
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/2arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/2arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade2                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ 
الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ 

أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ 
الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ 

أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ 
الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ الِكفایُة الِكفایُة 

أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ 
الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ الُمْسَتْھَدَفُة ھي ُحروُف الَجرِّ الِكفایُة الِكفایُة 



..َسأَُطالُِع ُكُتبي وأَُفِكُر في َمَلكوِت اْلَخالِِق َلْیلَ َنَھارُ َسأَُطالُِع ُكُتبي وأَُفِكُر في َمَلكوِت اْلَخالِِق َلْیلَ َنَھارُ 

أْرَغُب أَْن أَْعِرفَ أْرَغُب أَْن أَْعِرفَ 
َكْیَف یسیُر القارُب فوَق الماءِ َكْیَف یسیُر القارُب فوَق الماءِ 

!!وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ 

ا َنْنِشُد  )أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ (َھیَّ

!!وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ 
......ولَِماذا اْلِمْلُح ِبَماِء اْلَبْحرِ ولَِماذا اْلِمْلُح ِبَماِء اْلَبْحرِ 

!!وَتَخلو ِمْنُھ األنھارُ وَتَخلو ِمْنُھ األنھارُ 
َكْیفَ َكْیفَ   أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ   

!!َتِجيُء اْلِریُح ْوَكْیَف َتُسوُق األْمَطارُ َتِجيُء اْلِریُح ْوَكْیَف َتُسوُق األْمَطارُ !!َتِجيُء اْلِریُح ْوَكْیَف َتُسوُق األْمَطارُ َتِجيُء اْلِریُح ْوَكْیَف َتُسوُق األْمَطارُ 
عن ِتْلَك األفَكارِ عن ِتْلَك األفَكارِ ألِجیَب ألِجیَب 

َسأَُطالُِع ُكُتبي وأَُفِكُر في َمَلكوِت اْلَخالِِق َلْیلَ َنَھارُ َسأَُطالُِع ُكُتبي وأَُفِكُر في َمَلكوِت اْلَخالِِق َلْیلَ َنَھارُ 



ما ُھو الشَّيُء الَّذي ُكلَّ ما أََخْذَت ِمْنُھ زاَد؟
اْلبابُ 

تدریب
1

الیةِ ُنِجْب  : َعْن األلَغاِز التَّ

ُمْت؟.... 

اْلَفراِوَلُة 

وِق وأَْحَمَر في اْلَبْیت؟   وِق وأَْحَمَر في اْلَبْیت؟  ما ُھو الشَّيُء اْلذي َیكوُن أَْخَضَر في اْألَْرِض َوأَْسَوَد فِي السُّ ما ُھو الشَّيُء اْلذي َیكوُن أَْخَضَر في اْألَْرِض َوأَْسَوَد فِي السُّ

اُي  الشَّ

ما ُھو الشَّيُء الَّذي ُكلَّ ما أََخْذَت ِمْنُھ زاَد؟ -
اْلُكَرةُ  اْلُحْفَرةُ 

ا  ُنِجْب َھیَّ

اْلُبذوُر 

.... أَنا اْبُن اْلماِء َفإِْن َتَركوني فِي اْلماءِ  -

ْلجُ   الثَّ

وِق وأَْحَمَر في اْلَبْیت؟   ما ُھو الشَّيُء اْلذي َیكوُن أَْخَضَر في اْألَْرِض َوأَْسَوَد فِي السُّ

یخُ  اْلِبطِّ

وِق وأَْحَمَر في اْلَبْیت؟   ما ُھو الشَّيُء اْلذي َیكوُن أَْخَضَر في اْألَْرِض َوأَْسَوَد فِي السُّ

َماطُم  الطَّ



اْلِتْلَفازَ 

تدریب
1

اْلِمَفُك 

َیْسَمُع ِبال أُذٍن وَیَتَكَلُم ِبال لِساٍن؟ -
اْلھاِتفُ  اْلكمِبیوترُ 

اْلِمْشط ُ 

؟ - لُھ أَْسناٌن وال َیُعضُّ

اْلِمَقُص 



مد 
الیاء

حروف 
الجر

الالم
القمریة

الالُم 
ْمسیة الشَّ

یحُ  یحُ الرِّ َیسیرُ َیسیرُ بـاْلقاِربُ اْلقاِربُ الرِّ

األْمَطارُ األْمَطارُ 

اْلِمْلحُ اْلِمْلحُ 

األنھارُ األنھارُ 

اْلَبْحرِ اْلَبْحرِ 

عناْلماءِ اْلماءِ 

ألِجْیبَ ألِجْیبَ 

یحُ  یحُ الرِّ الرِّ

َتِجيءُ َتِجيءُ 

في

ُكُتبيُكُتبي

األْمَطارُ األْمَطارُ 

األفَكارِ األفَكارِ 

اْلَخالِقِ اْلَخالِقِ 

أْرَغُب أَْن أَْعِرفَ أْرَغُب أَْن أَْعِرفَ 
َكْیَف َیسیُر اْلقاِرُب فوَق اْلماءِ َكْیَف َیسیُر اْلقاِرُب فوَق اْلماءِ 

!!وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ 

:لَِنْسَتخِرْج مًعا ما یلي ِمْن النَّصِّ 

َكْیَف َیسیُر اْلقاِرُب فوَق اْلماءِ َكْیَف َیسیُر اْلقاِرُب فوَق اْلماءِ 
!!وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ وَیْغَرُق اْلِمْسَمارُ 

......ولَِماذا اْلِمْلُح بَِماِء اْلَبْحرِ ولَِماذا اْلِمْلُح بَِماِء اْلَبْحرِ 
!!وَتَخلو ِمْنُھ األنھارُ وَتَخلو ِمْنُھ األنھارُ 

َكْیفَ َكْیفَ   أَْرَغُب أَْن أَْعِرفَ   
یُح ْوَكْیَف َتُسوُق األْمَطارُ  یُح ْوَكْیَف َتُسوُق األْمَطارُ َتِجيُء الرِّ !!َتِجيُء الرِّ

ألِجْیَب عن تِْلَك األفَكارِ ألِجْیَب عن تِْلَك األفَكارِ ألِجْیَب عن تِْلَك األفَكارِ ألِجْیَب عن تِْلَك األفَكارِ 
َسأَُطالُِع ُكُتبي وأَُفِكُر في َملَكوِت َسأَُطالُِع ُكُتبي وأَُفِكُر في َملَكوِت 

..اْلَخالِِق لَْیلَ َنَھارُ اْلَخالِِق لَْیلَ َنَھارُ 



:  أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسِب في اْلُجَمِل اآلتیةِ 
تدریب

4

إلىمنعلى

منإلىفي

في

من

علىعن

منعن في

عنمنعلى

أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسِب في اْلُجَمِل اآلتیةِ 
فِ  ----- َیَضُع جاِسٌم الِكتاُب  - .الرَّ

الثِ  ----- َحَمُد  - ِف الثَّ .الصَّ
بیُب  . ِعالِج اْلَمریِض  --------ُیْشِرُف الطَّ

.اْلَوَطنِ  ----- ُیدافُِع اْلُجْنِديُّ  -

یاَرةُ أَْسَرُع  - راَجةِ  ----- السَّ .الدَّ



وفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللا



أكمل حل بقیة األسئلةأْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ  أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ 



ةً أْخرى ةً أْخرىَحاِوْل َمرَّ الرجوع لحل بقیة األسئلةَحاِوْل َمرَّ ةً أْخرى ةً أْخرىَحاِوْل َمرَّ َحاِوْل َمرَّ



أكمل حل بقیة األسئلةأْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ  أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ 



ةً أْخرى ةً أْخرىَحاِوْل َمرَّ الرجوع لحل بقیة األسئلةَحاِوْل َمرَّ ةً أْخرى ةً أْخرىَحاِوْل َمرَّ َحاِوْل َمرَّ



أكمل حل بقیة األسئلةأْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ  أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ أْحَسْنتَ 



ةً أْخرى ةً أْخرىَحاِوْل َمرَّ الرجوع لحل بقیة األسئلةَحاِوْل َمرَّ ةً أْخرى ةً أْخرىَحاِوْل َمرَّ َحاِوْل َمرَّ


