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 ة غة العربي  قسم الل  

 2019 - 2018 للعام الدراسي   ثانيالفصل ال
 (   و القاف   الفاء  )  حرفي لاألو   للصف   عمل ورقة

 الرقم : ....................                   ..........              :الشعبة             ...............                           السم: ا

 

 

ور التي تتضمن صوت طويل لحرفي الفاء والقاف: ن الص   السؤال األول : لو 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

ن كلمة جديدة :  السؤال الثاني : استبدل الحرف األول بحرف الفاء أو القاف حتى تكو 

ريـٌب :     .................َغـ  

 َشـْرٌح   :     .................

 َعـٌم     :      .................

 ِعـْطـٌر  :     .................

ن كلمة مفيدة : الية لتكو   السؤال الثالث :  رك ب الحروف الت 

 ) أَو/ را / ٌق( : ...............

/تا/ٌن( : ...............)فُسْ   

 )ِق/طا/ٌر( :   ...............
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 السؤال الرابع : ِصلْ الصورة بالحرف المناسب لها:

 

 

 

 

 

 

فِ                         ق                          ف                             ق           

 

ورة باأللوان الزاهية:  السؤال الخامس : اكتْب ما يلي بخط جميل ثم لو  ن الص 

 

 َقـَمـٌر ِقـُط َيـْشـُعـُر ِبـاْلـَمـلَـِل, َذَهـَب إِلـى اْلـَكـْهـِف اْلَبـعـيـِد.

 

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