
 منتديات صقر الجنوب

 

 

...................... منال؟ قالت ماذا-1  

:يلي ما النص من أستخرج-2  

.......................... شمسية الم..........................  قمرية الم  

.............................تعجب أسلوب  

...........................مؤنث أسم.......................... مذكر أسم  

: التالية الكلمات حلل-3  

...............................اْلَمدََّرَسةِ .............................  َراِمز    

.َاْلَمدََّرَسةَ ََساَحةَ َفيَالطَّلَبَة ََاْصَطفََ  

زَ ََرفَعََ .َاْلعَلَمََََرام   

اْلَوَطنيَََّالنَّشيدََوَردَدُّواَب فَْخٍر،َاْلَوَطنَ ََعلَمَإلىَالطَّلَبَة ََنََظرََ  

مَ َقَالََ !َب الديََعلَمَََأَْجَملََََماَهاش    

باْْللوانَ َيَْزهوََعلَمي:ََمنالَ َقالَت  

.ب ن َظامٍََص فوف همَإلىَََالطَّلَبَة ََدََخلََ  

 

 

ملََعََْلَاَة َيََحَ تََ  
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:يلي ما النص من أستخرج-1  

.......................... شمسية الم..........................  قمرية الم  

................. الكسر تنوين فيها كلمة ..................استفهام أسلوب  

(....................الفتح تنوين) كلمة (..............الضم تنوين)  كلمة  

: التالية الكلمات حلل-3  

 في َرأَى. َكبيًرا قَْصًرا شاَهدَ . طعامه عن جائِع     ُعْصفور بََحثَ 

  َويَْشَربُ  يأَُكلُ  بُْلبُل   فيهِ  َجميلً  قَفًَصا اْلقَْصرِ 

؟ الطَّعام َهذا لَكَ  أَينَ  َمنْ :  َوسأَلَهُ  ، اْلبُلبُلُ  منَ  اْلعُصفورُ  دَنَا  

 َوأَرتوي أَْشبَعُ  ،َوِعْندَما لي يََضعُهُ  اْلَقْصرِ  َخاِدمُ  اْلبُْلبلُ  قالَ 

َمعي؟ باْلعيِش  َرأَيُكَ  ما. َجميلً  ِغناءً  أَُغنَّي  

 أَْشَبعَ  أَنْ  ِمنْ  إِليَّ  أََحب   ، َطليق   ُحر   َوأَنا أَجوعُ  اْلعُْصفورُ  قالَ 

.ذََهب   منْ  قَفَص   في  
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.............................  ٌ  اْلقَْصرُ 

ُعْصفورُ الْ  ٌْ...............................  

 هوالء هم أصدقاء اللم القمرية األن أكتب لكل حرف منها كلمة تبدأ بالـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َياَهيا

 بطل
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 أكتب 10 كلمات تبدأ بلم الشمسية

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

 

 

) ! ( تَعَجب علََمةِ  آخرهِ  في ويضع ، يَراه َشيء   من الشَّخص يَتَعََجب أَنْ  هوَ   

+ !( الجملة+ بألف المبدوء الفعل+  ما)  بــ ويصاغ   

 أمثلة

!السماءَأصفىَما-1  

!َالحديقةَأجملَما-2  

!الولدَأطولَما-3  

!الولدَأكبرَما-4  

 

 

:المثالَفيَماكَأكمل  

!َبالصَّيفَاْلَحَراَرةَأََشدَََما....ََالصَّيفَفيََشديدة ََالحرارة َ  

عَة ََاْلَمْدَرَسة َ-1 ................................................................َواس   

 تدريب
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..................................................................َجميلَة ََاْلَحديقَة َ-2  

رافَة َََرقَبَة َ-3 ...........................................................َطوي لَة ََالزَّ  

4-

ي الرَّ

َاحَ 

..................................................................َشديدة َ  

 

 

 

ٍََوالكسرَالضمَتنوين)ساكنةَنونَويننالت َلمةالكَفيَاْلخيرَالحرفَآخرَيوضعَ 
َالمربوطةَلتاءواَالهمزةَحالةَفيَإالَزائدةَألفًاَالكلمةَعلىَفيضافَالفتحَتنوينَأما..

 اْللفَعلىَوليسَاْلصليَالحرفَعلىَالتنوينَوبرسمَمباشرةَعليهاَتوضع
 

 

 

 

الفتح تنوين الكسر تنوين  الضم تنوين   الكلمة 
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: خط تحته لما وفقًا التالية لألجوبة أسئلة ضع  

؟........................................ماذا: 1س  

 ج:َشِربَ  اْلولد كأسَ  َعصيرِ 

؟: ........................................2س  

 ج:ذََهبت لَيلي إلى الْمْدرسة.

؟........................................كيف: 3س  

 ج:طاَرت اْلعْصفورةُ  خائِفَةً 

؟: ........................................4س  

 ج:تَْكتُبُ  رؤى قِصَّةً .

 نار   

 

 علم

 

 نَبيل

 

 فول

 

 َرباب

 

 أمين

 

 ُمنيف

 

 ماء
 

 تدريب
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؟: ........................................5س  

 ج:باع اْلبائِعُ  تُفاحً ا

؟........................................: 6س  

 ج:يَهْ ِطلُ  اْلَمَطرُ  بِغََزاَرةِ .

 ورقة عمل

 *ضعَأداةَاْلستفهامَفيَالمكانَالمناسب:

 1-.........َحال َك؟

؟ َاْلبائع   2-.........َيَبيعَ 

 3-.........َأَْصبَْحَت؟

؟ بَََالطَّْفل   4-.........ََشر 

ََجدَّت َك؟  5-.........َتَْسك نَ 

 6-.........َذََهْبتَََاْليوَم؟

 7-.........َذََهبََََزيد ََإلىَاْلَمْدَرسة ؟

 حولَالجملَالتاليةَإلىَجملَإستفهامية:

.......................َ........................اْلعَقَبَةَ َفيَاإلجاَزةَََقَضيتَ -1  

..............................................النَّاديَإلىَوالدي َََمعَذََهبتَ َنَعَم-2  
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هَفيَفازتَاْلتيَهيَأ ْختي-3 سابَقَةَ ََهذ  .......................................اْلم   

 

:يلي ما النص من أستخرج-1  

..........................وصل همزة.......................... قطع لهمزة  

. اْلحقول إلى واِلِدها فَمعَ  َغادَةُ  َخَرَجت  

 ، َرأَسها خافَِضةً  مائِلَةً  اْلقَْمحِ  َسنابِلَ  غادَةُ  َرأَت

ُمتََكبَِرةً  كأْنها ََرأَْسها تَرفَعُ  ُسْنبُلَةً  َشاَهدَت َولَِكْنها  

رأََسها؟ الس ْنبُلَةُ  َهِذهِ  َرفَعتْ  ِلماذا َواِلدَها َسأَلَت  

 ألَنَها تَْنحني َحبًّا اْلَمْملُوَءةُ  السَّنَابِلُ :  َواِلدُها قَالَ 

هُ  مْرتَِفعًا نَراهُ  الُسْنبُلَةُ  َهِذهِ  َوَرأَسُ  ، ثَِقيلَة   ٌَ  ألَنَّ

. فاِرغ    

.ُمتَواِضعةً  أَكونَ  أنْ  السَّنابِلُ  علََّمتني:  غادَةُ  قالَتْ   

 التَّواُضعُ 
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.............................استفهام أسلوب  

 الم.......................... شمسية الم

...........................قمرية  

: التالية الكلمات حلل-2  

عَ واِض ٌَ ُمتَ   ٌ  ةً ٌِ

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

...............................السَّنابِلُ   
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..........َََََ.................َََََََََََََ................  

 

 

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

 ...ورقةَعمل
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 أقرأَالنصَالتاليَوأضعَ)َتَ،َةَ،َــةَهَـــهَ(َفيَالفراغَالمناسبَ:

عملَورقة  

َ،....َالقريـَفيَجدتي....َبزيارَقمتَعندما

َالحقولَفي.....َأتنزَ،خرجتَيومَذات

َالجور.....ََشجرَتحتَ،وجلست

..َساكن....َصامـَشيءٍََكلَ،.....َالكبير  

َوالَ،َإنسانَ......صوَتسمعَفال

.َلمخلوقَاأثرًَََيوجد  

.....أحببتـَوأناَسحريَََّجوَ ....َإنــ  

 َكتيًرا
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 توضيح توضيح توضيح
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    ورقة عمل  

 س 1: صنف الكلمات التالية حسب نوع الهمزة

 )أََخذَََ،َأْبتََسمَََ،َأَْمسىَ،َانتبهَ،َأبدأ،َالبهار،َأكلَ،َادرسَ،المدرسةَ(

الوصلَهمزة القطعَهمزة   

  

 

  س2: أكتب الهمزة الصحيحة قطع )أ إ ( أو وصل )ا( في الفراغ :

.اآلخرين حترام.... و الخلق حسن جمل.... ما-1  

. الصف في لطلب.... كتمل....-2  

 س3: أمأل الفراغ بكلمة مبدوءة بهمزة وصل أو قطع :  

.السبورة يمين......... تقف-1  

.الباكر الصباح في.......... تشرق-2  

  .التفاحة محمد...........-3
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...................َََقََرَصتَْ...................َََاْنَحَرفَتَََََََََْ  

يّادَََالنَّْملَة ََقََرَصتَْ ْجل هَ َفيَالصَّ ر   

 

.َتَْشَربَََل َكيَماءَ َنَبعَإلىََحماَمة ََجاَءتَْ  

.َاْلماءَفيََسقََطتَََْصغيَرةًََنَْملَةًََشاَهدَتَْ  

هاَغ ْصنًاَاْلَحَماَمة َََحَملَتَْ ْنقار  ،َإلىََََمدَّتْه َ.َب م  َب هَ َفَتَعَلَقَتََْالنَّْملَة 

نََََونََجتَْ .َاْلغََرقََْم   

.ََصيّادًاَالنَْملَةَ ََشاَهدَتََْاْلَيامَأََحدََوفي  

هََ يّاد َََوجَّ .اْلَحمامةَ َإلىَََبًْند قيَته ََالصَّ  

. 

 

بَاْلَحماَمة ََأْنقََضتٍََلَقَد:ََالنَّْملَة َََقالَتَْ دَهاَأَنََْيَج  .َاْْلنَََأ ساع   

يّادَََالنَّْملَة ََقََرَصتَْ ْجل هَ َفيَالصَّ ََونََجتََْ،َاْلب ْند قيَّة ََ،فاْنَحَرفَتََْر 

.اْلَحماَمة َ  

 

اإلْحسانِ  َجَزاءُ   

 

 

 

 استخرج

...............(ــة ة) تنتهي كلمة  

 

...............مجرور اسم  

 

............... جر حرف  

 

 حلل
 أكتب
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 وماَبعدهاَيسمىَ)االسمَالمجرورَوعالمتهَالكسرة(

َمنَاْل ردنََْإلىَالسعوديةَ(  منَتفيدَاالبتداءَمثلَ)سافَرتَ 

َمنَاْل ردنََْإلىَالسعوديةَ(  إلىَتفيدَاالنتهاءَمثلَ)سافَرتَ 

 عنَتفيدَالمجاوزةَمثلَ)قفزتَعنَسورَالمدرسة(

 علىَتفيدَاالستعالءَمثلَ)الكتابَعلىَالطاولة(

 فيَتفيدَالظرفيةَمثلَ)َوضعتَالثوبَفيَالخزانةَ(

 الباءَتفيدَاالستعانةَمثلَ)َكتبتَبــالقلم(

 الكافَتفيدَالتشبيهَأوَزائدةَمثلَ)لعبتَكَكلَالطالبَ(

َل ــزيد(  الالمَتفيدَاالختصاصَمثلَ)الكتابَ 

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

 تعلم

 

رقةو  

 عمل

 

رقةو  

 عمل
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.المريضََصديقي......ََسألت-1  

تابيَأضع-2 .الَمْكتَبَةَ ......َك   

.العش.....َاْلعصفورَََأرى-3  

اْلقدام......َسيًراَاْلمْدرسةَ ......ََأَْذَهب-4  

.كـاْلَسدَاْلمعركةَ ......ََاْلجندي-5  

ْنديَي دَفع-6 .َوَطن ه......ََاْلج   

د ََت ْصنَعَ -7 .اْلَخَشبَ ........ََاْلمقاع   

.اْلعَقَبَةَ ........ََعمان........ََذََهبتَ -8  

َونَهاًراَليالًََاْلمصان ع.......اْلع َمالَ َيْعَملََ-9

.نَشاطٍَ.......  

هيدََوقفََ-10 ََ .اْلسد......ََالعَدوََوجهَفيَالَشَّ  

 

 

 

 

 السؤالَاْلول:َََضعَأداةَاالستفهامَالمناسبةَفيَالفراغَ:

الملعب؟َإلىَالذهابَتريد............-1  

المدرسة؟َإلىَتأتي...........-2  

الجر حروف أكتب  

عمل ورقة  
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رم؟َواديَيقع...........-3  

الهاتف؟َاخترع..........-4  

 السؤالَالثاني:َََأكملَالجملَالتاليةَمستخدًماَحروفَالجر:

.الثالجة......َالطعامَوضعت-1  

.اْلحافلةَ ........َالسُّوقَ .......ََذََهبتَ -2  

تَابًاَقَرأتَ -3 سولَ ََغَزوات.......ََك  .َالرَّ  

 السؤالَالثالث:َََصنفَالكلماتَالتاليةَإلىَهمزةَوصلَوهمزةَقطع:

 )أحمد،َاسمَ،َالمدرسةَ،َاثنانَ،َأملَ،َإكرامَ،َأكونَ،َاهتمامَ،َأعمال(

الوصلَهمزة القطعَهمزة   
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ََََََََََ ََ عَ ...................َََب ْستان  ...................ََيَْستَم   

...................َََاْلعًْصفورَ ...................ََََحَجًرا   

تَْغريِدِه؟ َجزاءُ  أََهذا لَيث   قالَ   

 يَْستَِمعُ  َوقَفَ . األَرضَ  على اْلَحَجرَ  وَرمى ، ثَاِمر   َخِجلَ 

ني! َصوتَهُ  أَْجَملَ  ما: قالَ  ثُمَ  اْلعُْصفوِر، إلى  أَنْ  يَُسرَّ

ٌِ  بَعدَ  َحَجًرا َعِليهِ  أَرمي ِغناَءهُ،َولَنْ  أَْسَمعَ  .اآلْن  

دُ  ُعْصفوًرا َسِمعوا. بُْستان   في وغاِلب   َوعاِمر   لَيث   َمَشى  يُغَرَّ

َشَجَرة   على  

. .تَْغريِدَهُ  أَْجَملَ   ما:لَيث   قالَ   

.اْلغُصنِ  ذَِلكَ  علىَ  اْنُظْر،إِنَّهُ : غاِلب   قالَ   

ا  ثاِمر   تَنَاَولَ  ًٌ بِها اْلعُْصفورَ  يَرمي أَنْ  ،َوأََردَ  َحَجَر  

اْلُمغَِردُ  ُاْلعُْصفور  

 

 استخرج

...................شمسية الم  

 

.................مجرور اسم  

 

.................جر حرف  

 

 حلل

...................قطع همزة  

 

...............وصل همزة  

 

...................قمرية الم  
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 اْللفَالممدودةَواْللفَالمقصورة

 ََنكتب األلف المناسبة )اى ( للكلمات التالية: 

......دعـ.....    رعـ  

  ......رمـ.....    سقـ

.......جـر.....   شكـ  

:التالية بالخطوات أقوم المقصورة واأللف الممدودة األلف بين لتمييز  

.الفعل بمضارع نأتي-1  

(يَدنو  دَنا) لماضيه ممدودةً  ألفًا نضع( بواو) ينتهي المضارع الفعل كان إذا-2  

   بكى) مثل لماضيه مقصورة ألفًا َنضع( بياء)ينتهي المضارع الفعل كان إذا

(يَبكي  
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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(

 *****************************************************************  

: المثنى إلى المفرد من الكلمات هذه حول♥   

 

............     ............. حديقة  -1  

 

............     .............  فصل-2  

 

............     .............   صف-3  

 

............     .............   منزل-4  

 

............     ............. َمدرسة   -5  

 تدريب

 اْلُمثَنى
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..........ذكرمَاسم.................َشمسيةَالم.................استفهامَأسلوب  

...................ََمجرورَاسم..........................جرَحرف  

...............َلسَّناب لَ اَ...............ََتَْهب طَ .................َََََتًْقل عَ ََََََََ  

نَََالسَّفَرَ   أعربَماَتحتهَخطَ:َم 

 

هُ  الْستقبالِ  اْلَمطارِ  إِلَى َواِلدَهُ  بََهاء   َرافَقَ   ِمنَ  اْلقاِدمِ  َعمَّ

.السَّفَرِ   

. َوتَْهبِطُ  تُْقِلعُ  َكثيَرة   طائَِرات   َشاَهدَ  َوَصلَ  ِعْندَما  

رَ  ٌَ  تُْصِبحَ  أَنْ  تُِحب   ماذَا: ُمعَِلَمتُهُ  ُسؤالُ  فَتَذَكَّ

.باْلُمْستَْقبَلِ   

 عاليًا يَُحِلقَ  َطياًرا أُْصبِحَ  أَنْ  أُِحب  :  ِلواِلدهِ  بَهاء   قالَ 

.السَّماءِ  في  

 استخرج

 

 حلل

 َطياًرا سأَكونُ 
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(مهندسين – مهندسون) هندسم  -----(    معلمين – معلمون)  معلم  

  تدريب : أكتب جمع كل من الكلمات التالية:

..............      .............. فلح  

..............    .............. مؤمن  

..............    .............. ماهر  

..............    .............. مسلم  

..............    .............. عالم  

 

 

 دل وما مذكر على دلَّ  ما هو

 َويكون ، وأْكثَر ثلثة على

 واو) أو( ونون ياء) بزيادة

 في تغير يُحدث وال(  ونون

األصلية حروفه  

السَّالم المذكر جمع  

السَّالم المذكر جمع  

السَّالم المذكر جمع  
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ن+  ي ن - و   

 
 المفرد

 

   
 محتل

   
 كاتب

   
 مجاهد

   
 صانع

   
 عارف

   
 نادر

   
 مدرس

   
 مهذب
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 تدريب : كتب جمع التكسير للكلمات التالية:

............َخلق ...............َمقعد...ََََ    

...............َنوع...............َََََثوب  

...............َورقة...............ََََسمكة  

...............َمفتاح...............ََََشجرة  

...............َدفترََ...............ََََلعبة  

 

 

 

غرائب:  غريبة         حقائِب:  َحقيبةُ   

حقائق:  حقيقة؟        مساجد:  مسجد    

 

 أمثلة أمثلة
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..........قمريةَالم.................َشمسيةَالم.................مكانَظرف  

َ..........مجرورَاسم..............وصلَهمزة...................قطعَهمزة  

َ 

ظامَ ...............َََأَمامََ.................َََََأَْدَهَشتْنيََََََََ ...............َََ ع   

َََ 

َََََََََََََََََََََََََ ٌِ َاألُْردُنَّ  أِلَْهلِ  للاِ  ِمنَ  ِهَبة   اْلِمياهُ  َهِذِه  

 

 

 إلى صباًحا بِنا السَّيّارةُ  اْنَطلََقتْ : َسماحُ  قالَت

. أدبام ُمحافََظةِ  في َماعينْ   َحَماماتُ   

 أَمامَ  َوقَْفتُ  ، َوصاْلنا حينَ . ُمتَعَِرَجةً  الطَّريقُ  كانَتِ 

 لَقَد. رائِعًا اْلمنََظرُ  كانَ  اْلَمتَدَفَّقِ  الشَّللِ  ماءِ 

ةُ  اْليَنابيعُ وَ  ، ُهناكَ  اْلَخلَبةُ  الطَّبيعَةُ  أَْدَهَشتني .اْلحارَّ  

 َعلى تُساِعدُ  الَّتي السَّاِخنَةِ  اْلمياهِ  في َجدّي سَ َجلَ 

 باْلَمعاِدنِ  َغِنيَة   ؛أِلَنَّها واْلمفَاِصلِ  اْلِعَظامِ  آالمِ  ِشفاءِ 

.واأْلَْملحِ   

 ٌِ .األُْردُنَّ  أِلَْهلِ  للاِ  ِمنَ  ِهبَة   اْلِمياهُ  َهِذِه  

 

ماِعيَنَ  َماماتُ حَ   

 

 

ماِعيَنَ  َماماتُ حَ   

 

 حلل

 استخرج

 

 أ كتب
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  أبناء بِثلثةِ  رزقَتْ  أسرة   هناك أنَ  يحكى

 دائًما  ِ السَّن كبير رجل وهو اْلفتح تنوين هو األَْكبَر االبن

 وال( بيتًا) عصاه على مستندًا اْلحروف على وقف يَمشي

 الكلمة انتهت إذا مواضع  في إال عنها االستغناء يستطيع

 او( سماءً ) مثل(  اء) انتهت أو مدرسةً  مثل( ــة/ة)

ً )مثل بألف لكلمة انتهت  مثل( ى)ب انتهت أو(ملجأ

( (مستشفىً )  

 

 نشاطه قمة في شاب هو الضم تنوين هو األوسط االبن

(ليمون  ) للعصا حاجته دون الحروف على يقف  

 

 تحت ويلهو يحبو نجده دائما اْلكسر تنوين العنقود وآخر

( ليمون  ) الحروف  

التنوين عائلة   قصة  
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الفتح تنوين الكسر تنوين  الضم نوين   
 

 الكلمة
 

    
 طارق

    
 جهاد

    
 رسول

    
 أحلم

    
 معلمة

    
 نادر

    
 سماء

    

 

عمل ورقة  
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..................................َربكَََقضىَبما-1  

؟َعنهماَهللاَنهىَأمرينَأذكر-2  

...................................ب..................................َأ  

تعالى؟َهللاَبهماَأمرَأمرينَأذكر-3  

...................................ب..................................َأ  

:تَعالى قَالَ   

ا إْحسانَا َوبِاْلواِلدين إِياهُ  إالَ  تَعبدوا أاَّلَ  َرب كَ  َوقَضىَ ""  َيْبلُغنَّ  إِمَّ

َ  أَوْ  اََحد ُهما أَو اْلِكبَرَ  ِعْندَكَ   والَ  أُف   لَُّهما تَقُل فَلَ  ُكلُهما

 الذ لِ  ُجناح لَُهما َواْخفض( 23) َكريًما قوالً  لَُّهما َوقُل تَْنَهرُهما

ْحَمةِ  منْ  بَّ  َوقُل الرَّ ( ""24) َصغيًرا َربّياني َكما اْرَحْمُهما رَّ  
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َشدَدَالحرف متحركَوالثانيَساكنَاْلولَحرفانَهوَالم   

 ♥كيفَأستخرجَالشدة:

الشمسيةَالالمَبعد-1  

قَ َوقع:مثال ََعلىًََالسَّار  اْلْرض   

فقطَالنطقَفيَمرتينَحرفَيكررَعندما-2  

أمَّيَ،َتعلَّْمتَ :َمثال  

 ♥أنواعَالشَّدةَََ:

)ََّ(َالكسرةَشدة-3)ََُّ(َََََََََالضمةَشدةَ-2)َّ(ََََََََالفتحةَشدة-1  
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 أقرأَالفقرةَالتاليةَثمَاستخرجَالكلماتَالمشددةَوأكتبهاَ:

 

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

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

 

أحبتيَبالتوفيق  

http://www.jnob-jo.com 

مََوت حاف ظَ َ،َأَْبنَاَءهاَربيََّت ََاْل مَ  بََُّ،ََعليه  َلَه مََوت ح 

قينَيَكونَواَأنَََْربَّهاََوتدعوََخيرَ َك لََّ تَفَوَّ ََوتَتَّمنَّىَم 

قََالنَّجاحَََلَه م َيَْحفََظه مَأَنََربَّهاََوتَدعوَوالتَّفوَّ

.َسوءٍََك لَََّمنَْ  
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http://www.jnob-jo.com/ 

 

 

 

 

 

  




