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َم اإلْنساَن ما َلْم َيْعلْم، والّصَاُة والّسَاُم َعَلى ُمَعّلم  َم بِاْلَقَلِم، علَّ ِه الَِّذي علَّ اْلَحْمُد لِلَّ
الَخْير لَخْير أّمة أْخرَجْت للّناس، ورائد البشرّية إلى الّطريق المسَتقيم، َسّيدنا ُمَحّمد، 

وَعَلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الّدين.. وبْعُد :

فهذا كتاُب    اإلماء[ نقدم�ه ألبنائنا وبناتنا في الّصف الّثالث االبتدائي، الذين قد 
قضوا سنتين في تعّلم القراءة والكتابة... من خال ما قّدم لهم في كتاب )القراءة والكتابة 
واألناشيد( للصف األول، ثّم في كتاب )القراءة واألناشيد( للّصف الّثاني، واستطاعوا أن 
ُيْتقنُوا اإلماء )المنسوخ(، وتعّلموا )المنظور(، وجّرُبوا اإلماء )االختباري(. واكتسبوا 

كثيرًا من المهارات الّلغوية والكتابّية من خال الّتدّرب على :

• َرْسم الحروف الهجائية حسب أشكالها ومواقعها في الكلمة.
• ضبطها بالشكل الّصحيح حسب أصواتها )فتًحا وكسًرا وضّمًا وسكونًا(.

الّضمة(  أو  الكسرة  أو  بالفتحة  )المحرك  القصير  الحرف  بين صوت  التفريق   •
وصوته الطويل )الممدود باأللف أو بالياء أو بالواو(.

• الّتمييز بين الحروف المتشابهة في النطق عند كتابتها.
• الّتمييز بين التاء المفتوحة، والتاء المربوطة، والهاء.

• الّتمييز بين )ال( الشمسية و)ال( القمرية.
• الّتمييز بين التنوين بأنواعه الّثاثة.

• كتابة كلمات وجمل وعبارات قصيرة تتضمن المهارات السابقة.

وتقديرًا من المسؤولين في اإلدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم لمادة 
اإلماء، وما تهدف إليه من أغراض : تربوّية، وتعليمّية، ولغوّية، وفنية.. بكونها 
وسيلة اتصال لها أهميتها في الفهم واإلفهام.. فقد حرصوا على تحديد ُمفردات 
على  النشء  مساعدة  إلى  والمعلمات  المعلمين  وتوجيه  وتعديلها،  اإلماء  مادة 
تجنب األخطاء اإلمائية؛ وذلك بتدريب حواسهم اإلمائية وتربيتها على اإلجادة 

مقـــدمـــــة

]
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واإلتقان، وتلك الحواس هي :
�� العين : عن طريق ُماحظة المكتوب، ودقة محاكاته.

�� األذن : عن طريق سماع المقروء، وُحسن اإلصغاء إليه.
والتمكن  تحّركها،  وتنظيم  األصابع،  وضبط  القلم،  َمْسك  طريق  عن   : اليد   ��
من الكتابة الصحيحة بسرعة ووضوح، مع الحرص على توفير مظاهر الجمال في 
الكتابة... من نظافة وترتيب وتنظيم، وخّط َحَسن جميل، باإلضافة إلى ما في اإلماء 

من إثراء لغتهم، وتوسيع معلوماتهم، وتنمية قدراتهم على التعبير.

وقد وضعت الوزارة بمشاركة مجموعة من المؤلفين منهجية موحدة في تأليف 
كتب اإلماء للمرحلة االبتدائية لضمان وفائها باألهداف التربوية والتعليمية تتمثل 

في مراعاة ما يأتي :

ا وروًحا. 1 �� ما جاء في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من أهداف نصًّ
المادة ومفرداتها،  تعاميم تخص  للمادة، ومن  أهداف  الوزارة من  ما ورد من   ��  2

وطريقة تقويمها، وما يتعلق بقواعدها لهذه المرحلة.
القيم  مراعاة  َمَع  وأسلوًبا،  لغة  للمستوى  والطالبة  الطالب  كتاب  ماءمة   ��  3
االجتماعية، وتراث المجتمع، وبيئته، بطريقة سهلة مشوقة تثير لديهم الدافعية 
للمشاركة والمحاكاة، واإلبداع والتفكير المنظم وحب المادة، وأن يظهر أثر ذلك 

في صحة كتاباتهم وسامتها من األخطاء.
4 �� الربط بين اإلماء وفروع مادة اللغة العربية، وبين اإلماء والمواد الدراسية األخرى.

5 �� تقسيم الكتاب إلى جزأين في ضوء المفردات الخاصة بكل فصل دراسي، حسب 
التعميم الوزاري ذي الرقم  49/525  وتاريخ 1417/6/25ه�.

وقد سرنا في هذا الكتاب وفق الخطوات التالية :
ذلك  في  بما  الدراسة،  فصلي  أسابيع  على  المقررة  الموضوعات  وّزعنا   ��  1

تدريبات المراجعة أول الكتاب وآخره.
2 ��  وضعنا تدريبات متنوعة لمراجعة المهارات التي سبقت دراستها في الصفوف 

السابقة، مع التركيز على مهارات الصف السابق.
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الجمل،  بين  المزاوجة  طريق  عن  والتدريبات  المقررة،  الموضوعات  تناولنا   ��  3
والقرآن  الدراسية،  المقررات  من  المستفادة  المختارة  والنصوص  والعبارات، 

الكريم، والحديث الشريف، وكتب التراث وغيرها.
4 �� عند اختيار آيات من القرآن الكريم راعينا موافقتها في المصحف للرسم اإلمائي، 

وأن يكون االختيار من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الّشريف.
5 �� قمنا بتوثيق النصوص المنقولة.

6 �� حرصنا على تلوين الكلمات موضع الظاهرة اإلمائية في عرض الدرس.
7 �� حرصنا على ضبط كلمات كتاب الطالب والطالبة ضبًطا كامًا.

8 �� التزمنا بعامات الترقيم لكل ما يكتب.
دون  والمحاكاة،  والتكرار  الماحظة  طريق  عن  اإلمائية  الظاهرة  بتناول  اكتفينا   ��  9

تقعيد.
10 �� حاولنا تنويع التدريبات بما يخدم المهارات اإلمائية، مراعين فيها ماءمتها 
عنصر  توفير  مع  واللغوي،  والتعليمي  العقلي  والطالبة...  الطالب  لمستوى 

التشويق والجذب عن طريق الرسوم والصور والجداول وغيرها.
11 �� عمدنا إلى كتابة )ال( هكذا دون همزة القطع في التدريبات لتتوافق مع رسمها 

بعد دخولها على الكلمات.
12 �� نّظمنا تدريبات كل موضوع متّدرجة حسب أهداف كّل درس كما يلي :

 أ   ��  تدريبان شفهيان.
ب ��  تدريب سّبوري.

ج�  ��  تدريبان فصليان كتابيان.
 د  ��  تدريبان للواجب المنزلي.

ه�  ��  نصوص إمائّية ال تق�ل عن نصين، عدد كلم�اته�ا في ح�دود م�ا ورد 
ف��ي

      التعاميم الوزارية المنظمة لذلك.
13 - قمنا بحل بعض التدريبات أو أجزاء منها، ليحتذي بها التاميذ والتلميذات.

14 - أوردنا عدًدا من األخطاء اإلمائية الشائعة المائمة لهذا الصف مع تصويبها، 



�

ووضعنا بعدها جدوالً فارًغا لمعالجة األخطاء الفردية لكل طالب وطالبة بتدوين 
أخطائه اإلمائية بعد كل درس وتصويبها تحت إشراف المعلم والمعلمة.

15 �� وضعنا نموذًجا للتقويم المستمر.
16 �� وفي آخر الكتاب وضعنا مسرًدا بالمراجع مرتًبا هجائًيا.

وبعد :
فهذا جهدنا الذي نرجو أن يحقق أفضل النتائج ألبنائنا وبناتنا في الصف الثالث 

االبتدائي، وال ندعي ألنفسنا العصمة، وال لكتابنا الكمال، وإنما نقول في تواضع :

إن هذا العمل في المرحلة االبتدائية هو أول كتاب منهجي رسمي في مادة اإلماء 
في مملكتنا العزيزة، وإننا - بعون من الله تعالى - قد بذلنا ما في وسعنا من جهد 
في اختيار مادة الكتاب، وعرضها، ومناقشتها، مترجمين من خاله - ما استطعنا - 
اهتمام الوزارة بمادة اإلماء، وتوجهاتها للنهوض بمستوى طاب وطالبات الصفوف 
األولى، وإقدارهم على المضي في مستقبلهم التعليمي، وتمكينهم من الكتابة بصورة 

سليمة صحيحة، مع غرس حب لغتهم في نفوسهم، وتوظيفها في حياتهم.

نسأل الله جل جاله أن نكون قد ُوّفقنا فيما قّدمنا.. وأن يوّفق الجميع لخدمة لغتنا 
العربية لغة القرآن الكريم، واالرتقاء بمستوى تعليمها...

وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه.

المؤلفون         
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َراسيِّ َرة َعَلى أَسابيع اْلَفْصل الدِّ الفهرس وَتْوزيُع اْلَموُضوَعات اْلُمَقرَّ

ــــــــوُعاالأ�ْصـُبـــوُع ال�صفحـةاْلَمــــــــْو�صُ
4المق��دم��ة

ُل  األْسُب�وُع األوَّ
والثَّاني والثَّالُث 

األَّول  ْي�ِن  الّصفَّ ِف  ِدراَسُت�ُه  َسَبَقْت  َما  َعَل  َتدريَباُت ُ 
9َوالثَّ�انِ�ي.

ابُع  األْسُبوُع ال�رَّ
ادُس  �1التَّ�اُء اْلَمرُبوَط�ُة َوالَت�اُء الَمْف�ُتوَح�ُة والَه�اُء.واْلَخامُس والسَّ

اب�ُع  األْسُبوُع السَّ
ْمِس�يَّ�ة.والثَّامُن والتَّاسُع  �ة و)ال( الشَّ �2)ال( الَقَمِريَّ

األْسُبوُع الَع�اِش�ُر 
واْلَح�ادَي َع�َش�َر
والثَّ�ان�َي َع�َش�َر

33ِكَتاَب�ُة األَسَماِء الَموُصوَل�ِة.

�ائَع�ة.األْسُبوُع الثَّ�الَِث َعَشَر 40ُمَعاَلَج�ُة األْخَط�اِء اإلْمَاِئ�يَّ�ِة الشَّ

ابَع َعَشَر األْسُبوُع الرَّ
واْلَخ�اِمَس َع�َش�َر

تي َسَبَقْت  ُن َجميع اْلَمَهاَراِت الَّ كَتاَبة عَباَرات َقصيرة َتَتَضمَّ
44دَراَسُتَها.

�0نماذج للتقويم المستمر.
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)1(
، ُثـمَّ َأقـَرُؤَهـا : ـ  َأْكـُتُب الُحـُروَف النَّاقَصَة بَتـْرتِـيبَها اْلِهَجـائـيِّ

ب
خ
ز

ص
غ

م

و

)2(
اْلُحـُروَف  َأْقـَرُأ  ُثـمَّ  اْلَمْكـُتـوَبـْيـِن،  اْلَحـْرَفـْيـِن  ِمـَثـاِل  َعَلى  اْلَجـْدَوَل  ُأْكـِمـُل  ـ  

ِقـَراَءًة َصِحيَحـًة :

ل والثَّانِي ّفين األوَّ ُل : َتْدِريَباُتُ  لُِمَراَجَعَة ما َسَبقْت ِدَراَسُتُه مْن َمَهاراٍت فِي الصَّ ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُل الـتَّـْدِريُب األَوَّ
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ُأإَِأ
ُبِبب
ج
ر

ش
ض
ع
ق
هـ

)3(
استِي : ْكِل ِقَراَءًة َصِحيَحًة، ُثمَّ َأْكُتـُبَها فِي ُكرَّ ـ َأْقـَرُأ اْلَكلَِماِت التَّالَيـَة َمْضُبوَطـًة بِالشَّ

َزَرَع             َسأَل             َأَمـَر               َكـَتَب  

ـُم             اْحَفـْظ َق           ُيَعلِّ َأْشـَرُب          َصدَّ  

َقـَلـُم ُ             َحديَقـُة ُ          ُمْسَتِعـدُّ ُ          ُثـمَّ  

)4(
اَسـتِـي : ِحيَحـِة، ُثـمَّ َأْكـُتـُبـَها فِي ُكـرَّ ـ َأْضبُِط اْلَكلَِماِت التَّالَيـَة باْلَحـَرَكاِت الصَّ

شـرب           يصلـي            خـذ جلس           
حقيبـة          جنـود           حجرتي          راقـب

تـأمـل            يغتسل         الـتـالل           المسلمـون
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ْكـِل : الَّـَة َعَلـْيـَها َوَأْضبُِطـَهـا بِالشَّ •  َأْكـُتُب َتْحَت ُكـلِّ ُصوَرٍة اْلَكلَِمـَة الـدَّ

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

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

....................................................................................
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التَّـْدِريب الثَّـانِـي

)1(

إْمـاَلِء  ِمـْن  اَستِـي  ُكـرَّ فِي  َأْكُتـُبـَها  ُثمَّ  ِقـَراَءًة َصِحيَحـًة،  التَّـالـَيـَة  اْلُجَمَل  َأْقـَرُأ  ـ  
َمـتـي : ُمَعلِّـِمـي أو ُمَعلِّ

1 �  َأَن�ا ُأِح�بُّ اْلِق�َراَءَة َواْلِكَت�اَب�َة.

َراسيُّ الَج�ِدي�ُد. 2 �  َب�َدَأ اْلَع�اُم الدِّ

3 �  َتْك�ُث�ُر َأْشَج�اُر النَِّخي�ِل فِي بِ�َاِدَن�ا.

)2(

ـ ُأالَِحُظ ُحـُروَف الَمدِّ فِي اْلَكلَِماِت التَّالَيـة، ُثمَّ َأْمـَلُ اْلَجـْدَوَل بَِكلِـَماٍت ِمـْن ِعـنْـِدي 

ِل : طـِر األَوَّ َعَلى ِمَثـاِل السَّ

َكبِ�ي�ُر َُي�ُص�وُم ِج�َب�اُل ُ 
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)3( 
ـُل اْلَكلِمـَاِت التَّالِـَيـَة إَلى ُحـُروفِـَها، ُثـمَّ ُأِعـيـُد كَِتـاَبـَتـَها َكاِمَلـًة َعَلى ِمـَثـاِل  ـ ُأَحلِّ

ِل : طـِر األَوَّ السَّ

اْلـَجـمـيـُل- -لميـجالاْلـَجـمـيـُل
يَّاَراُت السَّ
الُفُصوُل
الطَّبيُب
ُعْصُفوُر ُ
اَع�ُة ُ َسمَّ

)4(
ْكـِل : ـ َأْقـَرُأ، ُثـمَّ َأْكـُتـُب بَِخطٍّ َجِميـٍل اْلِعَبـاَرَة التَّـالِـَيـَة َمـرَتـْيـِن َمْضُبوَطـًة بِالشَّ

َمـاِء َرْحـَمـًة لِْلَعـاَلِمـيـَن ـُه اْلَمَطـَر ِمـَن السَّ ُل اللَّ ُينَـزِّ

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

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

)5(
، ُثـمَّ َأْكُتـُبـَها  - َأْقـَرُأ اْلُجَمـَل التَّالـَيـَة َوُأالَِحـُظ اْلَفـْرَق َبـْيـَن اْلَحَرَكـِة َوَحـْرِف اْلَمـدِّ

َمـتـي : اَستـي ِمـْن إْمـالِء ُمَعـلِّـمـي أو ُمَعلِّ فِـي ُكـرَّ

�َف�ِر َمْس�ُروًرا. 1 � َع�اَد َسِعي�ُدُ  ِم�َن السَّ
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�ام�ِة. 2 � َتِجُب َعَلْي�نَ�ا اْلُمَح�افَظ�ُة َعَلى اْلَم�َرافِ�ِق العَّ
3 � َيْمِشي اْلَعاِق�ُل بُِه�ُدوٍء واْح�تِ�َراٍس.

)6(

َنـْيِن  ـ َأْقَرُأ ُكلَّ َكلَِمَتـْيـِن ُمَتَجاِورَتـْيِن، وُأالَِحُظ اْلَفْرَق فِي النُّْطـِق َبـْيَن اْلَحْرَفـْيِن اْلُمَلوَّ

َمـتـي : ي أو ُمَعلِّ اَستِي ِمن إْماَلء ُمَعلِمِّ فِي ُكـلٍّ ِمنُْهَما، ُثمَّ َأْكـُتُب اْلَكلَِماِت فِي ُكـرَّ

َق��ْل���ُب ُ       ،     َك��ْل���ُب ُ   - ��اِدُس   الثَّ��الِ�ُث      ،     السَّ

ِرَي�����اُل ُ       ،     رَج����اُل ُ   - َن��َف����َذ       ،     َل��َح���َظ  

َي�ْح�َف��ُظ      ،     َي�ْخ�ِف�ُض َي�ْذَه��ُب      ،     َي������ْزَرُع   - 

َرِغ��ي�ُفُ         ،    َرِق���ي�ُب ُ    - َي�ِس�ي���ُر     ،     َي�ِص��ي���ُر  

التَّـْدِريب الثَّـالِـُث

)1(

َنـَة،  ـ  َأْقـَرُأ اآلَيـاِت التَّالِـَيـَة ِقـَراَءًة َصِحيَحـًة، ُثـمَّ َأْسَتـْخـِرُج ِمـنْـَهـا اْلَكلِـَماِت اْلُمنَـوَّ
وَأْكـُتـُبـَها فِي اْلَجـْدَوِل التَّالِي َحَسَب َنْوع التَّـنِْويـِن :

1 � {                                                | سورة الهمزة.
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2 � {                                                          | سورة الفج�ر.

3 � {                                                | سورة الغاشي�ة.

4 � {                                       | سورة النازع�ات.

مِّ َت�نْوي�ُن ُ باْلَف�ْتحَت�نْوي�ُن ُ باْلَكْس�ِرَت�نْوي�ُن ُ بالضَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)2(

ْرَقـاِء.   أ  ـ  َأْقـَرُأ اْلُجَمَل التَّالَِيـَة، َوُأالَِحـُظ التَّـنِْويـَن َوَنـْوَعـُه فِي اْلَكلِـَماِت الـزَّ
نًا َوَصْوتِـه ُدوَن َتـنْـِويـٍن. ب ـ  ُأَقـاِرُن َبْيَن َصْوَت اْلَحـْرِف ُمنَـوَّ

َمـتـي. اَسـِة ِمْن إْمـاَلِء ُمَعـلِِّمي أو ُمَعلِّ جـ ـ  َأْكـُتـُب َهـِذِه اْلُجَمـَل فِي اْلُكـرَّ

َعاَلَج َطبِيُب ُ َمِريضًا. 1 � َعاَل�َج الطَّبِيُب اْلَمِريَض.                        

ُق َرُجُل ُ  َغنِيُّ ُ َعَلى َفِقيٍر. ُجُل الَغنِيُّ َعَلى اْلَفِقيِر.         َيَتَصدَّ ُق الرَّ 2 � َيَتَصدَّ
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. .                      َذلَك َطاِئ�ُر ُ فِ�ي ُع�شٍّ 3 � َذلَِك الطَّاِئ�ُر فِ�ي اْلُع�شِّ

اَح�ًة. اَح�َة.                    َأْعَطْي�ُت بِنْ�ًت�ا ُت�فَّ 4 � َأْعَط�ْيُت اْلبِنَْت التُّ�فَّ

)3(

ِل، ُثـمَّ َأْقـَرُأ َجهـًْرا َما َكَتْبـُتـُه، ُمـاَلِحًظا اْلَفـْرَق فِـي  ْطـِر األَوَّ ـ ُأْكِمُل َعَلى ِمَثـاِل السَّ
التَّـنْـِويِن ِقـَراَءًة َوكِـَتـاَبـًة :

َبْح�ٍرَبْح�ًرا َبْح�ُر ُ اْلَبْح�ُر 

اْل�َمْس�ج�ُد
ال�نَّ�َب���اُت
ال�����َوْرَدُة
ال�لِّ�َس��اُن

الُك�ْرِس�يُّ

الث�َّْع�َل�ُب

)4(
إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(

)1( من كتاب المعلم.
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ْرُس الثَّـانِـي : التَّـاُء اْلَمْفـُتوَحـُة، والتَّـاُء اْلَمـْرُبوَطـُة، واْلَهـاُء الـدَّ

�َها، َوَأَخ�َذْت ُتَساِع�ُدَها في َت�ْرتِ�يِب الُحُج�َراِت.   أ  � َجَلَسْت بنُْتُ  َمَع ُأمِّ

ِة. ب � النَّْخَلُة َشَج�َرُةُ  ُم�َباَرَك�ُة ُ َتْك�ُث�ُر في اْلُب�ْل�َداِن اْلَح�ارَّ

ج � َخالِ�ُد ُ ُيِحبُّ بِ�َاَدُه َوأْهَل�ُه َوأْصَحاَب�ُه، َوَيْك�َرُه َأْع�َداَء َوَط�نِ�ه.

ُأالَِحــُظ :
ْرَق�اَء َوِه�َي : ابَِقِة أِج�ُد َأنَّ اْلَكِلَماِت ال�زَّ اْلَكِلَماِت اْلَمْكُتوَب�َة فِي اْلِعَباَراِت السَّ

•  َجَلَسْت  -  بنْ�ُتُ    -  أَخ�َذْت  -  اْلُحُج�َراِت.
ُك�لُّ َكِلَمٍة ِمنَْها َمْخُتوَم�ُة ُ بَتاٍء َمْفُتوَحٍة )ت(.

ا اْلَكِلَماُت اْلَخْضَراُء، َوِهَي : َأمَّ

ِة. •  النَّْخَل�ُة  -  َشَج�َرُةُ   -  ُم�َباَرَك�ُة ُ  -  اْلَح�ارَّ
آِخُرَها َت�اٌء َم�ْرُب�وَط�ٌة )ة  -  �ة( َوَعَل�ْي�َها ُن�ْقَط�َت�اِن.

َوفِ�ي اْلَكِلَم�اِت اْلَح�ْم�َراِء َوِه�َي :

•  بِ�َاَدُه - َأْه�َل�ُه - َأْصَح�اَب�ُه - َيْك�َرُه - َوَط�نِ�ِه.
ُك�لُّ َكلَم�ٍة َمْخُت�وَم�ٌة بَهاٍء )ه  -  �ه( بَا ُن�قَط�َت�ْي�ن.

* * *
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ًة باْلَح�َرَك�ة  ًة ُأْخ�َرى، َوَأْنطِ�ُق ُك�لَّ َكِلَم�ٍة ِمنَْها َم�رَّ ابقِة َم�رَّ ُأعيُد قَراَءَة اْلَكلَماِت السَّ
ُك�ون، َك�َما َيل�ي : ًة بالسُّ َوم�رَّ

بِ�نْ�ُت ُ      :   بِ�نْ�ْت     

النَّْخَل�ُة    :    النَّْخَل�ْة     
بِ��َاَدُه     :    بِ���َاَدْه     

ُكون. أجُد أنَّ التَّ�اَء اْلَمْف�ُتوَح�ة ُت�نَْط�ُق َت�اًء َمَع الَح�َرَك�ِة َوالسُّ
* * *

ُكوِن َوَن�َضُع  ا التَّ�اُء اْلَم�ْرُبوَط�ُة َف�ُت�نَْطُق َت�اًء َمَع اْلَحَرَك�ِة، َوُت�نَْط�ُق َه�اًء َمَع السُّ َوأمَّ
النُّ�ْقَطَت�ْيِن َعَل�ْيَه�ا َداِئ�ًما.

* * *
ُك�وِن، وِه�َي ُدوَن ُن�ْقَطَت�ْي�َن. �ا الَهاُء َف�ُت�نَْط�ُق َه�اًء َمَع اْلَح�َرَك�ِة َوالسُّ َأمَّ

* * *
ت  :  �ت        -      ة  :  �ة        -        ه  :  �ه

الـتَّــْقــِويــُم

�ِذي ُختَِم�ْت بِ�ِه ُك�لُّ َكِلَم�ٍة : • َأْق�َرُأ اْلَكِل�َماِت التَّ�الِ�َي�َة، وَأْذُك�ُر اْلَح�ْرَف الَّ
َوَرَق�����ُة ُ            -            َوَرَق����اُت ُ            -            َوَرُق�����ُه  

ُم�ْسِلَماُت ُ            -            ُم�ْسِل�َم��ُة ُ            -            َس�لَّ�ْم��ُت  
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َف����اَت            -            ِج�ي�َراُن�ُه            -            الَح�َم�اَم�ُة  
َنِصيَح�ُة ُ            -            اْن�َت��َه�ْت            -            َص��ْوُت���ُه  

الـتَّـْدريـَبـاُت

ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدِريُب األوَّ

َأْق�َرُأ َما َيلي ِق�َراَءًة َصِحيَح�ًة، ُث�مَّ ُأِج�ي�ُب َع�ِن األَْسِئ�َل�ِة :

  أ  � َرأْت َخِديَجُة ِمْن َنافَِذِة اْلَب�ْيِت َحَماَم�ًة َبْيَضاَء َجِميَلًة َبْيَن اْلَحَماَماِت الطَّاِئ�َرِة.

�ُه ُيَحافِ�ُظ َعَلى ُك�ُتبِ�ه َوَعَم�ِل  ب � َخالِ�ُدُ  تِْلِميُذ ُ َنِجيُب ُ ُيِحبُّ�ُه ُمَعلُِّم�ُه، َوَيْشُك�ُرُه ألنَّ

َواِج�بِ�ِه.

تِ�ي َرأْت�َها َخ�ِديَج�ُة ؟ 1 : َما َل�ْوُن اْلَحَماَم�ِة الَّ

2 : لَم�اَذا ُيِح�بُّ اْلُمَعلِّ�ُم َخ�الِ�ًدا ؟

3 : َأْذُك�ُر اْلَكِل�َماِت اْلَمْخ�ُتوَم�َة بَِت�اٍء َم�ْف�ُتوَح�ٍة.

4 : َأْذُك�ُر اْلَكِلَم�اِت اْلَمْخ�ُتوَم�َة بَِت�اٍء َم�ْرُبوَط�ٍة.

5 : َأْذُكُر اْلَكِلَماِت اْلَمْخُتوَمَة بَِهاٍء.

ُق َبْيَن التَّ�اِء اْلَمْرُبوَط�ِة َواْلَه�اِء فِي النُّْط�ِق َوفِي اْلِك�َتاَب�ِة ؟ 6 : َكْيَف ُت�َف�رِّ
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1 � َأْذُك�ُر َثَاثًا ِمْن َوَساِئِل اْلُمَواَصَاِت، َعَلى َأْن َتُكوَن َمْخ�ُتوَم�ًة بَِتاٍء َمْف�ُتوَح�ٍة.

2 � َأْذُك�ُر َثَاَث�ًة ِمْن اْلَح�َي�َواَناِت، َعَلى َأْن َت�ُكوَن َمْخ�ُتوَم�ًة بَِت�اٍء َم�ْرُبوَط�ٍة.

3 � َأْذُك�ُر َثَاَث�َة َأْشياَء ُت�ْعِج�ُبنِ�ي فِي اْلُعْصُفوِر، َعَلى َأْن َتُكوَن َمْخ�ُتوَم�ًة بَِه�اٍء.

ُالتَّْدِريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

َج�َرِة، َف�َقاَل في َن�ْفِس�ِه : يَّ�اُد َيَماَم�ًة َف�ْوَق الشَّ َرَأى الصَّ
�َه إلْي�َها ُبنْ�ُدِق�يَّ�َت�ُه لَيِصي�َدَها. � َهَذا َصْي�ُدُ  َط�يُِّب ُ.. َف�َوجَّ

يَّ�اَد َفَق�اَلْت لَِب�ِق�يَّ�ِة النََّح�َاِت : َرَأِت النَّْحَل�ُة الصَّ
�ُت�َها األََخ�َواُت َيِجُب َأْن ُننْ�ِق�َذ َه�ِذِه اْلَيَم�اَم�َة اْلِمْسكينَ�َة. � َأيَّ

ا َيل�ي : ابَق�َة، ُث�مَّ ُأجي�ُب َع�مَّ • َأْق�َرُأ اْلقْطَع�َة السَّ
يَّ�اُد ؟ 1 : َم�اَذا َفَع�َل الصَّ

2 : َكْيَف ُيْمِكُن للنََّح�َاِت َأْن ُت�نْ�ِق�َذ اْلَي�َم�اَم�َة ؟
�بُّورِة فِي َج�ْدَوٍل َما فِ�ي اْلِقْطَع�ِة ِم�ْن : 3 : َأْك�ُت�ُب فِي السَّ

  أ  � َكِلَم�اٍت َمخ�ُْت�وَم�ٍة بَت�اٍء َمْف�ُت�وَح�ٍة.

ب � َكِلَم�اٍت َمْخ�ُت�وَم�ٍة بَِت�اٍء َم�ْرُب�وَط�ٍة.
ج � َكِلَم�اٍت َمْخ�ُت�وَم�ٍة بِ�َه�اٍء.
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� َأْك�ُت�ُب اْسَم ُكلِّ ُصوَرٍة بَِحْيُث َيُكوُن َمْخ�ُتوًما بَِتاٍء َمْفُتوح�ٍة أو بَِت�اٍء َم�ْرُبوط�ٍة :

ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ
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ِل : ْط�ِر األَوَّ � َأْم�أُل الَف�َراَغ َعَلى ِمث�اِل السَّ

اَس�ُة ُ  اَس�اُت ُُك�رَّ اَسُت�ُهُك�رَّ ك�رَّ
..........................................................َنظَّ�اَرُة ُ 

.............................ُغ�ُرَف�اُت ُ.............................

َسيَّ�اَرُت�ُه..........................................................
..........................................................َساَع�ُة ُ 

� فِي ِكَتاِب الِقَراَءِة َواألََناِشيِد َم�ْوُضوُع ُ ُعنَْواُن�ُه )اْلِق�ْرُد الطَّبِيُب(.
َأْق�َرُؤُه، َوأْسَتْخِرُج ِمنْ�ُه فِي اْلَجْدَوِل التَّالِي َتْحَت ُكلِّ َعُم�وٍد

َأْرَبَع َكِلَماٍت، َوِهَي :

َكِلَماُت ُ َمْخُتوَمُة ُ بَِتاٍء 
َمْف�ُتوَح�ٍة 

َكِلَماُت ُ َمْخُتوَمُة ُ بَِتاٍء 
َم�ْرُبوَط�ٍة

َكِلَماُت ُ َمْخُتوَمُة ُ 
بِ�َه�اٍء

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

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

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

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

اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (
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ابُِع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

وَرِة، ُث�مَّ َأْن�ُق�ُل اْلُجَم�َل  � َأْك�ُتُب اْلَكِلَم�َة اْلُمنَاِسَب�َة فِ�ي اْلَف�َراِغ مع االْستِ�ْرشاِد بِالصُّ
اَستِ�ي : َكاِمَل�ًة فِي ُك�رَّ

األَْرَن�ُب ........................................ َقِص�ي�ُر ُ.

ْرَع. .......................................... َت�أُك�ُل ال��زَّ

َج�َرَح اْل�َوَل��ُد ........................................ .

ْيُم�وُن ........................................ َأْص�َف�ُر. اللَّ

َتِعيُش ........................................ فِي اْلَغاَب�ِة.
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)1( من كتاب المعلم.

ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :
َرُة اْلَمِديـنَـُة اْلُمـنَـوَّ

)1(
َم بِاْلِهْج�َرِة  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ُه َرُسوَلُه َصلَّى اللَّ تِي َأَمَر اللَّ يِّ�َب�ُة اْلُمَباَرَك�ُة الَّ ِهَي اْلَبْل�َدُة الطَّ

�ُة  ُل َمْدَرَس�ٍة إْسَاميَّ�ٍة، ِمنْ�ُه َأَخ�َذْت َأِشعَّ ، َوُهَو َأوَّ إلْيَها، َوفِيَها اْلَمْسِج�ُد النَّ�َب�ِويُّ
ُن�وِر اإلْسَاِم َتُجوُب َجِميَع ِجَهاِت اْلَعاَل�ِم.

)2(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

الَِحاُت. ِذي بِنِ�ْعَم�تِ�ِه َت�تِمُّ الصَّ �ِه الَّ   أ  � َيُقوُل اْلُمْسِلُم إَذا َشاَهَد َما ُيِحبُّ�ُه : اْلَحْمُد لِلَّ
ب � إَذا أَرْدَت َق�َضاَء اْلَحاَج�ِة، َفَا َت�تَِّج�ْه إَلى اْلِقْب�َل�ِة.

)3(
إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(
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ْمسـيَّــة ــة، و)ال( الشَّ ْرُس الثَّالُث : )ال( اْلَقـَمـِريَّ الدَّ

                                  أ                                                        ب

ْم�ُسَشْم�ُس ُاْلَقَم�ُر َقَم�ُر ُ  الشَّ

التُّ�وُتُت�وُت ُ اْلَبَل�ُحَبَل�ُح ُ 

اُر َداُر ُ اْلُح�وُت ُح�وُت ُ  ال�دَّ

الطِّْف�ُلطِْف�ُل ُ اْلِعنَ�ُبِعنَ�ُب ُ  

النُُّج�وُمُنُج�وُم ُ اْلَيَماَم�ُةَيَماَم�ُة ُ
    

ُأالِحــُظ :

َأنَّ َكلَم�َة )َقَم�ُر ُ ( َأْدَخْل�نَ�ا َعَلْي�َها )اْل( َفَأْصَبَحْت )اْلقَم�ُر( َفإَذا َق�َرْأُت�َه�ا ُأالَِح�ُظ 

�ُة. ى : )اْل( الَقَم�ريَّ َأنَّ الََم )اْل( ُكتِ�َب�ْت َوُنطِ�َقْت َساِك�نَ�ًة، َوَه�ِذِه ُتَسمَّ

َوإَذا َق�َرأُت َبِق�يَّ�َة اْلَكِلَم�اِت فِ�ي اْلَعم�وِد )أ( :

اْلَبَل�ُح    -    اْلُح�وُت    -    اْلِعنَ�ُب    -    اْلَي�َم�اَم�ُة

ُكوَن،  َأِج�ُد َأنَّ الََم - )اْل( فِي ُك�لِّ َكِلَم�ٍة ِمنَْها ُتْك�َت�ُب َوُت�نَْط�ُق، َوَأَضُع َعَلْي�َها السُّ

�ُة أْي�ًضا. َفِه�َي )اْل( اْلَقَم�ِريَّ
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ْم�ُس( فإنَّ�نا َنْك�ُت�ُب  ا َكِلَم�ُة )َشْم�ُس ُ( َفإَذا َأْدَخْل�نَا َعَل�ْي�َها )اْل( لُتْصبِ�َح )الشَّ أمَّ

َة  �دَّ ًدا َوَنْك�ُتُب الشَّ �ِذي َبْع�َدَها ُمَشدَّ َننْطِ�ُق�َها َبْل َننْطِ�ُق اْلَح�ْرَف الَّ الاََّم َلكنَّ�نَا الَ 

ْمِسيََّة. ى : )ال( الشَّ َعَلْي�ِه، َوَه�ِذِه ُتَس�مَّ

َأْق�َرُأ َبِق�يَّ�َة َكِل�َماِت الَع�ُم�وِد )ب( :

اُر   -   الطِّ�ْف�ُل   -   النُّ�ُج�وُم. التُّ�وُت   -   ال�دَّ

َتْظَه�ُر فِي النُّْط�ِق، َواْلَح�ْرُف  ُتْك�َت�ُب َوالَ  ِمنَْها  َكِلَم�ٍة  أِج�ُد َأنَّ الََم )اْل( فِي ُك�لِّ 

ُةُ . �ِذي َبْعَدَها َعَلْي�ِه َش�دَّ الَّ

َوَقْد َعَرْفُت أنَّ َع�َدَد ُح�ُروِف الِهَج�اِء )28( َحْرفًا، ِمنَْها )14( َحْرًفا َتْظَه�ُر َمَع�َها 

�ِة، َوِه�َي : ى َه�ِذِه الُح�ُروُف : ُح�ُروَف )اْل( اْلَقَم�ِريَّ الَُم )اْل( فِي النُّْط�ِق، َوُتَسمَّ

أ  -  ب    ج  -  ح  -  خ  -  ع  -  غ  -  ف  -  ق  -  ك  -  م  -  هـ  -  و  -  ي.

َفأْك�ُت�ُب )ال�(  َأُقوُل : )اْلَجَم�ُل(،  بِ�َها  اتِّ�َصاِل )ال(  ِعنْ�َد  َكِلَم�ُة )َجَم�ُل ُ(  َفَمَث�ًا 

وأْنطِ�ُق الاََّم َساِكنَ�ًة َوَيْب�َقى اْلَح�ْرُف اْلَقَم�ِريُّ بَحَرَك�تِ�ِه )اْلَج�(.

ى : ُح�ُروَف )ال(  َتْظَه�ُر َمَعَها الَُم )اْل( فِي النُّْط�ِق، َوُتَسمَّ َومنْ�َها )14( َح�ْرًفا الَ 

ْمسيَّ�ة، َوِه�َي : الشَّ

ت  -  ث  -  د  -  ذ  -  ر  -  ز  -  س  -  ش  -  ص  -  ض  -  ط  -  ظ  -  ل  -  ن.

َفَمَث�ًا َكِلَم�ُة )َثْعَل�ُبُ  ( ِعنْ�َد إَضاَف�ِة )اْل( َعَلْي�َها َأُق�وُل : )الثَّْعَلُب(، َفَأْك�ُتُب )ال�( 

ًة )الثَّ�(. �ِذي َبْعَد الاَّم َش�دَّ َوالَ َأْنط�ُق الاََّم، وَأَضُع َعَلى الَح�ْرِف الَّ
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� ُأْدِخ�ُل )اْل( َعَلى اْلَكِل�َماِت التَّالِ�َي�ِة، َوُأَب�يِّ�ُن َن�ْوَع�َه�ا ف�ي ُك�لِّ َكِل�َم�ة :

َهاتُِفُ   -  َطاِئَرُة ُ  -  َأْرَنُب ُ   -  ِمْحَراُث ُ  -  َرْوَضُة ُ  -  َلْيُموُن ُ  -  ِكَتاُب ُ   -  َزْهَرُة ُ.

ُالتَّْدِريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

الـتَّــْقــِويــُم

الـتَّـْدريـَبـاُت

ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدِريُب األوَّ

ُم ُمَساَب�َق�ًة َبْيَن َت�اَِمي�ِذ اْلَفْصِل فِي َمْجُموَعاٍت )ُكلُّ َمْجُموَع�ٍة َثاََث�ُة  ُيْج�ِري اْلُمَعلِّ

َتاَِميذ(، َي�ْأتِي َأَحُدُهْم بَِكِلَمٍة َت�ْبَدُأ بَِحْرٍف ِمْن ُح�ُروِف اْلِهَجاِء، َوُيْدِخُل الثَّانِي َعَلْي�َها 

)اْل(، َوُيَب�يِّ�ُن الثَّالُِث َنْوَعها. وكذلك َت�ْفَع�ُل المعلمة مع تلميذات�ها.

� ُأَب�يِّ�ُن َن�ْوَع )ال( في ُك�لٍّ ِم�ْن :

. َراِس�يِّ �اِم األْس�ُب�وِع.                            ب � اْلَفْصِل ال�دِّ   أ  � َأيَّ

�نَ�ِة.                             د  � اْلَمْكَت�َب�ِة الَمْدَرس�يَّ�ِة. ب � ُفُص�وِل السَّ
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ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ

ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

فِي  ِمنَْها  َكِلَم�ٍة  ُكلَّ  َوَأْك�ُت�ُب  )اْل(  َعَل�ْي�َها  ُأْدِخُل  ُثمَّ  التَّالِ�َي�َة..  اْلَكِلَماِت  َأْق�َرُأ   �

�بُّ�وَرِة. ِحي�ِح فِي َج�ْدَوٍل فِي السَّ مَكانِ�َها الصَّ

�ام َمْمَلَك�ُة ُ  -  َه�ُف�وُفُ   -  َفْج�ُر ُ   -  تِْلمي�ُذ ُ  -  َصَب�اُح ُ  -  َدمَّ

اَس�ُة ُ   -  َنَعاَم�ُة ُ   -  َعَل�ُم ُ  �ُة ُ   -  ُب�ْرُت�َق�اُل ُ  -  َل�َب�ُن ُ   -  ُك�رَّ ُسُع�وِديَّ

اِه�ُد اْلَخِلي�َف�ُة ال�زَّ
ُه - أْشَبَه النَّاِس َكاَن اْلَخليَفُة ُعَم�ُر ْبُن َعْب�ِد اْلَعِزيِز - َرِحَمُه اللَّ

ُه َعنْ�ُه فِي ُزْه�ِدِه َوَتَواُضِعِه. ِه ُعَم�َر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَّ بَِج�دِّ
َث�اِن، اْنَخَفَض َضْوُء اْلِمْصَباِح، فَأَراَد  َذاَت َلْيَل�ٍة َزاَرُه َضْي�ُف ُ .. َوَبْينََما ُهَما َيَتَح�دَّ

ْي�ُف أْن َيُقوَم لُيْصِل�َح اْلِمْصَب�اَح. الضَّ
ْيَت فِي  ُجِل َأْن ُيْتِعَب َضْيَفُه، َوَقاَم ُعَمُر َفَصبَّ الزَّ َفَقاَل ُعَم�ُر : َلْيَس ِمْن ُم�ُروَءِة الرَّ

الِمْصَباح.

ابَِق�َة، ُثمَّ ُأِجيُب َعِن األَْسِئَل�ِة التَّالِ�َي�ِة : • َأْق�َرُأ اْلِقْطَعَة السَّ
تِي َت�ْربُِط َبْيَن اْلُعَم�َرْي�ِن ؟   أ   � َما اْلَقَراَب�ُة الَّ

ُح َمْعنَى َما َيِل�ي : التَّ�َواُضُع  -  اْنَخ�َف�َض  -  اْلِمْص�َب�اُح. ب � ُأَوضِّ
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ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (

�ُة. تِ�ي فِيَها )ال( الَقَم�ِريَّ ج � َأَضُع َخطاًّ َتْحَت اْلَكِلَم�اِت الَّ
ْمِس�يَّ�ُة. تِي فِيَها )ال( الشَّ  د � َأَضُع َخطَّْين َتْحَت اْلَكِل�َماِت الَّ

ابَِق�ِة اْلَمطُلوَب فِي اْلَج�ْدَوِل التَّالِي : ه� � َأْسَتْخ�ِرُج ِمَن اْلِقْطَع�ِة السَّ

اْلَكلِـَمــاُتالَمْطـُلــوُب

1 � َكِلَمَتاِن َمْخ�ُتوَم�َت�اِن بَِتاٍء َمْف�ُت�وَح�ٍة.

2 � َكِلَمَتاِن َمْخ�ُتوَم�َت�اِن بَِتاٍء َم�ْرُبوَط�ٍة.

3 � َكِلَم�َت�اِن َمْخ�ُت�وَم�َت�اِن بِ�َه�اٍء.

• ُأِجي�ُب َعن األْسئَلِة التَّالَي�ِة، َوُأَب�يِّ�ُن َن�ْوَع )ال( في َج�َوابِ�ي.
َباح..  س1 : َلْوُن�ُه َأْخَضُر، فيه َكِلم�َُة التَّْوِحيد، َوَن�ْرَف�ُع�ُه َعالًيا في اصطفاِف الصَّ

َفَم�ا ُه�َو ؟
ج1 : َه�َذا ُهَو ...................... ، و)ال( ُهنَا هَي )ال( ........................

ْب�ِح.. َفَما هَي ؟ َع�اِء والذَّ َاِة والدُّ س2 : َيتَِّج�ُه إلْيَها اْلُمْسِل�ُموَن في الصَّ
ج2 : َه�ِذِه ِهي ...................... ، و)ال( ُهنَا هَي )ال( .......................

س3 : َيُموُت في اْلَه�َواِء َوَيْحَيا في اْلَماِء وَأْشَكاُل�ُه َعِدي�َدُة ُ .. َفَما ُه�َو ؟
ج3 : َهَذا ُهو ...................... ، و)ال( ُهنَا هَي )ال( ..........................
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اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

س4 : َيْمشي َوَراَء األْغنَاِم، َوَيُهشُّ َعَلْيَها باْلَعَصا، َوَيْحُرُسَها مَن األَذى.. َفَمْن ُهَو ؟
ج4 : َهَذا ُهَو ........................... ، و)ال( ُهنَا هَي )ال( ...........................

س5 : ُيوَلُد مَن اْلَم�اِء وَيُموُت في اْلَماِء َفَما ُهَو ؟
ج5 : َهَذا ُهَو ........................... ، و)ال( ُهنَا هَي )ال( ...........................

ْكِل : • َأكُتُب اْسَم ُكلِّ ُصوَرٍة َمَع )ال( في الَمَكاِن اْلُمنَاِسِب ِمَن اْلَجْدَوِل، وَأْضبُِط�ُه بِالشَّ

�ُة )ال( الَقَم�ِريَّ
مسيَّ�ُة )ال( الشَّ
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ابِـُع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

�ُة : ِه اْلُحْسنَى فيَها )ال( الَقَمريَّ   أ  � َأْكُتُب َخْمَسًة مْن َأْسَماِء اللَّ

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

ْمسيَّ�ُة : ب � َأْك�ُت�ُب َخْمَسَة َأْسَماٍء فيها )ال( الشَّ

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

واْلَحْقُل(،  )اْلَوَل�ُد  ُعنْ�َواُن�ُه  َمْوُضوعًا  واألَن�اشيِد  اْلِقَراَءِة  ِكَتاِب  في  َق�َرْأُت   � ج 
َوَخْمَس  �ُة،  الَقَمريَّ )ال(  بَها  َكلَماٍت  َخْمَس  التَّالي  اْلَجْدَول  في  ِمنْ�ُه  َأْسَتْخِرُج 

َكلَماٍت بَها )ال( الَشْمسيَّ�ُة :

��ُة  ْم�ِس�يَّ�ُة)ال( اْلَق�َم�ريَّ )ال( الشَّ
..............................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................
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)1( من كتاب المعلم.

ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :
)1(

�َم�اِء. ْمُس ُتْشِرُق نَهاًرا، واْلَقَم�ُر َيْظَه�ُر َل�ْي�ًا، وُهَما فِي السَّ 1 � الشَّ

ْأِس َواْلِج�ْذِع واألَْط�َراِف. ُن ِجْس�ُم اإلْن�َساِن ِم�َن ال�رَّ 2 � َيَتَك�وَّ

اِه�َب�ِة. ياَراِت اْلَق�اِدَم�ِة َوالذَّ 3 � ِعنَْدَما َأْع�ُب�ُر الطَِّري�َق َأْنُظ�ُر إَلى السَّ

َذاِئ�ِل. ْدُق َأَحُد اْلَفَضاِئ�ِل، َواْلَك�ِذُب َأْس�َوُأ ال�رَّ 4 � الصِّ

)2(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

��اُح الت�ُّفَّ

ُع األَْلَواِن  ْكِل ُمَتنوِّ اُح َجِميُل الشَّ اِئَح�ِة، َوالتُّ�فَّ ُهَو َفاِكه�َُة ُ َلِذي�َذُة الطَّْعِم، َط�يِّ�َبُة الرَّ
ِمنْ�ُه : األَْحَم�ُر، َواألَْصَف�ُر، واألَْخ�َض�ُر.

ِغي�ُر َوالَكبِ�ي�ُر. ُيِح�بُّ�ُه النّ�َاُس : الصَّ

)3(
إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(
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ابِـُع : كَِتـاَبـُة األَْسـَمـاِء اْلَمـْوُصـوَلـِة ْرُس الـرَّ الـدَّ

تِي َيدُرُس فِيَها. ِذي َيْذَهُب ُكلَّ َيْوٍم إَلى َمْدَرَستِه الَّ التِّْلِميُذ النَِّشيُط ُهَو الَّ
َخ�الِ�ُدُ  َوَفْيَصُلُ  ُهَما التِّْلِميَذاِن اللَّ�َذاِن َيْسُك�نَ�اِن بِِج�َواِرَنا َوَي�ْدُرَساِن َمِع�َي فِ�ي 

فِّ الثَّالِ�ِث. الصَّ
اِدَسَة َت�ْدُرَساِن  �َتاِن َلْم َت�ْبُلَغا ِمَن الُعُم�ِر السَّ َوُأْختِ�ي ُسَعاُد َوَزِميَل�ُت�َها َفاطَِمُة اللَّ

ْوَض�ِة. في ال�رَّ
ِذيَن َيْسُك�نُوَن بِِجَواِرَنا َك�َأنَّ�نَا ُأْس�َرُة ُ َواِحَدُة ُ. َنْحُن َواْلِجي�َراُن الَّ

ُأالَِحــُظ :
اْلَكِلَماِت اْلَمْكُتوَب�َة باللَّ�ْوِن األَْزَرق، َوهَي :

ِذيَن َتانِ     �     الَّ تِي     �     اللََّذانِ     �     اللَّ ِذي     �     الَّ الَّ   

َقْبَلُه  لَِما  ُمنَاِسًبا  َيُكوُن  الَمْوُصوُل  َواالْسُم  اْلَمْوُصوَل�َة(،  )األَْسَماَء  ى  ُتَسمَّ َوَهِذِه 
َفَأُقوُل : التِّْلِميُذ النَِّشيُط ُهَو الَِّذي... َوالَ َأُقوُل : التَّْلِميُذ النَِّشيُط ُهَو الَّتي .........

َأْفَهُم  : الَ  اْلُجْمَلَة  ُأْكِمِل  َوَلْم  َوَسَكتُّ  �ِذي...  الَّ ُهَو  النَِّشيُط  التِّْلِميُذ   : ُقْلُت  وإَذا 
اْلَمْعنَ�ى.

َيْوٍم إَلى  َيْذَهُب ُك�لَّ  �ِذي  الَّ النَِّشيُط ُهو  التِّ�ْلِميُذ  َفُقْلُت :  اْلَكَاَم  إَذا َوَصْلُت  ا  َأمَّ
َمْدَرَس�تِ�ِه، َف�َقْد َتمَّ اْلَمْعنَى َوَفِهْمُت اْلَمْقُصوَد.

َوَهَكَذا فِي َبِق�يَّ�ِة اْلُجَم�ِل :
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تِ�ي َي�ْدُرُس فِ�ي�َها. • إَل�ى َمْدَرَس�تِ�ِه الَّ
• َخ�الِ�ُدُ  َوَفْيَص�ُل ُ ُهَما التِّ�ْلِميَذاِن اللَّ�َذاِن َيْسُك�نَ�اِن بِِج�َواِرَن�ا.

اِدَسَة َت�ْدُرَساِن فِي  َتاِن َلْم َتْبُل�َغا ِمَن الُعْم�ِر السَّ • َوُأْختِ�ي ُسَعاُد وزميلتها َفاطَِم�ُة اللَّ
ْوَض�ِة. ال�رَّ

ِذيَن َيْسُك�نُوَن بِِجَواِرَنا َك�َأنَّ�نَا ُأْس�َرُة ُ َواِحَدُة ُ. •َنْحُن َواْلِجي�َراُن الَّ
ًة ُأْخ�َرى َكْيَف ُكتِ�َب�ِت األَْسَم�اُء اْلَمْوُصوَلُة َأِج�ُد َأنَّ : �ُل َم�رَّ َأَت�َأمَّ

َدٍة. ِذين( ُتْكَتُب بَِاٍم َواِح�َدًة ُمَش�دَّ تِي - الَّ �ِذي - الَّ )الَّ
َوَأِج�ُد َأنَّ :

َت�اِن( ُتْكَت�َب�اِن بَِاَم�ْي�ِن. )اللَّ�َذاِن - اللَّ
فَأَت�نَ�بَّ�ُه ِعنْ�َد ِك�َتاَب�تِ�ي َه�ِذِه األَْسَم�اَء.

الـتَّــْقــِويــُم

� أَب�يِّ�ُن االْسَم اْلَم�ْوُصوَل فِيَما َيْأت�ي :

1 � {            | سورة العلق.

2 � {                                | سورة الهمزة.
ْي�ِف. �َتاِن َت�نُْضَج�اِن فِي الصَّ 3 � اْلِعنَُب َوالبِطِّيُخ ُهَما الَفاِكَه�َت�اِن اللَّ

ِذيَن َيْلَع�ُب�وَن فِي َف�ِري�ِق اْلَم�ْدَرَس�ِة. �ُدُ  ِمَن التَّ�َاِمي�ِذ الَّ 4 � ُمَحمَّ
5 � َصالِ�ُح ُ َوَف�ِري�ُدُ  ُهَما اللَّ�َذاِن َف�اَزا بِاْلَج�اِئ�َزِة.
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ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدِريُب األوَّ

ُالتَّْدِريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

تِي ُتْك�َت�ُب بِ�َاٍم َواِح�َدٍة.   أ  � َأْذُك�ُر األَْسَماَء اْلَمْوُصوَل�َة الَّ
تِي ُتْك�َت�ُب بِ�َاَم�ْي�ن. ب � َأْذُك�ُر األَْسَماَء اْلَمْوُصوَل�َة الَّ

ــُة ـْعـِديَّ َحـلِـيَمـُة السَّ

َبْعِض  َمِة؛ إلْرَضاِع  الُمَك�رَّ �َة  َمكَّ إَلى  النَِّساِء  َبْعِض  َمَع  َقِدَم�ْت  تِي  الَّ اْلَم�ْرَأُة  ِهَي 
َأْوالَِد ق�َرْيٍش وت�ْربَِي�تِ�ِهْم فِي اْلَباِدَي�ِة.

بَن  �َد  ُمَحمَّ إالَّ  َضاَع�ِة  الرَّ إَلى  َيْحَتاُجوَن  ِذي�َن  الَّ األَْوالَِد  ِمَن  َحِليَم�ُة  َتِجْد  وَلْم 
ُه لَها َولِ�َزْوِجَها. َعْبِدالل�ِه الَّذي َكاَن َيتِيًما َف�َأَخ�َذْت�ُه، َفَباَرَك اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم ؟ ُسوِل َصلَّى اللَّ   أ  � َما اْسُم ُأمِّ الرَّ
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم ؟ ُسوِل َصلَّى اللَّ ب � َما اْسُم ُمْرِضَعِة الرَّ

ُه َعَليِه َوَسلََّم ؟ ُسوُل َصلَّى اللَّ ج  � َأْيَن ُولَِد الرَّ
ابَِقِة َأْسَتْخِرُج َماَيِلي :  د  � ِمَن اْلِقْطَعِة السَّ

1 � ُكلَّ اسٍم َمْوُصوٍل.. َوَأْذُك�ُر طِريَقَة كَتاَب�تِ�ِه.
2 � َكِلَمًة َمْخُتوَمًة بَِتاٍء َمْفُتوَحٍة، َوَكِلَمًة َمْخُتوَمًة بَِتاٍء َمرُبوَطٍة، َوَكِلَمًة َمْخُتوَمًة بَِهاٍء.

3 � َكِلَمًة بَِها )ال( َقَمِري�ًة، َوَكِلَمًة بَِها )ال( َشْمِسيَّ�ًة.

الـتَّـْدريـَبـاُت
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ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ

� َأَضُع فِي اْلَف�َراِغ االْسَم اْلَم�ْوُصوَل اْلُمنَ�اِس�َب، ُثمَّ َأْك�ُت�ُب اْلُجْمَل�َة َكاِمَل�ًة فِ�ي 

�بُّ�وَرة : السَّ

1 � َكاَف�َأ اْلُمَعلِّ�ُم الطَّالِ�َب ....................... َنَج�َح.

2 � األُمُّ ُتِح�بُّ اْلبِنَْت ....................... ُتَساِعُدَها في اْلَمنِْزل.

3 � اْلَخِمي�ُس َواْلُجُمَع�ُة ُه�َما اْلَي�ْوَماِن ...................... َن�ُزوُر فيهَما األَْق�ِرَب�اَء.

� َأَضُع ُك�لَّ اْسٍم َم�ْوُصوٍل فِي ُجْمل�ٍة ِمْن ع�نْ�ِدي، ُث�مَّ َأْك�ُت�ُب�َها :

اْلُجمَلـُة

........................................................................................الَّذي�َن

َت�ان ........................................................................................اللَّ

........................................................................................الَّ�ذي

�ت�ي ........................................................................................الَّ
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ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (

� ُأْكِمُل الَف�َراَغ أَم�اَم ُكلِّ ُصوَرٍة باْلَكِل�َم�اِت اْلُمنَ�اِس�َب�ِة :

َوّح�َد   ....................................... اْلَبَط�ُل  ُهَو  َه�َذا 

اْلَمْمَلَك�َة ..............................................................

َم�ِت اْلَم�ْدَرَس�ُة الطُّ�اََّب ..................................  َك�رَّ

ف�َاُزوا في ُم�َب�اَراِة .................................................

َتْم�َرُه�َما  َن�ْأُخُذ   .................................. النَّْخَل�َت�اِن 

َمْغ�ُروَس�َت�اِن ........................................................

النَِّم�َراِن ......................................... َشاَهْدُت�ُه�َما فِ�ي 

َحِدي�َق�ِة ..................................... َه�ِذِه ُصوَرُت�ُهَما.

أْه�َدْي�ُت ..................... اْل�َوْرَدَة ............................... 

َقَطْف�ُت�َها مَن اْلُبْس�َت�اِن.
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ابِـُع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

ا َأَراُه فِيَها بكَتاَب�ِة َخْمِس ُجَمٍل ُمنَاِسَب�ٍة، وَأْسَتْخ�ِدُم  َوَر، َوُأَع�بِّ�ُر َعمَّ �ُل َهِذِه الصُّ � َأتأمَّ
فِي ُك�لِّ ُجْمَل�ٍة اْسًما م�َْوُصوالً ُمنَ�اِسًب�ا.

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

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

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

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

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

اٍت بَِخ�طٍّ َجِمي�ٍل : ُر ِكَت�اَب�َت�ُه َث�َاَث َم�رَّ � َأْق�َرُأ االْسَم اْلَم�ْوُصوَل، ُث�مَّ ُأَك�رِّ

.................................................................................الَّــِذي

.................................................................................الَّـتِـي

.................................................................................الَّـِذيـَن

ـَذاِن .................................................................................اللَّ

ـَتـاِن .................................................................................اللَّ
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ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

)1(
اَستِي ِمْن إْماَِء ُمَعلِِّمي أو ُمَعلَِّم�تي : �ُل َرْسَم َكِلَماتِ�َها.. ُثمَّ َأْك�ُت�ُبَها في ُكرَّ  • َأْقَرُأ األَْمثَلَة التَّالَيَة وَأَتَأمَّ

1 � {                   | سورة الفاتح�ة.

2 � {                    | سورة الرحم�ن.

3 � ُب�َرْي�َدُة َوُعنَ�ْي�َزُة ُه�َما اْلَمِدين�َتاِن اللَّ��َتاِن َتْشَتِه�َراِن بَِأْج�َوِد التُّ�ُم�وِر.
�ي َوَأبِ�ي ُه�َما اللَّ�َذاِن َأْحَسنَ�ا َت�ْربَي�تِ�ي َوِرَع�اَي�تِ�ي. 4 � ُأمِّ

)2(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

اَستِ�ي ِمْن إْمَاِء ُمَعلِِّم�ي أو ُمَعلَِّم�ت�ي : •  َأْق�َرُأ اْلِعَب�اَراِت التَّالِيَة، ُثمَّ َأْكُت�ُب�َها فِي ُك�رَّ
�ُه َعَلْيه َيُك�وُن مَن اْلمْسِلِميَن  تِي َفَرَضَها اللَّ َاِة الَّ ِذي ُيَحافِ�ُظ َعَلى الصَّ •  الُمْسِلُم الَّ

ِذيَن َأَط�اُعوُه. الَّ
�َتاِن ُأِحبُّ�ُهَما ُهَما اْلُق�ْرآُن اْلَكِري�ُم واإلْم�َاُء. َت�اِن اللَّ •  الَمادَّ

)3(
إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(

)1( من كتاب المعلم.
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ـائِـَعـِة ْرُس الَخـاِمُس : ُمَعـاَلـَجـُة األَْخَطـاِء اإلْمـاَلئـيَّـِة الشَّ الـدَّ

َواُباْلَخَطـُأ اإليـَضــاُحالصَّ

اَس�ُه اَس�ُةاْلُكرَّ التَّ�اُء اْلَمْرُبوط�ُة َعَلْيَها ن�ُْقَطَتان.اْلُكرَّ

اْلَهاُء ُتْك�َتُب ُدوَن ُن�ْقَط�َتْين.إَل�ي�هإَل�ْي�ة

�َتان َوَل�ْيَس ُن�ونًا.َبَط�ُل َُبَط�ُلْن التَّ�نْويُن َضمَّ

التَّ�نِْويُن باْلَفْتَحَتين َيْحَتاُج إَلى ألف التَّ�نْوين.كَت�اب�ًاكَت�اًب

اَح�تًا اَح�ًةُت�فَّ التَّ�نِْويُن باْلَف�ْتَحَت�ْين ُيْك�َتُب ُدون ألف إَذا َكاَن ُت�فَّ
َعَلى التَّاء اْلَم�ْرُبوَط�ة.

يَّ�اَرُة �يَّاَرُةاسَّ ْمسيَّ�ُة الَ ُتنَْطُق َولكنَّ�َها ُتْك�َتُب.السَّ الَُم )ال( الشَّ

اْلَهاُء َمْضُموَم�ُة ُ َوَل�ْيَس َبعدَها َواُو ُ.َل�ُهَل�ُهو

.َق�اَلق�َل اْلَقاُف اْلَمْفُتوَحُة َمْمُدوَدُة ُ باأللف، َفُيْكَتُب اْلَمدُّ

.َيُعوُدَي�ُع�ُد اْلَعْيُن اْلَمْضُموَمُة َمْمُدوَدُة ُ بِاْلَواِو، َفُيْكَتُب اْلَمدُّ

.َيِس�ي�ُرَيَس�ُر يُن اْلَمْكُسوَرُة َمْمُدوَدُة ُ باْلَياء، َفُيْكَتُب اْلَمدُّ اْلسِّ

يُن َمْفُتوَحُة ُ َوَلْيَسْت َمْمُدوَدًة، َفاَ ُيْكَتُب ألُفُ  َبْعَدَها.َج�َل�َس...َجَلَسا َماج�ٌد السِّ
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َواُباْلَخَطـُأ اإليـَضــاُحالصَّ

اي(.َه�َذاَه�َزا ال( َوَل�ْي�َسْت )بِال�زَّ اْلَكِلَم�ُة )بالذَّ

اُد َل�َها سنَّ�ُة ُ.َص�اَد الصَّ

ي�ُن بَِث�َاث ُس�نُ�ون.َسَج�َد  السِّ

�ِذياللَّ�ِذي ُتْك�َت�ُب بَِاٍم َواِح�َدٍة.الَّ

�ِذيالَّ�ذى َتْح�َت الي�اِء ُن�ْقَط�َتاِن.الَّ

�ِذي�َناللَّ�ِذي�َن ُتْك�َت�ُب بَِاٍم َواِح�َدٍة.الَّ

�ِزي�َن ُه�نَا )ذ( َول�َْي�َس )ز(.ال�ِذي�َنالَّ

�َتِ�ياللَّ�تِ�ي ُتْك�َت�ُب بَِاٍم َواِح�َدٍة.الَّ

َألُِف )ال( َمَع اْلَكِلَم�ُة ُيْك�َت�ُب مْن َغْير َهْمَزٍة.اْلِك�َت�اُبأْلِكَت�اُب

�ُه َكِلَم�َت�اِن بَِمْع�نَى : )إَذا َأَراَد(.إْن َشاَء اللَّ�ُهإْنَشاَء اللَّ

َص�اَد
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ـُة ُ بِـُكـلِّ تِْلِمـيـٍذ وتلمـيـذة ـُة ُ خـَاصَّ أْخَطـاُء ُ  إْمـالئـيَّـُة ُ  َفـْرديَّ

ـِم والمعـلِّـَمـة َيـتِـمُّ َتْصـِويـُبـَها َتْحـَت إْشـَراِف اْلُمَعـلِّ

َواُباْلَخَطـُأ َواُباْلَخَطـُأالصَّ الصَّ
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َواُباْلَخَطـُأ َواُباْلَخَطـُأالصَّ الصَّ
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)1(
َم : »إَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاًما َفْلَي�ُقْل : اللَُّهمَّ َباِرْك َلنَا  ُه َعَليِه َوَسلَّ َق�اَل النَّبِ�يُّ َصلَّى اللَّ

فِيِه َوَأْطِعْمنَا َخْي�ًرا ِمنْ�ُه، َوإَذا َشِرَب َلَب�نًا َفْلَي�ُقْل : اللَُّهمَّ َباِرْك َل�نَا فِيِه َوِزْدَنا ِمنُْه()1(.

ا َيِل�ي : 1 �  َأْق�َرُأ اْلَحِديَث بَِصْوٍت َمْسُموٍع َواِضٍح، ُث�مَّ ُأِجيُب َعمَّ

َم َبْعَد َت�نَاُوِل الطَّعاِم ؟ �ُه َعَلْي�ِه َوَسلَّ ُسوُل َصلَّى اللَّ   أ  � بَِماَذا َأَم�َرَنا الرَّ

ب � لَِم�اَذا الَ َنْطُل�ُب َخْي�ًرا م�َن اللَّ�َبن ؟

ا، وُأَب�يِّ�ُن َن�ْوَع ُك�لٍّ ِمنْ�ُه�َما. ج� � َأْسَتْخ�ِرُج ِمَن اْلَحِدي�ِث َت�نْ�وي�نًا، ُث�مَّ َم�دًّ

2 � ُيْمِل�ي اْلُمَعلِّم والمعلمة الَح�ديَث َعَلى الطُّ�اَِّب َوالطَّ�ال�َِب�اِت :
................................................................................................................

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

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

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

اِدُس : كَتـاَبـُة ِعَبـاَراٍت َقصيـَرٍة ْرُس السَّ الـدَّ

َتَتَضّمـَُن َجِميَع اْلَمـَهـاَراِت الَّتـي َسَبـَقـْت ِدَراَسـُتـَها

)1( رواه الترمذي - كتاب الدعوات الحديث رقم 3377 .
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)2(
  أ  � النََّظاَف�ُة ِم�َن اإليَم�اِن.

َاَم�ُة، َوفِي اْلَعَجَل�ِة النَّ�َداَم�ُة. ب � فِ�ي التَّ�أنِّ�ي السَّ
ج � إبراِه�يُم َي�ُزوُر َأْصَح�اَب�ُه ُك�لَّ ُأْس�ُب�وٍع.

ابِ�َق�ِة اْلَكِل�َماِت التَّالِ�َي�َة، وَأْك�ُت�ُب�َها : الً � َأْسَتْخ�ِرُج ِمَن اْلِعَب�اَراِت السَّ أوَّ

............................................................ : 1 � َكِلَم�ًة بَِها َت�اُء ُ َم�ْرُبوطُة ُ  

............................................................ : 2 � َكِلَم�ًة بِ�َها َه�اُء ُ   

............................................................ : 3 � َكِلَم�ًة بَِها )ال( َشمِسيَّ�ًة  

............................................................ : �ًة   4 � َكِلَم�ًة بَِها )ال( َق�َم�ِريَّ

............................................................ : 5 � َكِلَم�ًة بِ�َها َم�دُّ ُ بِاألَلِ�ِف  

............................................................ : 6 � َكِلَم�ًة بِ�َها َم�دُّ ُ بِاْل�َواِو  

............................................................ : 7 � َكِلَم�ًة بِ�َها َم�دُّ ُ بِاْل�َي�اِء  

ِحي�ِح : ْكِل الصَّ َثانًيا � َأْك�ُتُب اْلِعَب�اَرة الثَّالِ�َث�َة )ج( بَِخطٍّ َجِميٍل، ُثمَّ َأْضبُِط�َها بِالشَّ

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

...........................................................................................................
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)3(

• َأْك�ُت�ُب ِمْن ِع�نْ�ِدي َما َيلي، ُث�مَّ َأَضُع ك�ُلَّ َكِلَمة في ُجْمَل�ة ُم�فيَدة :

اْلُجـْمَلـُةاْلَكـلَِمـُة اْلَمْطـُلـوُب 

اْسُم ُ َمْوُصوُل ُ 
ُيْك�َتُب بَِاَم�ْين.

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

اْسُم ُ َمْوُصوُل ُ ُيْك�َتُب 
بَِاٍم َواِحَدة.

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

اْسُم َحَيواٍن ب� )ال( 
َشْمسيَّ�ة.

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

اْسُم َفاِكَه�ٍة ب� )ال( 
�ة. َقَمِريَّ

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

ة دَراسيَّ�ٍة  اْسُم َمادَّ
فيَها َت�اُء ُ َمْفُتوَح�ُة ُ.

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

�ٍة  اْسُم َمدينٍَة ُسُعوِديَّ
فيَها َت�اُء ُ َمْرُبوط�ُة ُ.

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

اْسُم إْنَساٍن فيه َم�دُّ ُ 
باْلَواو.

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

.................................................................................َكلَم�ُةُ  ف�يَها َتنْويُن ُ.
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)4(
اَستِي : •  َأَضُع فِي اْلَفَراِغ التَّالِي االْسَم اْلَمْوُصوَل اْلمنَاِسَب، ُثمَّ َأْنُقُل اْلِقْطَعَة في ُكرَّ
اْلَمْدَرَسُة ِهَي األُمُّ ...................... ُتَربِّ�ي التََّاِميَذ .................... َي�ْدُرُسوَن فِ�ي�َها.

التِّ�ْلِميَذاِن ......................... َحَصَا َعلى اْلَجاِئ�َزة األوَلى ُهَما َخ�الِ�ُدُ  َوَف�ْيَص�ُل ُ.

َم لُهما اْلَج�اِئ�زَة. َوُم�ِدي�ُر اْلَم�ْدَرَس�ِة ُهَو ........................... َق�دَّ

)5(
�يَّ�ِة اْلَم�اِء، َوَت�ْرِشيِد اْستِ�ْخ�َداِم�ه : •  َأْك�ُتُب َخْمَس ُجَمٍل ُم�ِفيَدٍة َع�ْن َأَهمِّ

......................................................................................................... � 1

......................................................................................................... � 2

......................................................................................................... � 3

......................................................................................................... � 4

......................................................................................................... � 5
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)6(
•  ُأَعبِّ�ُر َعْن ُك�لِّ ُصوَرٍة بُِجْمَل�ٍة ُمن�اِسَب�ٍة، ُث�مَّ َأكُت�ُب�َه�ا :

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

................................................ ................................................
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ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

)1(
ْب�ُر ِمْفَت�اُح اْلَف�َرِج، َوالتَّ�ْدبِ�يُر نِْصُف اْلَمع�ِيَش�ة.   أ  � الصَّ

�َرُة  �ا الُمَعمَّ ب � النََّب�اَت�اُت اْلَحْولِ�يَّ�ُة َأو الَفْصليَّ�ُة َتعيُش َعاًما أْو َمْوِسًما َواِحًدا، َأمَّ

تِي َتِعيُش َسنَ�َواٍت َع�ِدي�َدًة. َفه�َي الَّ

تاِن ت�ََق�َعان َعَلى اْلَخ�ِل�يِج اْلَع�َربِ�يِّ ُه�َما : الُخ�َب�ُر  �َتاِن اللَّ ُعوديَّ ج � الَمِدينَ�َت�اِن السُّ

�اُم. مَّ َوال�دَّ

)2(
َمـِديـنَـُة أْبـَهــا

�تِ�ي ِهي ِمْن َأْجَم�ِل ُم�ُدِن َمنطَق�ِة َعِسي�ر،  فِي اْلُعْطَل�ِة َذَهْبُت َمَع ُأْس�َرتِ�ي إَلى َأْب�َها الَّ

ِذي�َن َي�ُزوُروَن�َها. يَّ�اِح الَّ اَح�ِة للسُّ �َرْت فِيَها الُحُكوَم�ُة َأْس�َباَب ال�رَّ َوَق�ْد َوفَّ

َوُقْم�ُت َمَع َأْهل�ِي بِ�ِزَي�ارِة اْلَغ�اَب�اِت اْلَجِميَل�ِة َح�ْولها.



�0

َنمـَاِذُج ُ لِلتَّـْقـِويـِم الُمْسَتِمـرِّ

الً : إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ : َأوَّ
20 َكِلَمًة x َدَرَجة = 20 َدَرَجة.

الُمَعاَمَل�ِة،  فِي  ْدُق  الصِّ  : اْلَخلي�ِج  ل�ُدَوِل  بَِها  ُقْمُت  تِ�ي  الَّ َي�اَراِت  الزِّ فِي  َأْعَجَبنِ�ي 

�ُه َب�َل�ُد ُ َواِح�ُدُ . �ُة فِي اْلَم�َواِعي�ِد، َوأْحَسْسُت َأنَّ اْلَخِليَج ُكلَّ قَّ َوالدِّ

َثانيـًا : إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : 

30 َكِلَمًة x َدَرَجة = 30 َدَرَجًة.

أ � {                                       | سورة الم�اعون.

�ُة َواْلَف�َراُغ)1(. حَّ ب � نِْعَم�َتاِن َمْغ�ُب�وُن ُ فِيِهَما َكثِي�ُر ُ ِم�َن النَّاِس : الصِّ

َواْلَح�َي�َواَن�اُت  َكبِي�ُر ُ،  ِجْسَم�ُه  ألَنَّ  َيطي�ُر؛  الَ  �ِذي  الَّ الطَّاِئ�ُر  ُه�َو  النََّع�اُم   � ج  

اْلُمْف�َتِرَس�ُة الَ َتلَحُق�ُه بُِسُهوَل�ٍة لُِس�ْرَع�تِ�ِه.

)1( رواه البخاري - كتاب الرقاق الحديث رقم 5933 .



اًل : أوَّ
1 - صحيح البخاري - اإلمام البخاري، دار القلم / بيروت 1987م.

2 - صحيح مسلم - اإلمام مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي 1972م.

3 - سنن الترمذي - اإلمام الترمذي، دار الفكر 1983م.

4 - مسند اإلمام أحمد - اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار المعارف / مصر 1949 - 1980م.

5 - جواهر األدب - أحمد الهاشمي، دار الفكر.

َثـانـًيــا :
ل والثَّاني والثَّالث االبتدائيَّة. فوف األوَّ 1 - ُكتب )القراءة واألناشيد( للصُّ

. ابع االبتدائيِّ فِّ الرَّ 2 - كتاب )القراءة والمحفوظات( للصَّ
. فِّ الثَّالث االبتدائيِّ 3 - كتاب )الفقه والتَّوحيد( للصَّ

َمـَراجـُع ُنـُصوص اْلكَتـاب

والحمد لّل اأواًل واآخًرا
نا محمٍد وعلى اآله و�صحبه و�صلم و�صّلى الّل على نبيِّ




