
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

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

                  https://almanahj.com/sa/8arabic                   

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

             

                  https://www.almanahj.com/sa/8arabic2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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األهداف 
الخاصة 
: بالدرس 





.ااهتزاز  السفن تهتز

.ق اانطالانطلقت السيارة 

.اشق  يشق القارب أمواج الخليج 

، الحظي مهارة المالحظة باستخدام 
:الكلمات الملونة في الجدول التالي 



نوعه المفعول
المطلق األمثــــــــــــلة

االسفن تهتز .اهتزاز 

.ا انطالق  انطلقت السيارة 

أمواج يشق القارب
.شق ا الخليج 



باستخدام مهارة االستنتاج 
نستنتج القاعدة الجزئية 

:األولى للدرس

يصاغالمفعول المطلق اسم •
.ليؤكد معناهمن لفظ الفعل



عالمة 
إعرابه

المفعول
المطلق األمثــــــــــــلة

.اهتزازا  السفن تهتز

.انطالقا  انطلقت السيارة 

قا  شأمواج الخليج يشق القارب



باستخدام مهارة االستنتاج 
نستنتج القاعدة الجزئية 

:الثانية  للدرس

منصوبالمفعول المطلق •
.ةالفتحدائما  وعالمة نصبه 



مهارة االستنتاج باستخدام 
:نستنتج القاعدة الكلية للدرس

يصاغ المفعول المطلق اسم •
.ليؤكد معناهمن لفظ الفعل

منصوبالمفعول المطلق •
.الفتحة دائما  وعالمة نصبه 



.كالهما أسماء -1
.كالهما منصوبان بالفتحة -2

.ال يصاغ من الفعـل .يصاغ من الفعـل 

.مكمالن لمعنى الجملة الفعلية 



باستخدام 
مهارة التطبيق



وتسير* ------------السماء تموريوم ) •

(.------------الجبال

أعود إلى كتاب هللا تعالى وأكمل الفراغ في 
اآليات التالية بالمفعول المطلق ثم أقرؤها 

:بصوت مسموع 

ا مور 
ا سير 

(.-------------وهللا أنبتكم من األرض ) • نبات ا يأيها الذين آمنوا صلوا عليه )

(.------------وسلموا  ا تسليم 
(.----------وتبتل إليه ) تبتيال  



إكراما  

ا  ترتيب

احتراما  

نهوضا   ا  تفكير



لننتقل 
إلى كتاب
النشاط



.استعداد ا 
ا  .انتصار 
.تحليق ا 



قام
انطلق
اقتربت
أبحرت



.حزن محمد على سفر والده حزن ا -2

.أتقن الرسام رسم اللوحة إتقان ا-3

.صنع النجار الباب صنع ا -1

.وصل المسافر وصوال  -4



ا .أفرحني الفوز فرح 

ا .أكرمني الرجل إكرام 
ا .احترمني الناس احترام 
ا .آلمني الفشل إيالم 





انتهى الدرس


