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55صفحة  الصف الثاني –اللغة العربیة 

َبْیَن َمدیَنَتْینِ َبْیَن َمدیَنَتْینِ 

اللغة العربیة –الحلقة األولى 28الدرس 

َبْیَن َمدیَنَتْینِ َبْیَن َمدیَنَتْینِ 



)أ(
ِق، ِبَمدیَنةِ   ُمُدنِ  أَْقَدمِ  ِمنْ  َمدیَنةٌ  َوِھيَ  اْلُمَحرَّ

ْیخِ  َبْیتِ  ِمْثلِ  ، بنِ  عیسى الشَّ  َوَبْیتِ  َعلِيٍّ

َبْیَن َمدیَنَتْینِ 

ِق،ِبَمدیَنةِ  ُمُدنِ أَْقَدمِ اْلُمَحرَّ
ْیخِ  َبْیتِ  ِمْثلِ  ، بنِ  عیسى الشَّ  َوَبْیتِ  َعلِيٍّ

، ْولِيُّ قِ  َبْینَ  َوَیِصلُ  الدُّ  َواْلَمناَمةِ  اْلُمَحرَّ
ْیخِ  َوِجْسرُ   ْیخِ  َوِجْسرُ  عیسى، الشَّ  الشَّ

)
ِبَمدیَنةِ  َقدیمٍ  َبْیتٍ  في َیعیشُ  ِزیادٌ  كانَ 

ِة، ِبَمبانیھا َتَتَمیَّزُ  اْلَبْحَرْیِن، ِمْثلِ  اْألََثِریَّ

َبْیَن َمدیَنَتْینِ 

ِبَمدیَنةِ َقدیمٍ ِزیادٌ 
ِة، ِبَمبانیھا َتَتَمیَّزُ  اْلَبْحَرْیِن، ِمْثلِ  اْألََثِریَّ
، اْلَبْحَرْینِ  َمطارُ  َوفیھا ِسیادي، ْولِيُّ الدُّ

ْیخِ  ِجْسرُ  :ِجسورٍ  َثالَثةُ   َحَمٍد، الشَّ
  .َخلیَفةَ 



)ب

 ُمُدنِ  أَْحَدثِ  ِمنْ  َوِھيَ  َحَمٍد، َمدیَنةِ  في
ْیخُ  .ّهللاُ  َرِحَمھُ  َسْلمانَ  بنُ  عیسى الشَّ ْیخُ  .ّهللاُ  َرِحَمھُ  َسْلمانَ  بنُ  عیسى الشَّ

 َوساَعدَ  ،اْلُخْضراواتِ  فیھا َفَزَرعَ  ِبَحدیَقِتِھ،
 .اللَّْوزِ  َوأَْشجارِ 

 َنظاَفةِ  َعلى ُیحاِفظونَ  ُمتعاِونوَن، جیرانٌ 
اِرِع، في اِرِع، في الَّتي اْألَْشجارَ  َیْقَطعونَ  وال الشَّ  الَّتي اْألَْشجارَ  َیْقَطعونَ  وال الشَّ

ُنھُ  الَّتي  .ُتَزیِّ
 .َنظاَفِتھا على َوُیحاِفُظونَ  اْلَجدیَدَة،

ب(

في َجدیدٍ  َبْیتٍ  إِلى ِزیادٍ  أُْسَرةُ  اْنَتَقَلتْ 
اِحلُ  اْلِبالدِ  أَمیرُ  اْفَتَتَحھا اْلَبْحَرْیِن، ْیخُ  الرَّ الشَّ اِحلُ  اْلِبالدِ  أَمیرُ  اْفَتَتَحھا اْلَبْحَرْیِن، ْیخُ  الرَّ الشَّ

ِبَحدیَقِتِھ، َواْھَتمَّ  اْلَجدیَد، َبْیَتھُ  ِزیادٌ  أََحبَّ 
َوأَْشجارِ  َوالنَّخیلِ  اْألَْزھارِ  َسْقيِ  على والَِدهُ 
جیرانٌ  َیْسُكُنھا َكثیَرةٌ، ُبیوتٌ  ِزیادٍ  َبْیتِ  َحْولَ 
فایاتِ  َیْرمونَ  َفال َوَجمالِِھ، اْلَحيِّ  في النُّ فایاتِ  َیْرمونَ  َفال َوَجمالِِھ، اْلَحيِّ  في النُّ
ریَق، ُتَظلِّلُ  الَّتي اْألَْزھارَ  َیْقِطفونَ  وال الطَّ

اْلَجدیَدَة، َمدیَنَتُھمْ  ُیِحّبونَ  َحَمدٍ  َمدیَنةِ  َتالمیذُ 



)ج

ِق، ِبَمدیَنةِ  َوأَْصحاِبھِ   والِِدهِ  َمعَ  َفَذَھبَ  اْلُمَحرَّ
هِ  َمْنِزلِ  ِتِھ، َعلى َسلَّم َجدِّ هِ  َمْنِزلِ  َعلى َوَسلَّمَ  َجدَّ ِتِھ، َعلى َسلَّم َجدِّ  َعلى َوَسلَّمَ  َجدَّ

 اْلَجدیَدَة، َمدیَنَتھُ  َلُھمْ  َوَوَصفَ  َمَعُھْم، َوَلِعبَ 

.اْلَمدیَنةِ .اْلَمدیَنةِ 

ج(

َوأَْصحاِبھِ  أّْھلِھِ  ُرْؤَیةِ  إِلى ِزیادٌ  اْشتاقَ 
َمْنِزلِ  إِلى ِزیادٌ  َوَصلَ  َوِعْنَدما .لِِزیاَرِتِھمْ 
أَْصحاِبھِ لُِمقاَبَلةِ َخَرجَ ُثمَّ 

َمْنِزلِ  إِلى ِزیادٌ  َوَصلَ  َوِعْنَدما .لِِزیاَرِتِھمْ 
ِه، .أَْصحاِبھِ  لُِمقاَبَلةِ  َخَرجَ  ُثمَّ  َجدِّ

َوَلِعبَ  اْألَْصحاِب، َھُؤالءِ  ِبلِقاءِ  زیادٌ  َفِرحَ 
.ِزیاَرِتھا إِلى َوَدعاُھمْ 

اْلَمدیَنةِ  ِبِزیاَرةِ  َوَوَعدوهُ  َدْعَوَتُھ، َلھُ  َفَشَكروا اْلَمدیَنةِ  ِبِزیاَرةِ  َوَوَعدوهُ  َدْعَوَتُھ، َلھُ  َفَشَكروا
      



فاعِ  َمدیَنِة الرِّ َمدیَنِة اْلَمناَمِة 

تدریب
1

حیحةَ  :  أَْختاُر اإلجابَة الصَّ

َشواِرِعھا اْلواِسَعةِ  َمبانِیھا األََثِرَیةِ 

َبْیِت َجّده َبْیِت َعْمھ

أَْیَن كاَن َیعیُش ِزیاٌد؟ -
َمدیَنِة اْلَمناَمِة  قِ  َمدیَنِة اْلُمَحرَّ

حیحةَ  أَْختاُر اإلجابَة الصَّ

غیَرةِ  ِبیوِتھا الصَّ

ِق؟ - ُز َمدیَنُة اْلُمَحرَّ ِبماذا َتَتَمیَّ

َمبانِیھا األََثِرَیةِ 

إِلى أَْیَن اْنَتَقَلْت أُْسَرةُ ِزیاٍد؟ -

َبْیٍت َجدیدٍ 

إِلى أَْیَن اْنَتَقَلْت أُْسَرةُ ِزیاٍد؟ -

َبْیِت َعْمھ



:أََتَعَرُف على أَْسماِء اْإلِشاَرةِ 

 َھُؤالءِ َھِذهِ 

ُطالٌب َیْحَتِفلوَن  َھُؤالءِ .َقْلَعُة َعرادْ 
.باْلعیِد اْلَوَطِنيِ 

أََتَعَرُف على أَْسماِء اْإلِشاَرةِ 

َھِذهِ َھذا  

َقْلَعُة َعرادْ  َھِذهِ .ِكتاُب اْلُمواَطَنةِ  َھذا



:  أَْختاُر اْسَم اْإلِشاَرِة الُمناِسَب في اْلُجَمِل اآلِتَیةِ 

تدریب
2

َھُؤالءِ َھِذهِ َھذا
َھُؤالءِ َھِذهِ َھذا
َھذا

َھُؤالءِ 
َھُؤالءِ َھِذهِ 
َھُؤالءِ َھِذهِ  َھذا

َھُؤالءِ َھِذهِ َھذا

أَْختاُر اْسَم اْإلِشاَرِة الُمناِسَب في اْلُجَمِل اآلِتَیةِ 

.دیكٌ  -----  - 1
.ُكَرةٌ  -----  - 2
.َیْلَعبونأَْوالٌد  -----  - 3

.َنَخالٌت عالَِیةٌ  -----  - 4

.ِبْنٌت َنشیَطةٌ  -----  - 5



لِنَُوِظْف اْلَكلماِت الجدیدِة في جمٍل مفیدةٍ 
ةٍ  فیَنُة َوسیَلُة      َبْحِریَّ .السَّ ةٍ َنْقلٍ  فیَنُة َوسیَلُة      َبْحِریَّ .السَّ
.ِزیاٌد إِلى َبْیٍت َجدیدٍ 

اِحَنةِ  اِجُر اْلِبضاَعَة إِلى الشَّ .التَّ
.أََكْلُت        َكْعٍك َلذیَذةً 

فاَحَة       َصغیَرةً  ْمُت التُّ .َقسَّ

َنْقلٍ 

فاَحَة       َصغیَرةً ِقَطًعا ْمُت التُّ .َقسَّ
اُر اْلَكْھَرباِئيُّ  یَّ . التَّ

ِقَطًعا

لِنَُوِظْف اْلَكلماِت الجدیدِة في جمٍل مفیدةٍ 
فیَنُة َوسیَلُة      َبْحِریَّةٍ  - 1 َنْقلٍ السَّ اْنَتَقلَ 

َنَقلَ 
فیَنُة َوسیَلُة      َبْحِریَّةٍ  - 1 السَّ
ِزیاٌد إِلى َبْیٍت َجدیدٍ        - 2
اِحَنةِ       - 3 اِجُر اْلِبضاَعَة إِلى الشَّ التَّ
أََكْلُت        َكْعٍك َلذیَذةً  - 4
فاَحَة       َصغیَرةً  - 5 ْمُت التُّ َقسَّ

َنْقلٍ 
اْنَتَقلَ 
َنَقلَ 

َنَقلَ 
َنْقلٍ 

اْنَقَطَع 
ِقْطَعةَ 

ِقْطَعةَ 
ِقَطًعا فاَحَة       َصغیَرةً  - 5 ْمُت التُّ َقسَّ

اُر اْلَكْھَرباِئيُّ         - 6 یَّ التَّ
ِقْطَعةَ 
ِقَطًعا

ِقَطًعا
اْنَقَطَع 



وفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللا



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى


