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        لــرؤيــة :ا

 تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي
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 فيس بوك: الروابي الحديثة الخاصة info@alrawabischool.aeالبريد االلكتروني:5524 :   صندوق بريد 2282155 07 اتف :ه
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 لَذيذَةُ    ،   أْشتَري    ،    َحلَقاُت    ،     َكثيًرا    ،     َطريقُ     

 َرسوُل       ،      ُزهورُ                    

    

 :  *استخرج المد من الكلمة  

 ساِلُم  :  سـا    ،     باِلُد   : ..........   ،   مْسعوَدةُ  :  .........   
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 ،  أصابُِع   :  ........  ،  ُمناِسُب :  ............َوحيُد   : .......  
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 اقرأ الفقرة ، ثم استخرج :*

بيعِ تَتَفَتَُّح اأْلَْزهاُر ، َوتَْنُضُج الثّماُر ، تَُحلُّق             في فْصِل الرَّ
 اْلفَراشات في اْلحقول ، وتَْخَضر ، أؤراُق الشََّجرةِ . 

 

 كلمة فيها مد األلف .............. ،  كلمة فيها مد الواو .......... 

 تاء مربوطة ...... كلمة فيها مد الياء ............... ، كلمة فيها 

 كلمة فيها الم قََمِريّة ........... ، كلمة فيها الم شمسية ......... 

   تعجب من : *

 اْلَحديقَةُ اْلَجميلَة . :    .................................... 

 النَّْخلَةُ الطَّويلَة . :    ..................................... 

 .................................... َضخامة اْلفيل  :    ...

 : *أكمل جدول التنوين

 تنوين فتح   تنوين كسر  تنوين ضم الكلمة  
حيم        الرَّ
    العََملُ   
    اْلجزرُ   
هرة       الزَّ
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