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 مدرسة جباليا االبتدائية املشرتكة ) أ (
  

 قاموس مفردات 

  كتــــــاب اللغـــــة العربٌــــــة
 للصف الثاني ألاساس ي

 إعداد :

 آالء امللفوح أ.    ريتا تمراز  . أ

 إشراف : 

 مدير املدرسة  املديرة املساعدة

 أ. أيمن أبو الجديان أ. نبوغ صيام

 :  املنطقة الشماليةمشرفو املرحلة ألاساسية في 

 

 

 فبراير / 

7102 



 .فٌنا  ن  ك  س  ٌ   ن  ط  و  الدرس األول / 

 

 مرادفها الكلمة

 التعاون المشاركة

 موضوع مقالة

 ٌعٌش ٌسكن

 بلد وطن

 ال نقدر ال نستطٌع

 أبو األب / أبو األم الجد

 أم األب / أم األم الجدة

 العمر السن

 الرجوع العودة

 

 

 المضاد الكلمة

 اختلف اتفق

 نعجز نستطٌع

 نجٌب نسأل

 صغار كبار

 نتذكر ننسى

 واجبنا حقنا

 الذهاب العودة

 الموت العٌش

 

 



 

 الجمع المثنى المفرد

 المشاركات المشاركتان المشاركة

 مسابقات مسابقتان مسابقة

 مقاالت مقالتان مقالة

 أوطان وطنان وطن

 األجداد الجدان الجد

 الجدات الجدتان الجدة

 كبار كبٌران كبٌر

 أحالم حلمان حلم

 حقوق حقان حق

  



 . اب  ط  ح  ال  و   ر  م  الن  /  الثانًالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 مغرورا   متكبرا  

 مستهزئا ساخرا  

 مشى سار

 نتقاتل نتصارع

 سترجع ستعود

 احذر إٌاك

 تفر تهرب

 ٌكفل ٌضمن

 صرخ صاح 

 

 المضاد الكلمة

 وقف مشى

 متواضعا   متكبرا  

 األضعف األقوى

 هادئا   غاضبا  

 رافض موافق

 تذكرت نسٌت

 أرجع أذهب

 أفكك أربطك

 كذبك صدقك

 

 



 

 الجمع المثنى المفرد

 نمور نمران نمر

 الغابات الغابتان الغابة

 قرود قردان قرد

 أشجار / شجر شجرتان شجرة

اب ابان حط  ابون حط   حط 

 البٌوت البٌتان البٌت

 ساعات ساعتان ساعة

  



 . نًب  ن  نً و  ب  ن  /  الثالثالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 عاش سكن

 أسرته عائلته

 ٌالحظها ٌراقبها

 ٌدق ٌخفق

 تهدم تنهار

 رمل تراب

 غادر ترك

 احتضنه ضمه

 

 المضاد الكلمة

 جدٌد / حدٌث قدٌم

 فرحانسعٌد /  حزٌن

 تبنً تهدم

 جلس وقف

 فرحا   حزنا  

ل د  مات و 

 نزلت صعدت

 

 

 

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 عائالت عائلتان عائلة

ان أب  آباء أب 

 أٌام ٌومان ٌوم

 جرافات جرافتان جرافة

 قلوب قلبان قلب

 غرف غرفتان غرفة

 حجارة حجران حجر

 األماكن /األمكنة المكانان المكان

 عٌون عٌنان عٌن

 دموع دمعتان دمعة

 أٌدي / أٌادي ٌدان ٌد

 رؤوس رأسان رأس

 صدور صدران صدر

 

  



 . عىف  األ   و   ة  فور  ص  ع  ال  /  الرابعالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 فرع غصن

 صاحبتً صدٌقتً

 صغار الطٌور فراخ

 أتت / حضرت جاءت

 أبنً أقٌمً

 

 المضاد الكلمة

 رجعت ذهبت

 تطٌر تقف

 عدوتً صدٌقتً

 صغرت كبرت

 صغٌرة كبٌرة

 تحت فوق

 منخفضة عالٌة

 الخاصة العامة

 قلٌال   كثٌرا  

 تأمن تخاف

 خٌرها شرها

 

 

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 عصافٌر عصفورتان عصفورة

 حمامات حمامتان حمامة

 أغصان غصنان غصن

 أصدقاء صدٌقان صدٌق

 بٌض بٌضتان بٌضة

 فراخ فرختان فرخ

 أفاعً أفعتان أفعى

 طرق طرٌقتان طرٌقة

 أعشاش عشان عش

 حدائق حدٌقتان حدٌقة

 مرات مرتان مرة

 

  



 . ٌلل  الخ   ة  دٌن  فً م  /  الخامسالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 صاحبت رافقت

 أخ األم الخال

 نزهة جولة

م سٌطر  استولى / تحك 

 رأى شاهد

 سبٌل تكٌة

 

 المضاد الكلمة

 الحدٌثة القدٌمة

 وقفا سارا

 مخرج مدخل

 خرجا دخال

 أقبح أجمل

 ٌذهب ٌعود

 قصر طول

 حضور غٌاب

 

 

 

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 مدن مدٌنتان مدٌنة

 أخوال خاالن خال

 جوالت جولتان جولة

 البلدات البلدتان البلدة

 شوارع شارعان شارع

 مدارس مدرستان مدرسة

 مستعمرات مستعمرتان مستعمرة

 أسواق سوقان سوق

 المالٌس الملبسان الملبس

 محالت محالن محل

 مصانع مصنعان مصنع

 األحذٌة الحذاءان الحذاء

 ركعات ركعتان ركعة

 

  



 . دٌد  ج   باح  ص  /  السادسالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 رأى / شاهد نظر

 الشباك النافذة

 تلف تدور 

 

 المضاد الكلمة

 مساء صباح 

 قدٌم جدٌد

 الشروق الغروب

 البر البحر

 تجهلٌن تعرفٌن

 بكت ضحكت

 ٌنتهً ٌبدأ

 أجاب سأل

 كسلهم نشاطهم

 االستٌقاظ النوم

 

 

 

 

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 النوافذ النافذتان النافذة

 البحار البحران البحر

ان األم  األمهات األ م 

 أبناء ابنان ابن

 األراضً األرضان األرض

 بالد بلدان بلد

 

  



 . ح  ال  ف   ة  ٌل  ح  /  السابعالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 خدعة حٌلة

 اختلس سرق

 سارق لص

 حضر / أتى جاء

 متوترا   مضطربا  

 رفع كشف

 أعادوه / أرجعوه ردوه

 

 المضاد الكلمة

 ٌبٌع ٌشتري

 فقد وجد

 ترك أمسك

 تفرق تجمع

 كشف غطى

 ببطء بسرعة

 مطمئنا   مضطربا  

 الٌسرى الٌمنى

 فأعطوه فأخذوه

 

 

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 حٌل حٌلتان حٌلة

 فالحٌن فالحان فالح

 لصوص لصان لص

 ثٌران ثوران ثور

 أصحاب صاحبان صاحب

 

  



 . ٌنًط  س  فل  ال   ل  ف  الط   وم  ٌ  /  الثامنالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 سنة عام

 قرأ / تحدث ألقى

 نسكن نعٌش

 مأوى / بٌت مسكن

 مالئم مناسب

 نأخذ نتلقى

 الطعام الصحً الغذاء السلٌم

 سالم أمن

 

 المضاد الكلمة

 قلٌلة كثٌرة

 قبٌح جمٌل

 التجهٌل التعلٌم

 السٌئة الحسنة

 أموت أعٌش 

 األسر حرٌة

 خوف أمن

 حرب سالم 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد



 أطفال طفالن طفل

 أعوام عامان عام 

 المناسبات المناسبتان المناسبة

 كلمات كلمتان كلمة

 اإلذاعات اإلذاعتان اإلذاعة

 أسماء اسمان اسم 

 مساكن مسكنان مسكن

 األغذٌة الغذاءان الغذاء

 تحٌات تحٌتان تحٌة

 

  



 . المغ  وال   ر  م  ع  /  التاسعالدرس 

 

 مرادفها الكلمة

 الصبً الغالم

 حاكم المسلمٌن الخلٌفة

 ٌطمئن على ٌتفقد

 الناس الرعٌة

 أبعد مكان فً المدٌنة أطراف المدٌنة

 ٌمتحن / ٌفحص ٌختبر

 

 المضاد الكلمة

 دخل خرج

 تأخر تقدم

 خٌانته أمانته

 ٌشترٌه ٌبٌعه

 كبٌرا   صغٌرا  

 وافق رفض

 قلٌال   كثٌرا  

 كذبت صدقت

 

 

 

 

 



 

 الجمع المثنى المفرد

 الغلمان الغالمان الغالم 

 الخلفاء الخلٌفتان الخلٌفة

 أحوال حاالن حال

 أطراف طرفان طرف

 خراف / خرفان خروفان خروف

 ذئاب ذئبان ذئب

 

  



ل م  /  العاشرالدرس   . لدى  ح 

 

 مرادفها الكلمة

 ٌالحظ ٌراقب

 تطٌر تحلق

 غطى كسا

 نط قفز

 سقط وقع

 بقً ظل

 استطاع تمكن

 الطٌران التحلٌق

 

 المضاد الكلمة

 تهبط تحلق

 جلس وقف

 منخفظة مرتفعة

 عجز استطاع

 أوال   أخٌرا  

 

 

 

 

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 أحالم حلمان حلم

 علماء عالمان عالم

 طٌور طائران / طٌران طائر / طٌر

 األجواء الجوان الجو

 حركات حركتان حركة

 أجنحة جناحان جناح

 أجسام جسمان جسم

 الرٌش الرٌشتان الرٌشة

 صخور صخرتان صخرة

 مسافات مسافتان مسافة

 الطائرات الطائرتان الطائرة

 

  



بٌب/  الحادي عشرالدرس   . وال دي ال ح 

 

 مرادفها الكلمة

 أبً والدي

 بعثت أرسلت 

 المسافر المغترب

ر    فرح س 

 طبخت طهت

 أكلة شعبٌة فلسطٌنٌة منسف

 لذٌذا   شهٌا  

 أخذنا صورة التقطنا

 ٌضحك ٌبتسم

 ٌعطٌك ٌهدٌك

 رجوعك عودتك

 اهتمامك رعاٌتك

 عطفك حنانك

 نرجو نتمنى

 

 المضاد الكلمة

 استلمت أرسلت

 المكروه الحبٌب

 قلٌال   كثٌرا  

 رجعنا ذهبنا

ر    حزن س 

 تفرقنا تجمعنا

 ٌكشر ٌبتسم

 المضاد الكلمة



 ذهابك عودتك

 ننسى نتذكر

 إهمالك رعاٌتك

 قوتك حنانك

 نكرهك نجبك

 بعٌد قرٌب

 

 

 الجمع المثنى المفرد

 رسائل رسالتان رسالة

 زٌارات زٌارتان زٌارة

 مناسف منسفان منسف

 الموائد المائدتان المائدة

 الصور الصورتان الصورة

 إخوة أخان أخ

 مشتاقون مشتاقان مشتاق

 لقاءات لقاءان لقاء

 

  



ثار  /  الثانً عشرالدرس  ر  غاء  الث  ب   . ال ب 

 

 مرادفها الكلمة

 كثٌر الكالم الثرثار

 ٌتكلم ٌتحدث

 ٌعٌد / ٌكرر ٌردد

 الكالم الحدٌث

 تنصت تسمع

 تناول أكل

 استهزأت سخرت

 رجع عاد

 

 المضاد الكلمة

 هدأت غضبت

 ٌصمت ٌتحدث

 قلٌال   كثٌرا  

 ٌتذكره ٌنساه

 منخفض عال  

 المساء الصباح

 بعد قبل

 هبط طار

 بطٌئا   مسرعا  

 احترمت سخرت

 سألته أجابته

 

 



 الجمع المثنى المفرد

 الببغاوات الببغاوان الببغاء

 الحٌوانات الحٌوانان الحٌوان

 دروس درسان درس

 الزرافات الزرافتان الزرافة

 غزالن غزاالن غزال

 أصوات صوتان صوت

 القنافذ القنفذان القنفذ

 قصص قصتان قصة

 

  



عٌد  /  الثالث عشرالدرس  ر   س  ق   . والص 

 

 مرادفها الكلمة

 ٌستعمل ٌستخدم

 نزهة رحلة

 خالل أثناء

ر   ع   أحس ش 

 ٌنزل ٌسٌل

 مكان مرتفع تل

 أوقعه أسقطه

 تأسف اعتذر

 

 المضاد الكلمة

 ٌكرهه ٌحبه

 رجع فرج

 االرتواء العطش 

 أسفل أعلى

 منخفض مرتفع

 انتهى بدأ 

 ٌفرع ٌمأل

 قبل بعد

 قصٌر طوٌل

 نزل صعد

ٌ ة مٌتة  ح

 جهل عرف

 



 

 الجمع المثنى المفرد

 الصقور الصقران الصقر

 رحالت رحلتان رحلة

 نقاط نقطتان نقطة

 تالل تالن تل

 كؤوس كأسان كأس

 أوقات وقتان وقت

 أراضً أرضان أرض

 منابع منبعان منبع

 أصدقاء صدٌقان صدٌق

 

  



ق ال ة  /  الرابع عشرالدرس   . فً ال ب 

 

 مرادفها الكلمة

 الدكانة البقالة

 عندما بٌنما

 شاهد الحظ

 ذهب توجه

 غطوا أخفوا

 قال حكى

 شاهده رآه

 نذهب نتوجه

 مؤسسة جمعٌة

 مصادرة إتالف

 البضائع المنتجات

 الفاسدة منتهٌة الصالحٌة

 تسلٌم تقدٌم

 

 المضاد الكلمة

 أعطى أخذ 

 الكبٌرة الصغٌرة

 لٌبٌع لٌشتري

 تحت فوق

 أظهروا أخفوا

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ اإلنتاج

 المشتري البائع

 



 

 الجمع المثنى المفرد

 البقاالت البقالتان البقالة

 أخوات أختان أخت

 العمال العامالن العامل

 ملصقات ملصقان ملصق

 علب علبتان علبة

 الحبوب الحبتان الحبة

 الرفوف الرفان الرف

 أوراق ورقتان ورقة

 توارٌخ تارٌخان تارٌخ

 جمعٌات جمعٌتان جمعٌة

 المستهلكون المستهلكان المستهلك

 دوائر دائرتان دائرة

 البائعون البائعان البائع

 المنتجات المنتجان المنتج

 

  



عب  /  الخامس عشرالدرس  ر  أ ش  واد  ن  ن   . م 

 

 مرادفها الكلمة

 عجائب نوادر

 جاء حان

 انهض قم

 قسم قطع

 اطهً اطبخ

ر أعد    جهز / حض 

 هٌا تعال

 ك ل تناول 

 

 المضاد الكلمة

 دخل خرج

 اجلس قم

 اطفأ أشعل 

 اطمئن أخاف

 شبعان جائع

 اذهب تعال

 

 

 

 

 



 

 الجمع المثنى المفرد

 نوادر نادرتان نادرة

 أوقات وقتان وقت

 النٌران الناران النار

 عٌون عٌنان عٌن

 السكاكٌن السكٌنان السكٌن

 جائعٌن جائعان جائع

 األطعمة الطعامان الطعام

 

 




