
 

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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59الّصفحة  الّثاني اإلِبتدائيّ الّصفُّ اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، 

أَْحلُمُ أَْحلُمُ 

ْرُس  اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، اْلَحلََقُة 29الدَّ

أَْحلُمُ أَْحلُمُ 



.اْلقُْدسِ .اْلقُْدسِ 

ا  َنقَرأُ َھیَّ

أَْحلُُم أَْن أَْرَكَب طاِئَرًة 
َتأُْخُذني إِلى ُكلِّ 

أَْحلُُم أَْن أَْرَكَب طاِئَرًة 
َمكانٍ َتأُْخُذني إِلى ُكلِّ 

َتأُْخُذني إِلى مساِجدَ 
َفھا  ْحَمنُ َشرَّ الرَّ

َة، في  اْلقُْدسِ في اْلَمدیَنِة، في َمكَّ َة، في  اْلقُْدسِ في اْلَمدیَنِة، في َمكَّ



أَْحلُُم أَْن أَْرَكَب طاِئَرةً 
ُتَحلُِّق في َسماِء اْلَخلیجِ ُتَحلُِّق في َسماِء اْلَخلیجِ 

انِ  أَْسَمُع أَغاني اللُّْؤلُِؤ َوالدَّ
.  اْإلِْنسانِ 

أَْحلُُم أَْن أَْرَكَب طاِئَرةً 
ُتَحلُِّق في َسماِء اْلَخلیجِ ُتَحلُِّق في َسماِء اْلَخلیجِ 

انِ  أَْسَمُع أَغاني اللُّْؤلُِؤ َوالدَّ
اْإلِْنسانِ َوأَرى ما َصَنَعْتُھ َیُد 



أَْحلُُم أَْن أَْرَكَب طاِئَرةً 
َتطوُف ِبَوَطني اْلَعَرِبيِّ 
َتأُْخُذني ِألَرى َعَظَمَة َتأُْخُذني ِألَرى َعَظَمَة 

في َجْدَوِل ماٍء َوَنْھرٍ 

.اْلقُرآنِ 

أَْحلُُم أَْن أَْرَكَب طاِئَرةً 
َتطوُف ِبَوَطني اْلَعَرِبيِّ 
َتأُْخُذني ِألَرى َعَظَمَة َتأُْخُذني ِألَرى َعَظَمَة 

ْحَمنِ اْلخالِِق  الرَّ
في َجْدَوِل ماٍء َوَنْھرٍ 

َوَسماٍء َوَبْحٍر 
في ُكلِّ أَْرٍض 
َوَسماٍء َوَبْحٍر 
في ُكلِّ أَْرٍض 

اْلقُرآنِ َیْنِطُق أَْھلُھا ِبلَُغِة 



َمْعَناَھا 

.َحْولَ َتدوُر 

َیَتكلَّمُ 

ا  :ِمْن َقاُموس اْلَكلَِماتَنَتَعلَُّم َھیَّ

اْلَكلَِمُة 

َیْنِطقُ َیْنِطقُ 

َتطوفُ 



) النََّبوي–اْلَحرام –اْألَْقصى (

َمةِ  َمةِ اْلُمَكرَّ .اْلُمَكرَّ

َرةِ  .اْلُمَنوَّ

(:اْإلِْسالِمیِّةِ أَْشَھُر اْلَمساِجِد 

َة  َمةِ اْلَمْسِجُد         في َمكَّ اْلُمَكرَّ َة *  َمةِ اْلَمْسِجُد         في َمكَّ اْلُمَكرَّ

َرةِ اْلَمْسِجُد         في اْلَمدینِة *  اْلُمَنوَّ

اْلقُْدسِ اْلَمسِجُد          في 

اْلَحرام

َبوي النَّ

اْألَْقصى .اْلقُْدسِ اْلَمسِجُد          في *  اْألَْقصى



:اْلِمثالِ أُْكِمُل َكما في 

.طاِئَرةً أَْرَكَب أَْحلُُم أَْن *  .طاِئَرةً أَْرَكَب أَْحلُُم أَْن * 

.أَْحلُُم أَْن              *  َطبیًبا أُْصِبحَ 

أَزوَر اْلَفضاءِ .أَن                أَْحلُُم * 



وفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللا


