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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[ نقدمـه 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 :
ــ العين : عن طريق ُماحظة المكتوب، ودقة محاكاته.

ــ األذن : عن طريق سماع المقروء، وُحسن اإلصغاء إليه.
والتمكن  تحّركها،  وتنظيم  األصابع،  وضبط  القلم،  َمْسك  طريق  عن   : اليد  ــ 
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 ــ ما جاء في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من أهداف نصًّ
المادة ومفرداتها،  تعاميم تخص  للمادة، ومن  أهداف  الوزارة من  ما ورد من  ــ   2

وطريقة تقويمها، وما يتعلق بقواعدها لهذه المرحلة.
القيم  مراعاة  َمَع  وأسلوًبا،  لغة  للمستوى  والطالبة  الطالب  كتاب  ماءمة  ــ   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 ــ الربط بين اإلماء وفروع مادة اللغة العربية، وبين اإلماء والمواد الدراسية األخرى.

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

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

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

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

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

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

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

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

تقعيد.
10 ــ 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 ــ عمدنا إلى كتابة )ال( هكذا دون همزة القطع في التدريبات لتتوافق مع رسمها 

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

 أ   ــ  تدريبان شفهيان.
ب ــ  تدريب سّبوري.

جـ  ــ  تدريبان فصليان كتابيان.
 د  ــ  تدريبان للواجب المنزلي.

هـ  ــ  نصوص إمائّية ال تقـل عن نصين، عدد كلمـاتهـا في حـدود مـا ورد 
فــي

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

15 ــ وضعنا نموذًجا للتقويم المستمر.
16 ــ 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

اْلَمــــــــْوُضــــــــوُعاألْسـُبـــوُع
5المقــدمــة

ُل 9ُمَراَجَعـُة َما َسَبَقْت دَراَسُتُه مْن َمَهاَراٍت إْمَائيٍَّة.األْسُبوُع األوَّ

األْسُبوُع الثَّاني 
ابُع ة َمَع اْلَحَرَكات والتَّنِْوين.والثَّالُث والرَّ دَّ 12الشَّ

األْسُبوُع اْلَخامُس 
ابُع ادُس والسَّ 20كَتاَبة أْفَعاٍل َمْخُتوَمٍة باأللف أْو باْلَواو أْو باْلَياء.والسَّ

األْسُبوُع الثَّامُن 
والتَّاسُع والَعاشُر

28َنْقط اْلـَيـاء في آخر اْلَكلَمة.

األْسُبوُع اْلَحادَي َعَشَر 
والثَّانَي َعَشَر
والثَّالَث َعَشَر

35كَتاَبة أْسَماء اإلَشاَرة.

ابَع َعَشَر ائَعة.األْسُبوُع الرَّ 43ُمَعاَلَجُة األْخَطاِء اإلْمَاِئيَِّة الشَّ
األْسُبوُع

اْلَخامَس َعَشَر
تي َسَبَقْت  ُن َجميع اْلَمَهاَراِت الَّ كَتاَبة عَباَرات َقصيرة َتَتَضمَّ

47دَراَسُتَها.

. 53نموذج للتقويم المستمرِّ
54مراجـع نصوص الكتاب.



9

ُسُعوُدُُُ َطالُب باْلَمْدَرَسة االْبتِداِئيَِّة اْلَقريَبِة مْن َمنِْزلِـِه، َخَرَج َمَع ُزَمَاِئِه الَّذيَن َيْسُكنُوَن 

ُد  ِذي ُيَجدِّ ْحَراِء الَّ َيْوًما َكاِمًا فِي َجوِّ الصَّ بجَواِرِه في رْحَلٍة إَلى اْلَبرِّ لَيْقضَي َمَعُهْم 

تِي ُتْفِرُح اْلَقْلَب، وَقْد َعاُدوا مْن رْحَلتِِهْم َمْسُروِريَن. بِيِعيَِّة الَّ النََّشاَط َبْيَن اْلَمنَاظِِر الطَّ

ـابِـَقـَة، َوَأْسَتـْخـِرُج ِمـنْـَها َمـا َيـلِـي : الً : َأْقـَرُأ اْلِقْطـَعـَة السَّ َأوَّ

..........................................أ ـ َثاَلَث َكلَماٍت َمْخُتوَمٍة بَتاٍء َمْرُبوَطٍة.

..........................................ب ـ َثاَلَث َكلَماٍت َمْخُتوَمٍة بَهاء.

..........................................جـ ـ َثاَلَث َكلَماٍت بَها َمدُّ ُ بأْنَواِعِه الثَّاَلَثِة.

..........................................د ـ َثاَلَث َكلَماٍت بَها َتنْويُن بأْنَواِعِه الثَّاَلَثِة.

..........................................هـ ـ َثاَلَثَة أْسَماٍء َمْوُصوَلٍة.

ـُة. ........................................................و ـ أْرَبَع َكلَماٍت بَها الَُم ُ َقَمريَّ

........................................................ز ـ أْرَبَع َكلَماٍت بَها الَُم ُ َشْمسيَّـُة.

اَستِـي ِمـْن إْمـالِء ُمَعلِِّمـي ومعلِّمتي. ـابِـَقـَة فِي ُكـرَّ َثانًيا : َأْكـُتُب اْلِقْطَعـَة السَّ

ُل : ُمَراَجَعُة َما َسَبَقْت دَراسُتُه مْن َمَهاَراٍت إْمالئيٍَّة ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُل الـتَّـْدِريُب األَوَّ

ُُُُُُ

ُ

ُ

ُ
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ُمفيَدٍة  ُجْمَلٍة  منَْها في  ُثمَّ أَضُع ُكالًّ  َدَرْسُتَها،  الَّتي  اْلَمْوُصوَلَة  َأْكُتُب األْسَماَء   : الً  أوَّ
فيَما َيلي :

اْلُجْمَلُة اْلُمِفيَدُة االْسُم اْلَمْوُصوُل )باَِلٍم(      

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

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

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

اْلُجْمَلُة اْلُمِفيَدُة االْسُم اْلَمْوُصوُل )باَِلَمْيِن(     

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

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

ِحيِح : ْكِل الصَّ َثانًيا : ُأِعيُد كَِتاَبَة اْلعَباَرِة التَّالَيِة بَخطٍّ َجِميٍل، ُثمَّ َأْضبُِطَها بِالشَّ

الشمس ضرورية الستمرار الحياة على األرض.

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

التَّـْدريب الثَّـانـي
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ُب األَْخَطاَء التَّالِيَة : الً  : ُأَصوِّ َأوَّ

ــَواُباْلَخَطـُأ الصَّ

.............................................................................اْلَمْدَرَسُه

.............................................................................ُمَباَراُت

.............................................................................اطَّبِيُب

.............................................................................اْلُعْصُفُر

.............................................................................َيْجِلُسو التِّْلِميُذ

.............................................................................أْلَقَلُم

.............................................................................ُمِفيُدْن

َثـانِـًيـا  : إْمـاَلُء  اْختِـَبـاِريُّ  : )1(

)1( من كتاب المعلم.

التَّـْدريب الثَّـالِـُث

 ُُ

ُ
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ْرَع. ُحِب، َفَيْسِقي بِِه النَّاَس َوالزَّ ُل اْلَغْيَث ِمَن السُّ ينَا بِنَِعِمـِه، َوُينَـزِّ ـنَا َيْرُزُقـنَا َوُيَربِّ َربُّ

ُة َمَع اْلَحـَرَكـاِت، َوالتَّـنْـِويـِن دَّ ْرُس الثَّـانِـي : الشَّ الـدَّ

ُة َمَع اْلَحَرَكاِت : دَّ الً : الشَّ َأوَّ

ُة َمَع التَّنِْويِن : ـدَّ َثانـًيا : الشَّ

• َكان َعِليُّ ُ َطالِـًبا َذكـيًّا.
ا بَِوالَِدْيـَك. • َعَرْفـُتَك َبـارًّ

. ، َوَذلِـَك ُدبُّ ُ فِي َفـخٍّ • َهَذا ُعْصُفوُر ُ فِي ُعشٍّ
ُأالَِحــُظ :

ْوِن األْزَرِق فِي اْلِفْقَرِة األُوَلى، َوِهَي : الً : اْلَكِلَماِت اْلَمْكُتوَبَة بِاللَّ أوَّ
رع الزَّ النَّاس     

حب السُّ نا    ربُّ  
ل ينزِّ ينا    يربِّ  

ٍد، َوُهَو ِعَباَرُة ُ َعْن َحْرَفْين ُمَتَماثَلْيِن  أِجُد َأنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة فيَها َتْحَتِوي َعَلى َحْرٍف ُمَشدَّ
ُر ُ في النُّْطق،  ُك ُ )النْـ َناس( َفَحْرُف النُّون ُهنَا  ُمَكرَّ ُل َساِكن والثَّانِي ُمَتَحرِّ ُمَتَتابَعْيِن، األَوَّ

َة )  ّ ( َعَلْيه َمَع َحَرَكة اْلَحْرف الثَّاني )اْلَفْتَحة(،  دَّ َوَلكني أْكُتُبُه حرًفا َواحًدا َوأضُع الشَّ
ة )  َّ ( َوأْكُتُب اْلَكلَمَة هكذا : )النَّاس(. دَّ َوأَضُعَها َفْوَق الشَّ
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ًة ُأْخـَرى )النْنَاس( و)النَّاس( أِجُد َأنَّ النُّْطـَق بهَما  وعنَْدَما َأْقـَرُأ اْلَكلَمَتْين َمـرَّ
حيَحَة لَهذه اْلَكلَمة أْن ُتْكَتَب بَحْرف َواحد  َواحُد ُ الَ َيْخَتلُف، َوَلكنَّ  اْلكَتاَبَة الصَّ

د َمَع اْلَحَرَكة. ُمَشدَّ

ِل في اْلَجْدَول التَّالِي ُيْمكنُني ُمَاَحَظُة َذلَك في َبقيَّة َكلَمات اْلِفْقَرِة األُوَلى : َوبِالتََّأمُّ

ُد فيَهااْلَكلَمـُة كَتاَبُتَها َصحيَحًةأصُل اْلَكلَمةاْلَحْرُف اْلُمَشدَّ
ْرع ُةُ  َمَع اْلَفْتَحة.الزَّ اُي ، َعَليه َشدَّ ْرعالْزَزْرعالزَّ الزَّ
نَا ة.َربُّ مَّ ُةُ  َمَع الضَّ نَاَرْبُبنَااْلَباُء ، َعَليه َشدَّ َربُّ

ُحب ة.السُّ مَّ ُةُ  َمَع الضَّ يُن ، َعَليه َشدَّ ُحبالْسُسُحبالسِّ السُّ
ل ُة ُ َمَع اْلَكْسَرة.ُينَزِّ اُي ، َعَليه َشدَّ لُينَْزِزلالزَّ ُينَزِّ
ينَا ُة ُ َمَع اْلَكْسَرة.ُيَربِّ ينَاُيَرْببِينَااْلَباُء ، َعَليه َشدَّ ُيَربِّ

النُّْطـق  ًرا في  ُمَكـرَّ إْن َسمْعُتـُه  د،  ُمَشدَّ َعَلى ُكـلِّ َحْرف  َتنَْطبـُق  الطَّريَقـُة  َوَهذه 

اْلَحـْرف  َحَرَكـة  َمَع  َفـْوَقـُه  َة  ـدَّ الشَّ َوَأَضُع  اْلكَتـاَبـة،  في  َواحَدًة  ًة  َمـرَّ أْرُسُمـُه 

ة هكــذا : ـدَّ ة، َواْلَكـْسـَرُة َتْحـَت الشَّ ـدَّ ـُة َفـوَق الشَّ مَّ ر.. اْلَفـْتَحـُة َوالضَّ اْلُمَكـرَّ
)    ِّ              ُّ              َّ    (

َوُأالَِحــُظ :
ْوِن األَْخَضِر في اْلِفـْقَرة الثَّانَيـة، َوهـَي : َثـانيـًا : اْلَكلَماِت اْلَمْكـُتوَبـَة باللَّ

ا َبــارًّ     َذكِـيًّا   
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ُدبُّ ُ  َعلِـيُّ ُ      

َفـخٍّ ُعـشٍّ     

ٍد َمَع التَّـنْوين، َوَقْد َعَرْفُت أنَّ اْلَحْرَف  َأِجُد أنَّ ُكلَّ َكلَمة منَْها اْنَتَهْت بَحْرٍف ُمَشدَّ
ُة. َد عَباَرُة َعْن َحْرَفـْين ُمَتَماثَلين في النُّْطق َوُيْكَتـَبان َحـْرًفا َواحًدا َعَلْيه َشدَّ اْلُمَشدَّ

التَّـنْـِوين  َمَع  األَِخيـِر  اْلَحـْرِف  َفْوَق  َة  دَّ الشَّ َأَضُع  َنـة  اْلُمنَـوَّ اْلَكلَمات  َهذه  َوفي 
َكـَما َيلـي :        )    ًّ             ُّ            ٍّ   (

)َذكـيًّا(   : التَّـنِْويَن  ألُف  َبْعـَدُه  ُتْكـَتُب  ُهنَا  باْلَفـْتح  التَّـنِْويَن  َأنَّ  ُمَاَحَظة  َمَع 
ا(. و)َبـارًّ

َة َمَع التَّـنِْويِن بَِأْنـَواِعـِه الَ َتُكوُن إالَّ في آخـر اْلَكِلـَمـِة  ـدَّ َوَمـَع ُمَاَحَظـة أنَّ الشَّ
) َذكِـيًّا    -  َعلِـيُّ ُ   -   ُعـشٍّ (.

التَّـْقـِويـُم :
َد َمَع َحَرَكته في اْلَكلَمات التَّالَية : ُد اْلَحْرَف اْلُمَشدَّ أ - ُأَحدِّ

-     َسبِّْح اُن      مَّ َربَُّك       -       الرُّ  

َيُشدُّ      - ي  َحتَّى       -       َجدِّ   
ِن : ِد َغْيِر اْلُمنَوَّ ِن، واْلُمَشدَّ ِد اْلُمنَوَّ ُق فيَما َيلي َبْيَن اْلَحْرِف اْلُمَشدَّ ب - ُأَفرِّ

ا -      ُأمًّ َراَفـةُ  الزَّ  -             ُ ا     -     ِهـرُّ َجـوًّ  

َمـدَّ -  ِقـطًّا            -  ظِـلُّ ُ     -    َولِـيٍّ    

ُ 

 

ُُ
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َد في اإلَجـاَبـِة : ُه األْسئَلـَة التَّالَيـَة، وَأْطـُلُب َتْحِديـَد اْلَحـْرِف اْلُمَشـدَّ • ُأَوجِّ
1 - َمْن َربَُّك ؟

اِم األُْسُبوِع ؟ ل أيَّ 2 - َما اْسُم أوَّ

3 - َما اْسُم اْلَفْصل الَّذي َيْشَتدُّ فيه اْلَبْرُد ؟

4 - َماَذا َتْفَعُل إَذا َأَرْدَت أْن ُتَصلَِّي ؟

5 - َأْذُكـُر ضدَّ َكلَمة )َخـْيـُر (.

الـتَّـْدريـَبـاُت

ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدريُب األوَّ

ُة ُ: َد َمَع َحَرَكـتِـِه فِي ُكلِّ َكِلَمـٍة بَِها َشـدَّ ُد اْلُمَشدَّ • َأْقـَرُأ اآلياِت التَّالَيـَة، ُثمَّ ُأَحدِّ
  أ  - {                           | الفاتحة.

ب - {                              | الفلق.

جـ - {              | الماعون.

  د  - {      | الفجر.

ُالتَّْدريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

ُ
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َوأْضبُِطـَها  ـبُّوَرِة،  السَّ في  نة  الُمَلـوَّ اْلَكِلـَماِت  أْنـُقـُل  ُثمَّ  التَّالِـَيـَة،  اْلُجَمَل  أْقـَرأ   •
ِد فِـيـَها : ْكِل، َمَع ذْكـِر اْلَحـْرِف اْلُمَشـدَّ بالشَّ

1 - الجنة َتْحَت أْقـَداِم األمهات.
ِذي ينظم اْلُمـُروَر. 2 - الشرطي ُهَو الرجل الَّ

3 - أَنا أحب الريـاضة البدنـية.

ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

ِل : ْطـِر األوَّ • ُأْكمُل اْلَفـَراَغ في اْلَجـْدَوِل َعلى مَثـاِل السَّ
اَيـُعـدَُّعــدَّ َعــدًّ

ْت ................................................................َمـدَّ

................................َيـُقـصُّ................................

ـا................................................................ َدكًّ

................................َيُحـجُّ................................

َد  • َأْقـَرُأ، ُثـمَّ ُأْكمُل اْلَفـَراَغ بَِكِلَمـٍة ُمنَاسَبـٍة َوأْكـُتـُبـَها، َوَأْضبُِط اْلَحـْرَف اْلُمَشـدَّ
ِحـيـِح : ْكـِل الصَّ فِيَها بِالشَّ

ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ

ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (
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1 - ................................ اْلَفْجَر في اْلَمْسِجِد.

2 - َتَضُع ................................ َبْيَضًة ُكلَّ َيْوٍم.
3 - َيْشَتدُّ اْلَحرُّ فِي َفْصِل ................................ .

4 - ................................ ِمَن اإليَماِن.
ُن األُْسَرُة ِمْن َأٍب َو ................................ َوَأْوالٍَد. 5 - َتَتَكوَّ

6 - فِي التَّأنِّي ................................ َوفي اْلَعَجَلِة ................................ .
7 - ُيَسافُِر ........................ َبْحًرا َو ........................ َو .......................... .

َنَـاِشيُد( َدَرْسـُت َمْوُضوًعا ُعـنْواُنـُه : فِي ِكَتـاِب )اْلِقـراَءُة َواأل
ٍة..  ًة ُأْخَرى.. َوَأْسَتْخـِرُج ِمنُْه ِستَّ َكِلـَماٍت َتْحـَتـِوي َعَلى َشدَّ ُه َيَراَنـا(، َأْقرُؤُه َمـرَّ )اللَّ

َوأْكـُتـُب اْلَكِلـَماِت َمْضُبوَطـًة فِي اْلَجـْدَوِل التَّالِـي :

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

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

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

اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ
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َدٍة فِـي اْلُجْمَلـِة : •  ُأَعبُِّر َعْن ُكـلِّ ُصوَرٍة بُِجْمَلـٍة ُمـِفيَدٍة ُمنَاِسَبـٍة، َوَأْضبُِط ُكلَّ َكلَمـٍة ُمـَشدَّ

ابُِع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

)1(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

َدِة فِيـَها،  ـُل َرْسَم َكِلَماتِـَها َمَع ُمَاَحَظـِة اْلُحـُروِف اْلُمَشدَّ •  َأْقـَرُأ ما يأتي، َوَأَتـَأمَّ
اَستِـي)1( : ُثـمَّ َأْكُتـُبـَها فِي ُكـرَّ

)1( ُتملى اآليات واألمثلُة إماًء منظوًرا.

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

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

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

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

ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ
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أ  - {            | األعلى.

ب - {           | الفجر.

جـ -  َأَنا ُمْسِلُم ُ  َعَربِيُّ ُ ُأِحبُّ َجِميَع اْلُمْسِلِميَن.

ا. ُعوِديُّ َقِويًّ   د  -  الَ َيَزاُل اْلُجنِْديُّ السُّ
ا. ْحَراِء َجافُّ ُ َوَحارُّ ُ ِجدًّ هـ  -  اْلُمنَاُخ فِي الصَّ

)2(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

اَسـتِـي : - أْقـَرُأ اْلعَبـاَراِت التَّـالَِيـَة، ُثـمَّ َأْكُتـُبـَها فِي ُكـرَّ
وَينْـَتـِهـي  ْمِس،  الشَّ بُِطـُلوِع  َهاُر  النَـّ َيـْبـَدُأ  َهاِر،  َوالنَـّ ْيـِل  اللَّ مـَن  اْلَيْوُم  ـُف  َيَتألَّ

بُغـُروبِـَها.
َبـاُح ، َوالظُّْهـُر ، َواْلَعْصـُر. َهاِر ِهَي : الصَّ َوأْقَساُم النَـّ

إَلى  وَيسَتِمـرُّ  الظَّـاُم،  َيُحـلُّ  َحْيُث  ْمِس،  الشَّ ِغـَياِب  ِعنْـَد  َفَيـْبـَدُأ   ، ْيـُل  اللَّ ا  َأمَّ
مـِْس)1(. ُطـُلـوِع الشَّ

)3(
إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(

)1( من كتاب المعلم.
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َلِـِف، َأْو بِاْلـَواِو، َأْو بِاْلـَياِء ْرُس الثَّالُث : كَِتاَبـُة أْفعاٍل َمْخُتوَمـٍة بِاأل الدَّ

األْمثِـَلــُة :
ـُه، َوَيـْرُجو َثَواَبـُه.   أ  - َيـْدُعـو اْلُمْسِلُم َربَّ

ب - َيْرِمـي الاَِّعُب اْلُكـَرَة، َوَيْجـِري َخْلـَفـَها.
جـ - ُكلَّـَما َدَنـا التِّـْلِميـُذ ِمَن االْمتِـَيـاِز َيـْرَضى َعنْـُه اْلُمَعلِّـُم.

ُأالَِحــُظ :

َنـَة، َوِهَي : اْلَكِلَماِت اْلُمَلوَّ

ـِذي  أ - )َيـْدُعو - َيـْرُجـو( .. أِجُد ُكلَّ َكِلَمـٍة ِمنْـَها َمْخـُتـوَمـًة بَِواٍو، َواْلَحـْرُف الَّ

َقـْبـَل اْلَواِو َمْضُمـوُم ُ.

ب - )َيـْرِمـي - َيْجـِري( .. وُهنَا أِجُد ُكلَّ َكِلَمـٍة َمْخـُتـوَمًة بِـَيـاٍء، َواْلَحـْرُف 

ِذي َقْبـَل اْلَياِء َمْكُسوُر ُ، وُأالِحـُظ َأنَّ اْلَيـاَء َتْحـَتها ُنـْقَطـَتـاِن. الَّ

جـ - )َدَنـا - َيـْرَضى( .. اْلَكلَمـُة األوَلى )َدَنا( ُختَمْت بَِألِـٍف، َواْلَحـْرُف الَّذي 

َلِـِف َمْفـُتـوُح ُ. َقـْبـَل األ

َلِـِف  َواْلَكلَمـُة الثَّانَيُة )َيـْرَضى( َمْخـُتـوَمـُة ُ َأْيًضا بَِألٍِف، َواْلَحْرُف الَّذي َقْبَل األ

َلِـُف ُهنَا َمْكـُتـوَبـُة ُ بُِصورِة اْلَياء )ى( َوَلكْن َلْم َنَضْع َتْحَتـَها ُنـْقَطـَتـْيـن  َمْفـُتـوُح ُ، َواأل

ى َهذه )َألِــُفُ  َمْقُصوَرُةُ  َعَلى ُصوَرِة الَيـاِء(. َها ألـُف ُ.. َوُتَسمَّ ألنَّ
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التَّـْقـِويـُم :

ُف اْلَحـْرَف األخيـَر مْن ُكلِّ َكلَمـٍة ِمـنْـَها : - َأْقـَرُأ اْلَكلَماِت التَّالَيَة، َوأَتَعـرَّ
  أ  -  َينُْمو      -      َيْبُدو      -      َيْصُحو.

ب -  َصَحا      -      َسَما      -      َدَعا.
جـ -  َبنَى  -  َيْبنِي      ،      َأْعَطى  -  ُيْعطِي.

1 - َما اْلَفْرُق فِي اْلَحْرِف األَِخيِر َبْيَن َكِلَماِت فِْقَرة )أ( وَكِلَماِت فِْقَرِة )ب( ؟
ِذي ُختَِمْت به َكِلَماُت فِْقَرِة )جـ( ؟ 2 - َما اْلَحْرُف الَّ

3 - َأْخَتاُر مْن ُكلِّ فِْقَرٍة َكِلَمًة َواِحَدًة.. َوَأْسَتْعِمُلَها فِي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

الـتَّـْدريـَبـاُت

ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدِريُب األوَّ

• َأْقـَرُأ ما يأتي قـَراَءًة َصِحيَحـًة.. وَأْسَتـْخـِرُج منْـَها اْلَكِلـَماِت اْلَمْخـُتـوَمـَة بِـَواٍو 
َأْو بَيـاٍء َأْو بِـَألِـٍف :

1 - {              | الليل.
2 - {           | االنشقاق.

3 - {      | عبس.
4 - اْلَحـقُّ َيْعُلـو َوالَ ُيْعـَلى َعَلـْيـه.
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تِي َيـُقوُم بِـَهـا المسلُم  ُث في َخْمـِس ُجَمـٍل َقصيـرٍة َعْن َبْعـِض األْعـَمـاِل الَّ - أَتَحـدَّ
َكِلَمـاٍت  َعَلى  َحـِديـثِـي  َيْشَتِمـَل  َأْن  َعَلى  اْلَحـَراِم...  اْلَمْسِجد  فِي  والمسلمُة 

َمْخـُتـوَمـٍة بألـٍف َوبِـَواٍو َوبَِيـاٍء.

ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

ُالتَّْدِريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

َيْشُكو        -        َرِضَي        -        َرَأى        -        فِي
َيَتَمنَّى    -        َيْشُدو        -        َشَكا        -        َيْمُحو.

َثـَاِث  فِـي  بُّـوَرِة  السَّ فِي  ِكَتـاَبـَتـَها  ُأِعـيـُد  ُثـمَّ  ـابِـَقـَة،  السَّ اْلَكِلَمـاِت  ُأ  َأْقـَرَ  -
َمْجُمـوَعـاٍت َحَسَب َنـْوِع اْلَحـْرِف األَِخـيـِر ِمْن ُكـلِّ َكِلـَمـٍة.

ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ

ْطـِر األَوِل : اِقـَص َعَلى ِمَثـاِل السَّ - َأْقـَرُأ وُأْكـِمـُل النَـّ
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- َأْكُتُب َأَمـاَم ُكـلِّ ُصوَرٍة ُجْمَلـًة ُمنَـاِسَبـًة ُمْحـَتـِوَيـًة َعَلى َكِلَمـٍة َمْخـُتـوَمٍة بَِألِـٍف 
َأْو بِـَواٍو َأْو بِـَيـاٍء :

ــوَرُة اْلـُجْمـَلـُةالصُّ

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

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

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

ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (

َدَنـا            :          َيـْدُنـوَجـَرى          :          َيـْجـري
         ...............          :          َيـْعـُلـو         ...............          :          َيـْبـنـي

             َنـَمـا                 :          ...............             َرَمـى                 :          ...............
         ...............          :          َيـْسـُمـو         ...............           :          َيـْسـَعـى

             َبـَدا                    :          ...............             َنَهـى                  :          ...............
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.......................................................................

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

اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

َنَـاِشيـُد( َقـَرْأُت َمـْوُضوَع َقْطـَرُة اْلَمـاِء : - فِـي ِكَتاِب )اْلِقـَراَءُة َواأل

أ - ُأِعيـُد ِقـَراَءَة اْلَمـْوُضوِع، وَأْسَتْخـِرُج ِمنْـُه َأْرَبـَع َكِلَمـاٍت َمْخـُتـوَمـٍة بَيـاٍء، 
َوَأْرَبـَع َكِلَماٍت َمْخـُتـوَمٍة بَِألِـٍف.

اَسـِة اإلْمـَاِء فِي َحْقَليـِن. ب - َأْكُتـُب َهِذِه اْلَكِلَمـاِت الثَّـَمـاني في ُكـرَّ

ج - َأخَتـاُر ِمْن ُكـلِّ َحْقٍل َكلَمة واحَدًة، َوَأَضُعـَها فِي ُجْمَلـٍة مْن ِعنْـِدَي، ُثـمَّ 
اَستِـي. أْكُتـُب اْلُجْمَلَتْيـن فِي ُكـرَّ
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ابِـق َأْيـًضا، َأْسَتْخـِرُج في اْلَجـْدَوِل التَّـالِـي َمـاَيـلـي : د - ِمَن اْلَمْوُضوِع السَّ

اْلَكـلِـَمـاُتاْلَمْطـُلـوُب

ُةُ  َمَع اْلَفْتَحِة. 1 - َكِلَمَتيِن فِيهَما َشدَّ

ِة. مَّ ُةُ  َمَع الضَّ 2 - َكِلَمَتيِن فِيِهَما َشدَّ

ُةُ  َمَع اْلَكْسَرِة. 3 - َكِلَمَتيِن فِيِهَما َشدَّ

ابِـُع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

ُثـمَّ  بَِيـاٍء،  َأْو  بِـَواٍو  َأْو  بَِألِـٍف  َمْخـُتـوَمٍة  ُمنَاسَبـٍة  بَكلَمـٍة  التَّـالَي  اْلَفـَراَغ  ُأْكِمـُل   -
اَستِي بَِخـطٍّ َجِميـٍل : أْنـُقـُل اْلُجَمـَل َكاِمَلـًة إَلى ُكـرَّ

ِه. 1 - .................... اْلُوُضوَء بَِقْلبي، وَأُقوُل : بِْسِم اللَّ

2 - اْلُمْسِلُم َيأُمُر باْلَمْعُروِف َو .................... َعِن اْلُمنَْكِر.

3 - اْلَفاَُّح .................... النَّْخَلَة َكْي .................... َوُتْثِمَر.

4 - الطَّالِبُة ُتَذاِكُر َو .................... النََّجاَح ِمَن اللِه َتَعاَلى.

5 - .................... اْلَماِشَيُة األْعَشاَب ُثمَّ َتُعوُد إَلى اْلَحَظاِئِر.
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)1(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

إَذا  َحتَّى  األَشجـار،  َبْيَن  َيْخـَتـِفـي  َواألََسـُد  اْلَمـَراِعـي،  في  َتْرَعى  اْلُغـْزالَُن 

اْقـَتـَرَبْت منْـُه َجـَرى َخْلَفـَها، َوأَخـَذ َيْعـُدو بُسْرَعـٍة َحـتَّـى َيْفـَتـِرَس َواِحـًدا منْـَهـا، 

ـْيـِد. ُثمَّ َيْسَحـُبـُه إَلى َعرينـِه، َوَيْكَتـِفـي بَِهـَذا الصَّ

ُل ِهَجاَءَها. َنـَة فِيَها، وأَتـأمَّ ابَِقـَة، َوُأالَِحـُظ اْلَكِلَمـات اْلُمَلـوَّ أ - َأْقـَرُأ اْلقْطَعـَة السَّ

اَسـتِـي ِمْن إْمـَاء المَعلِّـِم والمَعلَِّمـِة. ب - َأْكُتـُب اْلِقْطَعـَة َكاِمَلـًة فِي ُكـرَّ
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)2(

يـُك : َقـاَل الدِّ

ي ؟! اِس ِمـنِـّ الَ َأْدِري لَِمـاَذا َيْشُكـو َبْعـُض النَـّ

اللَّـُه  َرِحَمـُه  َأبِـي  َصْوِت  َعْن  ُحْسنًـا  َيقـلُّ  َوالَ  ا،  ِجـدًّ َجِميـُل ُ  َصْوتِـي  َأنَّ  َمَع 

اُس مْن َنـْوِمِهـْم لَِصـَاِة اْلَفْجـِر َعَلـى ِصَيـاِحـي. َتَعـاَلـى، َوَيْصحـُو النَـّ

الثَّْعَلـُب  َفَهَجـَم  َوَصـاَح،  بَِجنَـاَحـْيـِه  َوَرْفـَرَف  َعْيـنَـْيـه  يـُك  الدِّ َأْغَمـَض  ُثـمَّ 

َعَلـْيـِه َوَأْمَسَكـُه بَفـِمـِه َوَجـَرى.

)3(

إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(

)1( من كتاب المعلم.
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ابِـُع : َنـْقـط اْلـَيـاء فـي آخـِر اْلَكلَمـِة ْرُس الـرَّ الـدَّ

األْمـثـَلـُة :
َأَنا اْسِمي علّي َأعيُش َمَع ُأْسـَرتِـي فِي َبْيـتِـي، ُأَحافـُظ َعَلى َنَظـاَفـتِـِه، َوَأْعَتـنِـي 

بِاألَْشَيـاِء اْلَمْوُجوَدِة فِـيـِه.
إَلى  وُيْصِغـي  اْلُكْرِسـيِّ  َفـْوَق  أَماَمـنَا  َيْجلـُس  َوَوالـُدَنا  إْخَوانِـي،  َمَع  وأْلَعُب 

األْخـَبـاِر مَن اْلِمْذَيـاِع.

ُأالَِحــُظ :
ابَقـة َوهـَي : َنـَة في اْلقْطَعـة السَّ اْلَكلَماِت اْلُمَلـوَّ

]اْسِمي علّي - ُأْسَرتِي - فِي - َبْيـتِي - َأْعَتـنِي - إْخَوانِي - اْلُكْرِسيِّ - ُيْصِغي[
أِجُد أنَّ اْلَحـْرَف األِخيـَر فيـَها َجِميًعا ُهَو َحـْرُف اْلَيـاِء )ي(، َفَكِلَمـُة )اْسِمي( َمـَثـًا 

ـُب مـْن : ا . س . م . ي .. َتـَتـَركَّ
َواْلَيـاُء مَن اْلُحـُروِف اْلَمنْـُقوَطـِة، ولَذلِـَك َنَضُع َتْحَتـُه ُنْقَطـَتـْيـِن، وُيْمِكنُـنِـي أْن 

ْرِس : َأَرى َهَذا في َبقـيَّـِة َكِلـَماِت الـدَّ
]علـي - ُأْسـَرتِـي - فِـي - َبْيـتِـي - أْعَتـنِـي - إْخَوانِـي - اْلُكـْرِسـيِّ - ُيْصِغـي[

تِـي أَتْت في آخر ُكـلِّ َكلَمـٍة َتْحَتـَها ُنـْقَطـَتـاِن. َفاْلَيـاُء الَّ
ِذي َقْبَل اْلَياِء األخيَرِة َيُكوُن  ْرِس َجيًِّدا الََحْظُت أنَّ اْلَحْرَف الَّ ْلُت َكلَماِت الدَّ َوَلْو َتأمَّ

ابَِقـِة : َمْكُسـوًرا في ُكلِّ اْلَكلَمـاِت السَّ
]أسرتِـي - فِـي - بيتِـي - أعتنِـي - إخوانِـي - الكرِسـيِّ - يصِغـي [



29

ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدِريُب األوَّ

التَّـْقـِويـُم :
َينُْقـُص  َما  َوَأْذُكـُر   ،ُ َيـاُء  آِخـُرَها  تِي  الَّ اْلَكِلَمـَة  د  التَّالَِيـَة، وُأَحـدِّ اْلَكِلَماِت  َأْقـَرُأ   •

َحـْرُف اْلَيـاِء فِيـَها :
ِعيَسـى  -  َيـْرِمـى  -  َسـاِمـى  -  إَلـى  -  فِـى  -  َحـتَّـى  -  النَّـاِدى  -  َوالـِدى.

الـتَّـْدِريـَبـاُت

• َأْقـَرُأ النَّشيَد التَّـالي)1(، ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلـِة :
ــَقــا لِــي َمْطَلـبِـي َقـــْد َحقَّ ــــي َوَأبــــِي   ُشــْكـــًرا ألُمِّ
فِـــي ِذْكــــِرِه َواْلُكـــُتـــِب ــــى إلـَِهـــي بِـِهـــَمــا   َوصَّ
ْت َســِريــِري َوَرَعـــْت َهــزَّ ُشـْكـًرا لِـَمـْن َقــْد َأْرَضـَعْت  

َوُمـــْرِشـــِدي َوُقـــْدَوتِـــي ُشــْكــًرا لِـَراِعــي األُْســـَرِة  
ــــي َوَأبِــــي َعــْيــنَــاَي ُأمِّ ــي ُمــْهــَجــتِـــي   َأبِــي َوُأمِّ

ي ؟ ْكـَر ِمـنِـّ 1 ـ  لَِمـاَذا اْسَتَحـقَّ َأبـي الشُّ
2 ـ  َأْذُكـُر َبْعـَض َأْفـَضاِل األُمِّ َعَلى َوَلـِدَها.

3 ـ  َأْسَتْخِرُج ِمَن النَِّشيد اْلَكلَماِت اْلَمْخُتوَمَة بَياٍء.

)1( من كتاب القراءة والمحفوظات للصف الرابع االبتدائي - الفصل الدراسي األول.



30

• َأْذُكـُر َخْمَسـًة مـْن أْسَمـاء اللَّـه اْلُحْسنَـى اْلَمْخـُتـوَمة بَيـاء.

ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

ُالتَّْدِريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ

ُف َعَلى ُكـلِّ َكِلَمـة ُختَمـْت بَيـاء، ُثـمَّ َأْكُتـُبـَها  • َأْقـَرُأ اْلعَبـاَراِت التَّـالِـَيـَة، َوَأَتعـرَّ
ـبُّـوَرِة : فـِي السَّ

ـفِّ الثَّانـي إَلى الثَّالث، َوَنَجـَح َمِعـَي َكثيـُر ُ مـْن أْصَحـابِـي. أ - َنَجْحـُت مَن الصَّ

. ـْرقـيِّ ب - بـَاِدي ُتطِـلُّ َعَلى اْلَخليـج اْلَعـَربِـيِّ مَن اْلَجـانب الشَّ
َحاها. َمِة لُيَصحِّ اَسـَة لِْلُمَعلِِّم والمَعلِّ ج - أَضـُع كَتابي َعَلى َمْكَتبـي، َوُأْعطـي اْلُكرَّ

َكلـَماٍت  َعَلى  َجـَوابِـي  َيْشَتمَل  أْن  َعَلى  التَّالـَيـِة،  األْسئَلـِة  َعـِن  كَتاَبـًة  ُأِجيُب   •
آخـُرَهـا َيـاُء ُ :

1 - بَم ُنَصافـُح َغـْيـَرنا ؟
.........................................................................................................           
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2 - بَمـاَذا َنْسَمـُع األْصـَواَت ؟
.........................................................................................................           

ـي أَخـا الـَوالد ؟ َوأَخـا الـَوالـدة ؟ 3 - َمـاَذا ُنَسمِّ
.........................................................................................................           

4 - َمن الَّـذي َيْحـُكـُم َبـْيـَن اْلُمَتَخـاصميـَن ؟
.........................................................................................................           

ُسول َصلَّى الّلـُه َعَلْيه َوَسلَّـَم ؟ 5 - َماَذا َنـُقوُل عنْـَد ذْكـِر اْسٍم ألََحِد َصَحاَبـة الـرَّ
.........................................................................................................           

ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (

•  َأْكـُتـُب أَمـاَم ُكلِّ ُصوَرة ُجْمَلـًة ُمنَاِسَبـًة َوفيَها َكِلَمـٌة َمْخُتوَمـُة ُ بَيـاٍء :

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

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

 

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

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

اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

ـاِل(.. •  َدَرْسـُت في كَتاِب اْلقـَراَءة َواألَنـاِشيـِد )َنِشيـُد اْلُعـمَّ
ا َيـلـي : ًة أْخـَرى، ُثـمَّ ُأِجيُب َعـمَّ َأْقـَرؤُه مْن كَتابي َمـرَّ

ـاُر( اْلَكلَمـاِت اْلُمنَْتـهَيـَة َبـاْلَيـاء، ُثمَّ  جَّ ا َقاَلـُه )اْلَفـاَُّح َوالنَـّ أ ـ َأْسَتْخـِرُج مـمَّ
َأْكـُتـُبـَها في اْلَفـَراغ التَّـالـي :
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ابِـُع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

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

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

فـي  اْلَمْطـُلـوَبـَة  اْلَكلـَمـاِت  َواْلَجِميـُع(  اُد  )اْلَحـدَّ َقالـَُه  ـا  ِممَّ َأْسَتـْخـِرُج   - ب 
اْلَجـْدَول التَّـالـي، َوَأْكُتـُبـَها :

اْلَكلَمـُةاْلَمْطـُلـوُباْلَكلَمـُةاْلَمْطـُلـوُب

باْلَيـاِء َمـدُّ ُ  بَهـا   ُ ةَكلَمـُةُُ  َكِلَمـُةُ  بَِهـا )ال( الَقَمريَّ

َلِـِف ْمسيَّةَكِلَمـُةُُ ُ بَِهـا َمـدُّ ُ بِاأل َكِلَمـُة ُ  بَِها )ال( الشَّ

ِة مَّ ُة ُ َمَع الضَّ َكِلَمـُة ُ بَِها تـاُء ُ َمْفُتوَحـُة ُ َكِلَمُة ُ بَِها َشدَّ

ُة ُ َمَع اْلَكْسَرِة َكِلَمـُةُ  بَِها َتـاُءُ  َمْرُبوَطـُة ُ َكِلَمُة ُ بَِها َشدَّ

•  َأْكُتُب َأْرَبَعـَة َأْسُطـٍر َعـْن َبْعض َمـا َأُقـوُم به مـْن َأْعـَماٍل فـي اْلَمـنْـزِل؛ َعَلى َأْن 
َتْشَتمَل عَباَراتِـي َعَلى َكلَمـاٍت َمْخـُتـوَمٍة بـَيـاء.

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

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

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

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



34

)1(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

ُف اْلَكلَماِت اْلَمْخـُتوَمـَة بَيـاٍء  ُم َمَعانَيُهـَما، َوَأَتَعـرَّ ْين التَّالَيْين، َوَأَتَفهَّ •  َأْقـَرُأ النَّصَّ
اَسـتِـي في اْلَفْصـل إمـاًء : ـْيـِن في ُكـرَّ في ُكـلٍّ منْـُهَما، ُثـمَّ َأْكـُتـُب النَّصَّ

ُ  َيِصُف َعَصاُه : )1( َقاَل أْعَرابـيُّ
أْرُكـُزَها لَصَاتـي، َوَأُسوُق بَها َدابَّـتي، َوَأُهـشُّ بَها َعَلى َغـنَمي، َوأْعَتِمـُد َعَلْيـَها 

َها أِلَْعـَدائي، َولَي فيَها َمآرُب أْخـَرى)1(. في اْلَمْشي، َوأتَّـقي بَها اْلكـَاَب، َوأعدُّ
َيـاَضة، أريُد َأْن أْحُضـَر ِسَبـاَق الِهْجن. )2( ُقْلُت : َأبِـي : َأْنَت َتْعرُف ُحـبِّي للـرِّ

ُه َيا وَلـدي. َقاَل األَُب : أَنا أْعرُف َذلَك، َسَتُكـوُن َمعي إْن َشـاَء اللَّ
َوَجاَء َيْوُم اْلَعـْرض.. َوأَخَذني َوالدي َمَعـُه إَلى َمْيـَداِن سَباِق

اْلِهْجـِن َواْلَخـْيـِل، َوَكـاَن َيـْوًمـا َجميـًا)2(.

)2( 

إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )3(

ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

)1( جواهر األدب - جـ 1 )وصف العصا( ]بتصرف[ - ص 369 .
)2( من كتاب القراءة واألناشيد للصف الثالث االبتدائي - الفصل الدراسي األول )بتصرف(.

)3( من كتاب المعلم.
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ْرُس الَخـاِمـُس : كِـَتـاَبـُة َأْسَمـاِء اإلَشــاَرِة الـدَّ

األْمـثـَلـُة :

َهـَذا ِكـَتـابِـي.

اَسـتِـي. َهـِذِه ُكـرَّ

َبـاِن. َهـَذاِن طِْفـَاِن ُمَهـذَّ

َهاَتـاِن طْفَلـَتـاِن َتْلَعـَبـاِن.

َهـُؤالَِء ُطـاَُّب ُ فِي اْلَمْكَتـَبـِة.

َذلِـَك ُجـنْـِديُّ ُ ُشَجـاُع ُ.

ُأالَِحــُظ :

ابَقـة هي أْسَمـاُء ُ  ُتْسـَتـْخـَدُم في اإلَشـاَرة  َنـَة في األْمثَلـة السَّ َأنَّ اْلَكلَمـات اْلُمَلـوَّ

إَلى  أْن ُنشيـَر  ُنريـُد  َنـُقوُلَها في َكـَامنَـا عنْـَدَمـا  ْخص؛ ألنَّـنَـا  أْو الشَّ يء  إَلى الشَّ
ـى : )أْسَمـاُء اإلَشـاَرة(. َشـيٍء ُمَعيَّـن؛ َولَذا ُتَسمَّ
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َنـَة باللَّـْوِن األْزَرق : َوعنَْدَمـا َأْنطِـُق أْسَماء اإلَشـاَرِة اْلُمَلـوَّ
)َهَذا - َهذه - َهَذان - َهُؤالَء - َذلَك(

ل مْن ُكـلِّ اْسم منْـَهـا مـْثـَل : ُأالَحـُظ ُوُجـوَد َمـدٍّ باأللـف َبْعـَد اْلَحـْرف األوَّ
َهـاَذا ...، َهـاذه ...

وَهـَذا اْلَمـدُّ َيْظـَهـُر في النُّْطـق َفَقـْط َوالَ ُيْكـَتـُب.
ا اْسـُم اإلَشـاَرة )َهـاَتـان( َفاْلَمـدُّ َبـْعـَد اْلـَهـاء ُينْـَطـُق َوُيْكـَتـُب. أمَّ

التَّـْقـِويــُم :
َراسيَّة.. وأستخدُم أْسَماَء  •  ُأشيُر إَلى ستَِّة أْشَياَء ُمْخَتلَفة مْن ُمْحَتَوَياِت ُحْجَرتي الدِّ

ْمُتَها فِي هذا الدرس. تي َتَعلَّ اإلَشاَرة الَّ

الـتَّـْدِريـَبـاُت

ُل )َشَفهيُّ ( ُالتَّْدِريُب األوَّ

•  َأْذُكـُر اْسـَم ُكـلِّ ُصـوَرٍة، َمـَع استْخـَداِم اْسـِم اإلَشـاَرِة اْلُمـنَـاسـَب :
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ُالتَّْدِريُب الثَّانـي )َشَفهيُّ (

•  َأْقـَرُأ اآلَيـاِت التَّالَيـَة، َوَأْذُكـر َما فيَها ِمْن أْسَمـاِء اإلَشـارِة :
1 - {             | قريش.

2 - {                  | النازعات.

3 - {                            | المزمل.

4 - {                              | اإلنسان.

5 - {             | الحج )19(.
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اْلُجْمَلـَة  َأْكـُتب  ُثـمَّ  التَّـالَيـِة..  اْلَكلَماِت  َمَع  اْلُمـنَاسَب  اإلَشاَرِة  اْسَم  أْسَتْخدُم   •
ـبُّـوَرة : َكامَلـًة في السَّ

1 - ........................................... ُكَرُة َقَدٍم.
2 - ........................................... َطَعاُم ُ َلِذيُذ ُ.

3 - ........................................... َشَجرَتان ُمْثمَرَتاِن.
4 - ........................................... أْصِدَقاِئي باْلَمْدَرَسِة.
5 - ........................................... اْلَمْبنَى اْلَبِعيُد َمنِْزُلنَا.

ُالتَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريُّ (

ابُِع )َفْصليُّ ( ُالتَّْدِريُب الرَّ

• َأْكُتُب بَخطٍّ َجميل َأْرَبَعَة َأْسَماِء إشاَرٍة ُمْخَتلَفٍة، َثمَّ أَضُع ُكلَّ اْسم منَْها فِي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة :
اْلُجْمـَلـُة اْلُمـفـيـَدُةاْسـُم اإلَشـاَرِة

........................ - 1.........................................................................

........................ - 2.........................................................................

........................ - 3.........................................................................

........................ - 4.........................................................................
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ا َيلـي : • أَضُع َكلَمـًة ُمـنَـاسَبـًة في اْلَمَكـاِن اْلَخـالـي ِمـمَّ
بِيـِه َوُهـَو ُيشـيـُر  َِ َذَهَب َسعـيـُدُ  إَلى ................................. اْلَحـَيـَواِن، َوَقـاَل أل

َْقـَفـاِص : ................................. األ

َهــَذا َأَســـُد ُ، َو ............................. َزَراَفـــُة ُ، َوَذلِــَك .............................،

َبـطَّـَتــاِن،   ....................................... َو  َغــَزاالَِن،   ..................................... َو 

ُ ، َو ................................. َأْطَفـاُلُ  ُيْطِعُموَن  ُ  ُقْطـبـيُّ َو ................................. ُدبُّ

َمـَك فِـي اْلُبَحـْيـَرِة. السَّ

ُالتَّْدِريُب اْلَخاِمُس )َفْصلِيُّ (
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اَستي بَخـطٍّ َواضـٍح. أ - أْقـَرُأ اآلَيـاِت َواْلُجَمـَل التَّالـَيـَة، ُثمَّ َأْكُتـُبـَها في ُكـرَّ
ب - أَضُع خـطًّا َتْحـَت أْسَمـاِء اإلَشـاَرِة فيَما َكَتـْبـُت.

حيح. ْكـل الصَّ ادَسـَة منْـَها بالشَّ ج - أْضبِـُط اْلُجْمَلـَة السَّ

1 - {          | الملك.

2 - {       | المطففين.
3 - َهاَتـان َوْرَدَتـان ُمَتَفـتِّـَحـَتان.

ـي َوَخـالي. ُجـَان َعـمِّ 4 - َهـَذان الرَّ
ـُه. 5 - َهَذا الوَلـُد ُيطِيع أَبـاُه وأمَّ

يـارة. 6 - أخي خالـد اشَتـَرى هـذه السَّ

اِدُس )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

ا بِـُع )َمنِْزلِيُّ ُ( التَّْدِريُب السَّ

ُزْرُت )ُسوَق اْلُخـَضـاِر( َمـَع َأبِـي ..
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ـوِق، أستخـدُم فيـَهـا  •  َأْكـُتـُب بَخـطٍّ َجميل َخْمـَس ُجَمـل َعن ُمْحـَتـَوَيـات السُّ
َبْعـَض َأْسـَمـاِء اإلَشــاَرِة :

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ

)1(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

َمـاُء َتُجـوُد بَهـَذا اْلـَمـاِء اْلَعـْذِب، َوَهـذه  َما أْعَظـَم نَِعَم اللَّه َتَعـاَلـى ! َفَهذه السَّ
األْرُض َذُلـوُل ُ لَهـُؤالِء النَّاس، َوَهـَذان اْلَقـَمـَران ُينيـَران َلـْيـًا َوَنـَهـاًرا.

أ - َما اْلَمْقُصوُد بِاْلَقَمـَرْيـِن فِي َهـِذِه اْلقْطَعـِة ؟
ب - َما َمْعـنَى : اْلَعـْذُب - َذُلـوُل ُ ؟

ج - َأْذُكـُر َثَاَث نَِعـٍم ُأْخـَرى َلْم ُتـْذَكـْر فِي اْلقْطَعـِة.
اَسِة اإلْمَاِء؛ مْن إْمَاِء الُمَعلِِّم والمَعلَِّمِة. ابَقَة َكاِمَلًة فِي ُكـرَّ د -  َأْكتـُب اْلِقْطَعَة السَّ
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)2(
إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ :

ُف أْسَمـاَء اإلَشـاَرِة فيَهـا َوَطِريَقـَة َرْسـِمـَها، ُثـمَّ  •  َأْقـَرُأ اْلقْطَعـَة التَّالـَيـَة، َوَأَتـَعـرَّ
َأْكُتـُب اْلقْطَعـَة َكامَلـًة ِمْن إْمـَاِء الُمَعلِّـِم والمَعلِّـَمـِة :

اْلَفـْصـِل  إَلـى  اْلَمـْدَرَسـة  ُمـديـُر  َفَأَخـَذُه  َسِعـيـٍد،  اْبـنِـِه  َمْدَرَسـَة   ُ َحـازُم  زاَر 

َوَقـاَل َلـُه :

افـَذَتـاِن  النَـّ َوَهـاَتـاِن  اْلفـَْصِل،  َسـبُّـوَرُة  َوَهـِذِه  اْلَعـَربِـيَّـِة،  َغـِة  اللُّ ُمَعلِّـُم  َهـَذا 
ُتطِـاَّن َعَلى َمْلَعـِب اْلَمـْدَرَسـِة، َوَذلـَك اْلَمْقصـُِف، َوَهـُؤالَِء التَّـَاِمـيـُذ ُزَمـَاُء 

اْبـنِـَك َسِعـيـٍد.

)3(

إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ : )1(

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

َواُباْلَخَطـُأ اإليـَضــاُحالصَّ

.َهَذا اْلَماُء َنقيُّن. .............. َنقـيٌّ
التَّنْوين  َمَع   ُ ُة  َشدَّ َعَلْيَها  األخيَرُة  اْلَياُء 

م. بالضَّ

ُجـُل َماَلـُه َعـدَّ الرَّ

. َعـدًّ
ا. .............. َعـدًّ

ُد ُ  َمَع التَّنْوين باْلَفْتح  اْلَحْرُف األخيُر ُمَشدَّ
َفَيْحَتاُج إَلى ألِف التَّنِْويِن.

اْلَمـِريُض َيْشَرُبو
َواَء. الـدَّ

........ َيْشَرُب .......
َمـدُّ ُ  َها  َبْعَد َلْيَس  َو  ُ ُة  َضمَّ َعَلْيَها  ُء  ْلَبا ا

باْلـَواو.

اْلقَطـاُر َيْمشـى
بُسـْرَعـة.

اْلَياُء بنُْقَطَتْين........ َيْمشي ........

َيـْرَعـا اْلَبـَدويُّ

األْغـنَـاَم.
األلُف ُهنَا َمْقُصوَرُةُ  َفُتْكَتُب بُصوَرة اْلَياء.َيْرَعى ...............

َيجُب َوْضُع ُنـْقَطـَتـْين َتْحَت اْلَياء.اْلُكْرسـيُّاْلُكـْرسـىُّ

َيجُب َوْضُع ُنـْقَطـَتـْين َتْحَت اْلَياء.فـيفـى

َيجُب َوْضُع ُنـْقَطـَتـْين َتْحَت اْلَياء.َرِضـَيَرِضـَى
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َواُباْلَخَطـُأ اإليـَضــاُحالصَّ

َيجُب َوْضُع ُنـْقَطـَتـْين َتْحَت اْلَياء.ُيَصلِّيُيَصلِّى

َصلَّىَصلَّي
َهذه ألف َمْقُصوَرُة ُ َفا َتْحَتاُج

إَلى ُنـْقَطـَتـْين.

اْلَمدُّ َبْعَد اْلَهاء ُينَْطُق َوالَ ُيْكَتُب.َهَذاَهاَذا

اْلَمدُّ َبْعَد اْلَهاء ُينَْطُق َوالَ ُيْكَتُب.َهَذانَهاَذان

اْلَمدُّ َبْعَد اْلَهاء ُينَْطُق َوالَ ُيْكَتُب.َهُؤالَءَهاُؤالَء

ال ُينَْطُق َوالَ ُيْكَتُب.َذلَِكَذالَِك اْلَمدُّ َبْعَد الذَّ

اْلَمدُّ َبْعَد الاَّم ُينَْطُق َوالَ ُيْكَتُب.َلكنَّالَكنَّ

ْحَمان ْحَمنَعْبُدالرَّ اْلَمدُّ َبْعَد اْلميم ُينَْطُق َوالَ ُيْكَتُب.َعْبُدالرَّ

َلِِف.ُقْرآُن ُُقْراُن ُ َعَاَمُة اْلَمدِّ َنَضُعَها َفْوَق األ
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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(
َتُسـرُّ   ُ ُمنَظَّـَمـُة  َوَحديقـَُتـَها   ،ُ ـيَّـُة  صحِّ  ُ َواسَعـُة  ُحُجـَراُتـَها  َمْدَرَسـُتنـَا..  َهـذه 
وَنَظـاَفـتِـي  لُِمَواَظَبـتِـي  ُيِحـبُّوَننـي  واْلَجِمـيـُع  َمـْدَرَستـي،  أِحـبُّ  أَنـا  ْفـَس،  النَـّ

واْجـتِـَهاِدي.

ا َيـِلـي : •  أْقـَرُأ اْلِقْطَعـَة بَصْوٍت َمْسُمـوٍع َواِضـٍح، ُثـمَّ ُأِجـيـُب َعـمَّ
أ - أصُف َحديَقَة َمْدَرَستي.

ب - لَماَذا ُيحبُّنِي اْلَجِميُع ؟

جـ - َأَضُع َخطًّا َتْحَت َثـَاِث َكلَمـاٍت فيَها َشّدُةُ  َمَع اْلَحَرَكات بأْنَواعَها الثَّـَاَثـة.

ْيِن َتْحَت َثَاث َكِلَماٍت َمْخـُتوَمٍة بِـَيـاٍء. د - َأَضُع َخطَّ

ْكـِل : هـ - َأْكُتُب اْلِقْطَعـَة فِيَما َيِلـي بَِخطٍّ َواضٍح َوَمْضُبـوٍط بالشَّ

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

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

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

ابِـُع : كَتـاَبـُة ِعَبـاَراٍت َقصيـَرٍة ْرُس السَّ الـدَّ

ـُن َجِميَع اْلَمـَهـاَراِت الَّتـي َسَبـَقـْت ِدَراَسـُتـَها َتَتَضمَّ
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)2(
  أ  - اْلُمـَزارُع َيْسقي َهذه األشَجـاَر َكـْي َتـنْـُمـَو.

ـَتـاِء. ب - َتْعَمـُل النَّْمَلـُة بجـدٍّ َوَنَشاٍط، َوَتْسَعى لَجْمـِع اْلِغـَذاِء لَفْصِل الشِّ

مُس ُتـْشـِرق ُكـلَّ َصـَباح. جـ - الشَّ

ابِـَقـِة اْلَكِلـَمـاِت التَّـالِـَيـَة، َوَأْكـُتـُبـَها : الً - أْسَتْخـِرُج ِمَن اْلِعَبـاَراِت السَّ َأوَّ

................................................... : ُة ُ َمَع اْلَفْتَحـة   1 - َكلَمـًة بَها َشـدَّ

................................................... : ُة ُ َمـَع التَّنْويـن   2 - َكلَمـًة بَها َشـدَّ

................................................... : 3 - َكلَمًة َمْخـُتـوَمـًة بَيـاٍء   

................................................... : 4 - َكلَمـًة َمْخـُتـوَمـًة بألـٍف   

................................................... : 5 - َكلَمـًة َمْخـُتـوَمًة بـَواٍو   

................................................... : 6 - اْسـَم إَشــاَرٍة     

................................................... : ـة    7 - كلمـًة بها )اْل( اْلَقَمـِريَّ

ِحيِح : ْكِل الصَّ َثـانًيـا - َأْكُتـُب اْلِعَبـاَرَة الثَّـالَِثـَة )ج( بَِخطٍّ َجِميٍل، ُثمَّ َأْضبُِطَها بِالشَّ

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

...........................................................................................................
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)3(
•  سآتِـي ِمـْن ِعـنْـِدي بَما َيـِلـي، ُثـمَّ َأَضـُع ُكـلَّ َكِلـَمـٍة في ُجْمـَلـٍة ُمفـيـَدٍة :

اْلُجْمـَلـُةاْلَكلَمـُةاْلَمْطـُلـوُب

 ُ ُة  َشـدَّ فيَها   ُ َكلَمـُة 
. مِّ َمَع الضَّ

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

ُةُ   َكلَمـُة ُ فيـَها َشـدَّ
َمَع اْلَكْسِر.

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

ُة ُ  َمَع  َكلَمُة ُ فيَها َشـدَّ
التَّنْوين باْلَفْتَحَتْين.

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

َكلَمـُة ُ َمْخـُتـوَمــُة ُ 
باأللـِف.

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

اْسُم إْنَسان َمْخُتوُم ُ

 بَيـاِء.
...............................................................................

اْسُم إَشاَرٍة فِيه اْلَمدُّ َبْعَد 
اْلَهاِء ُيْكَتُب َوُينَْطُق.

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

اْسـُم ُ َمـْوُصوُل ُ  
ُيْكَتُب بَِاَمْين.

...............................................................................
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)4(
• َأَضـُع في اْلَفـَراِغ التَّـالي اْسـَم اإلَشـاَرِة اْلُمـنَـاِسـَب، ُثـمَّ َأْنـُقـُل اْلِعـَبـاَراِت فـي 

اَسـتِـي : ُكـرَّ

ُجَان َيْعَمَان في .................... اْلَمْصنَع اْلَبعيِد.  أ   - .................... الرَّ

َجاِل. تي َحَدَثْت َمَع .................... الرِّ ُة الَّ ب - .................... اْلقصَّ

اُم. سَّ وَرَتان َرَسَمُهَما .................... الرَّ ج  - .................... الصُّ

)5(
• َأْكـُتـُب َخمـَْس ُجـمـٍل ُمفـيـَدٍة َعـْن ُأْسـَرتِـي :

......................................................................................................... - 1

......................................................................................................... - 2

......................................................................................................... - 3

......................................................................................................... - 4

......................................................................................................... - 5
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)6(
• ُأْكِمـُل اْلَفـَراَغ َتْحـَت ُكلِّ ُصـوَرٍة بِاْلَكِلـَمـِة اْلُمـنَـاِسـَبـِة، ُثـمَّ َأْكُتـُبـَها :

........................ َسبَّاَحاِن َماِهَراِن........... األْوَساَخ ........ ُصنُْدوِق اْلُقَماَمة.

............. َيْغَتسُل باْلَماِء َو ............ َهَذا ........................... َظِريُفُ .

................ ُعْصُفوَراِن ................ .............. َيَد .............. ُكلَّ َيْوٍم.
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الً : َأوَّ

أ - {                        | النجم.
ب - اْلَخطُّ َيْبَقى َزَمـاًنـا َبْعَد َصاحبِـه

َوَصاحُب اْلَخطِّ َتْحَت األْرِض َمْدُفوُن      
ـُة َتنْـُمـو في َجِمـيـع َأنـَواع التُّـْرَبـِة. يَّ َباَتـاُت اْلَبـرِّ جـ - َهِذه النَـّ

، َنْرُجو َلُهُم التَّـْوفِـيَق. َيـاضيِّ َباُب َيـْذَهُبوَن إَلى َذلَِك النَّادي الـرِّ د - َهـُؤالَء الشَّ
ًة ُأْخـَرى. هـ - َيا أختي الَ َتـنْـَدِمي َعَلى َما َمَضى َوَحاِولِـي َمـرَّ

َثـانـًيـا :
ـَجـاُع بِـيُّ الشُّ الصَّ

ا  َفَلـمَّ َيْلَعـُبـوَن،  اللَّـُه َعـنْـُه َعَلى ِصْبـَيـان  اْلَخطَّاب َرِضَي  اْلَخليَفـُة ُعَمـُر بُن  َمـرَّ 
وا َجميـًعا إالّ َصبـيًّا َواحـًدا، َفـَقاَل َلـُه ُعـَمـُر : َرأْوُه َفـرُّ

- لَمـاَذا َلـْم َتْهـُرْب َياَهـَذا َمـَع أْصَحـابِـَك ؟
ـبِـيُّ : َفَقـاَل الصَّ

- َهـذه الطَّريـُق َلْيـَسـْت َضيِّـَقـًة َفـأَوّسـَِع َلَك، َوَلـْم أُكـْن ُمْجـِرًما  َفأَخـاَفـَك.
َفَقـاَل ُعـَمـُر :

َفـَتـان َيقـلُّ اْجتَماُعـُهـَما في َشْخٍص  - أْنَت َياُبـنَـيَّ ُشَجـاُع ُ َوَذكـيُّ ُ، َهاَتـان الصِّ
َه َتـَعـاَلى أْن َيْحـَفـَظـَك. َواحـٍد، َوإنِّـي أْدُعـو اللَّ

)7(
ُنـُصـوُص ُ  إمـاَلئِـيَّـُة ُ
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َنمـُوَذُج ُ لِلتَّـْقـِويم الُمْسـَتـِمـرِّ

الً : إْمـاَلُء ُ َمـنْـُظـوُر ُ : َأوَّ

20 َكلَمًة x َدَرَجة = 20 َدَرَجة.

غيُر َعَلى اْلَكبِيـر، َواْلَمـارُّ َعَلى اْلَقـاِعـِد. 1 - ُيَسلِّـُم الصَّ

َبـاُت َينْـُمو في اْلَحـْقـِل بُِسـْرَعـٍة. 2 - النَـّ

3 - َكاَن الِكـَتـاُب َوالََيـَزاُل َصِديـًقا َوفـِيًّـا لَِصاِحـبِـِه.

َثـانِـًيـا : إْمـاَلُء ُ اْخـتِـَبـاِريُّ ُ :

30 َكلَمًة x َدَرَجة = 30 َدَرَجًة.

َراَسـِة،  الـدِّ في  َنْجَتـِهـُد  َنْحـُن  َأْصحابِـي،  ُهْم  الثَّالث  فِّ  الصَّ َتـَاِميُذ  َهـُؤالَِء 

َوُنـَؤدِّي اْلـَواِجـَبـاِت الَمْطـُلـوَبـَة.

َنـُعـوَد  أْن  وَتَعـاَلـى  ُسْبَحـاَنـُه  اللَّـَه  َوَنـْدُعو  َهـاداِت،  الشَّ ُم  َنَتَسلَّ نـِة  السَّ آِخـَر 

ـَاَمـِة والتَّـْوفيـِق اْلَعـاَم اْلَقـادَم بجـدٍّ وَنَشـاٍط. بالسَّ
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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 لّله أوالً وآخًرا
وصّلى الّله على نبيِّنا محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم




