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  الصف الثانً–

 ): ، عنوان آخر للدرس(إَِماَطةُ األَذَى َعِن الطَِّرٌك ): ألرأ درس  : أوال 

، خرج أٌمن إلى ملعب ، فرأى فرع شجرة ملمى على      (....................................... 

. سأزٌله حتى ال ٌؤذي الناس . من وضع هذا هنا ؟ اإلسالم ال ٌرضى بهذا : لال أٌمن .األرض 

فرح أٌمن عندما . انتظر لدوم أحد لمساعدته. حاول وحاول ، لكن الفرع لم ٌتزحزح من مكانه 

ثم أستخرج من . حمل أٌمن وثامر الفرع حتى صار بعٌدا عن الطرٌك . رأى صدٌمه ثامرا ممبال 

 : الدرس اآلتً 

 جمعه  المفرد  مضادها الكلمة  معناها  الكلمة 

 ................ َمْلعَب ................ ُمْمباِل ................ إَِماَطةُ األَذَى

 ................ اْلفَْرع ................ ٌُْؤِذي ................ ٌَتََزْحَزح 

 أداة استفهام مد الواو مد الٌاء  مد األلف  مفرده الجمع 

 ................ ................ ................ ................ ................ الطُُّرق

 أصلٌة  (ال  ) شمسٌة  (ال  ) لمرٌة  (ال  ) تنوٌن الضم تنوٌن الكسر تنوٌن الفتح

................ ................ ................ ................ ................ ................ 

 تنتهً  بهاء  تنتهً بتاء مربوطة تنتهً بتاء مفتوحة
تنتهً بألف 

 ممصورة
 تنتهً  بٌاء 

................ ................ ................ ................ ................ 

 همزة متوسطة  همزة وصل  همزة لطع  اسم إشارة حرف مضعف

................ ................ ................ ................ ................ 

 
ٌَْمن ؟  ): حدد نوع األسلوب اآلتً :ثانٌا    (دعاء – تعجب –استفهام )     (َماذَا تَْفعَُل ٌَا أَ

 

 :أجٌب عن األسئلة التالٌة : ثالثا 
ٌَْمُن فًِ َطِرٌِمه – 1 َ َماذَا َرأَى أ
...................................................................................................................؟

................ 

 َمِن الَّذَي َعلََّمنَا أَنَّ إَِماَطةَ األَذَى َعِن الطَِّرٌِك َصَدلَة؟ – 2
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  الصف الثانً–

.....................................................................................................................
.............. 

 ما هً أهم لٌمة نتعلمها من الدرس  ؟  –3
.....................................................................................................................

.............. 
 

اإِلْسالُم ِدٌُن النََّظافَة   ) : (إن  )أؤكد الجملة التالٌة باستخدام : رابعا 
)............................................ 

 
ُل اْلَكِلَمة إلَى : خامسا   : َكَما فًِ اْلِمثَال  (اْسٍم َمْمُدود  )أَُحّوِ

 

  
 

 :  أضع الرلم المناسب عن ٌمٌن كل جملة ألكون نصا :سابعا 
 

 .ذََهَب إِلَى اْلَمْدَرَسِة َوتَعَلََّم بِنََشاط 
ًرا  ٌْمََظ َصاِلُح ِمَن النَّْوِم ُمبَّكِ  .اْستَ
 .تَنَاَوَل َطعَاَم اإِلْفَطار َمَع األُْسَرِة 
ٌِْت َوَحلَّ اْلَواِجبَات   .َرَجَع إِلَى اْلبَ

أَ َوَصلَّى َصالةَ اْلفَْجِر   .تََوضَّ
 

 :  االمالء
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___ 

 إٌِذَاء ٌُْؤِذي    )

) 

 ........... ٌُْرِضً ) (........... ٌُْهِدي )

) 

 


