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( ُنوَرُة َوَشْهُر َرَمَضاَن ) 
ملون حسب الظواهر اللغوية 

الالم القمرية 

المقطع الساكن 

المد والمدود 

ة الشدَّ

التنوين 

أ/ سمر الهشري 

الالم الشمسية  

التاء المربوطة 



ُنوَرُة َوَشْهُر َرَمَضاَن



َرَمَضاَن، َفَفِرَحْت.

 َعِلَمِت اْألُْسَرُة

ِبُدُخوِل َشْهِر



َمَعُهم.

َطَلَبْت ُنوَرُة ِمْن
أَِبيَها أَْن َتُصوَم



 َقاَل اْألَُب:

َما َتَزاِليَن َصِغيَرًة
ِتي. َيا ُبَنيَّ



ْت ُنوَرُة َقاِئَلًة:  َردَّ
  أَْرُجوَك َيا أَِبي ،

َدْعِني ُأَحاِوْل.



 َفَقاَل اْألَُب:

ِتي. َحَسًنا َيا ُبَنيَّ



 ِاْسَتْيَقَظْت ُنوَرُة
َوَتَناَوَلْت َوْجَبَة

ُحوِر َمَع ُأْسَرِتَها. السَّ



  َوَبْعَد َذَهاِبَها ِإَلى
 اْلَمْدَرَسِة،َشَعَرْت
 ِباْلُجوِع َواْلَعَطِش،



ًة  َوْجَبًة ِغَذاِئيَّ
 اْلَمْقِصِف َواْشَتَرْت

َجَهْت ِإَلى   َفاتَّ



وأََكَلْتَها.
  َوَبْعَد َعْوَدِتَها ِإَلى
   اْلَمْنِزِل أَْخَبَرْت



أََباَها ِباْألَْمِر.

 ِفي اْلَعامِ اْلَقاِدمِ

 َفَقاَل َلَها اْألَُب:



َسَتْكَبِريَن- ِإْن َشاَء
ُه- َوَتُصوِميَن اللَّ

َمَعَنا.



( َضْيٌف َجِديٌد ) 

ملون حسب الظواهر اللغوية 

الالم القمرية 

المقطع الساكن 

المد والمدود 

ة الشدَّ

التنوين 

أ/ سمر الهشري 

الالم الشمسية  

التاء المربوطة 



َضْيٌف َجِديٌد



 اْلَفَصَل،َفَرأَِت
َمُة  َدَخَلِت اْلُمَعلِّ

ْقَن ْلِميَذاُت َيَتَحلَّ التِّ



َحْوَل ُنوَرَة.
َمُة:  َسَأَلِت اْلُمَعلِّ

َما اْألَْمُر؟



َيا

أََجاَبْت ُنوَرُة:
َزِميَالِتي ُيَباِرْكَن ِلي

 ُأْسَتاَذُة، َفَقْد



ي َمْوُلوًدا.  أَْنَجَبْت ُأمِّ
َمُة: اْلُمَعلِّ

 ُمَباَرٌك َيا ُنوَرُة،



ِك، َوُأَباِرُك َسَأُزوُر ُأمَّ
ُه.َشاَءِإْنَلَها اللَّ



 َوِفي ِنَهاَيِة اْألُْسُبوِع
َمُة ُأْسَرَة   َزاَرِت اْلُمَعلِّ
 ُنوَرَة، َوَباَرَكْت َلَها



ًة. َمْت َلُه َهِديَّ  َوَقدَّ
 اْلَمْوُلوَد اْلَجِديَد،



َجَرُة اْلَحِزيَنُة )  ( الشَّ
ملون حسب الظواهر اللغوية 

الالم القمرية 

المقطع الساكن 

المد والمدود 

ة الشدَّ

التنوين 

أ/ سمر الهشري 

الالم الشمسية  

التاء المربوطة 



َجَرُة اْلَحِزيَنُة الشَّ



َع ِعيِد َتَجمَّ السَّ
 ِفي َيْومِ اْلِعيِد

 اْألَْطَفاُل ِفي



اْلَعَصاِفيُر َتِطيُر
 َوَبْيَنَما َكاَنِت

اْلَحِديَقِة َيْلَعُبوَن.



 َفِرَحًة، َالَحَظ أََحُد

 اْلَعَصاِفيِر أَنَّ
َجَرةَ َتْبِكي  ،الشَّ



 ِلَماَذا َتْبِكيَن ِفي َيْومِ
 َفَقاَل:

 اْلِعيِد؟



َوأََنا َال أَْسَتِطيُع

َجَرُة: َقاَلِت الشَّ
َجِميُعُكْم َتْلَعُبوَن، 



َر اْلُعْصُفوُر ِفي  َفكَّ
اْلَحَرَكَة.

َطِريَقٍة ُيْسِعُد ِبَها  



َجَرَة. الشَّ
َناَدى اْلُعْصُفوُر

أَْصِدَقاَءُه، َوأََخَذِت   



َجَرةِ َحتَّى َفْوَق الشَّ
اْلَعَصاِفيُر َتَتَراَقُص   

َكْت أَْغَصاُنَها.  َتَحرَّ



َوَقاَلْت:
َجَرُة َفِرَحِت الشَّ

َها   ُشْكًرا َلَك أَيُّ



ِطيُف. اْلُعْصُفوُر اللَّ


