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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 ختي وأناأ

 َضْع َخطًا ََتَْت اإِلجابَِة الصَّحيَحِة: اواًل:
 

َفَش : ) اْلِكتابَ  .1  (. ْلِمْجرافَ ا -اْلَقَلَم  - َمْعنى الرَّ
 ُنقاِرَن (. لِ   -َنْلَعَب لِ  -َمْعنى ِلُنواِزَن : )  ِلَنْكُتَب  .2

 ْقَبَح (.أَ    -ْصَغَر أَ   -َمْعنى َأْرَوَع   : )  َأْجَمَل  .3
 ْلَقويَّ  (.ا  -لَكبيَر  ا  -َتلَّ :  )اْلجاَف  ِضدِ  اْلُمبْ  .4

 ْسَحُب  (.نَ     -ْهِدُم  نَ   -ِضدِ  َنْبني  :   ) َنْفَتُح  .5

 ْقَتَرَب (.اِ    -ْبَتَلَع  اِ   -ِضدِ  اْبَتَعَد  :  ) ِاْنَكَسَر   .6

اطيء؟ ثانيًا:  ماذا َبنى اأَلْوالدعلى الش 
...............................................................................................................................

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

 ماذا َحَدَث ِلَقْصِر َسْلمى َوُأْخَتها؟ ثالثًا:
...............................................................................................................................

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

 ماذا قاَلْت اأُلمُّ ِعْنَدما َرَأِت اْلَقْصَر؟ رابعًا:
...............................................................................................................................

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 لوب التعجبأس
 

 : ـَمــِط ْل َوْفَق الـنَّ  َحوِ 
 

 اْلـَبـْحـُر َكـبـيـٌر          مـا  أَكـْبـَر  اْلــَبْحـــَر  ! 
 

 .............................................           َحـَمـٌد  َلـطـيـفٌ 
                

 .............................................      اْلـُمـَعـلِ ـُم َنـشـيـطٌ 
                     

 .............................................            َأْحـَمـُد  َجـمـيـلٌ 
                         

ـاُر َسـريـعٌ   .............................................             َعـم 
                   

  َّـا َيـلي :َتـَعـج  ـْب ِمـم 
 

 ..............................................                      َكـَرُم  اأُلمِ 
 

 ..............................................                  ُقـوَُّة   اأَلَسـدِ 
 

 ..............................................                  ُسـْرَعـُة اْلـَفـْهـدِ 
 

 ..............................................              َنـظـاَفـُة اْلـَفـْصـلِ 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                                   منطقة أبو ظبي التعليمية                     

     

 
 

 أسلوب األمر
 

 

 : اطلب من أختـك أن تقـوم باألعمال التاليـة 
 

 .................................................    ُتـذاِكـُر ُدروَسـهـا        
 .................................................         ـَرتِ ـُب ُكـُتـَبـهـا    تُ    
ـالِة       ................................................. ُتـحـاِفـُظ َعـلى الـصَّ
 .................................................       ُتـسـاِعـُد ُأمَّـهـا        
 .................................................         َتـْكـُتـُب واِجـَبـهـا     

 

 اطلب من أخيك أن يقوم باألعمال التالية : 
 

 .............................................ُيـذاِكـُر ُدروَسـُه              
ـالِة        .............................................  ُيحاِفـُظ َعـلى الـصَّ
 .............................................            ُيـساِعـُد َأباُه     
 ............................................    ُيـداِفـُع َعـْن َوَطـِنـِه        
 ...........................................        َيـْنـَتـِبـُه ِإلى اْلـُمـَعـلِ ـِم    
 

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 أسلوب النهي
 

  : انـه أخـتـَك َعــْن 
 

 

 ...................................         اْلـِكـتاَبـِة َعـلى اْلـُجـْدرانِ   
 ...................................   َرْمي اأَلْوسـاَخ َعـلى اأَلْرضِ   
 ..................................                  َقـِطـِف اأَلْزهـارِ   
 ...................................               ِإْهـمـاِل واِجـبـاِتـهـا  
ـاِرعِ     ..................................             الـلَّـِعـِب في الـش 
 

  نـه أخـاَك َعــْن :ا 
 
  

ـْمسِ اللَِّعـِب َتـْحـَت َأَشـ    .......................................    عَّـِة الشَّ
 .......................................              َأْكـِل الطَّعاِم اْلفاِسـدِ   
 .......................................              ُشـْرِب اْلـمـاِء اْلـبـاِردِ   
 .......................................                   ْسـياِن اْلـواِجـِب   ِ 

ــالةِ     .......................................                     َتـْرِك الصَّ
 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 : سناء الشلولالمعلمة 

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                عليمية                                        منطقة أبو ظبي الت

     

 
 

 نشيد األطفال والبحر
 

 : اقرأ النشيد ثم أجب 

 أحمـد يـقـفـز كاألبطال     ومنى تركض كي تسبح   
 بيًتا حلًوا أو بســـتان  ورشا تبني فـوق الرمل        
 يقـذف كـرًة  لألصحاب   عـمرٌو يعـدو ال يتـعب     

 

 : ابحث عن كلمات دالة عن المعاني التالية واكتبها :أوالً     

 .....................................           يرمي   
 .....................................           يجري    
 .....................................    جميالً    

 

 : األطفال الذين ورد ت أسماؤهم في النشيد هم :ثانياً  
       ............................................................................................. 

 

  ً  : ما األلعاب التي مارسها األطفال  في النشيد ؟ ثالثا
       ............................................................................................. 
 

 : في أي فصل كانت رحلة األطفال إلى البحر ؟ رابعاً 
 

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    جلس أبو ظبي للتعليم                       م

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 د األطفال والبحرنشي
 

 : استخرج من النص الكلمات التالية 
 

 ..........................................      كلمة فيها مد باأللف  

 .........................................      كلمة فيها مد بالواو  

  .........................................      كلمة فيها مد بالياء  
 

 : أدخل ) ال ( وغـيّـر مـا يـلـزم 
 

 َبـْحـٌر           :  اْلــَبــْحــرُ   
 ...........................................:             ْبـٌل ـحَ   
 ...........................................:           َمـْزَرَعـٌة   
ــََدمٌ     ........................................... :               قـ
 ........................................... :            ْدرَسـةٌ مـ  

 
 

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                                 منطقة أبو ظبي التعليمية                       

     

 
 

 نشيد األطفال والبحر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................... / الصف الثانـي............................................................................................................... االسم

 صغيري العزيز اكمل األنشودة الجميلة بخطك الجميل :  
 
 
 

 جاء الصيف                                                جاء الصيف
......................                                       ..................... 

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

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

 البحر

 الصيف

نمرح   

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

 األطفال

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

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

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

 : ياكتب ضد الكلمة فيما يل

 المعلمة : سناء الشلول

www.almanahj.com
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 خاصةبوالريس المدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الالم القمـريـة
 

 : اقرأ النص التالي ثم استخرج منه الكلمات المبدوءة بالالم القمرية 
 

  تأكل العشَب األخضَر في اْلمْزرعِة .األْغـنـامُ    
 

 َتْحِمل المرأة الِمَظلة لتحمَي نفسها من أشعة الشمس الحارة .   
 

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

 

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

  

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

  

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

 

 

 : اكتب كلمات تبدأ بالالم القمرية 
 

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

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

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

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

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    م                       مجلس أبو ظبي للتعلي

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الالم القمـريـة
 
          

                                     
  

 ... (............) ................................              أشرق في الـليل  وأضيء الظالم  

 

 

 

 (........... ) .....................................               لو نفدت لمات كل شيء حي  

 

 

 

 

 

 

 ........ () ...................... ف يأخذ الناس مني اللحم  والحليبحيوان ألي  

 

 

 

 

 

 

 . ثوبي أخضر اللون يغطي جسمي األحمر لكن طعمي حلو  
  

 

)  ........................................ ( 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةة مدرس                                   مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الـالم الشـمـسـيـة
 

 : اقرأ النص التالي ثم استخرج منه الكلمات المبدوءة بالالم الشمسية 
 

ـذ . ـسـَل الـلذي الـعـْنـهُ تقُف النـحـلة على الزهـرة تـمـتـص  مـنـها الـرحـيـَق ثـم  تصنُع مِ ) 
صه ذي تمتاء الأم ا الـنـبـاتاُت فـإنـها تصنُع ِغذاَءها في أوراقها الخضراء  من الم

 الجذور بمساعدة أشعة الشمس والمادة الخضراء وثاني أكسيد الكربون  ( .
 

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

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

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

 

 

 : اكتب من عندك كلمات تبدأ بالالم الشمسية 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 ـالم الشـمـسـيـةال
       

  

 .....................................       أنير الدنيا ولوال نوري لكانت الدنيا ظالًما  

 

 

 ........................................       طعمي حلو لذيذ ألواني أحمر أو أصفر أو أخضر 

 

 

 ...............................................                          حيوان ذكي وماكر 

 

 
 

 ...................................   شجرة مباركة تكثر في دولتنا مذكورة في القرآن الكريم

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                لتعليمية                                        منطقة أبو ظبي ا

     

 
 

 الالم الشمسية والالم القمريةالموازنة بين 
 

 : أضف )ال( للكلمات التالية وصنفها في الجدول حسب نوع الالم 
 

 َحَيواُن        َسـحاُب        َأْشجارُ    َتْمُر       
 ُغراُب       َشعيُر         ُهـماُم         َعْقَربُ 
 ِلساُن       ِمْنديُل        َثْعـَلُب          َوَرقُ 

 
 

          
 
 
 
 
 

 والالم القمرية الالم الشمسية

------------------------------------ ------------------------------------ 

------------------------------------ ------------------------------------ 

------------------------------------ ------------------------------------ 

------------------------------------ ------------------------------------ 

------------------------------------ ------------------------------------ 

------------------------------------ ------------------------------------ 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الالم الشمسية والالم القمريةموازنة بين ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعام  يأيها الشجاع ابحث عن كلمات الالم القمرية والالم الشمسية ف   
 واكتبها :

 
 
 

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

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

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

 .....صيف

 .....كتاب

.....طيور   

 .....شاطئ

 ادخل الالم الشمسية أو الالم القمرية في الكلمات التالية :

 .....ألوان

 .....أوراق

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

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

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

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 ة : سناء الشلولالمعلم

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الخط  ب ت ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطلي الصغير هيا امسك القلم واكتب الجمل بخطك الجميل :   
 
 
 

 ل سنبني قصرناتعالي هنا على الرم
 ...............................................................
...............................................................

..... 
 

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

 ال تضيعي الوقت بالكالم
...............................................................

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

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

 ال تسمع مشورتي وال تقبل رأيي
...............................................................

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

...............................................................
 المناسب ............

 الورود

 هيا حلل الكلمات :   
 
 
 

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

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 معلمة : سناء الشلولال

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                                     منطقة أبو ظبي التعليمية                   

     

 
 

 عجيبة حيلة
 أنا أقرأ القصة من كتاب معارف لغتي ثم أجيب على األسئلة التالية  : 

 

 ماذا كان األصدقاء الثالثة يفعلون كل يوم ؟ (1
 

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

 ِلماذا قلق األصدقاء الثالثة على صديقهم الظَّبي ؟  (2
 

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

 َمن أول من رأى الظبي؟ (3
 

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

 ما الذي أصاب الظبي ؟  (4
 

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

 َمن أول من عرض تقديم المساعدة للظبي ؟ (5
  

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

 ماذا طلب الجرذ من الغراب ؟  (6
 

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

 كيف استطاع الجرذ تخليص الظبي من شبكة الصياد ؟ (7
 

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                    منطقة أبو ظبي التعليمية                                    

     

 
 

 عجيبة حيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 بطلي الصغير امسك قلمك واكتب بخطك الواضح وبالحركات مايلي:
 

.................يحكى....................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

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

..........................................................................................................
..........................................................................................................
 ......................................................................................فقال الجرذ للغراب :

 إليه "" احملني 

 ثم اقرأها قراءة صحيحة بصوت قوي. التاليةحلل الكلمات 
 

 سلحفاة
 

 عريش
 

 أصدقاء
 

 غرابا
 

 فقالتَ 
 

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

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

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

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

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

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                لتعليمية                                        منطقة أبو ظبي ا

     

 
 

 الفعل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 الحظ يا صغيري النمط ثم اكتب محاكيا النمط

 يسبح اسبح سبح

.............. لعب
.. 

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

.............. اكتب ..........
.. 

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

 يسمع

.............. خرج
.... 

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

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

 طلقين

.............. نظر
.... 

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

.............. اقترب ............
.. 

.............. مشى
.... 

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

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

 يركض

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الماضي والمضارع واألمر
 

 -كما في المثال:اكتب الفعل الماضي والمضارع واألمر 

 الفعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي م

 ْكُتبْ ا َيْكُتبُ  َكتَـبَ  1

 ........................... ........................... َسجـَدَ  2

َرأَ  3  ........................... ........................... قـَ

 ........................... ........................... َشَكرَ  4

 ........................... ........................... رََكعَ  5

 ........................... ........................... َعِملَ  6

 ........................... ........................... فـََتحَ  7

 ........................... ........................... َحَصدَ  8

 ........................... ........................... َلِعبَ  9

 ........................... ........................... َزرَعَ  10

 ........................... ........................... َشَرحَ  11

 ........................... ........................... فـَهَّمَ  12

 ........................... ........................... َعرَّفَ  13

 ........................... ........................... َسجَّلَ  14

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 اء الشلولالمعلمة : سن
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الصفات

َنة بِ  ـَفَة المناِسـبـََة للَكِلَمِة الُملوَّ ْط الصِ   : َتَناِهَيةٍ ٍة مُ ِدقَ َحوِ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فــــــــات الكلمة  الصِ 
 ِرٌس ُمْفتَ  َمْحبوبٌ  أليفٌ  أْسَود ُ  األَسد ُ 
 َمْسـرور ٌ  َمْكُسور ٌ  ُشجاع ٌ  فـَقيرٌ  القلم ُ 
 عاقلة ٌ  ضاحكة ٌ  ساخنة ٌ  عاليةٌ  الشَجَرةُ 
 خجل ٌ  حزن ٌ  خوفٌ  فرح ٌ  الجزع ُ 

مكة ُ   فقيرة ٌ  مسرورة ٌ  عاقلة ٌ  جميلة ٌ  السَّ
  صبورٌ  رشيقٌ  سريع ٌ  منعش ٌ  الجمل ُ 

 واسعٌ  ذكي    كسول ٌ  بطيء ٌ  الحصان ُ 
 هائجٌ  واسع ٌ  ضارٌ  ع ٌ ناف المطرُ 

 خطيرة ٌ  قويَّة ٌ  جميلة ٌ  غزيرة ٌ  الحديقة ُ 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول

www.almanahj.com
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 يس الخاصةبوالرمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الصفات

َنة ِبِدَقةٍ  ـَفَة المناِسـبـََة للَكِلَمِة الُملوَّ  َيٍة :َناهِ ُمتَ  أكمْل الصِ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة الثانية الصفة األولى كلمةال م
 ُمثِمَرةٌ  َطويلةٌ  شجرة ٌ  -1
   َوْجهٌ  -2
   َشْعرٌ  -3
   َيْومٌ  -4
   ُثْعـبانٌ  -5
   َحديَقةٌ  -6
   َمْدَرَسةٌ  -7
   ُسوقٌ  -8
   َعـَلمٌ  -9

   َوَطنٌ  -10
   ِتْلـميذٌ  -11
   َنْخَلةٌ  -12
   َقْصـرٌ  -13
   َبْحرٌ  -14
   علـ ِمٌ مُ  -15

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 تنوين الضم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول

 أيها البطل ابحث عن كلمات  منونة بالضم واكتبها :
 
 
 

ولها ذكريات كثيرة   ،كانت اإلجازة الصيفية ممتعة ومفيدة 

ومميزة, وقد سافرت إلى مكة ، وهي مدينة جميلة جدا تكثر ،  

 وفيها الكعبة المشرفة ، وفيها جبال عالية وكبيرة.

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

 ادخل تنوين الضم على الكلمات التالية وغير ما يلزم :

........................... المزرعة
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 البقرة

 األلعاب

 الرحلة

 الدجاج

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

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

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

. 

www.almanahj.com
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     

 
 

 الضم تنوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

 

 بطلي الصغير اكتب اسم كل حيوان بتنوين الضم : 
 
 
 

 ابحث عن أشياء في الفصل منونة بتنوين الضم :

----------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------- 

 

----------------- 

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

.............. ----------------- 

 

----------------- 

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                يمية                                        منطقة أبو ظبي التعل

     

 
 

 الضم تنوين

 دخل ) الـ( على الكلمات المنونة بالضم والحظ التغير :أ

م م  إدخال) الـ (  تنوين الضَّ

 الالم   الم   -1

  ة  قمري -2

  صيف   -3

  رمل   -4

  شمسيّة   5-

  شراب    -6

  مختلف   -7

  شفاء   -8

  شجرة   -9

  ة  مبارك -10

   ة  لغويّـ -11

   ة  مشكل -12

  حـل   -13

  خدعة    -14

   ة  عجيب -15

 المعلمة : سناء الشلول

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

www.almanahj.com
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 والريس الخاصةبمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 

 
 تنوين الفتح

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 أيها الذكي ابحث عن الكلمات المنونة بالفتح واكتبها :   
 
 
 

الماء مفيد لحياتنا ، وله أشكاال كثيرة  ، وهو إما أن يكون عذبا 

أو مالحا ، وهو إما أن يكون مطرا أو نهرا أو بحرا ، فسبحان 

 هللا خالق كل شيء.

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

 ادخل تنوين الفتح  الكلمات التالية وغير ما يلزم :

........................... الحصان
. 

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

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

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

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

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

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

 الماعز

 األرجوحة

 الكتاب

تالخضراوا  

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

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

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

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                                  مجلس أبو ظبي للتعليم         

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 

 
 تنوين الفتح

 

نة   أدخل ) الـ( على  بالفتح والحظ التـَّغير : الكلمات المنوَّ
 

نة بالفتح م  إدخال) الـ (  كلمات منوَّ

  جهريةً  -1

2-  ً   اسما

  تعجبية ً  -3

  اً مستعين -4

  حلواً  5-

  ةً كر -6

7-  ً   عنوانا

  جديداً  -8

9-  ً   مقطعا

  لوحةً  -10

  صحيحةً  -11

  مالحظةً  -12

  مظلةً  -13

14-  ً   الما

  قمريةً  -15

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 

 

 تنوين الفتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صغيري العزيز هيا اكتب اسماء الخضروات بتنوين الفتح : 
 
 
 

 صص المكتبة عن كلمات منونة بتنوين الفتح :ابحث في ق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 

 تنوين الكسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 ن كلمات  منونة بالكسر:أيها البطل ابحث ع   
 
 
 

الجمل من حيوانات الصحراء ذو سنام عريض ومشية هادئة 

وقوي الجسم ، وهو يحب العيش  على رمال  ،وهو عنيد صبور

 لينة ولذلك سمي بسفينة الصحراء.

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

 : ادخل تنوين الكسر على الكلمات التالية وغير ما يلزم

........................... الجمل
. 

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

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

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

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

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

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

 الكبيرة

 األسرة

 الورد

 الفاكهة

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

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

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

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                                                 منطقة أبو ظبي التعليمية       

     
    

 
 

 الكسرتنوين 

 

نة بالكسر والحظ التـَّغير :  أدخل ) الـ( على الكلمات المنوَّ

نة بالكسر م  إدخال) الـ (  كلمات منوَّ

 الملعب    ملعب ٍ -1

  طائرة ٍ  -2

  سمكات ٍ -3

  ماء ٍ  -4

  بنهر ٍ  5-

  جار ٍ  -6

  شجيرات ٍ  -7

  كثيفة ٍ -8

  سالم ٍ -9

  هدوء ٍ  -10

  أمان ٍ -11

  يوم ٍ -12

  سمك ٍ -13

  كلمات ٍ  -14

  مساء ٍ  -15

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 

 الكسرتنوين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 صغيري العزيز هيا اكتب اسماء الخضروات بتنوين الكسر: 
 
 
 

 ابحث في كتاب التربية اإلسالمية عن كلمات منونة بالكسر:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                                    مجلس أبو ظبي للتعليم       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 
 

 نالموازنة بين أنواع التنوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 أيها الذكي ابحث عن الكلمات المنونة بالفتح واكتبها :   
 
 
 

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

 حلل الكلمات التالية :

........................... عزيز
. 

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

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

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

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

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

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

 مساء

 شجرة

 سيارة

 متحفا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الصديق

 الصداقة

 العنب

 الرمل

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

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

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

 السمكة

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     لعربيةللغة اا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 

 الموازنة بين أنواع التنوين
 
 

ل  الجدول َ : نوين   ث مَّ أْكم   أقرأ  وأوازن  بيَن أنواع   التَـّ
 

 تنوين ضم تنوين فتح تنوين كسر الكلمة م

 مسرور   َمْسرورا ً  َمْسرور ٍ  َمْسـرور -1

    َماكر -2

    َعـاقـ لة -3

كة -4     َضاح 

عة 5-     واس 

    َمْحبوب -6

    س وق -7

    أرنـَب -8

    نـَْحـلة -9

    بَطة -10

    د لفين -11

    ب لب ل -12

    َصغير -13

تابة -14     ك 

    َمهاَرة -15
 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                    مجلس أبو ظبي للتعليم                       

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 

 نشيدالثعلب والعنب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 معروفة حكايتي                      ياسادتي الصغار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 حلل الكلمات التالية واقرأها قراءة صحيحة :

 حامضا

 الهواء

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

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

 :بخطك الجميلاألنشودة  اكمل

 المعلمة : سناء الشلول
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 بوالريس الخاصةمدرسة                                                     مجلس أبو ظبي للتعليم      

                                     للغة العربيةا                                منطقة أبو ظبي التعليمية                                        

     
    

 
 

 ج ح خ الخط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطل ليكون  هيا لنتسابق معا  يا

 خطك أجمل خط  في الفصل :

 كانت الحيوانات تمرح وتجري بين األشجار

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

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

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

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

 في الصحراء توجد حيوانات كثيرة مثل الجمل والحصان

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

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

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

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

 الخباز يخبز الخبز ويعجن الطحين

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

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

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

 ........................... /الصف الثانـي ............................................................................................................... االسم

 لسناء الشلو المعلمة : / انتهت بحمد هللا مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

www.almanahj.com


