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ورقة عمل رقم ( ) 4
س :1صغر ا ألسماء الآتية مع الضبط التام:
ِ )1
حـساب(........................................................................ش)8710
 )3ميزان(...............................................................................ص)8710
ُ )0كرة(....................................................................................ش)8710
ِ )0مفتاح(..............................................................................ص)8710
 )0انقة (.................................................................................ت)8710

 )8فتى
 )4شاعر(......................................................................ص)8710
 )6زعفران(...................................................................ص)8710
 )0انقوس(................................................................ ....ص)8710
(...........................................................................ش)8710

س :8علل؛ كال مما يأأتي:
 )1تصغير كلمة ِ
جـ َمـ ْيـالت)(................................................................................................................................... .........................ش)8710
(جـمـال) على ( ُ
 )8تصغير كلمة ( ِمنْشار) على ( ُمـنَـ ْيـشـيـر)(................................................................................................................................... ...........................ص)8710
ـزيّـل )(....................................................................................................................................................................ص)8710
 )3تصغير كلمة ( غزال) على ( غُ َ
ـي)(...........................................................................................................................................................................ت)8710
 )4تصغير كلمة ( ُحلو ) على ( ُحـلَ ّ
س :3ما مكبّر كلمة ( فُـدَ ّّي ) مع الضبط التام؟
(و َريْدة) مع الضبط التام؟(............................................................................................................................................. ................................ص)8710
س :4ما مكبّر كلمة ُ
(...................................................................................................................................................... ......................ش)8710

س :0اختر الإجابة الصحيحة:
 )1تصغير كلمة (ميقات)(.................................................................................................................................................................................. ..........................ش)8710
د) ُمـيَـ ْيـ ِقـيت
ج) ُمـيَـ ْيـ ِقت
ب) ُم َويْـ ِقت
أأ) ُم َويْـقيت
ُـويْـلد )(.............................................................................................................................................................................. ...........................ص)8710
 )8مكبّر كلمة ( خ َ
د) خالدة
ج) خُلود
ب) خلد
أأ) خالد
(و َريْـقات)(............................................................................................................................................................................... ............................ص)8710
 )3مكبر كلمة ُ
د) َو َرق
ج) أأ ْوراق
ب) َأ ْو ِرقَـة
أأ) َو َرقة
 )4تصغير كلمة ( ِمـشرط )(......................................................................................................................................................................... ............................ت)8710
د) ُمـشَ ـيّـريط
ج) ُمـشَ ـيّـ ِرط
ب) ُمـشَ ـ ْيـ ِرط
أأ) ُمـشَ ـ ْيـ ِريط
 )3الجملة التي أأفاد فيها التصغير معنى التحبب في ما يلي (..........................................................................................................................................ت)8710
ب) أأم ُأذينة من أأحياء عمان
أأ) في المزرع ِة د َُو ْيرة للعمال
د) ود ُ
ّعت ُأخ َّـي في المطار
ج) تحلّق الطائرة فُ َويق المنازل
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اإجاابت ورقة عمل رقم ( ) 4
سُ )1 :1ح َـسـ ّيِب
 )8فُـتَ ّـي
ُ )3م َو ْيزين
ُ )4ش َويْعر
ُ )0ك َـريّـة
ُ )6ز َع ْي ِفران
ُ )0مـ َفـ ْيـ ِتـيح
 )0ن ُ َـويْـ ِقـيس
 )0ن ُ َـويْـقـة
س )1 :8ألنه جمع كثرة لغير العاقل  ،فيصغر مفرده  ،ثم يجمع جمع مؤنث سالم.
 )8ألنه اسم خماسي رابعه حرف علة أألف ،يقلب حرف العلة ( ّيء).
 )3ألنه اسم رابعي  ،اثلثه حرف علة أألف  ،يُقلب حرف العلة ( ّيء ) ويُدغم مع ّيء التصغير.
 )4ألنه اسم ثالثي ،أآخره علة  ،يُقلب حرف العلة ( ّيء ) ويُدغم مع ّيء التصغير.
س :3فدوى
س :4وردة
س :0اختر الإجابة الصحيحة
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