َت َحََيَةََاَْل َعََلَم

منتديات صقر الجنوب

فَ َّ
ص َ
سةََ.
ط ََ
ا ْ
سا َحةََ ْال َمد ََّر َ
الطلَبَةََفيَ َ
َرفَ ََعَ َرامزََ ْالعَلَ ََمَ.
ظ ََرَ َّ
طنََبفَ ْخ ٍرَ َ،و َردَدُّواَالنَّشيدَ ْال َو َ
الطلَبَةََإلىَ َعلَمَ ْال َو َ
نَ َ
يَ
طن َّ
لَ َعلَ ََمَبالديَ!
لَهاشمََ َماَأ َ ْج َم ََ
قَا ََ
قالَتَ َمنالََ َ:علَميَيَ ْزهوَ ْ
باْللوانَ
لَ َّ
إلىَصفوفهمَبن َ
ام.
ظ ٍَ
الطلَبَةََ ََ
دَ َخ ََ

-1ماذا قالت منال؟ ......................
-2أستخرج من النص ما يلي:
الم قمرية  ..........................الم شمسية ..........................
أسلوب تعجب.............................
أسم مذكر ..........................أسم مؤنث...........................
-3حلل الكلمات التالية :
س ِة...............................
َر ِ
امز  .............................ا ْل َمد ََّر َ

منتديات صقر الجنوب

بَ َح َ
َبيرا َ .رأَى في
ث ُ
عصْفور جائِع عن طعامه .شا َهدَ قَص ًْرا ك ً
ب
ا ْلقَص ِْر قَفَ ً
صا َجميلً في ِه بُ ْلبُل يأ َ ُك ُل َو َيش َْر ُ
ين لَ َك َهذا ال َّ
من ا ْلبُلبُ ُل َ ،وسأَلَهُ َ :م ْن أَ َ
صفور َ
طعام ؟
دَنَا ا ْلعُ
ُ
قا َل ا ْلبُ ْلب ُل َخا ِد ُم ا ْل َقص ِْر يَ َ
،و ِع ْندَما أَ ْ
شبَ ُع َوأَرتوي
ضعُهُ لي َ
أُ َ
عيش َمعي؟
غنَّي ِغنا ًء َجميلً .ما َرأَيُ َك با ْل ِ
ي ِم ْن أَ ْن أَ ْ
ش َب َع
ْفور أَجو ُ
قا َل ا ْلعُص ُ
ع َوأَنا ُحر َطليق  ،أَ َحب ِإل َّ
في قَفَص ْ
من ذَ َهب.

-1أستخرج من النص ما يلي:
الم قمرية  ..........................الم شمسية ..........................
أسلوب استفهام ..................كلمة فيها تنوين الكسر.................
كلمة ( تنوين الضم) ..............كلمة( تنوين الفتح)....................
-3حلل الكلمات التالية :

منتديات صقر الجنوب

ا ْلقَص ُْرٌ .............................
ْفور...............................
ا ْل ٌْ ُ
عص ُ
هوالء هم أصدقاء اللم القمرية األن أكتب لكل حرف منها كلمة تبدأ بالـ

هياَياَ
بطل

منتديات صقر الجنوب

أكتب  10كلمات تبدأ بلم الشمسية
.............................................................................................

هو أ َ ْن يَتَعَ َجب الشَّخص من شَيء يَراه  ،ويضع في آخر ِه علَ َم ِة تَعَجب ( ! )
َ
ويصاغ بــ ( ما  +الفعل المبدوء بألف +الجملة )! +

أمثلة
-1ماَأصفىَالسماء!
-2ماَأجملَالحديقةَ!
-3ماَأطولَالولد!
-4ماَأكبرَالولد!

تدريب

أكملَكماَفيَالمثال:
صيفَ!
صيفََ....ماَأَ َ
ارةَبال َّ
الحرارةََشَديدةََفيَال َّ
ش َدََ ْال َح َر َ
سةََ َواس َعةَ................................................................
ْ -1ال َم ْد َر َ

منتديات صقر الجنوب

ْ -2ال َحديقَةََ َجميلَةَ..................................................................
الزرافَةََ َ
َ -3رقَبَةََ َّ
طويلَةَ...........................................................
-4
الري
َّ
احََ
شَديدةَ..................................................................

التنوين َنون َساكنة(تنوين َالضم َوالكسرٍََ َيوضع َآخر َالحرف َاْلخير َفي َالكلمةَ
..أماَتنوينَالفتح َفيضافَعلىَالكلمةَألفًاَزائدةَإالَفيَحالةَالهمزةَوالتاءَالمربوطةَ
توضعَعليهاَمباشرةَوبرسمَالتنوينَعلىَالحرفَاْلصليَوليسَعلىَاْللف

الكلمة

تنوين الضم

تنوين الكسر

تنوين الفتح

منتديات صقر الجنوب
نار
علم
نَبيل
فول
َرباب
أمين
ُمنيف
ماء

ضع أسئلة لألجوبة التالية وفقًا لما تحته خط :
س :1ماذا........................................؟
َصير
ب ا ْلولد
ج:ش َِر َ
َ
كأس ع ِ
س........................................ :2؟
المدْرسة.
ج:ذَ َهبت لَيلي إلى ْ
س :3كيف........................................؟
ج:طارت ا ْلعصْفورةُ خائِفَةً
َ
س........................................ :4؟
صةً.
ب رؤى قِ َّ
ج:ت َ ْكت ُ ُ

تدريب

منتديات صقر الجنوب
س........................................ :5؟
ج:باع ا ْلبا ِئ ُع تُفا ًحا
س........................................ :6؟
ار ِة.
ج:يَ ْه ِط ُل ا ْل َم َط ُر بِغَ َز َ

ورقة عمل
*ضعَأداةَاْلستفهامَفيَالمكانَالمناسب:
َ.........-1حال َك؟
َ َ.........-2يبيع ْ
ََالبائع؟
ت؟
صبَ ْح َ
َ.........-3أَ ْ
ب َّ
ََالط ْفل؟
َ.........-4شَر َ
َ.........-5تَ ْسكنََ َجدَّت َك؟
ْت ْ
يوم؟
َ.........-6ذَ َهب َ
ََال َ
ْ
ََإلىَال َم ْد َرسة؟
َبََزَ يد
َ.........-7ذَه َ

حولَالجملَالتاليةَإلىَجملَإستفهامية:
-1قَضيتََاإلجازَ َةََفيَ ْال َعقَبَةَ..............................................َ.
-2نَ َعمَذَهَبتََ َمعَوالديََإلىَالنَّادي..............................................

منتديات صقر الجنوب

-3أ ْختيَهيَ ْالتيَفازتَفيَهَذهَ ْالمسا َبقَةَ.......................................
-1أستخرج من النص ما يلي:

التَّوا ُ
ض ُع

َخ َر َجت َ
غادَةُ ف َم َع وا ِلدِها إلى ا ْلحقول .

..........................
لهمزة قطع
َرأَت غادَةُ
وصلمائِلَةً خافِ َ
سها ،
همزةا ْلقَ ْمح
سناب َل
ضةً َرأ َ
َ ..........................
ِ
ِ
سها َكأ ْنها ُمت َ َكبِ َرةً
س ْنبُلَةً تَرفَ ُع َرأْ َ
َولَ ِك ْنها شَا َهدَت ُ

سها؟
سأَلَت َوا ِلدَها ِلماذا َرفَعتْ َه ِذ ِه الس ْنبُلَةُ رأ َ َ
َ
سنَا ِب ُل ا ْل َم ْملُو َءةُ َحبًّا ت َ ْنحني ألَنَها
قَا َل َوا ِلدُها  :ال َّ
مرت َ ِفعًا أل َ َّن ٌَ ُه
س َه ِذ ِه ال ُ
س ْنبُلَةُ نَرا ُه ْ
ث َ ِقيلَة َ ،و َرأ َ ُ
فارغ.
ِ
سنابِ ُل ْ
أن أ َ َ
واضعةً.
قالَتْ غادَةُ  :علَّ َمتني ال َّ
كون ُمت َ ِ

منتديات صقر الجنوب

أسلوب استفهام.............................
الم شمسية ..........................الم
قمرية...........................
-2حلل الكلمات التالية :
عةًٌ
واض ٌِ َ
ُمتَ ٌَ ِ

.............................
سنا ِب ُل...............................
ال َّ

منتديات صقر الجنوب

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

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

ورقةَعمل

منتديات صقر الجنوب

أقرأَالنصَالتاليَوأضعَ(َتََ،ةََ،ــةَهَـــهَ)َفيَالفراغَالمناسبَ:

عندماَقمتَبزيارَ....جدتيَفيَالقريـَ،َ....
ذاتَيومَ،خرجتَأتنزَ.....فيَالحقولَ
،وجلستَتحتَشجرََ.....الجورَ
الكبيرَ،َ.....كلَشيءٍََصامـَ....ساكنَ..

فالَتسمعَصوَ......إنسانََ،والَ
أثراَلمخلوقَ.
يوجدََ ًَ
يَوأناَأحببتـ.....
إنــَ....جوََسحر ََّ
تيرا
َك ً

ورقةَعمل

منتديات صقر الجنوب

توضيح

توضيح
توضيح

منتديات صقر الجنوب

ورقة عمل
س  :1صنف الكلمات التالية حسب نوع الهمزة

س َمَََ،أ َ ْمسىََ،انتبهََ،أبدأَ،البهارَ،أكلََ،ادرسَ،المدرسةَ)
(أ َ َخذََََ،أ ْبت َ َ

همزةَالقطع

همزةَالوصل

س :2أكتب الهمزة الصحيحة قطع (أ إ ) أو وصل (ا) في الفراغ :
-1ما ....جمل حسن الخلق و ....حترام اآلخرين.
....-2كتمل ....لطلب في الصف .
س :3أمأل الفراغ بكلمة مبدوءة بهمزة وصل أو قطع :
-1تقف .........يمين السبورة.
-2تشرق ..........في الصباح الباكر.
...........-3محمد التفاحة.

منتديات صقر الجنوب

بَ.
تَ َحما َمةََإلىَنَبعَماءََل َكيَت َ ْش َر ََ
جا َء َْ

َج َزا ُء اإل ْحسا ِن

سقَ َ
تَفيَ ْالماءَ.
ط َْ
شا َهدَ َْ
غيرَة ًَ َ
تَن َْملَ َةًَ َ
ص َ
تَبهََ
إلىَالنَّ ْملَةَ،فَتَعَلَقَ َْ
صنًاَبم ْنقارهاََ .مدَّتْهََ ََ
َح َملَ َْ
تَ ْال َح َما َمةََغ ْ
ق َ.
تَمنَََ ْالغ ََر َْ
َونَ َج َْ
صيّادًاَ.
َوفيَأ َ َحدَاْلَيامَشَا َهدَ َْ
تَالن َْملَةََ َ
إلىََ:لَ ْالقَ َدحَأ ْنقَ
نَأساعدَهاَ ْاْلنَََ.
تَ ْال َحما َمةََيَجبَأَ َْ
ضٍَ .
صيّادََقابًلَ ْن ْدَ
تقيَََالتهَنََّ ْملَةَ ََ
مامةَ َ
َو َّج َهََال َّ

.

تَ
تَ ْالب ْندقيَّةَََ َ،ونَ َج َْ
صيّا َدََفيَر ْجلهََ،فا ْن َح َرفَ َْ
ص َْ
تَالنَّ ْملَةََال َّ
قَ َر َ
ْال َحما َمةَ.

استخرج

كلمة تنتهي (ة ــة)...............

اسم مجرور...............

حرف جر ...............

تَََ...................
ص َْ
ََََََََا ْن َح َرفَ َْ
تَََ...................قَ َر َ
حلل
صيّا َدََفيَر ْجلهَ
ص َْ
تَالنَّ ْملَةََال َّ
قَ َر َ
أكتب

منتديات صقر الجنوب

وماَبعدهاَيسمىَ(االسمَالمجرورَوعالمتهَالكسرة)
منَتفيدَاالبتداءَمثلَ(سافَرتََمنَاْل ْ
ردنََإلىَالسعوديةَ)
إلىَتفيدَاالنتهاءَمثلَ(سافَرتََمنَاْل ْ
ردنََإلىَالسعوديةَ)
عنَتفيدَالمجاوزةَمثلَ(قفزتَعنَسورَالمدرسة)
علىَتفيدَاالستعالءَمثلَ(الكتابَعلىَالطاولة)
فيَتفيدَالظرفيةَمثلَ(َوضعتَالثوبَفيَالخزانةَ)

تعلم

الباءَتفيدَاالستعانةَمثلَ(َكتبتَبــالقلم)
الكافَتفيدَالتشبيهَأوَزائدةَمثلَ(لعبتَكَكلَالطالبَ)
الالمَتفيدَاالختصاصَمثلَ(الكتابََلــزيد)

ورقة
عمل

♥♥♥♥ ضع حرف الجر المناسب في الفراغ المناسب ♥♥♥♥

ورقة
عمل

منتديات صقر الجنوب
صديقيَالمريض.
-1سألتََ َ......
-2أضعَكتابيَ......ال َم ْكتَبَةَ.
عصفورَ.....العش.
ََ
-3أرىَ ْال
سيراَ......اْلقدام
-4أ َ ْذهَبَْ َ......الم ْدرسةََ ً
سد.
ْ -5الجنديَْ َ......المعركةََكـاْل َ
-6يدَفعَ ْالج ْنديََ َ......و َ
طنه.
صنَعََ ْالمقاعدََْ َ........ال َخشَبَ.
-7ت ْ
-8ذَهَبتَََ........عمانَْ َ........ال َعقَبَةَ.
َهاراَ
لَ ْالع َمالَْ .......المصانعَلي َ
-9ي ْع َم ََ
الًَون ً
.......نَشاطٍَ.
ش ََهيدَفيَ َوجهَالعَدوََ......اْلسد.
َ -10و ََ
قفَالَ َّ

أكتب حروف الجر

ورقة عمل
السؤالَاْلولَََ:ضعَأداةَاالستفهامَالمناسبةَفيَالفراغَ:
............-1تريدَالذهابَإلىَالملعب؟
...........-2تأتيَإلىَالمدرسة؟

منتديات صقر الجنوب
...........-3يقعَواديَرم؟
..........-4اخترعَالهاتف؟
السؤالَالثانيَََ:أكملَالجملَالتاليةَمستخد ًماَحروفَالجر:
-1وضعتَالطعامَ......الثالجة.
سوقََْ ........الحافلةَ.
-2ذَهَبتَََ.......ال ُّ
الرسولََ.
-3قَرأتََكتَابًاََ.......غَزَ واتَ َّ
السؤالَالثالثَََ:صنفَالكلماتَالتاليةَإلىَهمزةَوصلَوهمزةَقطع:
(أحمدَ،اسمََ،المدرسةََ،اثنانََ،أملََ،إكرامََ،أكونََ،اهتمامََ،أعمال)

همزةَالقطع

همزةَالوصل

ا ْلعُصْفور ُا ْل ُمغَ ِردُ
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ْفورا يُغَ َّردُ
س ِمعوا ُ
عامر وغا ِلب في بُ ْ
َمشَى لَيث َو ِ
ستان َ .
عص ً
ش َج َرة
على َ
قا َل لَيث:ما أَجْ َم َل ت َ ْغريِدَهُ. .
قا َل غا ِلب :ا ْن ُ
ظ ْرِ ،إنَّهُ
صن.
على ذَ ِلكَ ا ْلغُ ِ
َ
ْفور بِها
او َل ِ
ثامر َح َج َرًٌ ا َ
تَنَ َ
،وأ َ َردَ أ َ ْن يَرمي ا ْلعُص َ
قا َل لَيث أ َ َهذا َجزا ُء ت َ ْغري ِد ِه؟
ست َ ِم ُع
ورمى ا ْل َح َج َر على األ َ َ
ف َي ْ
َخ ِج َل ث َ ِ
رض َ .وقَ َ
امر َ ،
س َّرني أ َ ْن
ْفور ،ث ُ َم قا َل :ما أَجْ َم َل َ
صوتَهُ ! َي ُ
إلى ا ْلعُص ِ
ع ِلي ِه َح َج ًرا بَعدَ ْ
اآلن ٌِ.
،ولَ ْن أَرمي َ
أَ ْ
س َم َع ِغنا َءهُ َ

استخرج
الم شمسية...................

حرف جر.................

اسم مجرور.................

همزة قطع...................

همزة وصل...............

الم قمرية...................

حلل
ََََََََََب ْستانَََََ...................يَ ْستَمعَََ...................
صفورََََ...................
َح َج ًراَْ ََ...................العً ْ

منتديات صقر الجنوب

اْللفَالممدودةَواْللفَالمقصورة
لتمييز بين األلف الممدودة واأللف المقصورة أقوم بالخطوات التالية:
-1نأتي بمضارع الفعل.
-2إذا كان الفعل المضارع ينتهي (بواو) نضع ألفًا ممدودةً لماضيه (دَنا يَدنو)
إذا كان الفعل المضارع ينتهي(بياء) َنضع ألفًا مقصورة لماضيه مثل (بكى
يَبكي)

ََنكتب األلف المناسبة (اى ) للكلمات التالية:
رعـ  .....دعـ......
سقـ.....

رمـ......

شكـ .....رجـ.......

منتديات صقر الجنوب

ا ْل ُمثَنى
هو أي اسم يدل على اثنين أو اثنتين (يكون مفرد ونحوله إلى مثنى) وذلك عندما
نضيف له ألف ونون أو ياء ونون في نهاية الكلمة مثل :قطة (قطتان –قطتين)
*****************************************************************
♥ حول هذه الكلمات من المفرد إلى المثنى :

-1حديقة ............

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

-2فصل ............

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

-3صف ............

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

-4منزل ............

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

َ -5مدرسة ............

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

تدريب

منتديات صقر الجنوب

سأ َ ُ
كون

يارا
َط ً
ع َّمهُ ا ْلقاد ِِم ِم َن
ستقبا ِل َ
طار ال ْ
َرافَقَ بَ َهاء َوا ِلدَهُ إِلَى ا ْل َم ِ
سفَ ِر.
ال َّ
َثيرة ت ُ ْق ِل ُع َوت َ ْهبِ ُ
ط.
ِع ْندَما َو َ
ص َل شَا َهدَ طائِ َرات ك َ
ص ِب َح
سؤا ُل ُم َع ِل َمتُهُ :ماذَا ت ُ ِحب أ َ ْن ت ُ ْ
فَتَذَكَّ ٌَ َر ُ
ستَ ْقبَ ِل.
با ْل ُم ْ
ص ِب َح َ
يارا يُ َحلِقَ عاليًا
قا َل َبهاء ِلوا ِلد ِه  :أ ُ ِحب أَ ْن أ ُ ْ
ط ً
ماء.
س ِ
في ال َّ

استخرج
أسلوبَاستفهام.................المَشمسيةَ.................اسمَمذكر..........
حرفَجر..........................اسمَمجرورََ...................

حلل

سنابلََ...............
ََََََََت ً ْقلعََََََ.................تَ ْهبطََََ...............ال َّ
سفَرَ
أعربَماَتحتهَخطََ:منَََال َّ

سالم
جمع المذكر ال َّ
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هو ما د َّل على مذكر وما دل
على ثلثة وأ ْكثَر َ ،ويكون
بزيادة( ياء ونون) أو (واو
ونون ) وال يُحدث تغير في
حروفه األصلية

سالم
جمع المذكر ال َّ
معلم ( معلمون – معلمين)

 -----مهندس (مهندسون – مهندسين)

تدريب  :أكتب جمع كل من الكلمات التالية:
فلح ..............

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

مؤمن ..............

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

ماهر ..............

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

مسلم ..............

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

عالم ..............

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

سالم
جمع المذكر ال َّ
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المفرد

محتل
كاتب
مجاهد
صانع
عارف
نادر
مدرس
مهذب

و-ن

ي+ن
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أمثلة

َحقيبةُ  :حقائِب

غريبة  :غرائب

مسجد  :مساجد

حقيقة؟  :حقائق

تدريب  :كتب جمع التكسير للكلمات التالية:

ََََ...مقعدَ ...............خلقَ............
ثوبَََََ...............نوعَ...............
سمكةََََ...............ورقةَ...............
شجرةََََ...............مفتاحَ...............
لعبةََََََ...............دفترَ...............

أمثلة

َح َماماتُ ما ِعيَ َن
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ح :ا ْن َ
سيّارةُ بِنا صبا ًحا إلى
سما ُ
طلَ َقتْ ال َّ
قالَت َ
اعين في ُمحافَ َ
َح َماماتُ َم ْ
ظ ِة مأدبا .
ت ال َّ
ق ُمتَعَ ِر َجةً َ .
حين َوصا ْلنا َ ،وقَ ْفتُ أَما َم
كانَ ِ
طري ُ
كان ا ْلمنَ َ
ق َ
ظ ُر رائِعًا .لَقَد
ِ
ماء الشَّل ِل ا ْل َمتَدَفَّ ِ
أ َ ْد َهشَتني ال َّ
حارةُ.
طبي َعةُ ا ْل َخل َبةُ هُناكَ َ ،وا ْل َينابي ُع ا ْل َّ
اخنَ ِة الَّتي تُسا ِعدُ عَلى
س ِ
س َجدّي في ا ْلميا ِه ال َّ
َجلَ َ
آالم ا ْل ِع َ
؛ألَنَّها َ
ِن
اص ِل ِ
ش ِ
ِ
ظ ِام وا ْلمفَ ِ
فاء ِ
غ ِنيَة با ْل َمعاد ِ
ْ
واأل َ ْملحِ.

َح َماماتُ ما ِعيَ َن

للا ِأل َ ْه ِل األ ُ ْرد َُّن.
َه ِذ ِه ٌِ ا ْل ِمياهُ ِهبَة ِم َن ِ

استخرج
ظرفَمكان.................المَشمسيةَ.................المَقمرية..........
همزةَقطع...................همزةَوصل..............اسمَمجرورَ..........
حللَ
مامَََ...............عظامََََ...............
ََََََََأَ ْد َه َشتْنيَََََ.................أَ ََ
َََ

أكتب

للا ِأل َ ْه ِل األ ُ ْرد َُّنَ
َََََََََََََََََََََََََ َه ِذ ِه ٌِ ا ْل ِمياهُ ِه َبة ِم َن ِ
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قصة عائلة التنوين

يحكى أنَ هناك أسرة رزقَتْ بِثلث ِة أبناء
سن ِ دائ ًما
االبن األ َ ْكبَر هو تنوين ا ْلفتح وهو رجل كبير ال َّ
يَمشي وقف على ا ْلحروف مستندًا على عصاه (بيت ًا) وال
يستطيع االستغناء عنها إال في مواضع إذا انتهت الكلمة
(ة/ــة )مثل مدرسةً أو انتهت (اء) مثل (سما ًء )او
انتهت لكلمة بألف مثل(ملجأ ً)أو انتهت ب(ى) مثل
مستشفى) )
(
ً

االبن األوسط هو تنوين الضم هو شاب في قمة نشاطه
يقف على الحروف دون حاجته للعصا (ليمون)

وآخر العنقود تنوين ا ْلكسر دائما نجده يحبو ويلهو تحت
الحروف (ليمون)

منتديات صقر الجنوب

ورقة عمل

الكلمة
طارق
جهاد
رسول
أحلم
معلمة
نادر
سماء

نوين الضم

تنوين الكسر

تنوين الفتح
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قَا َل تَعالى:
ضى َرب َك أَ ّالَ تَعبدوا إالَ ِإيا ُه َو ِبا ْلوا ِلدين إحْ سانَا ِإ َّما َي ْبلُ َّ
غن
"" َوقَ َ
ِع ْند ََك ا ْل ِكبَ َر أَو اَ َحد ُهما أَ ْو كُل ُهما َ فَلَ تَقُل لَّ ُهما أُف والَ
تَ ْن َهر ُهما َوقُل لَّ ُهما قوالً كَري ًما (َ )23و ْ
اخفض لَ ُهما ُجناح الذ ِل
ْ
غيرا ("" )24
ار َح ْم ُهما كَما َربّياني َ
ب ْ
الرحْ َم ِة َوقُل َّر َّ
من َّ
ص ً

ربكَ..................................
-1بماَقضىَ ََ
-2أذكرَأمرينَنهىَهللاَعنهماَ؟
أَ..................................ب...................................
-3أذكرَأمرينَأمرَبهماَهللاَتعالى؟
أَ..................................ب...................................
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شدَدَهوَحرفانَاْلولَساكنَوالثانيَمتحرك
الحرفَالم َ
♥كيفَأستخرجَالشدة:
-1بعدَالالمَالشمسية
اْلرضَ
سارقََ ًَ
مثال:وقعَال َّ
علىَ ْ
-2عندماَيكررَحرفَمرتينَفيَالنطقَفقط
مثالَ:تعلَّ ْمتَََ،أ َّمي
♥أنواعَال َّ
شدةَََ:
-1شدةَالفتحةَ(َّ)ََََََََ-2شدةَالضمةَ(ََُّ)ََََََََ-3شدةَالكسرةَ(ََّ)

منتديات صقر الجنوب
أقرأَالفقرةَالتاليةَثمَاستخرجَالكلماتَالمشددةَوأكتبهاَ:

بَلَهمَ
عليهمََ َ،وتح َُّ
اْلمََتَرب ََّ
يَأ َ ْبنَا َءهاََ َ،وتحافظََ َ
أنَيَكونَواَمتَفَ َّوقينَ َوتَت َ ّمنَّىَ
لَخَيرََ َوتدعوَ َربَّهاَ َْ
ك ََّ
فوقَ َوتَدعوَ َربَّهاَأَنَيَ ْحفَ َ
ظهمَ
لَهمَالنَّجا ََ
حََوالت َّ َّ
لَسوءٍََ.
منَك ََّ
َْ

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

بالتوفيقَأحبتي
http://www.jnob-jo.com
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http://www.jnob-jo.com/

