
  اللغة العربية
  للمرحلة األساسية

  شرح الالم الشمسية و الالم القمرية(( بطريقة رائعة ))
 : اغنية الالم الشمسية ****

انا الالم الشمسية حروفي جميلة وشقية وهي ت ث د ذ ر ز س 
 ش ص ض ط ظ ل ن

ر ز س  احنا حروف الالم الشمسية أخوات أخوات ت ث دذ
 ش ص ض ط ظ وننط نجيب االم والنون ل ن

 :اغنية الالم قمرية ****
انا الالم القمرية ....في الكتابة قوية....وفي القراءة 

 قوية....وفي قمر بينور حواليا اسمه السكون
  وحروفي هي

 جحا غبي فك مخه وقع

 :الشرح ****

الشمسيه زي الشمس متقدرش تفتح عينك فيها الالم بتاعتها 
مكتوبه بس متقدرش تقولها علشان مش شايفها والقمريه القمر 
نوره حلو تقدر تفتح عينك تشوفه وتقراه انا معلماها كده البني 

 كان بيتلغبط بعد كده خالص

 :شرح اخر جميل قرأته ****
 حكاية الالم الشمسية والالم القمرية

قبل ما نحكي الحكاية الزم نتفق إن الالم هي *ألف والم* ..* 
 *ألف والم



 و*ال* كانت ماشية في حالها فشافها الشمس والقمر
 فراحوا متخانقين عليها

 الشمس قالت :انا عايزاها والقمر قال :انا عايزهااا
 " .ف *ال* وقفت واحتارت وقالت " اروح لمين... اعمل ايه

ففكرت وقالت خالص هروح معاكي يا شمس وهكون * 
ل* قمرية وبكدا حلت شمسية* وهروح معاك يا قمر وهكون* ا

 الخناقة الحمد هلل
كان واقف يتفرج على الحيرة دي حروف اللغة العربية واحنا 

حرف في اللغة 28عارفين ان عندنا    
  كانوا برضو واقفين محتارين ما بين الشمس والقمر

  ...وبعد ما * ال* اتقفت تيجي معاهم هما االتنين
مريةالشمس قالت " عشان تفرقوني عن الالم الق   

 فانا الالم بتاعتي البسة نضارة
ونتفق يا اصحابي إن الحرف اللي البس نضارة دا هو الشدة ـّ 
والشدة بتكون عبارة عن حرف متكرر مرتين مرة بالسكون 

ِ  والحركات زي الفتحة والضمة  َ ومرة عليه حركة ـّ ـُـ
  ..والكسرة

 القمر قال " خالص انا هاجي واقف علي الالم وننطقها"الـ"
السكون‘وحركة القمر في اللغة العربية هي  ‘  

  والسكون في اللغة العربية شكلين اول شكل قمر مدور
  ...والتاني على شكل هالل ودي سكون المصحف

يبقي اتفقنا إن "ال" في اللغة العربية بيجي يقف عليها السكون 
 ........... "وننطقها "ال



فوا واحتارواحرف وق 28كان بيتفرج عليهم زي ما اتفقنا    
 ..إلحقينا يا "ال" لو مجاش الحركات نعرفهم ازاي

 قالت صحيح احنا كدا في حيرة
  قالوا خالص احنا كدا نقسم نفسنا بالنص ما بين الشمس والقمر
الشمس قالت ماشي هختار حرفي وهيكونوا " ت.. ث.. د.. ذ.. 

  " ر.. ز.. س.. ش.. ص.. ض.. ط.. ظ.. ل.. ن
الالم الشمسية ونغني اغنية حروف   

  ..........تاء.... ثاء .."
والقمر قال حروفي هما " ا..ب.. ج.. ح... ع.. غ... ف... 

 " .ق.. ك... م... و... ي
  وتعالوا نغني حروف الالم القمرية

 " ......الف.. باء" .....
وبكدا عرفنا الالم الشمسية شكلها ايه والالم القمرية شكلها 

  ...ايه
ي ننطقباقي نعرف ازا ...!!  

اتفقنا ان الالم الشمسية مش بننطقها والحرف اللي وراها بيكون 
 (عليه شدة وبيتكرر مرتين.... زي )الــدَّ .الدَّ...الد  

وااللف اللي بيجي قبل الالم بننطقه أَ والحرف اللي جاي بعده 
  ....مشدد

 ...والالم القمرية... الالم هتنطق وفوقها سكون
لألفادةمنقول    

 








































