
  برنامج العالجيّ لل عليميّةالمادّة التّ 

 حضيريّةالمرحلة التّ 

 م2023-2022 راسيّ الدّ  العربيّة للعام اللّغةمبحث 

ّ.الث امن:ّفّ الصّ 

  .(األساسيّة النّتاجاتالمبني على المفاهيم و التّعلّم) 20( القراءة ص الحّريّةالقراءة )الحّصة األولى:  األسبوع األّول

ّقراءةّصامتة.ّ-  التّعلّمنتاجات  ّيقرأّالن ص 

ّقراءةّجهري ةّمعب رةّخاليةّمنّاألخطاء.ّ- ّيقرأّالن ص 

ةّكاملةّللقراءة ملحوظات ّ.تخص صّالحص 

ّ

 الحّريّة

 

ّ

ّ

ّ



ّ

ّ

المبني على المفاهيم  التّعلّم)  21( ص  2(  القراءة ) الحّريّةالحّصة الثّانية: القراءة ) األسبوع األّول

 (األساسيّة. النّتاجاتو

ّقراءةّجهري ةّّ- نتاجات التّعلّم  ّخاليةّمنّاألخطاء.ّمعب رةيقرأّالن ص 

ّيفس رّمعانيّالمفرداتّالجديدة.ّ-

ةّللقراءة،ّومناقشةّالط لبةّفيّمعانيّالمفرداتّالجديدةّفيّ ملحوظات تخص صّجزءّمنّالحص 

ّالن ص.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



ّ

ّ

ّ

 النّتاجاتالمبني على المفاهيم و التّعلّم)  21ص    (  القراءةالحّريّةالقراءة )الحّصة الثالثة:  األسبوع األّول

 (األساسيّة.

ّقراءةّجهري ةّمعب رةّخاليةّمنّاألخطاء.ّ-  التّعلّمنتاجات  ّيقرأّالن ص 

ئيسةّوالفرعي ة.ّ- ّيستخرجّاألفكارّالر 

ّ.ـّيجيبّعنّأسئلةّالد رس

ةّللقراءة ملحوظات ّواإلجابةّعنفيّاألفكارّالواردةّفيّالن صّّالط لبة،ّومناقشةّتخص صّجزءّمنّالحص 

ّاألسئلة.

ّ

ّ

المبني على المفاهيم  التّعلّم)  (7)( ص  1)المثنّى (  القضايا اللغويّة ) الحّصة الرابعة: القضايا األسبوع األّول

 (األساسيّة. النّتاجاتو

فّمفهومّالمثنى.ّ-  التّعلّمنتاجات  ّيتعر 

ّتثنيةّاألسماءّالمفردةّوتوظيفهاّفيّجملّمفيدةّمنّإنشائه.ّ-

ّ ملحوظات

ّ



ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

المبني على  التّعلّم(  )11( ص  )2الحّصة الخامسة: القضايا) الجموع (  القضايا اللغويّة ) األسبوع األّول

 .(األساسيّة النّتاجاتالمفاهيم و

فّالجموعـّّ  التّعلّمنتاجات  .يتعر   

.الجموعّأنواعـّيمي زّ  

ّـّيوظ فّالجموعّفيّجملّمفيدةّمنّإنشائه.

ّ ملحوظات



 

 

 ( 1) المتوّسطة( الكتابة الهمزة)الكتابة الحّصة السادسة:  األسبوع األّول

 (  21( ص  )األساسيّة. النّتاجاتالمبني على المفاهيم و التّعلّم)-1 

(90 /51 /42 /24ص )  1ف ) الّصف الّسابع(/  العربيّة اللّغةالمساندة للتعلّم في مبحث  الموادّ  -2  

يتقنّكتابةّالهمزةّالمتوس طة.ـّّ  التّعلّمنتاجات   

ّ.(21صّ)ّ(األساسيّة النّتاجاتالمبني على المفاهيم و التّعلّم)العودةّإلىّ ملحوظات

ّ(90ّ/51ّ/42ّ/24والمادةّالمساندةّصّ)ّ

 

الُمناِسِب:   هاكانِ مَ ( في ء، أ، ؤ، ئ * َأْكُتُب الَهْمَزَة الُمناِسَبَة )   

 

 

 

 
 

 

 

 

 ُمـ...ِنس  

...ة  ـريْ جَ  َه..الءُ   ُجْر...ة   

 َيـ..تيَ  ُيـ...جل َهوا...



تابَةِّ الَهْمَزةِّ بِّهذا الشَّْكلِّ في ما يَأْتي: * ُر َسبََب كِّ أُفَّسِّ  

.....................................................................تَفاَءَل:   

 َردْيئَة: ........................................................................

 َمْقرْوَءة: .....................................................................

الَكِلماِت بِالشَّْكِل الُمناِسِب للَهْمَزِة ِمّما بَْيَن القَوَسْيِن:* أْمألُ الفَراَغ في   

في نَظافَِة بِْيـ...تِِهم.                      ) أ، ؤ، ء، ئ ( الّطلبةما أَْجَمَل أَْن يُشاِرَك  -  

) أ، ؤ، ء، ئ (       قالَِت األُمُّ ِِلْبنِها: ما ِل تَْرضاهُ ِلنَْفِسَك ِل تُـ.....ِذ ِبِه َغْيَرَك.     -  

بْيُع بِالَجماِل فَتُْصبُِح األَْرُض لَْوَحةً زاِخَرةً بِال...ْلواِن.   - ) أ، ؤ، ء، ئ (يَـ....تي الرَّ  

) أ، ؤ، ء، ئ (التَّفا....ُل َوْقَت الفََشِل ذَكا.....                                          -  

) أ، ؤ، ء، ئ (في الدُّْنيا َغرْيٌب ِل يَْجَزُع ِلذُلِّها.                        إِنَّ الُمـ....ِمنَ  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1الحّصة األولى: القراءة ) العصفور والفخ(  القراءة ) األسبوع الثاني

(87 /86ص )  العربيّة) الّصف الّسابع(/ الفصل األول اللّغةالمواد المساندة للتعلّم في مبحث  -1  

ّقراءةّصامتة.ّ-  التّعلّمنتاجات  ّيقرأّالن ص 

ّقراءةّجهري ةّمعب رةّخاليةّمنّاألخطاء.ّ- ّيقرأّالن ص 

ّتُخص صّالحصةّكاملةّللقراءة. ملحوظات

 

 العُْصفوُر والفَخ  

 

ُّعْصفورّ  ّبِفَخٍ،ّفَقاَلّالعُْصفوُر:ّماّليّأَراَكُّمتَباِعد اَّعِنّالطَّريِق؟ّفَقالَُّحِكَيّأَنَّ :ّأََرْدُتّالعُْزلَةََّعِنّّاَّمرَّ الفَخُّ

اّفيّالتُّراِب؟ّفَقاَل:ّتَواُضع ا.ّفَقاَلّ العُْصفوُر:ّالناِسِِّلَمَنِّمْنُهْمَّويَأَْمنواِّمن ي.ّفَقاَلّالعُْصفوُر:ّفَماّليّأَراَكُّمقيم 

ّبِهاّفَماّليّأَراَكّناِحَلّالِجْسِم؟ّفَقاَل:ّنََهَكتْنيّالِعبادَةُ.ّفَقاَلّالعُْصفوُر:ّفَّ ماّهذِهّالعَصا؟ّقاَل:ّأَتََوكَّأَُّعلَْيهاَّوأَُهشُّ

ْبِنَّسبيٍلَّعلىَّغنَمي.ّفَقاَلّالعُْصفوُر:ّفَماّهذاّالقَْمُحّالَّذيِّعْندََك؟ّقاَل:ُّهَوّفَْضُلّقوتيّأَْعدَْدتُهُِّلفَقيٍرّجاِئعٍّأَِوّا

َّهْلّلََكّأَْنّتُْطِعَمني؟ّقاَل:ّنَعَْمّدونََك.ُمْنقَِطعٍ.ّفَقاَلّالعُْصفوُر:ّإِن يّاْبُنَّسبيٍلَّوجائٌِع،ّفَّ

َّوالخَّ ّالغَْدِر ِّمَن ِّلنَْفِسَك ّاْختَْرَت ّما ّبِئَْس ّالعُْصفوُر: ّفَقاَل ّبِعُنُِقِه، ّالفَخُّ ّأَْمَسَك ّأَْلقىِّمْنقاَرهُ ا َّواألَْخالِقّفَلَم  ديعَِة

ِّ َّوصاِحُبّالفَخ  ّقالَِتّالُحَكماُء:ّّالشَّنيعَِة.َّولَْمّيَْشعُِرّالعُْصفوُرّإِّل  ٍ قَْدّقَبََضَّعلَْيِه.ّفَقاَلّالعُْصفوُرّفيّنَْفِسِه:ّبَِحق 

َرّنَِدَم،َّوَمْنَّحِذَرَّسِلَم.َّوَكْيَفّليّبِالَخالِص؟َّوّلَتّحيَنَّمناٍص. َّمْنّتََهوَّ

باع ،ُّعْنواُنّالبَياِنّوبُْستاُنّاألْذهاِن،ّدارّابِنّحزمّللط ِ م،2010ّّةّوالنَّشر،ّبيروت،ّعبدهللُاّمحمدّالش براوي 

79-80ّ

 



 

 

 

 أَْختاُر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ في ما يَأْتي:- 1

لُ أ. َمْعنى )          ْسمِّ  ناحِّ (:الجِّ  

أ( َضعيٌف            ب( َسميٌن             ج( َمريٌض             د( نَشيطٌ      

ب. العاتُِق في اإِلْنساِن يَكوُن ما بَْينَ           

    د( الَكتِِف َوالبَْطنِ   ج( الَمْنِكِب والعُنُِق      ب( العَْينَْيِن             أ( اليَدَْيِن      

(:مناص  َكِلَمِة )ج. َمْعنى    

ةٌ            أ( َخالٌص               ب( ُعْذٌر              ج( حيلَةٌ               د( قُوَّ  

 ( ...............................................العُبّادُ . أَْستَْخِرُج ِمَن الِفْقَرةِ األُولى َكِلَمةً بَِمْعنى )2

 

 

 

 

 .................................................................................................................ِلماذا َأراَد الَفخُّ الُعْزَلَة َعِن الّناِس؟ -1
 ....................................................................................ِبَم َأجاَب الَفخُّ َعْن حاَجِتِه ِلْلَعصا؟ -2
ِة؟ ما الِحكْ -3  .............................................................................................................َمُة الَّتي َتَعلََّمها الُعْصفوُر في هِذِه الِقصَّ

 ( 2الحّصة الثانية: القراءة ) العصفور والفخ(  القراءة ) األسبوع الثاني

(78 /86ص )  العربيّة) الّصف الّسابع(/ الفصل األول اللّغةالمواد المساندة للتعلّم في مبحث  -1  

ّقراءةّجهري ةّّ-  التّعلّمنتاجات  ّمعب رةّخاليةّمنّاألخطاء.يقرأّالن ص 

ّـّيفس رّمعانيّالمفرداتّالجديدة.

ةّللقراءة،ّّومناقشةّ ملحوظات ّفيّمعانيّالمفرداتّالجديدةّفيّالن ص.ّالط لبةيخصصّجزءّمنّالحص 

 ( 3الحّصة الثّالثة: القراءة ) العصفور والفخ(  القراءة ) األسبوع الثاني

(87 /86ص )  العربيّة) الّصف الّسابع(/ الفصل األول اللّغةالمواد المساندة للتعلّم في مبحث  -1  

ّقراءةّجهري ةّمعب رةّخاليةّمنّاألخطاء.ّ-  التّعلّمنتاجات  ّيقرأّالن ص 

ئيسةّوالفرعي ة. ّـّيستخرجّاألفكارّالر 

ّيجيبّعنّأسئلةّالد رس.ّـ

ةّللقراءة،ّومناقشةّ ملحوظات ّاألسئلة.ّالط لبةيخص صّجزءّمنّالحص  ّفيّاألفكارّالواردةّفيّالن صّوحل 

 الُمْفَرداُت َوالتَّراكيبُ 

 
 

 الُمناَقَشُة َوالتَّْحليلُ 

 
 



ِة ُجْمَلَتْيِن ُمْقَتَبَسَتْيِن ِمَن الُقْرآِن الَكريمِ -4  .َأْسَتْخِرُج ِمْن هِذِه الِقصَّ

 

 

 

 

 

 َأَميِ ُز الُجْمَلَة االْسميََّة ِمن الُجْمَلِة الِفْعِليَِّة في ما َيْأتي: -1
 

 

 

  

 

 

 
 
ُد الُمْبَتَدَأ والَخَبَر في ُكلِ  ُجْمَلٍة في ما َيْأتي: ـــــ    ُأَحدِ 
 

 

 

 

 

 

 

 ( 1الحّصة الّرابعة: القضايا اللغويّة ) الجملة االسميّة والفعليّة(  القضايا ) األسبوع الثاني

(11ص ) العربيّة) الّصف الّسابع(/ الفصل األول اللّغةالمواد المساندة للتعلّم في مبحث  -1  

 يميّز بين الجملة اِلسميّة والفعليّة. ـ  التّعلّمنتاجات 

 أركان الجملة الفعليّة واِلسميّة.يستطيع تحديد  ـ

 يمثّل بجمل مفيدة من تعبيره على الجملة اِلسميّة والفعليّة. ـ

ّ ملحوظات

 ّالُجْمَلةُ          

 الَعْدُل ُمَتَحِقق        

 الَمَطُر ُمْنَهِمر       

ْبُر ِمْفتاُح الَفَرجِ     الصَّ

 التَّساُمُح ُخُلق  َعظيم    

 (1) الت راكيُب َواألساليُب اللَُّغِويَّةُ 
 

 الَمْرضى تُعاِلُج الطَّبيبَةُ 
 الُجْملَةُ اِلْسميَّةُ 

 الماُء ِسرُّ الَحياةِ 

 ساَعدَ األَْطفاُل الَجدَّةَ 
 الُجْملَةُ الِفْعِليَّةُ 

 الَوْقُت ِمْن ذََهب  

 ّّّّّالُمْبتَدأ      ّّّّّالَخبَرُ      



 

3-  ، َن الُجَملِّ اآلتِّيةِّ ٍب في ُكّلٍ مِّ ْنُهما:أَْمََلُ الفَراَغ بُِّمْبتَدَأ أَْو َخبٍَر ُمناسِّ رِّ ُكّلٍ مِّ  َمَع َضْبطِّ آخِّ

 أ( .................................... َكبيَرةٌ.          

 ب( الَحياةُ ............................................          

 جـ( األُمُّ ..............................................                       

 ...........................  َمِلُك الغابَِة.   د( ..........

حةُ .....................................             هـ( الّصِ

 و( .....................................  َظالٌم. 

 

األسبوع 

 الثاني

 ( 2الحّصة الخامسة: القضايا اللغويّة ) المعرفة والنّكرة(  القضايا )

 21) ص  العربيّة) الّصف الّسابع(/ الفصل األول اللّغةالمواد المساندة للتعلّم في مبحث  -1

/ 22  /40  /49  /88)  

 الفعليّة.الجملة الجملة اِلسميّة ويميّز  ـ  التّعلّمنتاجات 

 يستطيع تحديد أركان الجملة الفعليّة واِلسميّة. ـ

 .على الجملة اِلسميّة والفعليّة يمثّل بجمل مفيدة من تعبيره ـ

ّ(22ّّ/40ّّ/49ّّ/88ّلعودةّإلىّالماد ةّالمساندةّصّ)ّا ملحوظات

 

 

 

 

 

 

 

 أَُمْيُز االْسَم النَِّكرةَ ِمَن االْسِم الَمْعِرفَِة في ما يَأْتي :-3

 

 

      

  
 

                                                                                       

     

 

 

 َسماءً  نُجومٌ  الخاتَمُ 

 

 صوَرة  

 

 ِهالًِل  السَّيَّاَرةُ 

 

 ساَرةُ  ُعَمرُ 

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

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

نَِكَرةٌّ

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

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

َمْعِرفَةٌّ



 

 

 

 

 أَُعيُِّن الَمْعِرفَةَ في ما يَأْتي:-1

ّب(ّخاِلدٌّقائِدٌُّشجاٌع.ّّّّأ(ّساحاُتّالَمْسِجِدّواِسعَةٌ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.   د(ِّدَمْشُقّعاِصَمةٌَّعريقَةٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّج(ّيَْحَظىّاألَْبناُءّبِِرعايٍَةَّحثيثٍَة.ّّّّّّّّّّ

 

ما تَْحتَهُ َخطٌّ في ما يَأْتي: -2 فٍَة مِّ َرةَ إِّلى َمْعرِّ َرٍة، والنَّكِّ فَةَ إِّلى نَكِّ ُل الَمْعرِّ  أََحّوِّ

  

 

 

 

 

 
 

 َأْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة َثالَث َمعاِرَف، وَثالَث َنِكراٍت في ما َيْأتي:-3
 

 

 

 

 

 

 
 ُأَميِ ُز الَمْعِرَفَة ِمَن النَِّكرِة في ما َيْأتي:-4

 
 
 
 
 

 (2) الت راكيُب َواألساليُب اللَُّغِويَّةُ 

   

   

 

ي  يُدافُِّع -أ هِّ بِّبَسالٍَة.         الُجْندِّ  َعْن أَْرضِّ

عَْينِّ ُزْرُت  -ب دَْينِّ واسِّ  .َمْسجِّ

 .بَِّمهاَرٍة وإتْقانٍ  الفَْنانَةُ تَْرُسُم  -جـ

ََّعلىّنِعَّّّّّّّّّ ٍمّقََصدَّساِمٌرّشاِطَئَّمدينَِةّالعَقَبَِة،ّثَُمّبَدَأَّيُداِعُبّالماَءّبِيَدَيِه،ّفََشعََرّبِِدْفٍء،ّفََحِمدَّاّلل 

َوّلّتُْحَصى.  َعظيَمٍةّّلّتُعَدُّّ

      الَمعاِرفُ 

       النَِّكراتُ  

 ِحصان   

 َمنار   

عاَدةُ    النَِّكَرةُ   السَّ

 الَمْعِرَفةُ  

 َجَرُش  

 ِقْطَعة   



ُد َنْوَع الَمْعِرَفِة:ُأَميِ ُز الَمْعِرَفَة ِمَن النَِّكَرِة ِمما تْحَتُه َخطٌّ في الُجَمِل اآلِتَيِة ُثمَّ  -5     ُأَحدِ 
 

 َنْوُع الَمْعِرَفةِ  النَِّكَرةُ       الَمْعِرَفةُ      الُجْمَلُة                                 
َرَسُة ِرحَلًة ِإلى َمديِنةِ      .َمَأَدبا أ( َنظََّمِت الَمدَّ
    . َرقاَبة  ب( َعَلْيَك َأَّلَّ َتْتُرَك اأَلْطفاَل دوَن 

    الَعَقَبِة ِشتاًء. َخليجَ ج( ُأِحُب ِزياَرَة 
َمِت الُمديَرُة      في ُمساَبَقِة الُمطاَلَعِة. الفاِئزاتِ د( َكرَّ
    َيِبرُّ واِلَدْيِه َوُيْحِسُن ِإَلْيِهما.  الَّذيه( َيْحَتِرُم النَّاُس 

ْسِم. هاتانِ و(      طاِلَبتاِن ُمَتَميَِّزتاِن في الرَّ
 

 أَُحّوُل الَمْعِرفَةَ إِلى نَِكَرٍة، والنَِّكَرةَ إِلى َمْعِرفٍَة في ما يَأْتي َمَع تَْغِيْيِر ما يَْلَزُم: .6

 َرَسَمِت الفَنَّانَةُ َعلًَما َخفَّاقًا.  -أ
 

ُجُل بِماِلِه. -ب  تَبََرَع الرَّ
 

 َمهاراِت الحاسوِب. الّطلبةتَعَلََّم  -جـ    

 

 

ُد َنْوَع الَمْعِرَفِة في ما َيْأتي:  .7  ُأَميِ ُز النَِّكَرَة ِمَن الَمْعِرَفِة ُثَم ُأَحدِ 
   
 

  
 
 

 َنْوُع الَمْعِرَفةِ  الَمْعِرَفةُ  النَِّكَرةُ 
   

    
   
   
   

 يافا

ْحَمن َهذانِ  ْحَمةُ  َعْبُد الرَّ  ُقْدَوة   الرَّ

 ُعْنوان   َأْنُتما َأْرض  



 

 ( 1الحّصة الّسادسة: الكتابة ) همزة الوصل والقطع(  الكتابة ) األسبوع الثاني

/  32 /22ص ) العربيّة) الّصف الّسابع(/ الفصل األول اللّغةالمواد المساندة للتعلّم في مبحث  -1

41  /42)  

 يتعّرف حاِلت همزة الوصل. ـ  التّعلّمنتاجات 

 القطع.ـ يتعّرف حاِلت همزة 

ّـ يميّز بين همزة الوصل والقطع.

ّ(42/  41/  32 /22العودةّإلىّالماد ةّالمساندةّصّ) ملحوظات

 

 

ّ

 

ْكُتُب َهْمَزَة الَقْطِع َوالَوْصِل، ُثمَّ ُأَصنِ ُف الَكِلماِت اآلِتَيَة َوْفَق الَجْدَوِل: أَ      

 

 

 

       

 

 

 

 

 عٍ طْ قَ  ةُ زَ مْ هَ  لٍ ْص وَ  ةُ زَ مْ هَ  

  

  

  

  

 (1) الَقضايا اإِلمالِئيَّة   

 
 

 

طىاعْ  اْثنان اْسَتْخَرجَ  او ماء اْمَجد اْمَرَأة   السَّ



 * َأْجَمُع الَكِلماِت الُمْفَرَدَة اآلِتيَة ُمْنَتِبًها ِإلى ِكتاَبِة الَهْمَزِة:

 

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

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

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

 

 * أَْرُسُم َهْمَزةَ القَْطِع وَهْمَزةَ الَوْصِل في َمكانِهما الُمناِسِب:

 يُقيُم َصدْيقي اْكَرُم في َمْنِطقَِة العَْبدَلّيِ.    -

ياِت االساسيَِّة ِلالْنساِن. - يَةُ اْبداِء الّرأيِ ِمَن الُحّرِ  ُحّرِ

اْحفَِظ هللاَ يَْحفَْظَك. -  

اْبُن ُرْشدَ فَْيلَسْوٌف اْندَلُسيٌّ ُمْسِلٌم. -  

 

لُ * أُ  الُجمْوَع اآلتيَةَ إِلى ُمْفَرٍد ُمْنتَبًِها إِلى ِكتابَِة الَهْمَزِة: َحّوِ  

ّّّ   

 

    

   

فًا َهْمَزةَ القَْطِع َوَهْمَزةَ الَوْصِل فْيها:* أَصْوُغ ثاَلَث ُجَمٍل ِمْن إِْنشائَي ُمَوّظِ  

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

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

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

ّ* أًْرُسُم َهْمَزةَ القَْطِع في َمكانِها الُمناِسِب: 

قاَل: ِصْف لَنا الد ْنيا، فَقاَل: َوما اِصُف لََك  -ُرْضواُن هللِا َعلَْيهِ -" َسأََل َرُجٌل َعليَّ بِن ابي طاِلٍب 

لُها َعناُء، َوآِخُرها فَناٌء، َمْن َصحَّ فْيها اِمَن، َوَمْن َسِقَم فْيها نَِدَم، َوَمْن اْفتَقََر فْيها َحِزنَ  ، ِمْن داٍر اوَّ

 نى فُتَِن، َحاللُها ِحساٌب، َوَحراُمها ِعقاٌب."  األَمالي ِللقالي َوَمِن اْستَغْ 

 

 اْبن  

 َرِئيس  

م  اسْ   

 َمْبَدأ  

ناء  بْ أَ   

ماء  سْ أَ  صارات  تِ انْ    

 آباء  



 

  أَُصنُِّف الَكِلماِت الَمْبدْوَءةَ بَِهْمَزِة قَْطٍع َوالَمْبدْوَءةَ بَِهْمَزِة َوْصٍل في الَجْدَوِل:            *

 ْعشى شاِعٌر ُمجْيدٌ ِمْن ُشعَراِء العَْصِر الجاِهِلّيِ.                 األ 

 حالَِة ال  خِ.عََرِب في التَّارياْبُن ُجبَْيَر االْندَلُِسي  ِمْن أَْشَهِر الرَّ

 .ْدَق َوُكْن صاِدقًا في ُكّلِ امْوِرَك  اْلَزِم الّصِ

  ِسِه.رادَ الَخْيَر ِلنَفْ أالِكتاُب َخْيُر َجليٍس ِلَمْن 

 

 َهْمَزةُ القَْطعِ  َهْمَزةُ الَوْصلِ 

  

  

  

 

 * أَْكتُُب َكِلماٍت تَْبدَأُ بَِهْمَزِة القَْطٍع َوَكِلماٍت تَْبدَأُ بَِهْمَزِة الَوْصٍل في ُكّلِ َمْجموَعٍة:

 

َهْمَزُة الَوْصلِ  َهْمَزُة الَقْطعِ 


