
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

2/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

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

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

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

 https://www.almanahj.com/sa/2arabic2                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أ. عبد اهللا الحجي اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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التراكيب اللغوية 
أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: مُكوِّنُ 

عبدالله احلجي . أ

https://t.me/abdalhejji2


https://t.me/abdalhejji2


(63) صفحة الدرس 

https://t.me/abdalhejji2


ما الذي علينا فعله اآلن ؟

https://t.me/abdalhejji2


القوانني الصفية 

https://t.me/abdalhejji2


لنتذكر معنا ما الذي تعلمناه 
الدرس السابق ؟في 

.األلف املمدودة واأللف املقصورة ✓

.صحيح كتابة الكلمات بشكل ✓

https://t.me/abdalhejji2


سنتعلم اليوم 

نستخدم إال ونالحظ حركة احلرف األخير في ✓
.الكلمة التي تليها 

في مكانها املناسب من ( بعد –قبل ) نضع ✓
.  اجلملة 

https://t.me/abdalhejji2


نستفيد من دليل الوحدة لهذه اليوم في     ❖
:  استخدام األساليب اللغوية 

أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


63صفحة الدرس 

أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


؟الصورة هذه هل تذكرون ▪
احلوار الذي دار بينهم ؟ما هو ▪
عن املدرسة ؟ملاذا غابت وفاء ▪
املعلمة؟ماذا اقترحت عليهم ▪

أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

:مقدمة ومتهيد 

https://t.me/abdalhejji2
https://t.me/abdalhejji2


...للمدرسة لعدم حضور وفاء  ( إال ) كيف نستخدم •

.وفاء إالحضرت الطالبات إلى املدرسة 

الستثناء افي  ( إال )إذاً  تستخدم   

أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


63نفتح الكتاب ص 

أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


63صفحة الدرس  أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


إال

نَإال  الْمُؤمِ

63صفحة الدرس  أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2
https://t.me/abdalhejji2


إال

نَإال  الْمُؤمِ

63صفحة الدرس  أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


.سأضع فتحة على آخر الكلمة التي تليها , في اجلملة إالإذا وضعت 

63صفحة الدرس  أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

االقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم –الشجاعة –احترام اآلخرين : القيم واالجتاهات 

https://t.me/abdalhejji2


بَعْدَ-قَبْلَ  
ماذا تعرفون عنها ؟❖
؟بَعْدَ-قَبْلَ  متى نستخدم❖

تستخدم في  ظرف الزمان و املكان ➢

63صفحة الدرس  أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2


بَعْدَ

قَبْلَ 

63صفحة الدرس  أَسْتْخدمُ وأُحَوِّلُ: الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُدوتِي في العَفو والتَّسامُح مُكوِّنُ 

https://t.me/abdalhejji2
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الذيما 
:  تعلمنا اليوم 

ونالحظ حركة احلرف األخير إالاستخدام ✓
.في الكلمة التي تليها 

في مكانها املناسب من ( بعد –قبل ) وضعنا ✓
.  اجلملة 

https://t.me/abdalhejji2


إلى اللقاء مع درس قادم            
ان شاء الله 

إلى اللقاء مع درس قادم            
ان شاء الله 

عبدالله احلجي . أ

https://t.me/abdalhejji2

