......................................................................... 

     
أمام                   ......................................................................... 

     
شرق                 ........................................................................... 

     
فوق                  ......................................................................... 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

مهارات ( التاء املفتوحة والتاء املربوطة ) 1 
اْكتُْب َعلى وِفْقِ النَّمـِط : (1)

ُمـَعـلِّـمـةٌ    ُمـَعـلِّـمـاٌت 
زاِئـرَةٌ    ......................... 
ُمـَهـنْـِدَسـٌة   ......................... 

طَـبـيـبَـةٌ   ......................... 
ـَحـاٌت  ...................        ُمـرَشَّ

...................   عـاِمـالٌت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْكـتُـْب مـا يُـْمـلـى َعـَلـيْـك : (2)
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 ............................................................................................................................................
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

مهارات ( التاء املفتوحة والتاء املربوطة ) 2 

اْكتُِب التّاَء امْلِْربوطََة أَِو التّاَء امْلَفْتوَحَة : 

َحـديـَقـ......  َسـيّـارا....... 
َصـغـيـرا.....  َعـظـيـَمـ.......     

نَـظـيـفـا.....  داِئـَر......   
اْلـَكـْعـبَـ.....  اْلـبَـنـا......    

اإِلمـارا.......        ُمـْسـلِـمـا...... 
ُمـَمـرَِّضـ.....  َسـلـيـَمـ.... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْكـتُـْب مـا يُـْمـلـى َعـَلـيْـك : (2)
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

مهارات ( التاء املفتوحة والتاء املربوطة ) 3 

اْجـَمعْ َكـلِـمـاٍت َحـسـب اْلـَمـطْـلـوب : (3)

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْكـتُـْب مـا يُـْمـلـى َعـَلـيْـك : (3)

كلمات تَنْتهي بتاء 
مربوطة

كلمات تَنْتهي بتاء 
مفْتوَحة

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

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

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

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

............................................
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

   

مهارات ( التاء املفتوحة والتاء املربوطة ) 4 

أَِضْف التّاَء امْلَْربوطََة أَِو التّاَء امْلَفْتوَحَة :    

 ...... اْلبَنا.......          رِْحَلـ..... بَْحِريّـَ
امْلَُعلِّما.....         طاِئـرا...... ُمَعلَِّمـ...... 

زاِئَر.......           أَنَسـيـ..... ُمْسلِما....... 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أكتب كلمات تنتهي بتاء مفتوحة أو تاء مربوطة : 

كلمات تَنْتهي ِبهاء 
مربوطة

كلمات تَنْتهي ِبهاء 
مفْتوَحة
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

أَْكِمْل ُمحاِكيّاً النََّمط  : 
         َكذََب                                  كاذب 
         َرزََق                                    راِزق 

         
أَكَل                                 ...............    
          فَرغَ              ................ 

          
َجَمعَ                               ................ 

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

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

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

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

............................................
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Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

          
بَرََد                                 ............... 

     .............                              فاِتحٌ 
 مَلَعَ                             ...............                          

..............                                َكتََب 
       طََرَق                             ............... 

ضع الكلمتني اآلتيتني في جملتني تامتني : 
بارٌِد ..................................... 
واِسعٌ ..................................... 

أكمل  محاكياً النمط : 

      َمألَ                                 َمْملوٌء 
طَبَعَ                            ............  
َسأََل                           ............ 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

     نََقَل                            ............ 
     َكتََب                          ............ 
َغَسَل                          ............ 

  ...........                          َمْقروء 
  ...........                          َمأكوٌل 

     نَظََر                             ........... 
    رََسَم                             ........... 

  ............                         َمْحروٌق 

أَُحوُِّل َعلى وِفْقِ النََّمط : 

ُمَعلِّمنَيُمَعلِّموَنُمَعلٌِم
…………….…..…………….…..ُمَهنِْدٌس
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العربية 

أَُحوُِّل َعلى وِفْقِ النََّمط : 
 

…………….…..…………….…..ناِئٌم

…………….…..…………….…..كاِتٌب

…………….…..…………….…..شارٌِب

عامِلنَي…………….…..عالٌِم
…………….…..ُمَمثِّلوَنُمَمثٌِّل

صاِئمنَي…………….…..
…………….…..…………….…..قاِئٌم

…………….…..…………….…..عاِبٌد

…………….…..…………….…..راِئعٌ
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أَُحوُِّل اْلَجْمعَ إلى ُمفْرٍَد َعلى وِفْقِ النََّمط : 
 

 !62

..........كاِتبٌَة 

ُمْسلِما

.......... طاِئرَةٌ

.......... ُمَعلَِّمٌة 

.......... ِتْلميذَةٌ 

.......... باِئَعٌة 

.......... سيّارَةٌ 

.......... طالِبٌَة 

فاَلَحٌةفاَلحاٌت 
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تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

 

 ( ُحروُف اْلَجرِّ ) 1 
( 1 ) أ ْدِخل الالّم َعلى اْلَكلِماِت التّاليَة :   

الـرَُّجـُل                     لِـلـرَُّجـِل 
اْلـبَـطَـُل   ....................................... 
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.......... فَراشاٌت

.......... ُمَمرِّضا

.......... ُمؤِمناٌت 

.......... طالِباٌت 

.......... طَبيباٌت 

.......... ُمَهنِْدس

.......... بارِعاٌت 
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الـدَّرُْس   ....................................... 
الـفَْضـُل   ....................................... 

ـعـوُب   .......................................  الـشُّ
الـوالِـُد    ....................................... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اْدِخِل اْلفـاَء َعلى اْلَكلِماِت التّالِيَة : 1)

 اْلـفَـريـقُ        فَـاْلـفَـريـقُ 
ـمـاُء   ........................................   الـسَّ
 اْلـُمـْسـلِـُم   ........................................ 
ـريـُف   ........................................   الـشَّ

 اْلـِكـتـابُ   ........................................ 
 الـدُّخـولُ   ........................................ 

( ُحروُف اْلَجرِّ ) 2 
َضعِ اْلواَو َو الفاْء و اْلباَء َو اْلكاَف َكما في 

امْلِثاِل: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َحلِّل : 

َكالرَّْحَمِةِبالرَّْحَمِةفَالرَّْحَمُةَو الرَّْحَمُةالرَّْحَمُة

اْلبَيُْت
..............

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

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

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

.

ماُء السَّ
..............

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

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

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

.

اْلَجزاُء
..............

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

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

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

.

النَّظاُم
..............

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

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

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

.

اْلفَريقُ
..............

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

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

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

.

الدُّعاُء
..............

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

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

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

.

 !65

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

فَالطَّريقُ  : ............................................... 
ِبالَقْلِب  : ............................................... 

َو اْلفَرَْحُة  : ............................................... 
َكالنَّسيمِ  : ............................................... 

 ( ُحروُف اْلَجرِّ ) 3 

( 1 ) اْدِخل اْلكاَف َعلى اْلَكلِماِت التّاليَة :  
اْلـبـاِخـرَةُ   ....................................... 

ـفـيـنـُة   .......................................  الـسَّ
يَـرانُ   .......................................  الـطّـَ

اْلـِحـصـاُن   ....................................... 
يْـُر    .......................................  الـطّـَ

2) اْدِخِل اْلـبـاَء َعلى اْلَكلِماِت التّالِيَة : 
 الـدَّواُء    ........................................ 
ـالةُ    ........................................   الـصَّ

 الـرَّْحـَمـةُ   ........................................ 
 اْلـِحـْكـَمـُة   ........................................ 

 اْلـُقـلـوبُ   ........................................  
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِمْن أَنْواِع الطّاِئراِت : طاِئراُت الرُّّكاِب ، َو 
الطّاِئراُت ...............               َو 

الطّاِئرا................ َو الطّاِئراُت .................     َو 
الطّاِئراُت ............ 

( َمهاراٌت ُمتََقدَِّمٌة ) 1 
اْكتُْب َعلى وِفْقِ النَّمـِط : 

َعـلَّـَم    َعـلَّـَمـْت 
َدرَّبَ     ......................... 
ـَل    .........................  َجـمَّ
َم    .........................  نَـظّـَ

بَ    .........................  رَتّـَ
َودَّعَ     ......................... 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 
اْكـتُـْب مـا يُـْمـلـى َعـَلـيْـك : (4)
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

   

( َمهاراٌت ُمتََقدَِّمٌة ) 2 

َحوِّْل َكما في امْلِثال ِ ثُمَّ َحلِّل اْلَكلَِمة األخيرة : 

يُـ / َعـلـْ / لـِ / ُميُـَعـلـُِّمَعـلـَُّم
...........................................................َقـدََّم

ـَم ...........................................................فـَهَّ

...........................................................َسـلـََّم

ـع ...........................................................رَجَّ

...........................................................َعـظـََّم
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

( َمهاراٌت إِثْرائيٌَّة ) 1 

حـلِّـل  : 
ْلـمـيـذُ  .............................................  َوالـتّـِ

فَـاْلـُمْسـلِـُم   ............................................. 

ِبـاْلـَمـْعـجـون  ............................................. 

سـيـم ِ  .............................................  َكـالـنّـَ

ـَد ...........................................................َجـمَّ

يُـ / َشْد / ِد / ُديُـَشـدُِّدَشـدَّ
...........................................................َسـدَّ

...........................................................َمـدَّ

...........................................................َعـدَّ

...........................................................رَدَّ
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

لِـْلـجـيـران ِ   ............................................. 

َو اْلـَمـديـنَـُة   ............................................. 

فـالـرِّجـاُل   ............................................. 

َكـالـزَّواِحـِف   ............................................. 

لِـْلـِبـنـاءِ   ............................................. 

ِبـالـرَّْحـَمـِة   .............................................
   

( َمهاراٌت إِثْرائيٌَّة ) 2 

أكمل الكلمات بـ ( ت ) أوبـ (  ة ، ـة ) 
أراد......    فالح...... عجوز.... أن تقطع شجر.... التو..... 

الضخم      
 التي ال تثمر فخرجـ......إلى الحديقـ..... في الصباح , وفي 

يدها  

 !70

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

فأس كبير...... , لكنها تعجب حني رأ .. الحيوانا.... وقد 
أحاط....     

بالشجر.... كي تمنعها من قطعها . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أختار للجملة ما يناسبها من أمر : 
.......... على نظافة بيئتك  أكتب 

....... حليبك  احرص 
....... رسالة إلى معلمتك اشرب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أكمل الجملة اآلتية بنهي مناسب :- 
  ال تضيعي -  ال تغضب   -   ال تضرب 

              ................. كثيراً 
              ................. الوقت 

             .................. الحيوانات 

        ( َمهاراٌت إِثْرائيٌَّة ) 3     
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School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

َف أَماَم اْلَكلَِمِة ثُمَّ َحلِّْل :   اْكتُْب اْلَحرَْف امْلَُضعَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َحوِّْل لِْلُمؤَنَِث َكما في امْلِثاِل : 
   

اْلَكلَِمُة
اْلَحرُْف 
ُف املَُضعَّ

التَّْحليُل

ـَر …………………………….........……….فَـكَّ
…………………………….........……….اْلـَحـطّـاُب

…………………………….........……….رَدَّ
تـاُء …………………………….........……….الشِّ
…………………………….........……….اْشـتَـدَّ

تَـقـوُلقـاَلـْتقاَل
…………………..…………………رَدَّ
ـَر …………………..…………………فَكَّ
…………………..…………………ظَـلَّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

( املُفْرَُد َوامْلُثَنى َواْلَجْمع ) 1 

اْكتُْب َكما في املِثال : 

َم …………………..…………………َعـظّـَ
…………………..…………………َصـرَّحَ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ُمَعلٌِّم 
فاِئزٌ 
عـاِبـٌد 

جـالِـٌس 
خـاِسـٌر 
ُمـَهـنْـْدٌس

ُمَعلِّماِن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمَعلِّموَن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ 
     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 اْكـتُـْب َكما في امْلِثاِل : 

ِبـطـاَقـٌة     ِبـطـاقـاٌت 
ِعـمارَةٌ    ............................ 
ِعـبـاَدةٌ    ............................ 
ِهـوايَـٌة    ............................ 

      رِسـاَلـٌة     ............................  

( املُفْرَُد َوامْلُثَنى َواْلَجْمع ) 2 
اْكتُْب َكما في امْلِثاِل :  

ـثَـنّـىامْلُفْـرَُد اْلـَجمـْعُاْلـمَُُ
ُهـْم مـاِهـرون .ُهـما ماِهـران .هـوَ مـاِهـٌر .
........................ُهـوَ عـاِبـٌد .

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

.
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

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

........................ُهـما شـاِكـراِن .
.

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

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

ُهـْم حـاِمـدوَن .

........................ُهـوَ قـاِئـٌم .
.

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

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

........................ُهـما جـاِئـعـاِن .
.

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

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

ُهـْم نـاِجـحـوَن .

........................ُهـوَ الِعـٌب .
.

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

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

........................ُهـما نَـشـيـطـاِن .
.

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

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

ُهـْم ُمـؤِْمـنـوَن .
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

( املُفْرَُد َوامْلُثَنى َواْلَجْمع ) 3 
اْكتُْب َكما في املِثال : (1)

( 2 ) اْكـتُـْب َكما في امْلِثاِل : 
رِساَلٌة                     رِساالٌت 

ِكتابٌَة     ............................ 

َمدينََة 
َسفينٌَة 
رَسوٌل 
رَُجٌل 
َقَلٌم 
ِكتاٌب

َمدينَتاِن 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
ــــــــــ 

ُمُدن 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
ــــــــــ 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

فَراَشٌة     ............................ 

ساِبَحٌة     ............................ 

      ِمساَحٌة     ............................ 

( املُفْرَُد َوامْلُثَنى َواْلَجْمع ) 4 

َحوِّل ِمَن امْلُفْرَِد إِلى اْلَجَمعِ َكما في امْلِثاِل: 
  حاوَل          حاَولوا 

  رافَقَ   .................... 
  نافََس   .................... 
  بايَعَ   ....................  

  قاتَلَ   .................... 
  شاَهَد   .................... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َحوِّل ِمَن اْلَجْمعِ إِلى امْلُفْرَِد َكما في امْلِثاِل: 

سافَروا         سافََر 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

        شارَكوا    .................... 
        باَدروا   .................... 
        غاَدروا   .................... 
       ذاَكروا   .................... 

 طاَلبوا  .................... 

( امْلُفْرَد َوامْلُثَنى َواْلَجْمع ) 1 

اْلَجْمعُامْلُثَنّىامْلُفْرَُد
ُمْسلِموَنُمْسلِماِنُمْسلٌِم
............................................ُمَعلٌِّم

......................ُمَهنِْدساِن......................

فاِئزوَن............................................
............................................عاِبٌد

......................صاِئماِن......................

شاِكروَن............................................
............................................باِئٌس
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 1 
َحـلِّـل : (1)

َعـلَّـَم    ..................................... 
َدرَّبَ     ..................................... 
ـَل    .....................................  َجـمَّ
َم    .....................................  نَـظّـَ

بَ    .....................................  رَتّـَ
َودَّعَ     ..................................... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
اْكـتُـْب مـا يُـْمـلـى َعـَلـيْـك : (2)

......................ناِدماِن......................

عارِفوَن ............................................
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 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

   

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 2 

ْب :  رَكِّ

َوْصـ / َصـ / 
َل   .......................................  

َصـْر / َر / حَ   ....................................... 
يُـ / َشْر / ِر /

ُف   ....................................... 
ُمـ / َكْمـ /ِمـ / ٌل  ....................................... 
تُـ/ َسْهـ /ـٍهـ / ُل  ....................................... 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْكـتُـْب مـا يُـْمـلـى َعـَلـيْـك : (1)

   

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 3 
َحلِّل اْلَكلِماِت التّالِيََة   : 

 

....................................................الرِّْحالُت

فُّ ....................................................الصَّ

....................................................اْلخاِمُس
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 4 

َحـلِّـْل إِلـى ُحـروٍف َو َمـقـاِطـع : (1)

....................................................الثّالُِث

....................................................الرّاِبعُ
....................................................اْلَكبيرَةُ
غيرَةُ ....................................................الصَّ

....................................................اْلَكّشافَُة

....................................................الرَّْسُم

....................................................النَّشاُط
....................................................اْلَجراَدةُ

....................................................اْلِكتابَُة

....................................................الزَّرافَُة

....................................................اْلقارُِب

ْدقُ ....................................................الصِّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

اْجـتََمَعِت   : ...................................................... 

اْلـفَـرْحـُة  : ............................................. 

ِدراِسـيٌّ   : ............................................. 

الّشـاِئـَقـُة  : ............................................. 

الطّـالِـبَـُة  : ............................................. 
ظـيـفـُة  : .............................................  النّـَ

َحـدِّثـيـنـا  : ............................................. 

ِك   : .............................................  َصـفّـِ

أَْوصـتْـُكـنَّ  : ............................................. 

َكـاألُمِّ   : ............................................. 
ـُه   : .............................................  تُـوَجِّ

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 5 

َحلِّل: 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

أَْمـَضـيْـنـا   .......................................  
ِريـاِضـيًّا    ....................................... 

نـا    .......................................  َصـفّـُ
تَـَغـلَّـبْـنـا   ....................................... 

بْـنـا   .......................................   تَـَدرَّ
ًدا    .......................................  َجـيّـِ

تَـعـاَونّـا   ....................................... 
يَـرُْقـصـوَن   ....................................... 

ونَ   .......................................  يُـَهـنّـِ
اْلـِمـثـالِـيُّ   ....................................... 

ُكـنّـا    ....................................... 
ـعُ   .......................................  نُـَشـجِّ

تَـَعـلَّـْمـتُـْم   ....................................... 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 6 

َحلِّل : 
تََسلََّمْت   .......................................... 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

تَُهنِّئُ    ........................................
 ..

الرَّْسُم    ........................................
 ..

التَّوْفيقِ   .......................................... 
َربَّيِْت    ........................................

 ..
بَْت    ........................................ َدرَّ

 ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْكـتُـْب َكما في امْلِثاِل : (1)

ِبـطـاَقـٌة    ِبـطـاقـاٌت 
إِدارَةٌ     ............................ 
إِمارَةٌ     ............................ 

ِبنـايَـٌة    ............................ 
واِليـٌة    ............................ 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 7 

َحـلِّـْل  : 
َمـَجـلَّـُة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـرِْطـيُّ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـشُّ
غـيـُر : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـصَّ
يُـنَـظِّمـوَن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـلوَن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يُـَسهِّ
يَـْحـفَظوَن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أُْكـتُـْب َكمـا فـي اْلـِمـثـاِل :  2)

   َمفْقوٌد            َمفْقوَدةٌ 

  َموْلوٌد                 ..................... 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  َمْحبوبٌ     ..................... 
  َمْكتوٌب     .....................  

  َمْعروٌف     ..................... 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 8 

َحـلِّـْل  : 
ُمـتَـَسـرٌِّع : ..................... 
ـُل : .....................  يُـَجـمِّ
ُمـَعـلِّـموَن : ..................... 
يُـَعـرُِّف      : ..................... 

َسـبّـاحٌ : ..................... 
ُمـَشـرٌَّد : ..................... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أُْكـتُـْب َكمـا فـي اْلـِمـثـاِل : 
  َوَجـَد           َوَجـَدْت 

  َوَصـَل      .....................  
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 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  نَـَجـحَ      ..................... 

  فَـَعـَل      .....................  

  َخـِسـَر     ..................... 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 10 

َحلِّل : 
تََحدَّثَْت   .......................................... 

َصفّي    .......................................... 
الطَّفُْل    .......................................... 

الّشارَِقُة   .......................................... 
َحدِّثينا   .......................................... 

أَْهوى    .......................................... 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْكـتُـْب َكما في امْلِثاِل : 
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 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ُمفيٌد     ُمفيَدةٌ 
َصغيٌر     ............................ 

َحميٌد     ............................ 

َجميٌل     ............................ 

َكريـٌم           ............................ 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 11 
َحلِّل: 

رِْحـَلـٌة    ....................................... 
  

ٌة   .......................................  َمـْدرَِسـيّـَ

تََحـدَّثَـتْ   ....................................... 

َصـفّـي    ....................................... 

َقـَضـيْـنـا   .......................................  

تَُحـدِّثـينـا   ....................................... 

بـوَن   .......................................  يَـتَـّدرَّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ُم    .......................................  يُـنَـظّـِ

ةً   .......................................  ِعـْلـِمـيّـَ

ُمـفـيـَدةٌ   ....................................... 

اْلـَمـصـاِنـعِ   ...................................... 
اْلـَمتـاِحـِف   ....................................... 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 12 
َحـلِّـْل  : 

اْلفاَلّحُ  : ..................... 
يَْغـرُِس  : ..................... 
فَتََعجـَّبَ  : ..................... 

َستُـثْـِمـُر        : ..................... 
ـَجرَةُ  : .....................  الشَّ

الذَِّكـيُّ  : ..................... 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أُْكـتُـْب َكمـا فـي اْلـِمـثـاِل : 
 !91

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  أَنا أَْلَعُب           نَْحُن نَْلَعُب 
  أَنا أَُصّلي     .....................  

  أَنا أَْكتُُب     ..................... 

  أَنا أْسبَحُ     .....................  

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 13 
( 1 )  َحـلِّـْل  :  

نَـْصـنَـعُ : ..................... 
َصـنَـعـوا : ..................... 
تَـْغـِزُل  : ..................... 

الّصـوفُ : ..................... 
نََسـَجـتْ : ..................... 

َحفيَدتـي : ..................... 

 !92

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أُْكـتُـْب َكمـا فـي اْلـِمـثـاِل :  1)

            عاَد اْلوََلُد .               عاَدِت اْلِبنُْت 

  ناَم اْلوََلُد .     ...............  اْلِبنُْت .           
  أََكَل اْلوََلُد .    ...............  اْلِبنُْت .
    غاَب اْلوََلُد  .    ...............  

اْلِبنُْت . 
  نََجحَ اْلوََلُد .    ...............  اْلِبنُْت .

     

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 14 

َحـلـِّـل ِ الـْكـَلـِمات التـّالِـية إلى ُحـروٍف و مـقاطع : 

  َعظيَمٌة   ............................................. 
   ُدروٌس  .............................................. 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  أَْخالقٌ  .............................................. 
  َمْدرََسٌة  .............................................. 

  َكثيرٍَة   .............................................. 
  يَـوْم ٍ  .............................................. 
  نـِظام ٍ  .............................................. 
  َمْسرور ٍ  .............................................. 
  كـِتابًا  .............................................. 
  كـِتابَة ً  .............................................. 
  ُمَعلـًِّما  .............................................. 
  تُـفّاَحة ً  ............................................. 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 15 
   َحـلـِّـل ِ الـْكـَلـِمات التـّالِـية إلى ُحـروٍف و مـقاطع : 

 َعَربيٌّ    ............................................. 

   امْلُتَِّحَدِة  .............................................. 

  يَتََكوَُّن         .............................................. 
 !94

www.almanahj.com



التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

  ُدبَيُّ   .............................................. 

  الّشارَِقُة  .............................................. 

  َوفَّرَِت        .............................................. 

  الدَّْوَلُة       .............................................. 

  َقدََّمْت      .............................................. 

  اْلُجنِْديُّ     .............................................. 
  يَُربّي     .............................................. 

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 16 
حـلِّـل  :   (1)

رابُ   .............................................  َوالـتّـُ

فَـاْلـبَـَـقـاُء   ............................................. 

ِبـاْلـيـاِبَسـِة   ............................................. 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

ْعـبـان ِ         .............................................  َكـالـثّـُ

لِـلـدُّروسِ   ............................................. 

َو اْلـَمـْكـتَـبَـُة       ............................................. 

فـالـرُّسـوُم   ............................................. 

َكـالـدُّخـاِن   ............................................. 

لِـْلـُغـرْفَـةِ         ............................................. 

ِبـالـرَّجـاِء         .........................................
   ....

( مهاراٌت إِثْرائيٌَّة َوتَْعزيْزيٌَّة ) 17 
حـلِّـل  :   (1)

ْمـُر   .............................................  َوالـتّـَ

بـالـدُّمـوِع   ............................................. 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

يْـرِ   .............................................  َكـالـطّـَ

فَـاْلـبَـقـاءُ   ............................................. 

لِـْلـبـاِب   ............................................. 

َو اْلـَمـْشـروُع  ............................................. 

فَـالـرَّسـوُل  ............................................. 

ـراِب  .............................................  َكـالـشَّ

لِـْلـِمـفْـتاحِ  ............................................. 

بـاْلـَمـْعـجـوِن  .............................................   

اْقرَأ النَّّص التّالي ثُمَّ أَِجْب َعِن األْسِئَلِة :  

الُم َغِنيًّا ، ِعنَْدهُ أَمواٌل َكثيرَةٌ َو أَوالٌد  كاَن أَيّوُب َعَليِْه السَّ
َكثيروَن . 

أَراد اهللُ – ُسبْحانَُه َو تَعالى – أَْن يَْختَِبرَه ، فَأُصيَب في 
َجَسِدِه ِبأَْمراٍض َكثيرَِة ،     َو ماَت أَواْلُدهُ ، َو ذََهَب َعنُْه 
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

أَْصحابُُه َو فََقَد َجميعَ أَْموالِِه .فََصبََر َو َشَكَر َو دعا اهللَ ، َو 
رُّ َو أَنَْت أَرَْحُم  ني الضُّ كاَن يَقوُل :  ( َربّي إِني َمسَّ

الرّاِحمنَي ) . 
اْستَْخِرجْ ِمَن النَّصِّ َكلَِمًة فيها :  1)

ـ تـاء َمْربوطٍَة : ــــــــــــ       ـ َمدٌّ ِباألَلِِف :  ـــــــــــــ  
ـ َمدٌّ ِباْلـواِو   : ــــــــــــ      ـ َمدٌّ ِباْلياِء  :   ـــــــــــــ  

ٌف : ــــــــــــ      ـ الٌم َشْمِسيٌَّة : ـــــــــــــ   ـ َحرٌْف ُمَضعَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هـات ِمَن النَّصِّ َكلَِمًة ِبَمْعنى :  2)

  1 ـ يَْمتَِحنَُه :  ــــــــــــ  2)  بَـَدِنِه :   ــــــــــــ  
  3 ـ أَصابَني  : ــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َحلِّْل :  3)
   َغِنيًّا : .....................   

ني :  .....................   َمسَّ
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التاریخ   /   /  االسم / ................................................................   الصف الثاني / (   )
 Abu Dhabi Education                                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم

 Council
School 'Al Seddique Boys مدرسة الصديق املشتركة للبنني

Al Gharbiya  الغربية

تدريبات إثرائية و تعزيزية للصف الثاني األساسي في مادة اللغة 
العربية 

َمْسح تَشخيصي ِنهائي للمهارات 
ؤال األول : اْقرَأ النَّّص التّالي ِقراَءة َجيََّدةً ثُمَّ  (1) السُّ

اْكتُِب امْلَطلوب : 
 ((  ماِجٌد ِتْلميذٌ نَشيٌط ، يَْحَضُر إلى امْلَْدرََسِة ُكلَّ يَوْم ٍ 

رًا ، يَْدُخُل امْلَْدرََسِة   ُمبَكِّ
  فَيَُسلَِّم َعلى امْلَُعلِّمنَي َو الطُّالِّب ثُمَّ يَذَْهُب إِلى طابوِر 

باح ِ ِعنَْد َقْرع ِ اْلَجرَس ِ   الصَّ
  َو يَِقُف في الّساَحِة في ثباٍت َو بََعَد تَِحيَِّة اْلَعَلم ِ يَْستَِمعُ 

باح ِ ثُمَّ يَسيُر   إِلى إِذاَعِة الصَّ
فِّ في تَرْتيٍب َو ِنظام ٍ . ))    إِلى الصَّ

  اْستَْخِرج ِمَن النَّصِّ : 
َكلَِمًة فيها َمدٌّ ِباأللِِف  [ ............................ ]  
َكلَِمًة فيها َمدٌّ باْلواِو  [ ............................ ]  
َكلَِمًة فيها َمدٌّ ِباْلياِء  [ ............................ ]  

َكلَِمًة فيها ٌ تَنْوين َضمِّ  [ ............................ ]  
َكلَِمًة فيها تَنْوين َكْسٍر  [ ............................ ]  
َكلَِمًة فيها تَنْوين فَتْح ٍ  [ ............................ ]  
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َكلَِمًة تَنْتَهي ِبتاٍء َمْربوطَةٍ  [ ............................ ]  
َكلَِمًة تَنْتَهي ِبتاٍء َمفْتوَحٍة  

  [ ............................ ]
َكلَِمًة فيها الٌم َشْمِسيَّة  [ ............................ ]  

َكلَِمًة فيها الٌم َقَمِريَّة  [ ............................ ]  

ؤاُل الثّاني :   َحلِّل اْلَكلِماِت التّالِيََة إلى ُحروٍف   السُّ
َو َمقاِطع : 

نَشيٌط   ------------------------ 
يَْدُخُل   ------------------------ 

فوُف        ------------------------  الصُّ
رًا       ------------------------  ُمبَكِّ
اْلَجرَُس       ------------------------ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ْب ِمَن اْلُحروِف َو امْلَقاٍطع َكلِماٍت َو  ؤاُل الثّالِث : رَكِّ السُّ
اْكتُْب : 

 الْسـ / سا / َحةُ   ------------------------ 
 ثَـ / با / ٍت         ------------------------      ُمنْـ /

تَـ /ِظ / ّمـ / ٍة  ------------------------  
     تَْر / تيـ / بٍ   ------------------------       

      يَْحـ /ُضـ / ُر   ------------------------ 

ؤاُل الرّاِبعُ : اْكتُِب اْلَكلِماِت التّالِيَة مع التَّنْوين :  (4) السُّ

تَنْويُن فَتْحٍتَنْويُن َكْسٍرتَنْويُن َضمِّاْلَكلَِمُة
_____________________عالُِم
_____________________َحديَقُة
_____________________َسَكُن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ؤاُل اْلخاِمُس :  ِصِل اْلَكلَِمَة ِبما يناِسبها :   السُّ

 

 
 

 

ؤاُل الّساِدُس : اْكتُِب الِعبارة التّالِيَة ِبَخطِّ النَّْسخ   السُّ
اْلَجميل : 

جاِسٌم يَُصّلي الظُّْهَر في َمْسِجِد امْلَْدرََسِة . 

_____________________سماُء
_____________________زَْهرَةُ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ؤاُل الّساِبعُ : ( اإلمالُء ) اْكتُْب ما يُْملى َعَليَْك   السُّ

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

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

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

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

  
 .............................................................................
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تمت بحمد اهلل
إعداد

محمد رياض إسماعيل محمد
معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية
مدرسة الصديق املشتركة للبنني
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