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تدريبات على ما سبق دراسته
12-11ص

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

درس في ماّدة اللّغة العربيّة
القواعد

للصّف الثّاني اإلعداديّ 
الفصل الدراسّي الثاني



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

.تحديد نوع املفعول في الجملة( 3

رس   أهداُف الدَّ

.  التمييز بين الفعل املتعدي والفعل الالزم( 2

.تذّكر عالمات نصب االسم في الفعل واالسم( 1

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

.استعمال بعض املفاعيل في جمل مفيدة استعماال سليما( 4



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

أتذّكُر 
عالمات النصب نوعان

فرعّية أصلّية

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

الفتحة 
الظاهرة

الفتحة 
املقّدرة

الياء مع 
املثّنى 
والجمع

الكسرة 
النائبة عن 
الفتحة مع 
جمع املؤّنث 

الّسالم

األلف مع 
األسماء 
الخمسة



.أقرأ النّص اآلتي، وأالحظ نوع الكلمات الواردة بالّلون األحمر

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

.……………الكلمات التي وردت في النّص بالّلون األحمر في محّل  

أكتشف-1

نصب

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

ِلًماَسَتَر َمن  - .واآلخرةالّدنيافيللاُ َسَتَرهُ ُمس 
.للمدرسِة الجديدالـمبنىاملحسُن شّيد-
ِن أبيساعد- ِن رجلي  .قريتنافيُمعِسَري 
.دربناتنيُر شموع  املعّلماِت إّن -
.وّقاد  ذكاءذاأخيكان-



أصل االسم املنصوب في الجمل السابقة  بعالمة اإلعراب املناسبة

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

الفتحة الظاهرة

الفتحة املقّدرة

الياء

الكسرة النائبة عن 
الفتحة

األلف

املبنى

ذا

املعّلماِت 

مسلًما

رجلي ن



نوعه الفعل

اْجَتَمَع 

يتلون 

يَتَداَرُسوَن 

َنَزَلْت 

(دق4(:                              )الزم–متعّد )أحّدُد نوع الفعل : التدريب األّول 

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

أتدّرب-2
سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

يأتحّقق من إجابت

َتَمَع اوما):قال-وسلمعليهللاصّلىللارسوَل أّن -عنهللارض ي–هريرةأبيعن م  ج  فيَقو 
(...الّسكينةهيِهُم َعلَ َنَزَلت  إالبينهمَيَتَداَرُسوَنهُ َو للِا،كتاَب يتلون تعالىللابيوتمنبيت

الزم

متعّد 

الزم

متعّد 



(دق4:                  )أستخرُج من الحديث النبوّي الّشريف: التدريب الثاني

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

.............: اسم إّن منصوبا-أ

...............................: مفعوال به منصوبا-ب

أتدّرب-2

رسوَل 

كربًة، مسلًما

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

يأتحّقق من إجابت

عننّفَس من):قال-وسلمعليهللاصّلىللارسوَل أّن -عنهللارض ي–هريرةأبيعن
َبةً مؤمن   َبةً عنهللانّفسالّدنياُكَرِب منُكر  علىَيّسَر َوَمن  القيامة،يومُكَرِب منُكر 
سر  

(...واآلخرةالّدنيافيللاُ َرهُ َستَ مسلًماَسَتَر ومنواآلخرة،الّدنيافيعليهللايّسرُمع 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

أتدّرب-2
سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

(دق4:   )ملةأحّدد نوع املفعول الذي تحته خّط وعالمة نصبه في كّل ج: التدريب الثالث

عالمة نصبه نوع املفعول  الجملة

ِن  .دينعلى املتيسيراأّجل املؤمُن موعَد الّدي 

.القرآن الكريمآياِت يتدارُس املؤمنون 

.في طاعة للااملؤمنيَن و أسيُر 

.كريماذكراذكر للُا املؤمنين في َمن عنده 

الفتحة الظاهرة

الفتحة الظاهرة

الياء

الكسرة النائبة عن 
الفتحة

مفعول ألجله

مفعول به

مفعول معه

مفعول مطلق

يأتحّقق من إجابت



ل الجملة: التدريب الرابع كم 
ُ
(دق2.                                            )أختار الفعل املناسب أل

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

(استنزل -نزل –تنازل ).                                      الغيُث النافُع ....................................................... . أ

(اّتبَع -تابَع –تتابَع ).                                           املؤمُن طريَق الحّق  ................................   ب

ُمُه وال . ج ُمهُ يُ -يسّلمه –يستسلم له )..............املسلُم أخو املسلم  ال َيْظل  (ْسل 

نزل 

اّتبَع 

.ُمهُ ُيسل  

يأتحّقق من إجابت

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 



(دق4:           )استعمل هذه الكلمات في جمل فعلّية بحسب املطلوب-(1)

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

...............................................................................................................................................(: مفعوال به)الهدّية 

نشاط ختامّي 
سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 

..................................................................................................................................(: مفعوال مطلقا)التماسا 

..............................................................................................................................................(: مفعوال ألجله)رغبة 

.........................................................................................................................................(: مفعوال معه)الحائط 

.التماًسايلتمُس املؤمُن فعَل الخير 

.إلى أّمي مبتسًماالهدّيةَ قّدم أخي 

.في الثواب  عند هللارغبةً يساعُد املؤمُن أخاُه 

.ت  اجتناًبا للشبهاوالحائطَ ساَر املؤمُن في حياته 

يأتحّقق من إجابت



(دق5:                         )حّول ما تحته خّط إلى املثنى والجمع وغّير ما يلزم-2

م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

.النشيطةَ املعّلَمةَ تقّدُر املديرُة 

سبقتدريبات على ما/ ُلغة عربية 
نشاط ختامّي 

يأتحّقق من إجابت

.النشيطَتْين  املعّلَمَتْين  تقّدُر املديرُة 

.النشيطات  املعّلَمات  تقّدُر املديرُة 



انتهى الّدرس


