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 رادفهام الكلمة

 امإكمال / إمت ْنجاٌزإ

 . إنجــازهبوأخبره ، فجاء إلى والده 
 يعظمه / يكرمه . ُيِجلُّ

 فذو العرش محموٌد ، وهذا محّمدُ               ليــجلهُ وشـقَّ لـُه من اسـمه 
 عمت / متلكت / استعمرت . اجتــاح

 موجة غضب اجتاحتكأريدك أن تدق مسماًرا في سياج حديقتنا الخشبي كلما 
 كريم أَغـرُّ

 مشهوٌد يلوُح ويشهدُ  اتٌم           من هللاـــــــ، عليه للنبوة خ أَغـرٌ 
 قصّحة ورخاء وسعة رز ــماُءالنُّْع

 هدي وإيـاَك نعُبدُ تواألمر كّلُه        فإيــاَك نســ والنعمــاءُ لَك الخـلُق 
 املفرد اجلمع 

 مقدار مقادير

 الوثن األوثـان

 باعث بواعُث

 

 اجلمع املفرد

 . ُسوج و أْسِوجة و سياجات ِسياٌج

 . قالصِِال و صقيلونال الصَّقيـُل

 و سروج  . ُسُرج و ُسْرج ِسـراٌج

 

 ( َدقَّاملعنى السياقي ) 

 االجتماعيالمجال 
 . َقَرعه بتواتر .بالبا دّق -1

 مجال الطبيعة
 اَصُغَر ، صار دقيًق أو األمر ءالّشي دّق  -2

 الفن والموسيقىمجال 
  عزف عليه لعلى الّطب دّق -3

 العلميالمجال 
  َنَبَض ، َخَفَق بالقل دّق  - 4

 مجال الحرب
 قتله . الفارس عنق العدو . دق -5

 

 يلتزم املعلم األمساء يف التدريب على التصريف  ( َشِهَدالتصريف  ) 

 {الوطين} (قتل يف سبيل اهلل. )الشهداءجمد األمم ُيبنى على رؤوس  {الطبيعة}(العسل) .الشهديصنع النحل من الرحيق 

 {القضاء}(خرب قاطع).   بشهادتهأدىل الرجل يف احملكمة  {الطبيعة}(املنظر).   املشهدأمل جلست أت

 

 ضدهـا الكلمة

 . أكره / أبغض أْهوى

 مذموم / حمتقر . حممـوٌد

 َتواَرى  /اْخَتَفى الح

 

 رادفهام الكلمة

  ْنجاٌزإ

 . إنجــازهبوأخبره ، فجاء إلى والده 
  ُيِجلُّ

 فذو العرش محموٌد ، وهذا محّمدُ               ليــجلهُ وشـقَّ لـُه من اسـمه 
  اجتــاح

 موجة غضب اجتاحتكأريدك أن تدق مسماًرا في سياج حديقتنا الخشبي كلما 
  أَغـرُّ

 مشهوٌد يلوُح ويشهدُ  اتٌم           من هللاـــــــ، عليه للنبوة خ أَغـرٌ 
  ــماُءالنُّْع

 هدي وإيـاَك نعُبدُ تواألمر كّلُه        فإيــاَك نســ والنعمــاءُ لَك الخـلُق 
 

 املفرد اجلمع

  مقادير

  األوثـان

  بواعُث

 

 اجلمع املفرد

  ِسياٌج

  الصَّقيـُل

  ِسـراٌج

 

 ( َدقَّاملعنى السياقي ) 

 االجتماعيالمجال 
  .بالبا دّق -1

 مجال الطبيعة
  أو األمر ءالّشي دّق  -2

 الفن والموسيقىمجال 
  لعلى الّطب دّق -3

 العلميالمجال 
  بالقل دّق  - 4

 مجال الحرب
  الفارس عنق العدو . دق -5

 

 يلتزم املعلم األمساء يف التدريب على التصريف  ( َشِهَدالتصريف  ) 

 {الوطين} (قتل يف سبيل اهلل. )...........جمد األمم ُيبنى على رؤوس  {الطبيعة}(العسل) ..........يصنع النحل من الرحيق 

 {القضاء}(خرب قاطع).   ...................أدىل الرجل يف احملكمة  {الطبيعة}(املنظر).   ...................أمل جلست أت

 

 ضدهـا الكلمة

  أْهوى

  حممـوٌد

  الح
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