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مقـــدمـــــة

ُه َعَلى َأْشرِف  اْلَحْمُد للَّه الَّذي َعلَّم باْلَقَلم، َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم َيْعلْم، َوَصلَّى اللَّ
ٍد، َوَعلى آله َوصْحبِِه َوَسلََّم. َوَبْعُد : َمْن َأْرَشَد َوَعلََّم، َنبيِّنا محمَّ

نِة  اْلُمتضمِّ حيحَة،  اْلكتاَبِة الصَّ َتَعلُّم أصوِل  َكبيَرًة في  َيًة  ِة اإلْماِء أَهمِّ َفإنَّ لَِمادَّ
رسَم اْلُحروِف َرْسًما َصحيًحا، والتَّْفريَق َبيَن َحركاتِها وُمدودها، وإْظهاَر اْلكَتاَبِة 

بصوَرٍة واضحٍة ُتعيُن اْلقارَئ عَلى َفْهم اْلمْكتوِب.

دْت أْهداَف  ِة اإلْماِء، َفحدَّ ْت وزارُة التربية والتعليم بِمادَّ َواْنطاًقا مْن َذلَك اْهتمَّ
راتِها، وَضوابَِط َتْقِويمها. ُثمَّ َخَطت اْلوزارُة ُخْطوًة أْخرى  َتْدريسها، َوُمْفَردات ُمقرَّ
اْلُميَّسرِة،  بَقواِعدها  َصفٍّ  لُكلِّ  رَة  المقرَّ اْلُمفرداِت  َتْشمُل  ُكُتب  تأليَف  فأراَدْت 
ِكتاباتِِهم، وُتساِعَد  التَّاميَذ والتلميذات على َتجويِد  عِة؛ لُتعيَن  اْلُمتنوِّ وَتْدريباتِها 
الحدِّ  في  وُتساهَم  وتلميذاتهن،  تاميذهْم  َتدريِب  على  والمعلمات  اْلُمعلِِّميَن 
ٍة لتاِميذ  ِل مرَّ .. فجاَء هذا الِكتاُب، الِذي ُنقدُمُه ألَوَّ عِف اإلماِئيِّ من ُمشكلِة الضَّ
دْتها  التي حدَّ ِة  اْلمادَّ َتْدريِس  أْهداِف  ُمعتِمِديَن على  ادِس،  السَّ فِّ  وتلميذات الصَّ

. فِّ َرة لهذا الصَّ الوزارُة، والمفرداِت المقرَّ

ُُمـوَر التَّـالِيَة : َوَقـْد َراَعْينـَا فِـي َهـَذا الكَِتـاِب األ

دراسُتها،  َسَبَقْت  التي  اإلمائيَِّة  اْلمهاراِت  على  َتْدريباٍت  على  اشتِماَله  ـ   1
ابقِة،  وذلَك فِي بِدايِة كلِّ فصل دراسيٍّ ونهايتِِه، بهَدِف تأكيِد اْلَمهاراِت اإلْمائيَِّة السَّ

وُمعالَجة ما َيَقُع فيه التَّاِميُذ والتلميذات من أْخطاٍء.

ومعانِيها  أْلفاظِها  في  ُمناسبٍة  ِقَطٍع  ِخاِل  مْن  اْلَجديدِة  روِس  الدُّ َعْرُض  ـ   2
، ُثمَّ ُمناقشَة هذه القَطِع َوَشواهِدها  فِّ لُمْسَتوى التََّاِميِذ والتلميذات في هذا الصَّ
واالْستنْتاِج،  اْلحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  اْشتراِك  على  تعَتمُد  ًة  حواريَّ ُمناقشًة 
والتلميذة،  التِّْلميِذ  َتْفكيَر  َي  لُتنمِّ َتْدريٍب؛  بَشْكِل  مفتوحٍة  نهاياٍت  على  وَتْشتمُل 
ُخاصِة  إلى  اْلُمناقشِة  نهايِة  في  ان  ُيَتوصَّ ثم  ابقة،  السَّ بمْعلوماتِهما  َوَتْربَِطها 

يناها )االْستِنَْتاج(. اْلَموضوِع، التي َسمَّ



َرًة ُمْبتعديَن َعن التَّْفصياِت  3ـ  راعْينا في االستنتاج أْن يكوَن قواعَد إمائيًَّة ُمَيسَّ
أو اْلُمْصَطَلحاِت التي ال ُتناسُب ُمستَوى التَّاميذ والتلميذات.

على  تعتمُد  تي  الَّ عِة  المتنوِّ التدريباِت  مَن  مجموعًة  درٍس  لُكلِّ  َوَضعنا  ـ   4
فالتَّْدريِب  االْستماِعي،  والتَّْدريِب  واالستنتاِج،  اْلُماحظِة  من  المنطقيِّ  ِج  التََّدرُّ
اْلكتابي المبني على التَّجاُنِس والتَّْكراِر؛ لَتْرسيخ اْلَمهارِة اإلمائيَِّة، إلى التَّْدريِب 
واْلَجوانِب  اإلساميَِّة  القَيِم  تأكيَدها على  التَّدريباِت  تلَك  في  وراعينا  اإلمائي. 
لوكيَِّة، وُمناسبَتها في أْلفاظِها ومعانِيها لُمسَتوى التَّاميِذ والتلميذات، وَحَلْلنا  السُّ

أجزاًء ِمنَْها ليحُذَو التَّاميُذ والتلميذات َحْذَوها.

5 ـ َجعلنا ترتيَب التَّدريباِت على النَّْحو التَّالي :

ُل والثَّاني : شفهيَّان يعتمداِن على إْدراِك الظَّاهرِة اإلْمائيَِّة مْن  التَّدريُب األوَّ
خاِل االْستماِع أو اْلُماَحَظة.

، ُيمليه المعلُِّم والمعلمة على بعِض التاميذ  التَّدريُب الثَّالُث : إماٌء َسبُّوريٌّ
والتلميذات، وُيناِقُش اْلَجِميَع فِيه.

التَّدريباِن الّرابُع والخامُس : كتابيَّاِن َفصليَّاِن، َيُحلُُّهما التَّاميُذ والتلميذات َتْحَت 
َمان إجاباتهْم باْلُمروِر عليهْم وُماَحَظِة  إْشراف اْلُمَعلِّم والمعلمة وَتْوجيههما، وُيقوِّ

كتاباتهْم، أو بَجْمِع ُكتبهْم َفتْصحيِحها، أو بما َيريانه ُمناسًبا مْن أساليب التَّْقويم.

. ابُع : للواجب اْلَمنْزليِّ ادُس والسَّ التَّْدريباِن السَّ

التَّدريبان الثَّاِمن والتَّاسُع : إْمائيَّان، يمليُهما المعلُِّم والمعلمة على التَّاميذ 
مان كتاباتهم بِما  والتلميذات في دفاترهْم َبْعَد قراَءتِهما وُمناقَشتِهما َمَعُهم، ُثمَّ ُيَقوِّ

َيريانه ُمناسًبا ِمن أساليَب التَّْقويِم.

6 ـ َوَضْعنا في نهايِة كلِّ فصٍل دراسي َجدوالً لألخطاء اْلُمتوقَّع ُشيوُعها عنَد 
فِّ ُمصنََّفًة َحَسَب اْلَمهاراِت اإلمائيَِّة، وَتَرْكنا جداوَل أخَرى  تاميذ وتلميذات الصَّ
ل اْلَفْصل. ُكلُّ  تي َيَقعان فيها من أوَّ َل ُكلُّ تلميذ وتلميذة أخطاَءُهما الَّ فارغًة؛ لُيسجِّ
ذلك لَيْسَتفيَد اْلُمَعلُِّم والمعلمة منها في َتْصميِم وَتْخطيِط ُدروِس ُمعاَلَجِة األْخطاِء 

ِة بتاميذه وتلميذاتها. ائعِة اْلخاصَّ الشَّ



ِة والفصليَِّة؛ لَيْحَتذَيها اْلُمَعلُِّم والمعلمة،  7ـ  َوَضْعنا َنماذَج لاْختباراِت الشهريَّ
يها، كما ُيمكُن اْستْغاُلها  تي َسُيَؤدِّ َف التِّلميُذ والتلميذة صفَة االختباراِت الَّ ويتعرَّ

اْختباًرا َتْجريبيا للتَّاميذ والتلميذات.

التِّلميُذ  َعَلْيها  لَِيطَّلَع  الوزاَرِة؛  مَن  اْلُمْعَتمدَة  التَّصحيِح  ضوابَط  َذَكرنا  ـ   8
قيِّ بُمستواُهما. والتلميـذة وَوليُّ أمرهمـا وَيْستفيـدوا منها في َتْدريبهمـا والرُّ

جوِع إلى الكتاب  َرَك - أخانا اْلُمَعلَم وأختنا المعلمة - بالرُّ وال يفوُتنا أن ُنَذكِّ
الخاصِّ بكما )كتاِب اْلُمعلِّم( َفُهَو َخيُر ُمعيٍن لكما في َتدِريس هذا الِكتاب.

َيَتَطلَُّب  ا  ِممَّ اْلِكتاَبِة،  َتْحِسيِن  فِي  التَّدريَباِت  يَِّة  َأهمِّ إَلى  ُننَبَِّه  َأْن  َيُفوتنا  الَ  َكَما 
َعَلى  لِلتَّْدِريِب  َمْدَخـٍل  ِسَوى  اإلْمَاِئيَّـُة  الَقَواِعـُد  َوَما  األَْوَفَر.  الَوْقَت  إْعَطاَءَها 

اْلَمَهاَراِت ِمْن ِخَاِل اْلُمَاَحَظِة َواالْستِنَْتاِج والتَّْطبِيِق والتَّْقِويِم.

َه أْن يكوَن َعوًنا ألْبناِئنا التَّاميِذ  َهَذا َأْبَرُز َما َعِمْلناُه فِي َهذا الكتاب، َنْسأُل اللَّ
اْلُمعلِّميَن  إلْخوانِنا  ُمفيًدا  َيكوَن  وأْن  كتاباتهم،  َساَمِة  على  التلميذات  وبناتنا 

ة اإلْماِء وُمعالجِة ُمشكاتِها. وأخواتنا المعلمات في َتْدريِس مادَّ

ـُه  اللَّ ُنـنيُب. وصلَّى  ـْلنا، وإليه  َتـَوكَّ الَعظيم، عليه  الَعليِّ  ه  باللَّ وما توفيُقنا إالَّ 
ـد. وَسلَّـَم عَلى َنبيِّـنـا ُمحـمَّ

         

                      الـمـؤلـفـون



ادِس االْبتدائيِّ فِّ السَّ َضَوابُط التَّْصحيِح للصَّ

فِّ بِاألُْسُلوَبـْيـِن التَّالَيـْيـِن : يتِمُّ تقِويُم التَّاميِذ والتلميذات فِي َهَذا الصَّ

تِي َدَرَسها التَّـَاِميُذ والتلميذات في عاِمهما  1ـ  َأْسِئَلـٍة َعِن اْلُمْفـَرَداِت اإلْمائـيَّـِة الَّ

راسيِّ وَماَسَبَقُه مْن أْعواٍم دراسيَّـٍة، مْن خاِل قْطَعـٍة ُتراَعى فيها اْلَجوانُب  الدِّ

ـُة اْلُمناسَبـُة لُمْسَتـَوى التَّاميـِذ والتلميذات في  ـُة َواللَُّغـويَّ اْلَعْقليَّـُة والتَّـْرَبـويَّ

ف. َهذا الصَّ

2ـ  إْمـاٍء اْختِباريٍّ َيقيس مْسَتـَوى التَّـاميذ والتلميذات مْن خاِل َكلماٍت وُجَمٍل 

راسيَّـة. ـة َتـَتناَسُب َوَسنَـَتُهُم الدِّ ذاِت أْهداٍف َتـْرَبويَّ

ويكون عدد المفرَدات والكلمات، واحتَساب الخطأ وفق الجدول التالي :

جمموع الدرجاتالـدرجــةاحتساب اخلطأالعــددأسلوب االختبار االختبار

منتصف 
الفصل

2.5نصف درجة)5( كلامتأ ـ أسئلة عن املفردات
15 درجــة 12.5نصف درجة)25( كلمـةب ـ إماء اختباري

هنايــة 
الفصل

5نصف درجة)10( كلامتأ ـ أسئلة عن املفردات
30 درجــة

25نصف درجة)50( كلمـةب ـ إماء اختباري

8



َراِسـيِّ الفهرُس وَتـْوزيُع َمْوُضوعاِت اْلكتاِب َعَل أَسابيِع اْلَفْصِل الـدِّ

الدرس لاستفادة منها يف معاجلة  الفصل يف اجلدول املخصص لذلك يف هذا  بداية  والتلميذة أخطاءمها من  التلميذ  * يرصد 
األخطاء الشائعة.

اْلَمــــــــْوُضــــــــوُعاألْسـُبـــوُع
َمـة. المقــدِّ

ضـوابـط الـتصحيـح.
5
8

ُل  األوَّ
والثَّـانـي  

ُمـراَجَعـُة ما َسَبـَقْت دراَسـُتـُه
10مْن َمـهـاراٍت إْمـاِئـيَّـٍة.

الثَّـالـُث
ابـُع والـرَّ

ُمراَجـَعـُة حـاالِت اْلَهْمـَزة
ـتـي َسَبَقـْت دراَسُتهـا. 18الَّ

اْلَخـامُس
ـادُس والسَّ

َهْمــَزُة اْلـَوْصـل
23َوَهـْمـَزُة اْلـَقْطـع.

ـابـُع السَّ
33زيـاَدُة َبْعـض األْحـُرف في اْلَكلَمـة.والثَّـامـُن

التَّاسُع 
42َحـْذُف َبْعـض األْحـُرف ِمـَن اْلَكلَمـة.والَعـاِشـر

اْلَحـادَي َعـَشـَر
والثَّـانـَي َعـَشـَر

ائَعـة* 51ُمعـاَلَجـُة األْخَطـاء اإلْمائيَّـة الشَّ
 الثَّـالَِث َعَشَر
ابَع َعَشَر و الرَّ

واْلَخـاِمَس َعـَشـَر

َمهـاراٍت  مـْن  دراَسُتـُه  َسَبَقـْت  مـا  َعَلـى  ـة  عـامَّ َتْطبيقـات 
إْمـائيَّـٍة.

57

66نمـوذج الختبـار منتصـف الفصـل.
67نمــوذج الختبـار نهايـة الفصـل.

70الـمـراجــع.
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تِي َتِليها : َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة التَّالـَيـَة، ُثمَّ ُأجيُب َعِن األَْسِئَلِة الَّ

ــَاِة ِمـْن َفــَوائِِد الـصَّ

ُن َلَها، لِِحْكَمٍة  َلَواِت اْلَخْمِس َجَماَعًة فِي اْلَمَساِجِد، َحْيُث ُيَؤذَّ َشَرَع اإلْساُم َأَداَء الصَّ

ٍة، َوَفَواِئَد َجِسيَمٍة، َفِفي ُكلِّ ُخْطَوٍة َيْمِشيَها اْلُمْسِلُم إَلى اْلَمْسِجِد َرْفُع َدَرَجٍة  َبالَِغٍة، وَمَزاَيا َجمَّ

ْحَمِة.  َوَحطُّ َخطيَئٍة، َواْلَماِئَكُة ُتَصلِّي َعَلْيِه َماداَم فِي اْلَمْسِجِد، َوَتْدُعو َلُه بِاْلَمْغِفَرِة والرَّ

َلْت َصاُة اْلَجَماَعِة َعَلى َصاِة اْلَفْرِد بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة، َوفِي اْلِقَياِم بَِها َتْألِيٌف  َوُفضِّ

َبْيـنَـُهْم، َحْيُث َيـِقُف  َبْيَن اْلُمْسِلِميَن وَجْمٌع لُقُلوبِِهْم، وفِيها َتْحِقيُق اْلَعَداَلِة َواْلُمَساَواِة 

ِئـيُس واْلَمـْرُؤوُس َجنْـًبـا إَلى َجنْـٍب)1(. ِغيُر، والَغنِيُّ والَفـِقيُر، َوالـرَّ اْلَكبِيُر والصَّ

ٍة ُل : ُمراَجَعُة ما َسَبَقْت دراَسُتُه مْن َمهاراٍت إْمائيَّ ْرُس األوَّ الدَّ

ُل الـتَّـْدِريُب األَوَّ

)1( حكم وأقوال ودعوات : ص : 14.
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َاِة فِي َحَياِة اْلُمْسِلِميَن ؟ 1 ـ َما َأثَـُر الصَّ

2 ـ َما َفـْضُل َصَاِة اْلَجماَعِة َعَلى َصاِة اْلَفْرِد ؟

صِّ َما يـْأتِـي : 3 ـ أستخـرُج ِمَن النَـّ

  أ  ـ َكلَمَتـْيـِن بِـِهَما َتـاٌء َمـْرُبـوطـٌة.

ب ـ َكلَمَتـْيـِن بِـِهَما َتـاٌء َمْفـُتـوَحـٌة.

ج ـ َكلَمَتـْيـِن بِـِهَما َألٌِف َعَلى ُصوَرِة اْليـاِء.

ـُة، ُثمَّ ُأْدِخـُل َعَلى األُوَلى َحْرَف )اْلباِء(، وَعَلى  دـ  َكلَمَتـْيـِن بِـِهَما )ال( الَقَمِريَّ

الثَّانَيـِة َحْرَف )اْلَفاِء(، وَأْكُتُبُهَما َمَكاَن النَُّقِط : .................. ، ................... .

ْمسيَُّة، ُثمَّ ُأْدِخُل َعَلى األُوَلى َحْرَف )الاِم(، وَعَلى  هــ  َكلَمَتـْيـِن بِـِهَما )ال( الشَّ

الثَّانَِيـِة َحْرَف )اْلَكاِف(، وَأْكُتُبُهَما َمَكاَن النَُّقِط : .................. ، ................... .

َنـًة َتنـِْويَن َفْتٍح َلِحَقْتَها َألِـٌف َمَع التَّـنْويِن، ُثـمَّ َأْكـُتـُبـَها َمَكاَن  و ـ َكِلَمـًة ُمنَـوَّ

َقـِط : .................................... . النُـّ

َنـًة َتنْـِويَن َفـْتٍح َلْم َتْلَحْقَها َألِف َمَع التَّـنِْويِن، ُثمَّ َأْكـُتـبـَها َمَكاَن  ز ـ َكِلَمًة ُمنَوَّ

َقـِط : .................................... . النُـّ

َنـًة َتنـِْويـَن َضـمٍّ ، ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها َمَكاَن النَُّقِط : ...................... . ح ـ َكِلَمـًة ُمنَـوَّ

َنـًة َتنـِْويـَن َكْسٍر ، ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها َمَكاَن النَُّقِط : ....................... . ط ـ َكِلَمـًة ُمنَـوَّ
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ي ـ َكِلَمـًة بها َمـدٌّ بِاأللِـِف ، ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها َمَكاَن النَُّقِط : .......................... .

ك ـ َكِلَمـًة بِـَها َمـدٌّ بِاْلـَواِو ، ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها َمَكاَن النَُّقـِط : .......................... .

ل ـ َكِلَمـًة بِـَها َمـدٌّ بِاْلـَياِء ، ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها َمَكـاَن النَُّقـِط : .......................... .

التَّـْدِريب الثَّـانِـي

ـِة في اْلُمْسَتطيِل التَّالـي :  �  ُأْكِمُل اْلَكِلماِت َذَواِت )ال( اْلَقَمـِريَّ

1 - اأْل ................        2 - اْلبـ ...............           3 - اْلجـ ............           4 - اْلحـ .............

5 - اْلخـ .............        6 - اْلعـ ..............          7 - اْلغـ ..............            8 - اْلفـ .............

9 - اْلقـ ...............     10 - اْلكـ ............         11 - اْلمـ ...........           12 - اْلـو ...........

13 - اهْلـ ...........           14 - اْليــ ........

ْمِسيَّـِة في اْلُمْسَتطيـِل التَّالِـي :  �  ُأْكِمُل اْلَكلـَماِت َذَواِت )ال( الشَّ

1 - الّتـ ..............          2 - الّثـ ...........                 3 - الـّد ..............          4 - الـّذ ...............

5 - الـّر .............          6 - الـّز ...........                7 - الـّسـ ............         8 - الـّشـ ...........

9 - الـّصـ ..........       10 - الّضـ ...........         11 - الّطـ ...........         12 - الّظـ .........

13 - الّلـ ...........           14 - الّنـ .........
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َخَرَج فِْتَياٌن َيَتَصيَّـُدوَن في اْلَبـْيداِء    َفَصاُدوا َضُبًعا َلَجَأْت إَلى َمْأَوى اْمِرٍئ َيْسُكُن 

ْيِف َمْسُلوالً لُيْبِعَدُهْم َعنَْها، َفَقاُلوا َلـُه    لَِماَذا َتْمنَُعنَا  َواِحَي، َفَأْقـَبـَل َعَلْيهْم بالسَّ تْلَك النَـّ

ِمْن َصْيِدَناِ    َقاَل : َلِئْن َلْم َتـنْـَتُهوا َعْن َصْيِدها ألَْسِفَكنَّ دَماَءُكْم، َفـَتـَرُكوها َواْنَصَرُفوا 

َبَن َوُيْعطِيَها َمـُؤوَنـًة َجيِّـَدًة َحتَّى َحُسنَْت َهْيَأتُـَها، َفَبْينََما ُهَو َذاَت َيـْوٍم  َوَجَعَل َيْسقيَها اللَّ

ْت َبْطنَـُه َوَشرَبْت ِمْن َدِمـِه، َوَهَذا َجَزاُء  َنائٌم َعَدْت َعَلْيه َصُؤوَلـًة)1( بَِأْنـَيابِـَها    َوَشقَّ

ـِذي َيْفَعُل اْلَمْعـُروَف في َغْيِر َأْهِلـِه)2(. الَّ

تـي َبْعـَدها : َأْقـَرُأ اْلِقْطَعـَة التَّـالِـَيـَة، ُثـمَّ ُأِجـيُب َعـِن األَْسِئـَلـِة الَّ

َوْضُع اإلْحَساِن ِفـي َغْيِر َمْوِضِعـِه

)1( صؤولـة : واثبـة عليه لتقتله.                          )2( املفرد العلم، ص : 123 ، 124)بترصف(.

التَّـْدِريب الثَّـالِـُث
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ُبِع ؟ ِن اْلِفْتـَيـاُن ِمْن َصْيد الضَّ 1 ـ لَِماَذا َلْم َيَتَمكَّ

2 ـ َما َجـَزاُء َمْن َيْفَعُل اْلَمْعـُروَف في غيِر َأْهِلـِه ؟

صِّ َما َيـْأتِـي : 3ـ َأْسَتخِرُج ِمَن النَـّ

 أ  ـ َكِلَمـًة بَِها َألِـٌف َعَلى ُصـوَرِة اْلـَيـاِء.

ب ـ َكِلَمـَتـْيـِن آِخـُرُهـَما َتـاٌء َمـْرُبـوَطـٌة.

ج ـ َكِلَمـَتـْيـن آِخـُرُهـَما َهــاٌء.

َقِط :  د ـ َكِلَمـَتـْيـِن َسَبـَقـْتُهَما اْلَبـاُء ، ُثمَّ َأْكـُتـُبـُهَما َمَكاَن النُـّ

. ......................................... ، .........................................

َقِط : ......................................... . 4 ـ آتـي بُمْفَرِد )فِـْتياٍن( ، ُثـمَّ َأْكـُتـُبـُه َمَكاَن النُـّ

5 ـ َكلَمـُة )َلَبٍن( َوَأْمَثاُلـَها ِمَن اْلَكِلَماِت اْلَمْبُدوَءِة بِاٍم إذا َدَخَلْت َعَلْيها )َاْل( ُتْكَتُب 

ابَقـِة. آتي بَثاِث َكِلَماٍت َمْبُدوَءٍة بِالاَِّم، ُثمَّ  َهَكـَذا : )اللَّـَبُن( َكَما في اْلقْطَعـِة السَّ

ُأْدخُل َعَلْيَها )َاْل( وَأْكـُتـُبـَها َمَكاَن النُّقـَِط ......................................... ، ...............

. ......................................... ، ..........................

االْسَم  وَأستخدُم  اْلُمناِسَبة  باْلَكلَماِت  التَّالِـَيـة  اْلعَباَراِت  في  اْلَفَراَغاِت   ُ َأمأل ـ   6

ِل : الموُصوَل الُمناِسَب َعَلى َنَمِط الِمثاِل األَوَّ

أ ـ َهَذا َجـَزاُء الَّذي َيْفَعُل اْلَمْعـُروَف في َغْيـِر َأْهِلـِه.

ب ـ َهَذا َجَزاُء ................................... َتـْفَعُل اْلَمْعـُروَف فِـي َغْيـِر َأْهِلـِه.

ج ـ َهَذا َجَزاُء ................................... َيـْفَعاِن اْلَمْعـُروَف فـِي َغْيـِر َأْهِلـِه.
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ُ اْلَجْدَوَلـْيِن التَّالَيـْيِن بَِما أتذكره ِمْن َكِلَماٍت ُمنْـَتهَيـٍة بَِتـاٍء َمـْرُبوَطٍة َأْو ُمنْـَتهَيـٍة بَِهـاٍء : َأمأل

د ـ َهَذا َجَزاُء ................................... َتـْفَعاِن اْلَمعـُروَف فِـي َغْيـِر َأْهِلـِه.

و ـ َهَذا َجَزاُء ................................... َيـْفَعُلوَن اْلَمْعـُروَف فِـي َغْيـِر َأْهِلـِه.

ُ  اْلُمَربَّــَعاِت فِي اْلِقْطَعـِة بَِعاَمـاِت التَّـْرقيِم اْلُمنـاسَبـِة)1(. 7 ـ َأمأل

)1( يتدرب التاميذ والتلميذات هنا عىل كتابة عامات الرتقيم، أما يف االختبارات فتسمى هلم عند اإلماء وتتم املحاسبة عليها.

ابِـُع التَّـْدِريـُب الـرَّ

اٍء َكِلاَمٌت ُمْنَتِهَيٌة هِبَ َكِلاَمٌت ُمْنَتِهَيٌة بَِتاٍء َمْرُبوَطٍة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15



تِـي َبـْعـَدَها : َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة التَّالَيـَة ، ُثـمَّ ُأِجيُب َعـِن األَْسِئَلـِة الَّ

ِريـــــاَدُة اْلــَفـَضـــــاِء

ْق  ماِء والنُّجوِم، َوَلِكنَّ َذلَك َلْم َيَتَحقَّ َفَر إَلى السَّ كاَن اإلْنساُن َيَتَمنَّىـ  ُمنُْذ َزَمٍن َبعيٍدـ  السَّ

َفِر لْلَفَضاِء، َوَذلَك عنَْدما اْسَتطاَع أْن َيَتَغلََّب َعَلى  َن إْمكاَناِت السَّ َلُه إال َحِديًثا َبْعَد َأْن َحسَّ

واِريخ، َفَبَدَأ اْستْكشاَف اْلَفَضاِء  َل إَلى َتْطويِر الصَّ ُمْشكَلِة اْلجاذبِيَّـِة األَْرِضيَّـِة، حينََما َتَوصَّ

واِريُخ فِي  َلها َمْرَكَباٍت َوَأْجَساًما َصِغيَرًة ُتْدَعى َأْقَماًرا اْصطِناعيَّـًة، ُتْطِلُقها تِْلَك الصَّ بِها، َوَحمَّ

اُد اْلَفَضاِء ِمْن بِنَاِء َمَحطَّاٍت َفَضاِئـيَّـٍة  َن ُروَّ نَواِت األَخيَرة َتَمكَّ َمداراٍت َحْوَل األَْرِض. َوفِي السَّ

َْقماُر َواْلَمَحطَّاُت اْلَفَضائيَّـُة ألَْغـَراٍض ُمْخَتلَفٍة  فِي َمَداَراٍت َحْوَل األَْرِض، َوُتْسَتْخَدُم تِْلَك األ

َكاالتِّصاالِت وُمراَقـَبـِة اْلَفَضاِء، َودَراَسـِة اْلُمناِخ)1(.

ـاِمـُس التَّـْدِريـُب الـخَّ

)1( املوسوعة العلمية امليرسة، ص : 81 ، )بترصف(.
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تي بَِواِسَطتَِها َتمَّ اْستِْكشاُف اْلَفَضاِء ؟ 1 ـ ما اآلَلـُة الَّ
2 ـ َهْل َيْرَتبُط اْلَبثُّ التِّْلفاِزيُّ باْستِْكَشاِف اْلَفَضاِء ؟

ابَِقـِة َما َيِلي : 3 ـ َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلِقْطَعـِة السَّ
ْمِسيَّـُة.   أ  ـ َثاَث َكِلَماٍت بِها )ال( الشَّ
ـُة. ب ـ َثاَث َكِلَماٍت بَِها )ال( الَقَمِريَّ

َفـٌة. ج ـ َكلَمَتـْيـِن بِِهما َهْمَزٌة ُمَتَطـرِّ
 د ـ َكلَمَتـْيـِن بِـِهَما َتـنْويٌن باْلَفـْتِح.

فِي  ِمْن عندي، وَأْكـُتـُبَها  ُمفيَدٍة  ُجْمَلٍة  َأَضعُه في  ُثمَّ  التَّالَيـِة،  اْلَكِلَماِت  بُِمْفَرِد  آتي  ـ   4
نَـواُت - َمَحطَّـاٌت(. ُكراستي : )َمـْرَكباٌت - السَّ

5 ـ ُأْدِخـُل َحْرَف )اْلباِء( َعَلى اْلَكِلَماِت التَّالِـَيـِة، ُثمَّ َأَضُعَها فِي ُجَمٍل ُمفيَدٍة، وَأْكـُتـُبَها 
ـواِريخ - األَْقـمار - َمـْرَكبات(. فِي كراستي : )الصَّ

اْلـُغــاُم َواْلـِقــطُّ
َيْعُدو َوَراَء اْلقطِّ وَيْضِرُبُه  َفَرَأى ِقطًّا، فَباَدَر بِإْغاِق النَّوافِِذ، َوَجَعَل  ُغْرَفَتُه  َدَخَل ُغاٌم 
ْرِب  الضَّ فِي  َواْزَداَد  اْلُغاُم  َفاْغَتاَظ  األََدَواِت،  َبْعَض  َكَسَر  َحتَّى  َوَيْقِفُز  َيُموُء  َوُهَو  بِاْلَعصا 
ا، َفاْسَتْجَمَع ُقواُه َوَوَثَب َعَلى اْلُغاِم  َم اْلِقطُّ َكثيًرا، َوَلْم َيِجْد َمَفرًّ اْلُمْؤلِِم ِمْن َغْيِر َشَفَقٍة، َفَتَألَّ
َه  اْلَعْيِن ُمَشوَّ َفَفرَّ اْلِقطُّ َوَنَجا، َوَبقَي اْلُغاُم َمْفُقوَء  َفَفَتَح اْلُغاُم اْلباَب ُمْسَتِغيًثا،  َفَفَقَأ َعْينَُه، 

َقاِء)1(. ْلَم ُيوِجُب لَصاِحبِِه اْلَبَاَء، َوُيوِقُعُه يِف الشَّ اْلَوْجِه، َطَواَل َحَياتِِه، َوَعَرَف َأنَّ الظُّ
)1( املفرد العلم )بترصف( ص : 59.

) اِدُس )إِْماَلئِيٌّ التَّْدِريُب السَّ
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َأْو  َطـٌة  ُمَتَوسِّ َهَمَزاٌت  بِها  تِي  الَّ اْلَكلَماِت  التَّالَيـِة  واْلعباراِت  اآلياِت  ِمَن  َأْسَتْخِرُج 

ْكـِل الَّـذي َأراُه : َفـٌة، ُثمَّ ُأبيُِّن َسَبَب كَتاَبـتِـَها َعَلى الشَّ ُمَتَطـرِّ

ُه َتَعاَلى : ﴿                                                      ﴾ الحجر اآلية 94. 1 ـ قاَل اللَّ

2 ـ َوقـاَل َتَعاَلـى  : ﴿                         

                          ﴾ آل عمران اآلية 110.

3 ـ َوقاَل َتَعاَلى : ﴿                                                                         ﴾ البقرة : اآلية 249.

4 ـ َوقاَل َتَعاَلى: ﴿                                                                                   ﴾ النساء: اآلية 110.

5 ـ َوقاَل َتَعاَلى : ﴿                                 ﴾ العلق اآلية 1.

6 ـ َتَفاَءُلوا بِاْلَخْيِر َتِجُدوُه.

َمْتنا اْلَمْدَرَسُة االْقتَصاَد فِي اْلَماء َحتَّى فِي اْلَوُضوِء. 7 ـ َعلَّ

8 ـ ِحَماَيُة اْلبِيَئِة َمْسُؤولِيَُّتنا َجِميًعا.

. 9 ـ َتَعلَّْمُت َمباِدَئ اْستِْخداِم اْلحاُسوِب فِي النَّشاِط اْلَمْدَرِسيِّ

ـِة َوباِدي ُنوُر اْلِهداَيـِة لألَُمِم. ديَّ َساَلـِة اْلُمَحمَّ 10 ـ ِمْن َبْدِء الرِّ

تِي َسَبَقْت ِدراَسُتها ـِي : ُمراَجَعُة حاالِت اهْلَْمَزِة الَّ ْرُس الثَّـان الدَّ

ُل الـتَّـْدِريُب األَوَّ
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1 - الَِجـٌئ  ـ  َدافِـٌئ  ـ  َشـاطِـٌئ   ـ  ُمْمَتـِلـٌئ   ـ  َيْسَتْهـِزُئ.

2 - ُلـْؤُلـٌؤ  ـ  اْمـُرٌؤ  ـ  َتَهـيُّـٌؤ  ـ  َتـَباُطـٌؤ  ـ  َيْجـُرُؤ.

ُأ  ـ  َيـْبـَدُأ. 3 - اْلَخَطـُأ  ـ  َيـْقـَرُأ   ـ  َيْظَمـُأ  ـ  َيْهنَـُأ  ـ  َيَتـَبـرَّ

4 - ُهـُدوٌء  ـ  ُجـْزٌء   ـ  ِدْفٌء  ـ  ِمـْلٌء  ـ  َشـْيٌء  ـ  َبطِـيٌء  ـ  َجـِريٌء  ـ  ُيِسـيُء.

. 5 - َمِشيَئـٌة  ـ  َخطِيَئـٌة  ـ  َجِريَئـٌة  ـ  فِئـٌة  ـ  ِمَئـٌة  ـ  َجاِئـَزٌة  ـ  َرَواِئـُع  ـ  َيْطَمـِئـنُّ

6 - َتَفـاُؤٌل  ـ  ُيـْؤِمُن  ـ  َيـُؤمُّ  ـ  ُسـَؤاٌل  ـ  ُرُؤوٌس  ـ  ُمـَؤنٌَّث  ـ  َمْسُؤوٌل  ـ  ُشُؤوٌن.

َمـْوَأُل  ـ  َتـْوَأٌم. 7 - َرْأٌس  ـ  َسـَأَل  ـ  َيْسـَأُل  ـ  السَّ

8 - ِقـَراَءٌة  ـ  ُمَسـاَءَلـٌة  ـ  ُمـاَءَمـٌة  ـ  ُمــُروَءٌة  ـ  َبــَراَءٌة.

ـَمـِع َعـاِقـَبـُة الطَّ

ُ، َفَمَكُثوا بَِجانِـبِـِه،  َكاَن فِي َغابِر األَْزماِن َثاَثـُة َأْشَخاٍص َسائِريَن، َفَوَجُدوا َكنْـًزا َيَتألأْل

َوَقاُلوا : َقْد ُجْعنَا َواْشَتدَّ َظَمُؤَنا َوَسِئْمنَا ِمَن التََّعِب، َفْلَيْمِض اْمـُرٌؤ منَّا لَيْبـَتاَع َلنَا ما َنأُكُلـُه، 

َسِم  مَّ فِي الدَّ َفَمَضى أَحُدُهْم، َوَبْينََما ُهَو َذاهٌب أْضَمَر في َنْفِسِه ُسوًءا، َوَقاَل : َسَأُدسُّ السُّ

) التَّْدِريُب الثَّانـي )َسبُّوِريٌّ

التَّْدِريُب الثَّالُِث )إِْمـاَلئِيٌّ (
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َبَب : َأجَمُع اْلَكلَماِت التَّالَيـَة ، وُأالحـُظ َتَغـيُّـَر َرْسم اْلَكلماِت فِيها ، ُثـمَّ ُأبـيِّـُن السَّ

َسـَبـُب َتَغـيُّـِر كتـاَبـِة الَهْمـَزِة فِـي َحاَلـِة اْلـَجْمـِع َجْمُعـهـا اْلـَكلَمـُة

َرْأٌس

َفــأٌر

َشــأٌن

َمْلَجـٌأ

قـاِرٌئ

ِميـنـاٌء

ُرُؤوٌس

َمَاِجُئ

َطـٌة َمْضُموَمـٌة وما َقْبَلَها َمْضُموٌم َوالَّذي اْلَهْمَزُة ُمَتَوسِّ

ـَة اْلواُو، َفُكتَبِت اْلَهْمَزُة َعَلى َواٍو. مَّ ُيناسُب الضَّ

َفت اْلَهْمَزُة وما َقْبَلها َمْكُسوٌر َفُكتَبْت َعَلى َياٍء. َتَطـرَّ

)1( املفرد العلم، ص : 121 )بترصف(.

ُجاِن اآلَخـَراِن  لَِيْأُكاُه َفَيُموَتا، َوأْنـَفرُد باْلَكنْـِز ُدوَنُهَما، ُثمَّ َأْتـَبَع اْلَقْوَل باْلفْعل، َوَكاَن الرَّ

ِمَن  َوأَكا  َقَتاُه،  إَلْيـِهَما  َوَصَل  ا  َفَلمَّ ُدوَنـُه،  بِاْلَكنْـِز  َواالْنـِفَراِد  َقْتِلـِه  َعَلى  ُمَتـَواطَِئْيـِن 

الطََّعاِم اْلَمْسُموِم َفَوَقُعوا َجميًعا فِي ُسوِء َعَمِلهْم )1(.

ابِـُع التَّـْدِريـُب الـرَّ
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ًة  َمرَّ  : تُكوُن  بَِحْيُث  ُمفيَدٍة  ُجَمٍل  في  ماُؤُكْم(  َهَواُؤنا،  َعَطاُؤُهْم،  )فِناُؤنا،   : اْلَكلماِت  َأْجَعُل 

ْبِط : َطِة بَحَسِب الضَّ ًة َمْجُروَرًة، وُأالحُظ َتَغيُّـَر َرْسِم اْلَهْمَزِة اْلُمَتَوسِّ ًة َمنُْصوَبًة، وَمرَّ َمْرفوَعًة، َوَمرَّ

� بِـنـاُؤنـــا :

.              2 ـ إنَّ بَِناَءنا َكبِيٌر.            3 ـ ِفي بِنائِنا َجماٌل َعِجيٌب.   1 ـ بِنـاُؤنا َقـِويُّ

� ِفـَنـاُؤنـــا:
  1 ـ ................... .             2 ـ ........................ .      3 ـ ....................... .

� َعـَطــاُؤُهــْم :
  1 ـ ................... .             2 ـ ........................ .      3 ـ ....................... .

� َهـَواُؤنــا :
  1 ـ ................... .             2 ـ ........................ .      3 ـ ....................... .

� َمــاُؤُكــْم :
  1 ـ ................... .             2 ـ ........................ .      3 ـ ....................... .

الـتَّـْدِريـُب اْلَخـاِمُس
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1 - َقـَرَأ  -  َيْقـَرُأ  -  َقـاِرٌئ  -  َمْقـُروٌء  -  ِقـراَءٌة  -  ِقـراءاٌت  -  ُمْقـِرٌئ.

2 - َخَطـٌأ  -  خـاطِـٌئ  -  ُمْخطِـٌئ  -  ُمْخطِـُئـوَن.

3 - َرَأَس  -  ِرَئـاَسـٌة  -  َرِئـيـٌس  -  َمـْرُؤوٌس  -  َرْأٌس  -  ُرُؤوس.

ـْديِـيَّــاُت الـثَّ

 ، ُمِّ األ َلَدى  الثَّْدِييَّـُة  اْلُغَدُد  ُتْفِرُزُه  الَّذي  َبِن  باللَّ ِصغاَرها  ي  ُتَغذِّ َحَيواناٌت  الثَّْدِيـيَّاُت 

َأِو  اْلَفـْرِو  ِمَن  بِِكساٍء  ـُر  َتَتَدثَّ لِذا  اْلَحراَرِة،  َدَرَجـِة  الثَّابَِتـِة  اْلحـارِّ  ِم  الدَّ َذَواِت  ِمْن  َوهَي 

االْنتِشاِر،  واِسَعَة  َمْجُموَعًة  ُف  ُتـَؤلِّ الثَّْدِييَّـُة  َواْلَحَيواناُت  ْفَء.  الدِّ َعَلْيها  َيْحَفُظ  ْعِر  الشَّ

راَفـِة َواْلفيِل، َومنْها َما َيْأ َلُف اْلَمناطَِق اْلباِرَدَة  َة َكاألََسِد َوالزَّ َفمنْها ما َيْأَلُف اْلَمناطَِق اْلَحارَّ

بِّ اْلُقْطبِـيِّ َوَثـْوِر اْلِمْسِك، َوِمنْها مائيَّـٌة َكاْلِحيتاِن، َومنْها َطائـَرٌة َكاْلَخفافِيِش، َفِهَي  َكالـدُّ

َوُأْسُلوِب  بيَئتِـِه  َمَع  لَِيَتاَءَم   - ُسْبحاَنـُه   - ِه  اللَّ ِمَن  ُمَهيَّـٌأ  َنْوٍع  وُكـلُّ  َْنواِع،  األ َدُة  ُمـَتَعـدِّ

َعْيـِشـِه فِـيها)1(.

)1( موسوعة الطبيعة امليرسة، ص : 194 ، )بترصف(.

) اِدُس )إِْماَلٌء َسبُّوِريٌّ التَّْدِريُب السَّ

) ابُِع )إِْماَلئِـيٌّ التَّـْدِريُب السَّ
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الِـُث : َهـْمـَزُة اْلـَوْصـِل َوَهـْمـَزُة اْلـَقـْطـِع ْرُس  الثَّ الـدَّ

بـْئــُر َزْمــَزَم

ـَة َوِهـَي واٍد  ـِه، َفَقِدَم إَلى َمكَّ اُم - لـَأْمِر َربِّ ِه إْبراِهيُم - عَلْيـِه السَّ اْسَتَجاَب َنبـيُّ اللَّ

َوَبقَي  َعنُْهما،  اْرَتَحَل  ُثمَّ  َواْمـَرأَتـُه هاَجـَر،  اْبـنَـُه إْسماِعيَل  فِيـِه  َوَتـَرَك  َزْرٌع،  بِـِه  َلْيَس 

الـاْثنَـاِن : َهاَجـُر َوإْسَماِعيُل ُيعانِـياِن اْلَوْحـَدَة َواْلَعَطَش. َوعنَْدما اْشَتـدَّ َعَطُش إْسَماِعيَل 

َفا، ُثمَّ َجَبـَل اْلَمـْرَوِة  ـُه َتْبَحُث َعِن اْلمـاِء، َفَتْصَعـُد َجـَبـَل الصَّ َوأَخـَذُه اْلُبكاُء َأْسَرَعْت أمُّ

ـُه إَلـْيـِه َوَشِرَبـا، ُثمَّ  ُه اْلماَء َبْيَن َقَدَمـْي إْسَماِعيَل، َفَرَجَعْت ُأمُّ ـَر اللَّ َوفِي أْثنَـاِء َذلَك َفجَّ

ِذي َأْصَبَح اْسُمُه »َزْمـَزَم«. َسَكَن النَّاُس َمَعُهْم بَِسَبِب َهذا اْلمـاِء الَّ

اْلُمنـاَقـَشـُة :

ابَِقـَة ، ُثـمَّ ُأِجيـُب َعِن اآلتِـي : ـ َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة السَّ

اُم ؟ ـَة ُبـُيوٌت َوناٌس عنَْدما َقدَمها إْبراهيُم ـ َعَلْيه السَّ َهْل كاَن فِي َمكَّ

ـَة ؟ أْيـَن َمْوِقـُع بْئـِر َزْمـَزَم فِي َمكَّ

َنـَة بِاألَْحَمِر : )اْسَتجـاَب، اْبنَـُه،  ـ ُأعيُد النََّظـَر فِي اْلِقْطَعـِة، وُأالَحُظ اْلَكِلَماِت اْلُمَلوَّ

، اْسُمـُه، وُكـلَّ َكِلَمـٍة َمْبـُدوَءٍة بـ َاْل(، َأِجـُد أنَّها  اْمـَرأَتـُه، ارَتَحـَل، اْثنَـاِن، اْشَتـدَّ

ُبِدَئـْت بَهْمـَزٍة ُتـْكـَتُب َهَكـَذا : )ا(.
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ـ َأنطِـُق ُكـلَّ َكِلَمـٍة ِمْن تْلَك اْلَكلَماِت َوْحَدَها .. فمـاذا ُأالَحُظ ؟

ُأالَحـُظ َأنَّ اْلَهْمـَزَة َتْظَهـُر فِي النُّْطـِق إَذا َلْم ُتوَصْل بِـَما َقـْبَلها.

تي َقـْبَلها. َفَماذا َأِجـُد ؟ ابَقِة، وأنطُقها َمَع اْلَكلَماِت الَّ ـ َأرجُع إلى اْلَكلَماِت السَّ

َأِجُد أن الهمزة َلْم َتُعْد ُتْلَفُظ، َلَقْد َسَقَطْت فِي َوَسِط اْلَكَاِم َفَلْم َتْظَهْر فِي النُّْطق.

ِل اْلَكلَمـِة ُتنَْطُق فِي بَداَيـِة اْلَكَاِم، َوالَ ُتـنَْطـُق عنَْد َوْصلـِه بَما  إنَّ ُكلَّ َهْمَزٍة فِي َأوَّ

ى َهْمَزَة َوْصل. َوُتْكـَتُب َألِـًفا َهَكَذا : )ا(. َوَنْسَتطِيُع َتْمِيـيَز َهْمـَزِة اْلَوْصِل ِمْن  َقْبَلها ُتَسمَّ

َغْيِرَها بَِأْن َنَضَع اْلَكلَمَة َبْعَد َحـْرِف اْلَواِو َأِو اْلَفاِء، ُثمَّ َننْطَق بَِها، وُأالَحـُظ حينَئٍذ أنَّـَها 

َتْسُقُط، َكما فِـي َقْولَك : َواْسُمَك، َواْسُتْشِهَد، َفاْسَتـَقاَم.

َقِط : ُب َهـِذِه الطَِّريَقـَة، ُثـمَّ َأْكـُتـُبـها َمَكاَن النُـّ آتي بَكلماٍت ُأْخـَرى وُأجـرِّ

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

ـ َواآلَن َأعوُد إَلى اْلَكِلَماِت َذواِت اللَّـْوِن األَْزَرِق : )إْبـراِهيُم، َأْمـِر، إَلى، إْسَماِعيَل، 

ُكتَبْت  بَهْمـَزة  ُبدَئْت  أنَّها  وُأالَحُظ  َأْصَبَح(  إَلْيِه،  َأْثنـاِء،  ـُه،  ُأمُّ َأْسـَرَعْت،  َأَخـَذُه، 

َهَكـَذا : )َأ ، إِ ، ُأ(.

ـ َأنطُق اْلَكِلَمـاِت ُمْفـَرَدًة وُأالَحـُظ ُظـُهوَر اْلَهْمـَزِة فِـيَها.

ـ ُأعيُد ِقـَراَءَة اْلقْطَعـِة ُجْمَلـًة ُجْمَلـًة؛ ألنطَق تِْلَك اْلَكِلَماِت َوَسَط اْلَكَاِم، وَأتساءُل 

َهـْل َظَهَرِت اْلَهْمَزُة في النُّْطِق َأْو َسَقَطْت فِي َأْثنَاِء اْلَكَاِم ؟
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َّها َظَهَرْت فِي النُّْطِق فِي َوَسِط اْلَكَاِم َكَما َظَهـَرْت فِي َبْدِئـِه. ال َشكَّ َأن

ى  ِل اْلَكلَمـِة ُتـنَْطُق فِي بَِداَيـِة اْلَكَاِم َوفِي َوْصِلـِه بَِما َقْبَلها ُتَسمَّ إنَّ ُكـلَّ َهْمـَزٍة في َأوَّ

َهْمـَزَة َقْطٍع، َوُتـْكـَتُب َهَكذا : )َأ( ، )إِ( ، )ُأ( َحَسَب َحَرَكتِها.

وأستطيُع التَّْمييَز َبْينَها َوَبْيَن َهْمـَزِة اْلَوْصِل بِأْن َأضع اْلَكِلَمـَة َبْعَد َحـْرٍف َكاْلَواِو َأِو اْلَفـاِء، 

ُثمَّ َأنطُق بِـَها، َفإْن َبِقَيْت َظاهـَرًة فِي النُْطـِق كقولي : )َوأْحَمُد ، َفـأَخَذ( َفهـَي َهْمـَزُة َقْطـٍع، 

َوإْن َسَقَطْت َكَما في قولي : )َواْسُمَك، َواْسُتْشهَد، َفاْسَتـَقـاَم( َفهَي َهْمـَزُة َوْصـٍل.

آتي بكلماٍت ُأْخَرى َهَمَزاُتَها َهَمَزاُت َقْطٍع وَأعتمُد َعَلى َهِذِه الطَِّريَقة، ُثمَّ أْكُتُبَها َمَكاَن النَُّقِط :

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

ِل اْلَكلَمـِة َنْوعـاِن : اْلَهْمـَزُة فِي َأوَّ

عنْد  ُتـنَْطـُق  َوال  اْلَكاِم  اْبتَداِء  في  ُتـنَْطـُق  َهْمـَزٌة   َوهَي  اْلـَوْصِل،  َهْمـَزُة  ـ    1

َوْصِلـِه بَِما َقْبَلها، َوُتْكَتُب َهَكَذا )ا(.

بَِها في  َوُينَْطـُق  اْلَكلَمـِة،  ِل  َأوَّ َتَقُع فِي  َكـٌة  ُمَتَحرِّ اْلَقْطِع، َوهَي َهْمـَزٌة  َهْمَزُة  2 ـ 

اْبتَداء اْلَكاِم وفِي َوَسطِِه، َوُتْكَتُب َهَكَذا : )َأ( ، )إِ( ، )ُأ(.

أسـتــنــتـــــُج
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الـتَّـْدِريـبـــاُت

تي َتِليَها : َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة التَّالَيـَة، ُثـمَّ ُأِجيُب َعـِن األَْسئَلـِة الَّ

ْهــِد َتـْربِـَيــٌة َعـَلـى الـزُّ

ِعنَْدَما اْسُتْخِلَف ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َوَصار َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن؛ َساَر بِالَعْدِل فِي النَّاِس، 

ْهِد،  ْهِد َمَع َأْهِلِه، َفاْسَتَجاَبْت َلـُه اْمَرَأتُـُه، َوَصاَرْت َمَثًا لِلنِّساِء فِي اْلَوَرِع والزُّ َوَساَر بالزُّ

 : إَلْيه  َكَتَب  ِدْرَهٍم،  بَِأْلِف  َخاَتٍم  اْبَتاَع َفصَّ  َلُه  اْبنًا  َأّن  َبَلَغُه  ا  َوَلمَّ َذلَك.  َعَلى  َأْبنَاَءُه  َوَربَّى 

ْقَت بَِثَمنِـِه،  َعِزيَمٌة ِمنِّي َعَلْيَك إال بِْعَت َهَذا اْلَخاَتَم الَّذي اْشَتـَرْيَتـُه بَِأْلـِف ِدْرَهٍم، َوَتَصدَّ

اُم)1(. َواْشَتـَرْيَت آَخَر بدْرَهٍم َنَقْشَت َعَلْيـِه : َرحَم الّلُه امـَْرًأ َعَرَف َقْدَرُه ! َوالسَّ

ُه ؟ 1 ـ بَِم َيتَّصُف اْلَخِليَفـُة ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ـ َرحَمُه اللَّ

2 ـ َأْسَتْخِرُج مَن اْلقْطَعـِة ُكلَّ َكلَمـٍة َمْبـُدوَءٍة بَهْمـَزِة َوْصٍل.

3 ـ َأْسَتْخِرُج مَن اْلقْطَعـِة ُكلَّ َكلَمـٍة َمْبـُدوَءٍة بَهْمـَزِة َقْطـٍع.

)1( اخلليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز ، ص : 102 )بترصف(.

) ُل )َشَفِهـيٌّ َوَّ التَّـْدِريُب األ
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ُأميِّـُز ِمْن ِخاِل استماعي َهْمَزَة اْلَقْطِع مْن َهْمَزِة اْلَوْصِل في اْلقْطَعِة التَّالَيـِة، ُثمَّ َأْكُتُب فِي 

تِي بَِها َهْمَزُة َقْطٍع ِمْن  تِي بَِها َهْمَزُة َوْصٍل مْن ِجَهِة اْلَيِميِن، َواْلَكلَماِت الَّ ُكراستي اْلَكلَماِت الَّ

ِجهة اْلَيَساِر :
ـِه َوَرْحـَمـُتـُه ُقــْدَرُة اللَّ

ِفينَـُة َوَكاَدْت َتْغـَرُق، َفَخاَف النَّاُس  ِت السَّ َهبَّْت ِريٌح َعاِصٌف، َوَهاَج اْلَبْحـُر َومـَاَج، َفاْهَتـزَّ

ا ُهْم فِيـِه.. َوَكاَن في اْلقـَْوِم إْبَراِهيُم ْبـُن َأْدَهَم - َرِحَمه  َه َأْن ُينْـِقـَذُهْم ِممَّ َوَبَكْوا، َوَدَعـُوا اللَّ

َه !  ُه - َوُهـَو َرُجـٌل َصالٌِح ُعِرَف بِِعْلِمـِه َوَوَرِعـِه َوَتـْقَواُه . َفَقاُلـوا : َلْو َسَأْلـنَـاُه َأْن َيْدُعَو اللَّ اللَّ

َفَدنا ِمنْـُه َرُجـٌل َوَقـاَل : َيا َأَبـا إْسَحاَق، أَما َتـَرى َما فِيـِه الناُس ؟ َفـَرَفَع َرْأَسُه، وَقاَل : »اللَُّهـمَّ 

ِفينَـُة)2(. ِت السَّ يـُح، َواْسَتَقـرَّ َقْد َأَرْيـَتـنَا ُقْدَرَتـَك، َفَأِرَنا َرْحَمَتَك !« َفَهَدَأِت الرِّ

)1( يقرأ املعلم واملعلمة عىل التاميذ والتلميذات القطعة، وياحظ أن تكون الكتب مغلقة، ثم يتأكد التلميذ والتلميذة من إجابته بالنظر 
إىل القطعة يف الكتاب بعد ذلك.

)2( حكمة يف حياة السلف ، ص : 32 )بترصف(.
)3( حديث رشيف رواه البخاري، جـ1 ص : 21.

)1() التَّْدِريُب الثَّانِي)اْستَِماِعيٌّ َوكَِتابِيٌّ

التَّْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريٌّ (

َما لُِكـلِّ اْمـِرٍئ َمـا َنـَوى«)3(. يَّاِت، َوإنَّ 1 - »إنَّما األْعَماُل بالنِـّ
2 - َمْن َأْبَصَر َعْيَب َنفسـه، اْشَتَغـَل َعْن َعـْيِب َغـْيـِرِه.

3 - َمْن َنسـَي َزَلَلـُه اْسَتْعَظـَم َزَلـَل َغـْيـِرِه.
4 - ُاْشُكـْر لَمْن أْنَعَم َعَلْيَك، َوَأْنِعْم َعَلى َمْن َشَكـَر َلَك.
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) أ (
ِل : ْطـِر األَوَّ َفَْعاِل اآلتـَيـِة، ُثمَّ َأْكتُبـُه أَماَمَها َعَلى ِمَثاِل السَّ َْمـِر ِمَن األ آتي بفعِل األ

ابَِقِة وُأْدِخُلَها فِي ُجَمٍل ُمفيَدٍة َشَفِهيًّا، بَِحْيُث َتُكوُن فِي َوَسِط اْلُجْمَلِة. َْمِر السَّ َأعوُد إَلى َأْفَعاِل األ

َكـَتـَب
َسِمـَع
َنـَظـَر
َلـِعـَب
َفـِهـَم

َقــَرَأاْكـُتـْب
َجَمـَع

َعــَرَف
َجـَلـَس
َعِمـَل

اْقــَرْأ

ابِـُع )َفْصلِـيٌّ ( التَّْدِريُب الـرَّ

)ب(
ِل في اْلَجْدَوَلْيِن التَّالَيْيِن : ْطِر األَوَّ ُ اْلَفَراَغاِت فيَما َيْأتي َعَلى مَثال السَّ َأمأل

اِْنَتَفـَع
اِْعَتـَدَل
اِْنَتَصـَر

اِْنَتِفـْع

اِْنَتِصـْر
اِْبَتِهـْج

اِْنتَِفـاٌع

اِْبتَِهـاٌج

اِْعتَِمـاٌد
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اِْسَتْخـَرَج
اِْسَتْعَمـَل
اِْسَتْبَشـَر

اْسَتْخـِرْج

اِْسَتْقبِـْل
اِْسَتْسـِق

اِْستِْخـَراٌج

اِْستِْغَفـاٌر
اِْستِنَْتـاٌج

ِل في ُكـلِّ َجـْدوٍل : ْطـِر األَوَّ ُ اْلَفراَغاِت فيَما َيـْأتـي َعَلى مَثـاِل السَّ َأمأل

) أ (

اِمُس )َفْصلِـيٌّ ( التَّْدِريُب الخَّ

َأْخــٌذَأَخـَذ
َأْكــٌل

َأَســٌف

َأْمــٌن
َأْســٌر

َأَمــاَط
َأقَـــاَم

َأَراَد

َأفَــاَد
َأَشــاَر

إَمـاَطـٌة
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)ب(

إْنـَهـاٌءَأنْـَهـى
إْبــَداٌء

إْعـَطـاٌء

إْفـَشـاٌء
إْقـَصـاٌء

َأْكــَرَم
َأْسـَلـَم
َأْقـَبـَل

َأْعـَلـَن
َأْبـَعـَد

إْكــَراٌم

أثنِّي اْلَكِلَماِت التَّـالِـَيـَة، ُثـمَّ ُأْدخُلها فِـي ُجَمـٍل ُمفـيـَدٍة :

           اِْســٌم   -   اِْبــٌن   -   اِْبـنَـٌة   -  اِْمـَرأٌة
........................................................................            ..................

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

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

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

اِدُس )َمنِْزلِـيٌّ ( التَّْدِريُب السَّ

)جـ(

َأْدَرَك
َأْبـَصـَر
َأْسـَمـَع

َأْرَســَل
َأْنـَشـَد

َفـِهـَمُأْدِرُك
َقــَرَأ

َكـَتـَب

َرَســَم
َلـِعـَب

َأْفـَهـُم
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ُ اْلَفـَراَغاِت فِـي اْلِقْطَعـِة التَّالِـَيـِة باْلَكِلَمـاِت اْلُمنَاِسـَبـِة : َأمأل

ُه،  اللَّ  ................... إَلَه  اَل    ................... َشَهاَدِة   : َخْمٍس  َعَلى   ................... اْلـ  ُبنِـَي 

َكاِة،  الزَّ َو...................   اِة،  الصَّ َو...................   ِه،  اللَّ َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َو...................  

َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ...................  َسبِيًا.

ِزَيـاَرُة اْلـَمْسِجـِد اْلـَحـَراِم

ُشُعوٌر  َعَلـيَّ  اْسَتْوَلى  اْلَكْعَبـَة  َشاَهْدُت  َوِحينََما  ٍة،  َمرَّ َذاَت  اْلَحـَراَم  اْلَمْسجَد  ُزْرُت 

ْحَمِة َواإلْجـاِل، َوَلَفَت اْنتِـَباِهـي َرُجٌل ُمِسٌن َبـَرى اْلُهـَزاُل ِجْسَمـُه َغَدا َنْحَو اْلَبْيِت  بالرَّ

َما اْنَقَضى َشْوٌط  بُبْطٍء َوُتـَؤَدٍة، َوَما إْن َر آُه َحتَّى اْنَطَلَق إَلْيـِه َوَأَخَذ َيُطوُف َحْوَلـُه، َوَكاَن ُكلَّ

بُِخُشوٍع  َرْكَعَتْيِن  َصلَّى  الطَّـَواِف  َأْشَواِط  ِمْن  اْنَتَهى  ا  َوَلمَّ ُيَقـبِّـُلـُه،  اْلَحَجِر  َعَلى  َأْقـَبـَل 

ـُه. َواْطِمْئـنَاٍن، َواْسَتْغـَفـَر لـَذْنبِـِه، واْسَتـْرَضى َربَّ

ُجُل ِجْسَمُه؛ لَِيْعُلـَو بُِخُشوِعـِه، َوَيْسُمَو بِروِحـِه)1(. َفاْنُظْر َكْيَف َأْعَيا َهَذا الرَّ

)1( كتاب اإلماء للسنة الثانية املتوسطة باملعاهد العلمية، ص : 20 )بترصف(.

ابِـُع )َمنِْزلِـيٌّ ( التَّْدِريُب السَّ

التَّْدِريُب الثَّـاِمـُن )إِْمـاَلئِـيٌّ (
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اْلـِمْشـُط ُهـَو اْلـَحـَكـُم

إَلْيِه  اْخَتَصَم  ِعنَْدَما  َيْسَتِحـقُّ اإلِْجاَل،  التَّْحِقـيِق  ُأْسُلـوًبا فِي  إَيـاٌس  اْلَقاِضي  َأْبَدى 

َفَقـاَل  َخْضـَراُء،  َواألُْخـَرى  َحْمـَراُء  إْحـَداُهَما  اْثنَـَتـْيـِن  َقطِيَفـَتـْيِن)2(  فِي  َرُجـاِن 

َأَحـُدُهـَما : َدَخْلُت اْلَحـْوَض ألَْغَتِسـَل َوَوَضْعُت َقطِيَفـتِـي، ُثمَّ َجاَء َهَذا َووَضَع َقطِيَفـَتـُه 

َها َلـُه. َفَسَأَلـُه  َـّ بَِجانِـبَِهـا ُثـمَّ َدَخـَل َواْغـَتـَسَل، َفَخـَرَج َقْبِلـي، َوَأَخَذ َقطِيَفتِـي َوَزَعَم َأن

َط  َفَمشَّ َفـَأْحَضُروُه،  بِِمْشٍط،  اْئـُتونِـي   : إَيـاٌس  َفَقاَل  َقـاَل : ال،  َبيِّـنَـٌة ؟  َأَلـَك   : إَيـاٌس 

َرأَسْيِهَما، َفَخـَرَج ِمْن َأَحِدِهـَما ُصوٌف َأْحَمـُر َوِمـَن اآلَخـِر ُصوٌف أْخَضُر، َفَقَضى بَِتْسِليِم 

ِل َواْلَخْضَراِء لِلثَّـانِـي)3(. الَقطِيَفـِة الَحْمـَراِء لألَوَّ

المعلم والمعلمة  النص في مواضعها. ويمكن أن يحدد  الترقيم في  التاميذ والتلميذات على كتابة عامات  يتدرب   )1(
بعض العامات كالفاصلة، وعامة االستفهام، والنقطتين الرأسيتين، فُتسمى لهم بأسمائها - كما هو مطلوب في أثناء 

االختبارات - وتتم المحاسبة عليها.
)2( القطيفة : رداء مخمل له وبر.

)3( نوادر من التاريخ ، ص : 219 )بتصرف(.

)1() التَّْدِريُب التَّـاِسـُع )إِْمـاَلئِـيٌّ
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َفـْتــُح ِمـْصــَر

َفْتِح  َعنُْهَما - في  ُه  اللَّ َرِضَي  اْلَخطَّـاِب -  ْبَن  ُعَمَر  اْلَخِليَفَة  اْلَعاِص  ْبُن  َعْمُرو  اِْسَتأَذَن 

اِم، َفـَأِذَن َلُه. َفَدَخَل  مْصَر؛ َوَذلَِك لِنَْشِر اإلِْساِم، َولَِتـْأِميـِن اْلُفـُتوَحاِت اإلِْساِميِة فِـي الشَّ

وِم، َوَهَزُموُهْم  ُلوا فِيَها، َواْقَتَحُموا ُحُصوَن الرُّ اْلُمْسِلُموَن بِقَياَدِة َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ِمْصَر، َوَتَوغَّ

ـَة، َوبِـاالْستِيَاِء َعَلْيها َيُكوُنوَن َقِد اْسَتْكَمُلوا ُفـُتوَحاتِِهْم في مْصَر.  َحتَّى َفَتُحوا اإلِْسَكنَْدِريَّ

ُهْم َلْم َيْظِلُموا َوَلْم ُيْفِسُدوا، َولُحْسِن  َـّ َن وَن اْلَقاِئـَد َعْمًرا َواْلُمْسِلِميَن، أل َوَقْد َأَحبَّ اْلِمْصِريُّ

وِم. ِسَياَستِـِهْم فِيـِهْم، َولَِتْخِليصِهْم َلُهْم ِمْن ُظـْلِم الـرُّ

اْلُمنـاَقـَشـُة :
ـَؤاَلـْيِن التَّـالَيـْيِن : ابَِقـَة، ُثـمَّ ُأِجيُب َعـِن السُّ ـ َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة السَّ

1 ـ لَِمـاَذا َحـَرَص َعْمـرو َعَلى َفْتـح ِمْصـَر ؟

ابِـُع : ِزَيــاَدُة َبـْعـِض األَْحــرِف ِفــي اْلـَكـِلـَمــِة ْرُس  الـرَّ الـدَّ
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ـوَن َعْمـًرا َواْلُمْسِلِميَن اْلَفاتِِحيَن ؟ 2 ـ لَِماَذا َأَحـبَّ اْلِمْصِريُّ

ْوِن األَْزَرِق. فمـاذا ُأالحـُظ؟ َنـَة بِاللَّ ـ َأتأمُل اْلَكِلَماِت اْلُمَلـوَّ

ُأالحُظ أن َكِلَمـَة )َعْمٍرو( َجاَءْت َمْرُفوَعـًة فِي ُجْمَلة )اِْسَتأَذَن َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص 

اْلَخِليَفَة ُعَمَر(، َوَمْجـُروَرًة فِي ُجْمَلـة )َفَدَخَل اْلُمْسِلُموَن بِقَياَدة َعْمِرو ْبن اْلَعاِص 

ـوَن اْلَقـاِئـَد َعمـًْرا(. ِمْصـَر(، َوَمنُْصوَبـًة في ُجْمَلـِة )َوَقْد َأَحبَّ اْلِمْصِريُّ

، َوَلْم َتْلَحْقَها  ْفـِع َواْلَجـرِّ وُأالحُظ َأّن َكِلَمـَة )َعْمٍرو( َلِحَقْتـَها َواٌو فِي َحاَلَتـِي الرَّ

ْصِب. اْلـَواُو في َحاَلـِة النَـّ

ـ َهْل َننْطِـُق َهـِذِه اْلَواَو ؟

ْفـِع َواْلَجـرِّ ال َننْطُِقـَها فِي اْلِقـَراَءة؛  تِي َتْلَحُق َكِلَمَة )َعْمٍرو( فِي الرَّ إنَّ َهِذِه اْلَواَو الَّ

َفِهَي َحـْرف َزاِئـٌد ُيْكَتُب َوال ُينَْطـُق. وأتساءُل : َمـا اْلَفاِئـَدُة ِمنْـُه ؟

ابَِقـِة، وَأجُد فِيِه ُجْمَلـَة ) اِْسَتأَذَن َعْمُرو ْبُن  ِل ِمَن اْلِقْطَعـِة السَّ ْطِر األَوَّ ـ َأْنُظـُر إَلى السَّ

اْلَعاِص اْلَخِليَفَة ُعَمَر ( َفَما اْلَفـْرُق َبْيَن َكِلَمة ) َعْمٍرو ( َوَكلَمة ) ُعَمَر ( إَذا استبعدُت 

ْبَط بِاْلَحـَرَكاِت ؟ َألَـْيـَس اْلَواَو ؟ الضَّ

إَذْن َيتََّضُح َأنَّ اْلَفـاِئَدَة ِمَن اْلَواِو ِهَي التَّـْفِريُق َبْيَن َكلَمِة )َعْمٍرو( وَكلَمة )ُعَمَر(.

َفَتُحوا،  اْقَتَحُموا،  ُلوا،  )َتَوغَّ  : األَْحَمِر  ْوِن  بِاللَّ ُكتَِبْت  تي  الَّ اْلَكِلَمات  إَلى  َأنتقُل  ـ 

ِذي  َد اْلَحْرَف الَّ اْسَتْكَمُلوا، َلْم َيْظِلُموا، َلْم ُيْفِسُدوا(. وَأتَساَءُل هل أستطيع أن ُأَحدِّ

اِئـَدَة ال َتْأتِـي  َلَِف الزَّ َلُِف. وَلِكْن أالَحُظ َأنَّ َهِذِه األ ِزيَد في َهِذه اْلَكِلَماِت ؟ إنَّـُه األ

ى َهـِذِه الـَواُو ؟ إنَّـَها َواُو اْلَجَماَعـِة. إالَّ َبْعَد َواٍو ، َمـاَذا ُتَسمَّ
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َيْت َألَِف  تِي ُتْكَتُب وال ُتنَْطُق ِهَي َألُِف َواِو اْلَجَماَعـِة، َوُسمِّ اِئـَدُة الَّ َلُِف الزَّ إَذْن َفاأل

َها ال َتْأتِـي إال َبْعَدَها. َـّ َن َواِو اْلَجَماَعـِة؛ أل

ُلوا، اْقَتَحُموا، َفَتُحوا، اْسَتْكَمُلوا، َلْم َيْظِلُموا،  ًة ُأْخَرى إَلى اْلَكِلَمات )َتَوغَّ ـ َأُعوُد َمـرَّ

ُد َنْوَع َهِذِه اْلَكِلَمـاِت، َأهَي َأْسَماٌء َأْم َأْفَعـاٌل َأْم ُحـُروٌف ؟ َلْم ُيْفِسـُدوا( وُأَحـدِّ

َها َأْفَعاٌل َماِضَيٌة َوُمَضاِرَعـٌة. َـّ ـد َأن ِمَن اْلُمَؤكَّ

َمـِْر ؟ اِئـَدُة فِي َأْفـَعاِل األ ـ َفَهْل َتْأتِـي َواُو اْلَجَماَعـة َوَألِـُفَها الزَّ

ـُقـوا اللَّـَه(. َنَعـْم، ِمْثـَل : )اتَّ

َقـِط : ................................................. آتـي بَأْمثَِلـٍة ُأْخـَرى، وَأْكـُتـُبـَها َمَكـاَن النُـّ

َْفـَعـاِل. ا َسَبـَق َأنَّ َألِـَف َواِو اْلَجَمـاَعـِة ال َتْأتِـي إالَّ فِـي األ َيَتـَبـيَُّن ِممَّ

ْفِع َواْلَجـرِّ َواٌو َزائَدٌة ال َتْظَهُر فِي النُّْطـِق. 1 ـ َتْلَحُق َكِلَمـَة )َعْمٍرو( فِي َحاَلَتي الـرَّ

2 ـ ُتْكـَتُب َبْعَد َواِو اْلَجَماَعـِة َألِـٌف َزاِئـَدٌة ال ُتـنَْطــُق.

َفْـَعـاَل بَِأنْـَواِعَها الثَّاَثـة : اْلَماِضي، َواْلُمَضاِرع،  3 ـ َواُو اْلَجَماَعـِة ال َتْلَحـُق إالَّ األ

َْمـِر. َواأل

أسـتــنــتـــــُج
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الـتَّـْدِريـبــاُت

َلِف َبْعَد َواِو اْلَجَماَعِة : َأقرُأ اْلَحِديَث التَّالِي، ُثمَّ َأْسَتْخِرُج ِمنُْه ُكلَّ َكِلَمة ِزيَدْت فِيها األ

ـَعـًة، َتـُقوُلوَن : إْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا، َوإْن  َقـاَل َرُسوُل اللَّه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »ال َتُكوُنوا إمَّ

َأْن ُتْحِسـنُوا، َوإْن َأساُؤوا  َأْنـُفَسُكْم، إْن َأْحَسـَن النَّاُس  َظَلُموا َظَلْمـنَا، َوَلِكْن َوطِّـنُـوا 

َفـَا َتْظِلُموا«)1(.

ُد  ُأميِّـُز ِمْن ِخَاِل اْستَِماِعي اْسَم َعْمٍرو من اْسِم ُعَمـَر في اْلعَباَراِت التَّـالـَيـِة، ُثـمَّ ُأحـدِّ

االْسَم الِذي ُتـَزاُد فِي نَِهـاَيـتِـِه الـَواُو :

ـذيَن َقاَوُموا االْستِْعَمـاَر اإليَطالـيَّ فِي لِـيـبَيـا. 1 ـ ُعَمُر اْلُمْختاُر مَن اْلُمَجاِهِديَن الَّ

ُب بِِسيَبوْيـِه. َغة اْلَعَربِيَّة َعْمُرو ْبُن ُعْثماَن اْلُمَلقَّ ِفيَن فِي َقَواِعِد اللُّ 2 ـ ِمْن َأَواِئـِل اْلُمَؤلِّ

ْوَلـِة اْلَعـبَّـاِسيَّـة َعمـُْرو ْبُن َبْحـٍر اْلَجـاِحـُظ. َُدَبـاِء فِي الدَّ 3 ـ ِمَن اْلُكـتَّـاِب األ

اِشِديَن. 4 ـ ُيَعدُّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َخاِمَس اْلُخَلَفاِء الرَّ

)1( رواه الرتمذي يف جامعه ، جـ4 ، ص : 364.

) ُل )َشَفِهـيٌّ َوَّ التَّـْدِريُب األ

) التَّـْدِريُب الثَّانِـي )اْستَِماِعيٌّ
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ُل  ُه ُيَفضَّ َـّ َعاَء َلـُه، واْعَلْم َأن َيا َأِخي، َجاُرَنا َقْد َمِرَض، َفاْسأْل َعنُْه، َوُزْرُه َوال َتتـُْرك الدُّ

َعـاِء : »ال َبـْأَس، َطُهوٌر إْن َشاَء اللَّـُه«)5(. َأْن َيْدُعَو َزاِئـُر اْلَمِريض َلـُه بَِهَذا الدُّ

إَلى  بِاللَّـْوِن األَْحَمـِر  ُكـتَِب  َمـا  َتْحـِويـِل  َبـْعـَد  ابِقـَِة  السَّ اْلِعـَبـاَرة  ِكـَتـاَبـَة  ُأعـيـُد 

ِصيَغـة اْلَجْمِع.

)1( حديث رشيف، رواه مسلم، رياض الصاحلني، ص : 183.
)2( النجش : اخلداع يف البيع باملزايدة يف الثمن بغري قصد الرشاء.

)3( التدابر : املعاداة والتباغض.
)4( حديث رشيف، رواه مسلم، بلوغ املرام من أدلة األحكام ص : 304.

)5( رواه البخاري، رياض الصاحلني، ص : 382.

َة َحتَّى ُتـْؤِمنُوا، َوال ُتـْؤِمنُوا َحتَّى َتـَحابُّـوا...«)1(. 1 ـ »اَل َتـْدُخُلواْلجنَـّ

2ـ  »الَ َتَحاَسُدوا، َوالَ َتنـَاَجُشـوا)2(، َوالَ َتـَباَغُضوا، َوالَ َتـَداَبـُروا)3(، َوال َيـبْع َبْعُضُكم 

َعَلى َبـْيـِع َبْعٍض، َوُكـوُنـوا - ِعَبـاَد الّلـَه - إْخـواًنا...«)4(.

) التَّـْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريٌّ

) ابِـُع )َفْصلِـيٌّ التَّـْدِريُب الرَّ
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َأقرُأ اْلِعَباَرَة التَّالَِيـَة ، ُثمَّ َأكُتـُبها َبْعَد َجْمِع َكِلَمـِة )ُمَهنْـِدٍس( َوُأَغـيِّـُر َما َيـْلـَزُم :

َب  ِذي َدَرَس فِي اْلَمَعاِهِد اْلِمْهنيَّـِة فِي بِاِدَنا، َوَتَدرَّ ـيَّاَراِت الَّ َأْعَجَبـنِـي ُمَهنِْدُس السَّ

َتـْدِريـًبـا َعالِـًيا، َوَشـاَرَك فِـي َنْهَضِة بِـاِدِه.

) اِمُس )َفْصلِـيٌّ التَّـْدِريُب الخَّ

ِل : طـِر األَوَّ ُ اْلَفـَراَغاِت َعَلى ِمـَثـاِل السَّ َأمأل

َيْكـِذُبــوَن
ُيْسـِرُفــوَن

َيَتَكـاَسُلــوَن
َيَتَحـاَسـُدوَن
َيَتَشـاَجـُروَن

اَل ................................

اَل ................................

اَل ................................

اَل ................................

اَل ................................

َلـْم َيْكـُتـُبــوا اَل َتـْكـُتـُبــوا َيـْكـُتـُبـوَن
َلـْم ...............................
َلـْم ...............................
َلـْم ...............................
َلـْم ...............................
َلـْم ...............................

) اِدُس )َمنِْزلِـيٌّ التَّـْدِريُب السَّ
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) ابِـُع )َمنِْزلِـيٌّ التَّـْدِريُب السَّ

ُ اْلَفـَراَغاِت بِاْلَكِلَماِت اْلُمـنَاِسَبـِة : َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة التَّالَِيـَة ، ُثـمَّ َأْمـأل

اِْسـُم َمـْدَرَسـتِــي

ًة اْسَمَها َهَكَذا : َمْدَرَسُة  اِْسُم َمْدَرَستِي َمْدَرَسُة َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص االْبتَِداِئيَّـُة، َكَتْبُت َمرَّ

ي : َهَذا َخَطأ . َكْيَف ال َتْعِرُف ِكَتاَبـَة .............  َمْدَرَستَِك؟!  َعْمِر ْبن اْلَعاِص. َفَقاَل لَِي اْبُن َعمِّ

ًيـا : َماَذا َتْعِرُف َعْن .............  ْبن اْلَعاِص ؟ َفَلْم َأْعـِرْف َعنْـُه َشْيًئا! ُثمَّ َسَألَنِـي ُمَتَحدِّ

َة َكاِم .............   َوفي َصَباِح اْلَيْوِم التَّالِـي َوَقْفُت َأَماَم َلْوَحـِة َمْدَرَستِي، َفَأْدَرْكُت ِصحَّ

ي، َوعنَْدَما َسَأْلُت ُمَعلِِّمي َقاَل : إنَّ اِْسَم .............  ُتـَزاُد َعَلْيـِه َواٌو فِي اْلِكَتاَبِة فِي َحاَلتَِي  َعمِّ
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َاْلـَعـَمــُل َكـْنـــٌز
َأَحسَّ َأبُو َعْمٍرو بُِدُنـوِّ َأَجِلـِه، َفَجَمَع َأْبنَاَءُه : َعْمًرا َوَسْعًدا َوُعَمَر، وَقاَل َلُهْم : إَذا َقَضى 

َبْـنَـاُء  ا َماَت َحَمَل األ ُه بَِوَفاتِي، َفاْحِفُروا َهَذا اْلَحْقَل، َفإنَُّكْم َتِجُدوَن فِيِه َكنًْزا َدفِينًا. َفَلمَّ اللَّ

َفَقاَل  َأبُوُهْم،  بِِه  ا َوَعَدُهْم  َلْم َيِجُدوا َشْيًئا ِممَّ َلِكنَُّهْم  اْلَحْقِل،  الُفُؤوَس، َوَحَفـُروا َأْرَض 

تِي َحَفْرَناَها. َفَواَفُقوُه َعَلى َذلَك، َوَزَرُعوا  َْرَض الَّ َعْمـٌرو ألََخَوْيـِه : َأْرُجو َأْن َنـْزَرَع األ

َْرَض. َوفي َمْوِسِم اْلَحَصاِد َباَع اإلْخَوُة اْلَغلَّـَة، َوَربُِحوا َماال َكثِيًرا، َفَعِلُموا َأنَّ اْلَكنَْز  األ

اِئُم اْلُمِفيُد)2(. ِذي َتَرَكُه َلُهْم َأُبوُهْم ُهَو اْلَعَمُل الدَّ الَّ

)1( حيدد املعلم واملعلمة بعض عامات الرتقيم، فيسمياهنا للتاميذ وللتلميذات بأسامئها عند اإلماء، وتتم املحاسبة عليها.
)2( أتعلم اإلماء، جـ3 ، ص : 86 )بترصف(.

)1() التَّـْدِريُب الثَّاِمـُن )إِْماَلئِـيٌّ

، َوهَي ال ُتْلَفُظ. ُثمَّ َسأْلـُتـُه َعْن .............  ْبِن اْلَعاِص، َفَقاَل : إنَّ .............   ْفِع َواْلَجرِّ الرَّ

ِمْصَر،  َفْتُح  َيَدْيـِه  َعَلى  َوَتمَّ  اِم،  الشَّ ُفـُتوِح  في  اْشَتـَرَك  ُشَجاٌع،  َوَقاِئـٌد  َجِليٌل،  َصَحابِيٌّ 

ُتـُوفِّـَي - َرِضَي اللَّـُه َعنْـُه - َسنَـَة 34 هـ.
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َشـَجـاَعــٌة
ـَة َوَأْحـَزاُبـُهْم َوَحاَوُلوا ُعـُبوَر اْلَخنَْدِق،  َع ُمْشِرُكـو َمكَّ فِـي َغـْزَوِة األَْحـَزاِب َتَجمَّ

َفَقاَل : َمْن   ، ْبُن َعْبِد ُودٍّ ِمنْـُهْم َفـاِرٌس اْسُمُه َعْمـُرو  َفاْقَتَحَمُه َبْعُض ُفـْرَسانِـِهْم، َوَبـَرَز 

َأبِـي َطالٍِب ـ َرِضَي اللَّـُه َعنْـُه ـ َوَدَعاُه إَلى اإلْسـَاِم،  ْبُن  ُيـَباِرُز ؟ َفَخَرَج إَلـْيـِه َعِلـيُّ 

ِه َما ُأِحبُّ َأْن َأْقـُتـَلـَك ! َفَقاَل َله َعِلـيُّ :  َزاِل. َفَقاَل َعْمـٌرو : َواللَّ َفـَأبَـى، َفَدَعـاُه إَلى النِـّ

َلِكنِّي َواللَّـِه ُأِحـبُّ َأْن َأْقـُتـَلَك ! َفاْغَتـاَظ َعْمٌرو، َوَأْقـَبـَل َعَلى َعِلـيٍّ َفاْشَتـَبـَك االْثنَان 

ُثمَّ َقـَتـَل َعِلـيٌّ َعْمًرا َوَفـرَّ َمْن َكاَن َمَعُه َواْنَهـَزمـُوا)1(.

)1( السرية النبوية البن هشام ، ص : 176.

) التَّـْدِريُب التَّـاِسـُع )إِْماَلئِـيٌّ
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َثـَمــَرُة الـتَّـَعـــاُوِن

ـَر َهَذاِن  ْحَمِن طالباِن فِي َمْدَرَسِة »ُأساَمـَة ْبِن َزْيـٍد«. َفكَّ ه َعْبُد الرَّ َعْبُد اإلَلـِه َواْبُن َعمِّ

في  َماَها  ُيَصمِّ َوَأْن  َجرِة،  الشَّ بُأْسُبوِع  للتَّْوِعَيـِة  بنَْشَرٍة  ُزَماَءُهَما  ُيَفاِجـَئا  َأْن  ِديَقاِن  الصَّ

ْحَمِن َفِعنَْدُه  ا َعْبُد الرَّ اْلَحاُسوِب، َوَلِكنَّ َعْبَد اإلَلـِه الَ ُيِجيُد الطِّـَباَعـَة بَذلَِك اْلِجَهاِز، َأمَّ

ـَفـَقا َعَلى َأْن َيُقوَم َعْبُد اإلَلـِه بَِجْمِع اْلَمْوُضوَعاِت، َوَيَتَولَّى  َحاُسوٌب ُيِجيُد اْلَعَمَل بِـِه. َفاتَّ

َعـًة؛ َفَهِذِه آياٌت ُقرآنِـيَّـٌة، َوَهَذا  ْحَمِن طَِباَعَتَها. َفَجَمَع َعْبُد اإلَلـِه َمْوُضوَعاٍت ُمنَـوَّ َعْبُد الرَّ

ُسوَماِت. ـنَـَها بِالـرُّ ْحَمِن َوَزيَّ . ُثمَّ َطَبَعَها َعْبُد الرَّ َحِديٌث َشِريٌف، َوَذلَِك َمَقاٌل ِعْلِمـيٌّ

َجَرِة َعَرَضا َعَمَلُهَما َعَلى اْلُمَعلِِّم، َفُأْعِجَب بِـِه، َوَقاَل : َهَكَذا  اِم ُأْسُبوِع الشَّ َـّ ِل َأي َوفِي َأوَّ

َتُكوُن َثَمـَرُة التََّعاُوِن. اْنُشُروَها لَيْسَتِفيَد ِمنَْها َهُؤالء الطُّـاُب.

اِمـُس : َحـْذُف َبْعـِض األَْحـُرِف ِمـَن اْلـَكِلمـِة ْرُس  الـخَّ الـدَّ
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اْلـُمنـاَقـَشـُة :

ـَؤاِل التَّالِـي : ابَِقَة ، ُثـمَّ ُأجيُب َعِن السُّ ـ أقرُأ اْلِقْطَعَة السَّ

ـَذا فِْكـَرَتـُهَما ؟ ْحَمِن َأْن ُينَـفِّ َكْيَف اْسَتَطاَع َعْبُد اإلَلـِه َوَعْبُد الرَّ

َنـَة بِاللَّوِن األَْحَمِر. فماذا َأجُد ؟ ـ ُأعيُد النََّظـَر إَلى اْلِقْطَعـِة َوُأالحـُظ اْلَكِلَماِت اْلُمَلوَّ

ها َقْد ُحـِذَفـْت في اْلكَتـاَبـة. إنَّ في كـُلٍّ منَْها َألِـَف مدٍّ ُتـنَْطـُق، وَلِكـنَـّ

ـ فـَما َأْصُل تِْلَك اْلَكِلَماِت ؟

ُدوَن  )إله(  َكلَمُة  َوِمْثـُلها  )اإلاِلَِه(  َهَكَذا  ُتْكـَتَب  َأْن  )اإلَلـِه(  َكِلَمـة  في  األَْصَل  إنَّ 

ْحَماِن(، َواألَْصَل فِي َكِلَمـِة  ْحَمِن( َأْن ُتْكـَتَب َهَكَذا )الرَّ َتْعِريـٍف، َواألَْصَل في َكِلَمـِة )الرَّ

تِـي فِي َوَسِط ُكـلٍّ ِمنَْها َقْد ُحِذَفْت.  َلِـَف الَّ (، َغْيَر َأنَّ األ ( َأْن ُتْكـَتَب َهَكَذا )الِكـنَّ )َلِكنَّ

َفَما َسَبُب َحْذفِـها ؟

ُر َكثِيًرا فِي اْلِكتاَبـِة؛ َولِـَهَذا ُحِذَفـْت َألَفاُتـها َتْخِفيـًفا. إنَّ َهـِذِه اْلَكِلَماِت َتَتَكـرَّ

ا َأْسَماُء اإلَشـاَرِة )َهـَذا ، َهـِذِه ، َهَذاِن ، َأْو َهـَذْيـِن ، َهُؤالَِء ، َذلَِك( َفإنَّ األَْصَل فِيَها  َأمَّ

َأْن ُتْكَتَب َهَكَذا : )َهاَذا ، َهاِذِه ، َهاَذاِن - َأْو َهاَذْيِن - َهاُؤالِء ، َذالَِك( َوَلِكْن لَِكْثَرِة اْستْعَمالَِها 

تِي َأْصُل ِكَتاَبتَِها )َهاَكَذا(. َأْيًضا ُحِذَفْت َألَفاُتَها َتْخِفيًفا. َوِمْثُلَها َكِلَمُة )َهَكَذا( الَّ

َلِـُف ِمْن َوَسطِـِه. ا اْسُم اإلَشاَرِة للُمَثنَّى اْلُمَؤنَِّث )َهاَتاِن - َهاَتيِن( َفا ُتْحَذُف األ َأمَّ

ـِه«،  َْزَرِق فِي ِعَباَرَتـْي : »َواْبـُن َعمِّ َنـَتـْيـِن بِاللَّـْوِن األ َأنتـقُل إَلى اْلَكِلَمَتـْيـِن اْلُمَلوَّ

ُكتَِبْت  األُوَلى  )اْبِن(  َكِلَمُة  َألـْيَسْت  ؟  أالَحُظ  فماذا  َبْينَُهَما.  َوُأقارُن  َزْيٍد«،  ْبِن  »ُأَساَمَة 

بَِهْمـَزتِـَها، َوَكلَمـُة )اْبـٍن( الثَّانِـَيـُة ُحِذَفـْت ِمنَْها اْلَهْمـَزُة ؟ َفِلَماَذا ُحِذَفـْت َهْمـَزُتـها ؟ 
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َها َوَقَعْت َبْيَن اْسَمْيِن َعَلَمْيِن )ُأساَمـَة( َو )َزْيـٍد( ولم تكن أول السطر ؟ َنَعْم.  َـّ َبُب َأن َهِل السَّ

ْطر  ل السَّ ا إَذا َجاَء َبْعـَدَها َعَلٌم، َوَلْم َيْسبِْقها َعَلٌم أو وقعت بين علمين ولكن كتبت َأوَّ َأمَّ

فإنَّها َتْبَقى َعَلى األَْصِل ُدوَن َحْذِف َهْمَزتِـَها، َكَقْولِـَك : »اْبـُن َعبَّاٍس ، واْبـُن ُعَمَر«.

َأستطيُع َأْن أمثَل في ِعبـاراٍت مْن عندي لَِكِلَمـِة )اْبٍن( َمْحُذوَفـَة اْلَهْمـَزِة َبْيَن َعَلَمْيِن؟

َقـِط : ...................................................................................... َوَأْكُتـُبـَها َمَكـاَن النُـّ

ْحَمن ، َلِكنَّ ، َذلَِك،  َلِـُف ِمْن َوَسِط اْلَكِلَمات التَّالِـَيـة : )اإلَلـه ، الرَّ 1 - ُتْحَذُف األ

َهَذا ، َهـِذِه ، َهـَذاِن ، َهـُؤاَلِء ، َهَكذا(.

ْطِر. َل السَّ 2 - ُتْحَذُف َهْمـَزُة )اْبٍن( إَذا َوَقَعْت َبْيَن َعَلَمْيِن وَلْم َتُكْن َأوَّ

أسـتــنــتـــــُج
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تِي َتِلـيـَها : َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة التَّالِـَيـَة، ُثمَّ ُأجيـُب َعِن األَسِئَلـِة الَّ

لِـَمـاَذا ُأِحــبُّ َحـيَّـنَــا

ِذي َأِعيُش فِـيـِه، َوَهـِذِه َشواِرُعُه، اْنُظْر إَلْيها َكْم ِهـَي َنظِيَفـٌة، َفنَْحُن َنْحِرُص  َهَذا َحيُّنـَا الَّ

َأْو  َمْحـِو  ا َعَلى  َتَعـاَونَّ فِيها  ُكتَِب  َوإْن  َشْيًئا،  َنْكُتُب فِيها  اَل  اْلُجُدراُن  َنظاَفتِها، َحتَّى  َعَلى 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف،  َطْمِس َما ُكتَِب. َوَذلَك اْلبِنَاُء اْلَجِميُل ُهَو َمْبنَى َمْدَرَستِنا َمْدَرَسـِة : َعْبِد الرَّ

ـِريَن ُكلَّ َيْوٍم، َوَلِكنَُّهْم ُيـَراُعوَن  َوَهـُؤاَلِء ُهْم َتاِميُذها ُزَماِئـي، َتـَراُهْم َيتَِّجُهوَن إَلْيَها ُمَبكِّ

واِرَع إالَّ ِمـْن َأَماِكـِن اْلُعـُبوِر. َْرِصَفِة، وإالَّ َيْعُبـُروا الشَّ َأالَّ َيِسيــُروا إال َعَلى األ

1 ـ َكْيَف َنْجَعـُل َأْحيـاَءَنا َنظيَفـًة ؟

ابِـَقـِة َما َيـْأتِـي : 2 ـ َأْسَتْخـِرُج ِمَن اْلِقْطَعـِة السَّ

َلـُف ِمْن َوَسطِـَها.        أ   ـ ُكلَّ َكِلَمـٍة ُحِذَفـِت األ

لِـَها.       ب ـ َكِلَمـًة ُحِذَفـت اْلَهْمـَزُة ِمْن َأوَّ

      ج ـ َكِلَمـًة ِزيـَدْت فِيَها َألِـٌف.

الـتَّـْدِريـبــاُت

) ُل )َشَفِهـيٌّ َوَّ التَّـْدِريُب األ
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لَِها : َلُِف ِمْن َوَسطِـَها َأِو اْلَهْمَزُة ِمْن َأوَّ تي ُحِذَفِت األ ُد ِمْن ِخاِل استماعي اْلَكلَماِت الَّ ُأحدِّ

ُه َتَعاَلى : ﴿                                                                          ﴾ سورة البقرة اآلية 163. 1 ـ َقاَل اللَّ

2 ـ وَقاَل ُسْبَحاَنُه :  ﴿                                           ﴾ سورة البقرة اآلية 2.

3 ـ وَقاَل ُسْبحاَنُه : ﴿                                                    ﴾ سورة الرحمن اآلية 43.

اِس َذا الوْجهْيِن، الـِذي َيْأتـي َهـُؤالِء بَِوْجـٍه  4ـ  َقـاَل َرُسـوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : َتِجُدوَن َشـرَّ النَـّ

َوَهـُؤالِء بَِوْجـٍه«)1(.

ـاٍم  نِي َأنَّ ِعنِْدي ِمْثَل ُأُحٍد َهَذا َذَهًبا تـَْمضي َعَليَّ َثاَثـُة أيَّ 5ـ  َقاَل َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : »ما َيُسرُّ

َوِعنْـِدي ِمنْــُه ِدينَاٌر - إال َشـْيٌء أْرُصُدُه لَِدْيـٍن - إالَ َأْن أُقوَل بِـِه فِي ِعَباد اللَّه َهَكَذا، 

َوَهَكَذا، َوَهَكَذا« َعْن َيِميـنِـِه َوَعْن ِشَمالِـِه وِمْن َخْلِفـِه)2(.

ُه َعنُْهما - قاَل : قاَل َرُسـوُل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُيِقيَمنَّ  6ـ  َعـْن َعْبـِد اللـِه ْبـن ُعَمَر - َرِضَي اللَّ

حوا«، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر  ُعوا وَتَفسَّ َأَحُدُكْم َرُجا مْن َمْجِلسِه ُثمَّ َيْجِلُس فِيـه، وَلِكْن َتوسَّ

إَذا َقاَم َلـُه َرُجٌل ِمْن َمْجِلِسـِه َلْم َيْجِلْس فِيـِه)3(.

)1( رياض الصاحلني ، ص : )586(.
)2( املرجع السابق ، ص : )225(.

)3( متفق عليه، رياض الصاحلني، ص : )359(.

) التَّـْدِريُب الثَّانِـي )اْستَِماِعيٌّ
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نَـا. ي  -  َلِكنَـّ َك  -  َلِكنِـّ ُهَما  -  َلِكنَـّ ُهْم  -  َلِكنَـّ ُه  -  َلِكنَـّ 1 ـ َلِكنَّ  -  َلِكنَـّ

2 ـ َذلِـَك  -  لَذلِـَك  -  َكَذلِـَك  -  بَِذلِـَك.

3 ـ إَلـٌه  -  اإلَلـُه  -  َعْبُد اإلَلـِه  -  إَلُهـنَـا  -  إَلِهـي  -  إَلـُهُكْم.

4 ـ َهـُؤالِء  -  َأَهـُؤالِء.

5 ـ َهَكـَذا  -  َأَهَكـَذا.

6 ـ َهـَذا  -  َهـِذِه  -  َهـَذاِن  -  َهـَذْيـِن  -  َهـاَتـاِن  -  َهـاَتيـِن.

ْحَمـِن ْبُن َخْلـُدوِن. 7 ـ اِْبـُن َماِجـٍد  -  َعْبُد الرَّ

ِل : ْطـِر األَوَّ ُأْكِمـُل اْلَفـَراَغ فِي اْلُجَمـِل التَّالِـَيـِة َعَلى ِمَثـاِل السَّ

1 ـ َنَجـَح َهـَذا التِّْلميـُذ، َواْسَتَحـقَّ َذلِـَك الثَّـنَـاَء.

2 ـ َنَجَحْت .................  التِّـْلِميَذُة، َو .................  َذلَِك الثَّـنَاَء.

ا َذلِـَك الثَّـنَاَء. 3 ـ َنَجَح .................  التِّـْلِميَذاِن، َواْسَتَحقَّ

4 ـ َنَجَحْت .................  التِّـْلِميَذَتاِن، َو .................  َذلِـَك الثَّـنَاَء.

5 ـ َنَجَح .................  التَّـَاِميـُذ، َو .................  َذلِـَك الثَّـنَاَء.

) التَّـْدِريُب الثَّالُِث )َسبُّوِريٌّ

) ابِـُع )َفْصلِـيٌّ التَّـْدِريُب الرَّ
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ِل : ْطـِر األَوَّ ُ اْلَفـَراَغـاِت التَّالِـَيـَة بَِكِلَمـِة )اْبٍن( َعَلى ِمَثـاِل السَّ َأمأل

َعْبُد اْلَملك ................  َمْرَواَن
ُعْقَبـُة..........................  َنافِـٍع
َجابِـُر ........................  َحيَّاَن

َعبَّـاُس .....................  فِْرناس

اْبـُن ِزَيــاٍد َطــاِرُق ْبـُن ِزَيــاٍد

...................  َمْرَواَن

...................  َنافٍِع

..................  َحيَّاَن

..................  فِْرناس

) أ (
ا َيأتِـي فـي َمَكـانِـَها اْلُمـنَاِسـِب : َأضُع ُكـلَّ َكِلَمـٍة ِممَّ

َلِكـنَّ - َهـَذاِن - َهـُؤالَِء - َذلِـَك - إلـََه

ـٌد َرُسـوُل اللَّـه. ُه ُمَحمَّ 1 ـ فِي َراَيـتِـنَا َشَهـاَدُة : الَ ................. إالَّ اللَّ

2 ـ ................. إْخَوانِـي.

ـوِق، و ................. َلْم َيُكْن َمِعـي ُنـُقوٌد. 3 ـ َذَهْبُت إَلى ................. السُّ

4 ـ ................. ِكـَتـاَبـاِن َجـِديـَداِن.

) امُس )َفْصلِـيٌّ التَّـْدِريُب الخَّ

) اِدُس )َمنِْزلِـيٌّ التَّـْدِريُب السَّ
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) ب (
َلِـُف  تِي ُتْحَذُف األ ُ اْلَفراغاِت فِـي اْلُجَمِل التَّالَيـِة بَِكِلَمـٍة ُمناسَبـٍة ِمَن اْلَكلَماِت الَّ َأمأل

ِمْن َوَسطِـَها :

1 ـ  َهَذا َأُخـوَك، و ................... ُأْخُتـَك.

ـَك َو ................... ال َتَتأّخـَْر. 2 ـ  اِْذَهْب إَلى ِزَيـاَرِة َعمِّ

ـَتـْيِن، َو ................... الِكَتاَبـْيـِن. 3 ـ  َقـَرْأُت َهاَتْيِن اْلَمَجلَّ

 ................... َولِـ  ِمنَْها؛  َوَيْسَتِعيُروَن  اْلَمْكَتـَبـَة  َيـْرَتاُدوَن  التَّـَاِميُذ   ................... ـ    4

َيُفـوُزوَن فِي اْلُمَساَبَقاِت الثَّـَقافِـيَّـِة.

ُ اْلَفـَراَغـاِت فِي اْلِقْطَعـِة التَّـالِـَيـِة بَِكِلَمـِة )اْبـٍن( : َأمـأل

اِشــَدُة اْلــِخـَاَفــُة الـرَّ

ْت ِخاَفُتُه َعاَمْيِن َوَثَاَثَة  ُه َعنُْه - َواْسَتَمرَّ يِق - َرِضَي اللَّ دِّ َبَدَأِت اْلِخاَفُة بَِأبِي َبْكٍر الصِّ

ُه َعنُْه - َوكاَنْت ِخاَفُتُه َعْشَر  َأْشُهٍر، َوَتَاُه َبْعَد َوَفاتِـِه ُعَمُر ............... اْلَخطَّاِب - َرِضَي اللَّ

ُعْثماُن  َبْعَدُه  ْوَلِة  الدَّ ُأُموَر  َولَِي  اْلَخطَّاِب،   ............... َي  ُتُوفِّ ا  َوَلمَّ َأْشُهٍر،  َوِستَّـَة  َسنََواٍت 

ُة ِخاَفتِـِه اْثنَـَتْي َعَشَرَة َسنًَة، َوَتَولَّى اْلِخاَفَة  ُه َعنُْه - َوكاَنْت ُمدَّ اَن - َرِضَي اللَّ ............... َعفَّ

ُه َعنُْه - ............... َعمِّ َرُسوِل  اَن َعليُّ ............... َأبِي َطالٍِب - َرِضَي اللَّ َبْعَد ............... َعفَّ

ْت ِخاَفـُتـُه َخْمَس َسنََواٍت. اللَّه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  َوِصْهُرُه، َواْسَتَمرَّ

) ابِـُع )َمنِْزلِـيٌّ التَّـْدِريُب السَّ
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َرْحـَمــُة األُمِّ
ُه َعنُْه - أنَّـُه َسِمَع َرُسوَل  ْوِسيِّ - َرِضَي اللَّ ْحَمِن ْبِن َصْخٍر الدَّ َعْن َأبِي ُهَرْيـَرَة َعْبِد الرَّ

ْئُب َفَذَهَب بِاْبِن إْحداُهَما،  اللَّه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َيُقوُل : »َكاَنِت اْمـَرأَتـاِن َمعُهَما اْبناُهما، َجاَء الذِّ

َما َذَهَب بِاْبنِِك، َفَتَحاَكَمتا إَلى  َفَقاَلْت لَِصاِحَبـتَِها : إنََّما ذَهَب بِاْبنِـِك، َوَقالِت األُْخَرى : إنَّ

َداُوَد ـ عليه السام ـ ، َفَقَضى بِـِه لْلُكْبَرى، َفَخَرَجَتا على ُسَلْيماَن ْبِن داوَد ـ عليه السام ـ ، 

ُه،  ْغرى : ال َتْفَعْل، َرِحَمَك اللَّ ُه َبْينَُهَما، َفَقالِت الصُّ كيِن َأُشقُّ فأخبرَتاُه، فقاَل : اْئُتوني بِالسِّ

ْغـَرى«)1(. ُهَو اْبنَُها. َفَقَضى بِـِه للصُّ

)1( رياض الصاحلني ، ص : 692.

َنـْهـَضــةٌّ ِطـبِّـيَّــٌة
ُزْرُت َصِديًقا لِي فِي َأَحِد ُمْسَتْشَفَياِت بِاِدي، َفَرَأْيُت َنْهَضًة طِبِّـيَّـًة في َذلَِك اْلُمْسَتْشَفى 

َمـِة،  اْلُمَتـَقدِّ الطِّـبِّـيَّـِة  َواألَْجِهَزِة  ِضيَن،  واْلُمَمرِّ األَطبَّاِء  ِمَن  َيْلـَزُم  َما  بَِجِميِع  ِز  اْلُمَجهَّ

نِـي َأنَّ َصِديِقي َبـَدَأ َيَتَماَثُل بَِحْمِد اللِه، َوَسِعْدُت بَِما َيْلَقاُه  َوَوَساِئِل َراَحـِة اْلَمْرِضى. َوَسرَّ

َضاِن َيْعَتنَِياِن بِـِه،  ِمَن اْلِعنَـاَيـِة الطِّـبِّـيَّـِة، َفَهَذا َطبِيٌب ُمْخَتصٌّ ُيْشِرُف َعَلْيـِه، َوَهَذاِن ُمَمرِّ

اٌل ُينَظِّـُفوَن ُغـَرَف اْلُمْسَتْشَفى َوَأْرِوَقـَته. َوَهُؤالِء ُعمَّ

ِر بَِاِدي. ْدِر؛ لَِساَمِة َصِديِقي َوَتَطـوُّ َوهَكَذا َخَرْجُت ِمْن َذلَك اْلُمْسَتْشَفى ُمنَْشِرَح الصَّ

) التَّـْدِريُب الثَّاِمـُن )إِْماَلئِـيٌّ

) التَّـْدِريُب التَّـاِسـُع )إِْماَلئِـيٌّ
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) أ (
َهَذا  ِخَاَل  والتلميَذات  التَّـَاِميُذ  فِيَها  ُيْخطُِئ  َقـْد  تِي  الَّ اإلِْمَاِئـيَّـِة  األَْخَطاِء  َبْعُض 

اْلَفْصِل)2(.

)1( يضع المعلم والمعلمة في هذا الدرس خطة مناسبة لمستوى التاميذ والتلميذات وطبيعة أخطائهم الشائعة، مستعينان 
بالجدولين )أ( و)ب(. انظر كتاب المعلم والمعلمة لمزيد من التفصيل والتوضيح.

)2( أستفيد في هذا الموضوع من دراستي : )األخطاء الشائعة في الهجاء واإلماء بين تاميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية 
بمنطقة الرياض التعليمية( و)التخلف اإلمائي(.

َصـَواُبــُهِمَثاُل اْلَخَطـأَِنــْوُع اْلـَخـَطــأِاْلـَمـَهــاَرُة

ِكَتاَبـُة اْلَحـْرِف

ِك. اْلُمَتَحـرِّ

اْلـُمـُدوُد

الـتَّـاُء اْلَمْرُبـوَطـُة

إْشَبـاُع اْلَحَرَكـِة بِِزَيـاَدِة

َحـْرٍف ِمـْن ِجنِْسَهـا.

. َحـْذُف َحـْرِف اْلَمـدِّ

كَتاَبـُة التـاء اْلَمْرُبـوَطـِة َتـاًء

َمـْفـُتـوَحـًة

أو كتـاَبُتهـا هــاًء.

َلـُهـو

َيـُقـوُلـو

إَلْيِهـي

َسـَفـَر

َفـَرَشـٌة

َحـَيـاٌت

َمــْدَرَســٌه

َلـــُه

َيـُقـوُل

إَلـْيـِه

َسـاَفـَر

َفـراَشـٌة

َحـَيـاٌة

َمـْدَرَسـٌة

ائَِعـِة)1( ـِة الشَّ ـُة األَْخطـاِء اإلْمـَائيَّ اِدُس : ُمعـاجَلَ ْرُس  الـسَّ الـدَّ

51



َكَتـاَبـُة اْلَهـاِء فِـي

آِخـِر اْلَكِلَمـِة.

التَّنْـِويـُن

ْمِسيَِّة )َاْل( الشَّ

َرْسـُم اْلَحـْرِف

بُِصوَرٍة َصِحيَحٍة

ِكتاَبُتها َتـاًء َمْربوَطـًة بِـَوْضِع

َقـِط َفـْوَقـها. النُـّ

ِكَتـاَبـُة التَّـنْـِوين نـوًنا.

َتـْرُك َألِـِف َتنِْويـِن اْلَفْتِح.

ِزياَدُة َألِِف التَّنِْويِن فِي َغْيِر َمْوِضِعها.

ْمِسيَِّة. َحْذُف )ال( الشَّ

اد. اِد أِو الضَّ إْسَقاُط سنِّ الصَّ

ِزَيـاَدُة ِسـنٍّ فِي اْلَكِلَمـِة.

يِن إْسَقـاُط ِسنٍّ ِمـَن السِّ

ـيِن. َأو الشِّ

َبْيَتـُة

َكبيـُرن

َعـَدًد

َسمـاًءا

َمـاُء اسَّ

َبْيَتـُه

َكبيـٌر

َعـَدًدا

َسمـاًء

َمـاء السَّ

ـَاُة الصَّ

ِميُر الضَّ

ُمْسِلـم

َشـْيٌء

َطالِـٌب

َظــْرٌف

َسِعيـٌد

شـريـٌف

َصـَواُبــُهِمَثاُل اْلَخَطـأَِنــْوُع اْلـَخـَطــأِاْلـَمـَهــاَرُة
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ُدُخوُل ُحـُروِف

اْلَعْطِف َأِو اْلَجرِّ

ْمِسيَّـِة  َعَلى )َاْل(الشَّ

ـِة. َأِو اْلَقَمِريَّ

التَّْمييُز َبْيَن اْلَياِء

َلِـِف اْلُمَتَطرَفة َواأل

التي َعَلى ُصوَرة اْلَياِء.

اِد التَّْمِييـُز َبْيَن الضَّ

َوالظَّـاِء.

َهْمـَزُة اْلَوْصـِل

َهْمـَزُة اْلَقْطـِع

َواُو )َعْمٍرو(

ـِة. إْسَقاُط َألِِف )َاْل( اْلَقَمِريَّ

َها. ْمسيَّة ُكلِّ إْسَقاُط )َاْل( الشَّ

ِزَياَدُة َألٍِف َبْيَن )َاْل( َواْلَحْرِف

ِذي َقْبَلها. الَّ

فِة. َتـْرُك َتنِْقيِط اْلياِء اْلُمَتَطـرِّ

تِي َلِـِف الَّ َتنِْقيـُط األ

َعَلى ُصـوَرِة اْلـَيـاِء.

اِد َظـاًء. كَتاَبـُة الضَّ

إْسَقـاُط َهْمـَزِة اْلَوْصـِل.

ِكَتـاَبـُتَهـا َهْمـَزَة َقْطـٍع.

ِكَتاَبـُة َهْمـَزِة اْلَقْطِع َوْصًا.

كَتاَبـُة )َعْمـٍرو( ُدوَن اْلـَواِو

اِئـَدِة. الـزَّ

َفْلِعْلـُم

َجـُر َفشَّ

َفـااْلِعْلـُم - 

َجـِر بِـاالشَّ

اْلَقـاِضى

إَلي - َفـَتي

الظَّـُروَرُة

َيـْعـِرُظ

َوْسَتَفـاَد

إْقــَرْأ

َاْحَمـُد

َعـْمـٌر

َفـاْلِعْلُم

َجُر َفـالشَّ

َفـاْلِعْلُم - 

َجِر بِالشَّ

اْلَقـاِضي

إَلى - َفـَتى

ُروَرُة الضَّ

َيـْعـِرُض

َواْسَتَفـاَد

اِْقــَرْأ

َأْحَمُد

َعْمـٌرو

َصـَواُبــُهِمَثاُل اْلَخَطـأَِنــْوُع اْلـَخـَطــأِاْلـَمـَهــاَرُة
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َألُِف َواِو اْلَجَماَعـِة

ِكَتاَبـُة َكِلَمة )اْبن(.

كَتاَبـُة اْلَكِلَماِت

)َلِكـنَّ - َذلِـَك -

َهـَذا - َهـُؤالِء(.

َطـُة اْلَهْمَزُة اْلُمَتَوسِّ

َفـُة اْلَهْمـَزُة اْلُمَتَطـرِّ

َلِِف َبْعَد َواِو اْلَجَماَعِة. َتْرُك ِزَياَدة األ

ِزَيـاَدُة َألِـِف َواِو اْلَجَماَعـِة فِي

َغْيـِر َمْوِضِعهـا.

إْثَباُت َهْمَزِة )اْبِن( َبْيَن َعَلَمْيِن.

َحـْذُف َهْمـَزِة )اْبـٍن(

فِي َغْيـِر موِضـع َحْذفَِهـا.

َلِـِف فِي َوَسـِط إْثَبـاُت األ

تْلَك اْلَكِلَمـاِت.

ِكَتاَبُتَهـا فِي َغْيـِر ُصوَرتِهـا

حيحــِة. الـصَّ

ِكتاَبُتهـا في َغْيـِر ُصوَرتِهـا

حيحـِة. الـصَّ

َكـَتـُبــو

ُمَعلُِّموا اْلَمْدَرَسِة

ُه َيْدُعوا َأْحَمُد َربَّ

ِه ُد اْبُن َعْبِداللِّ ُمَحمَّ

ِه َجاَء ْبُن َعْبِد اللَّ

الَِكــنَّ

َذالِـَك

َهــاَذا

َهـاُؤالِء

ُيَأدِّي - َتَفاَأَل -

َمْسَئَلـٌة

َشـْي

َشـاطِـىٌء

َكـَتـُبــوا

ُمَعلُِّمو اْلَمْدَرَسِة

ُه َيْدُعو َأْحَمُد َربَّ

ِه ُد ْبُن َعْبِداللَّ ُمَحمَّ

ِه َجاَء اْبُن َعْبِد اللَّ

َلِكـنَّ

َذلِـَك

َهــَذا

َهـُؤالِء

ُيَؤدِّي - َتَفاَءَل 

- َمْسـَأَلـٌة

َشــيٌء

َشـاطِـٌئ

َصـَواُبــُهِمَثاُل اْلَخَطـأَِنــْوُع اْلـَخـَطــأِاْلـَمـَهــاَرُة
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) ب (

ُأسجـُل األَْخَطـاَء اإلْمـَائـيَّـَة فِي اْلَجـْدَوِل الَتالِـي :

)1( يسجل التلميذ والتلميذة أخطاءمها اإلمائية التي يقعان فيها يف كراستهام من أول الفصل الدراس.

ــَواُب          اْلـَخَطــُأاْلـَمهـاَرُة اإلْمـَائِـّيـُة          الـصَّ

ــُة )1( األَْخـَطـاُء الَفـْرِديَّ
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ــَواُب          اْلـَخَطــُأاْلـَمهـاَرُة اإلْمـَائِـّيـُة          الـصَّ
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ـتِـي َتـِلـيها : َأقـرُأ اْلِقْطَعـَة التَّالَيـَة، ُثـمَّ ُأجيُب َعـِن األَْسِئـَلـِة الَّ

ِفـي َمـْعـِرِض اْلـِكـَتـاِب

اْلِكتاِب،  ْحَمِن لُِمصاَحَبـتِـِه فِي زياَرٍة لَِمْعِرِض  َوَعْبَد الرَّ اْبنَْيه َعْمًرا  َأبـُو َعْمٍرو  َدَعا 

وَن َهذا اْلَمْعِرَض، َواْزداُدوا َدْهَشًة  ِذيَن َيـُؤمُّ اِئـريَن الَّ َوعنَْدما َوَصُلوا ُفوِجُئوا بَِكْثـَرة الزَّ

ُهَو  َجَذَبُهْم  َما  َأْكـَثـَر  َوَلِكنَّ  َعها،  َوَتـنَـوُّ َوَوْفـَرَتها  اْلَمْعـُروَضَة،  اْلُكُتَب  ِحينَما َشاَهُدوا 

َرُة. َأْجنَِحُة اْلَبـَراِمِج اْلَحاُسوبِيَّـة، َوَجناُح اْلِكَتاِب اْلَمْسُموِع، َوَقَصُص األَْطَفاِل اْلُمَصوَّ

َوَبْعَدَما اْسَتْمَتَع اْلَجِميُع بِاْلَمْعـُروضاِت، َواْشَتـَرْوا َما َرِغُبوا فِيِه َرَجُعوا َمْسُروِريَن. َوفي 

ًة ُأْخَرى. َبِيـِه : َرَجاًء َيا َأبِي َدْعنا َنـُزْر َهذا اْلَمْعِرَض َمـرَّ ْحَمِن أل الطَِّريِق َقاَل َعْبُد الرَّ

ُل َوَّ الـتَّـْدِريــُب األ
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اْلُمنـاَقـَشـُة :

ًة ُأْخـَرى ؟ ْحَمِن ِمْن َأبِـيـِه ِزَيـاَرَة اْلَمْعـِرِض َمـرَّ 1 ـ لَِم َطَلَب َعْبُد الرَّ

2 ـ لَِماَذا َنْقـَرُأ اْلُكـُتـَب ؟

3 ـ َأْسَتْخـِرُج مَن اْلِقْطَعـِة َما َيِلـي :

َلِـُف ِمْن َوَسطِـَها. أ ـ َثـَاَث َكِلَماٍت ُحِذَفِت األ

َلِـُف َبْعـَد َواِو اْلَجماَعـِة. ب ـ َثـَاَث َكِلَماٍت ِزيَدْت فِيَها األ

ج ـ َثـَاَث َكِلَماٍت َهَمـَزاُتها َهَمَزاُت َوْصٍل.

د ـ َثـَاَث َكِلَماٍت َهَمـَزاُتَها َهَمَزاُت َقْطـٍع.

َنـًة َتنْـِويَن َفـْتٍح فِيَها َألِـٌف َمَع التَّـنِْويـِن. هـ ـ َكِلَمـًة ُمنَـوَّ

َنـَتـْيِن َتنِْويَن َفْتٍح َلْم ُتـَزْد فِيِهما َألٌِف َمَع التَّـنِْويِن. و ـ َكِلمَتـْيـِن ُمنَوَّ

ز ـ َكِلَمـًة فِي آِخـرَها َواٌو زاِئـَدٌة.

ح ـ َكِلَمـًة تبدأ بـ )َاْل( َدَخَلْت َعَلْيَها الَبـاُء.

َطُة فِي ِكْلَتْيِهما َمْضُموَمـٌة َفِلَماَذا  وَن( اْلَهْمَزُة اْلُمَتـَوسِّ 4 ـ اْلَكِلَمَتـاِن )ُفوِجُئوا - َيـُؤمُّ

ُكتَِبْت فِي األُوَلى َعَلى اْلَيـاِء وفِـي الثَّانِـَيـِة َعَلى اْلـَواِو ؟
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َأكـتُب ُجَمًا ِمـْن إنشائـي َتْحـَتـِوي َعَلـى :

1 ـ َكِلَمـِة )اْبـٍن( َبْيَن َعَلَمْيِن.

ـِر. 2 ـ اْسم إشـاَرٍة لْلُمَثـنَّى اْلُمـَذكَّ

َْمـِر ِمْن )َجَلَس ، اِْنـَتـَظـَر ، اِْسَتـْقـَبـَل(. 3 ـ فِْعـِل األ

4 ـ َكِلَمـٍة بَِها َحـْرٌف َزاِئـٌد فِي اْلِكـتاَبـِة.

ُعـَمـُر ْبـُن َعـْبـِد اْلَعـِزيـِز

اِم فِي َزَمِن اْلَخِليَفِة ُعَمَر ْبن َعْبد اْلَعِزيِز، َفَسَألَْت َعْن  َجاَءِت اِْمرأٌة ِمْن ِمْصَر إَلى الشَّ

ٍع بِـثِـَياٍب َعتِيَقٍة،  ا َبَلَغْتها َوَجَدِت اْمَرأًة َعَلى بَِساٍط ُمـَرقَّ وَها َعَلى َداِرِه. َفَلمَّ َقْصِرِه، فـََدلُّ

اِر. َوَدِهَشِت اْلَمْرأُة عنَْدَما َعِلَمْت َأنَّ اْلَمْرَأَة  َوَرُجـًا َيـَداُه فِي الطِّيِن ُيْصِلُح ِجـَداًرا فِي الدَّ

اْلَقاِعَدَة َعَلى اْلبَِساِط ِهَي َفاطَِمُة بِنُْت َعْبِد اْلَمِلِك، َواْرَتاَعْت ِمنَْها َوَتَهيَّـَبْتها، َوَلِكنَّ َفاطَِمَة 

اِئـَرُة : َأال َتَتَستَِّريَن ِمْن َهَذا الطَّـيَّاِن،  َّْت إَلْيَها. ُثمَّ َقاَلِت الزَّ َبْت بَِها َوآَنَسْتَها، َحتَّى اْطَمَأن َرحَّ

َفاْبَتَسَمْت َفاطَِمُة، َوَقاَلْت : َهَذا الطَّـيَّاُن ُهَو َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن)2(.

ب املعلم واملعلمة التاميذ والتلميذات عىل كتابة عامات الرتقيم. )1( ُيَدرِّ
)2( تعلم اإلماء وتعليمه ، ص : 105 )بترصف(.

)1() التَّـْدِريُب الثَّالُِث )إِْماَلئِـيٌّ

الـتَّـْدِريُب الـثَّـانِــي
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)1( املفرد العلم، ص : 236 )بترصف(.

اأَلْخــَاُق اْلـَفـاِضـَلــُة

َوَصَف َأميُر اْلُمْؤِمنيَن ُمَعاِوَيـُة ْبُن َأبِي ُسْفَياَن َعْبَد اْلَملك ْبَن َمـْرَواَن لَعْمِرو ْبِن اْلَعاِص 

َأْرَبَعٍة، وَتَرَك  بَِأْخاٍق  َأَخَذ   ! اْلَفَتى  َهَذا  ُمـُروَءَة  َأْكـَرَم  َما   : َفَقاَل  َعنُْهْم -  اللُه  َرِضَي   -

َث، َوبَِأْحَسِن  َأْخَاًقا َأْرَبَعـًة : َأَخَذ بَِأْحَسِن اْلبِْشـِر إَذا َلِقـَي، َوبَِأْحَسِن اْلَحِديِث إَذا َحـدَّ

ُُمـوِر إَذا ُعوِهَد، َوَتـَرَك َمُشوَرَة َمْن الَ َيـثُِق بَِعْقِلـِه، َوَتَرَك  َث، َوبِـَأْيَسِر األ االْستَِماِع إَذا ُحدِّ

ُمَجاَلَسَة َمْن الَ َيْجَتِمُع َمَعُه فِي ِديـٍن، َوَتـَرَك ُمَخاَلَطـَة لَِئاِم النَّاِس، َوَتـَرَك ِمَن اْلَكَاِم ُكـلَّ 

َمـا ُيْعَتـَذُر ِمنْـُه)1(.

تِي َأَخَذ بِـَها َعْبُد اْلَمِلـِك ْبُن َمـْرَواَن ؟ َْرَبَعـُة اْلَفاِضَلـُة الَّ 1 ـ َمـا األَْخاُق األ

َبها ؟ تِـي َتَجنَـّ يِّـَئـُة الَّ َْرَبَعـُة السَّ 2 ـ َما األَْخـاُق األ

َقِط : ابَِقـِة َمـا َيْأتِـي، َوأْكُتـُبه َمَكـاَن النُـّ 3 ـ َأْسَتْخـِرُج ِمَن اْلِقْطَعـِة السَّ

لِـَها : ................................................. .  أ  ـ َكِلَمـًة ُحِذَفـِت اْلَهْمَزُة ِمْن َأوَّ

َلِـُف ِمْن َوَسطِـَها : ........................................... . ب ـ َكِلَمـًة ُحِذَفـِت األ

ج ـ َكِلَمـًة ِزيـَدِت اْلـَواُو فِي آِخـِرَها : .................................................. .

 د ـ َكِلَمـًة َتنَْتـِهـي بِـَألِـٍف َعَلى ُصوَرِة اْلَيـاِء : ...................................... .

ابِـُع الـتَّـْدِريُب الـرَّ
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ْطـِر فِـي َكِلَمـِة )ُمـُروَءٍة( ؟ 4 ـ لَِمـاَذا ُكتِـَبِت اْلَهْمـَزُة َعَلى السَّ

5 ـ ُأبيِّـُن َنـْوَع اْلَجْمِع فِـي َكِلَمَتـي )اْلُمْؤِمنِيَن - لَِئام( ، ُثمَّ َأْكـُتُب ُمْفـَرَد ُكـلٍّ منُْهما 

َقِط : ................................   ،   ................................ . َمَكـاَن النُـّ

6ـ َأستخـرُج ِمـَن اْلِقْطَعـِة َخْمَسـَة َأْسَماٍء َهَمـَزاُتَهـا َهَمـَزاُت َقْطـٍع، وَأْكـُتـُبها َمَكاَن 

َقِط : .................       .................       .................      .................        ................. النُـّ

ِل : ْطـِر األَوَّ ُ اْلَفـَراَغاِت فِي اْلَجـْدَوِل التَّالِـي َعَلى ِمَثـاِل السَّ َأمأل

َبـــَدَأ
َقــــَرَأ
َمـــأَل
َأْنـَشـَأ
اِْبـَتـَدَأ

ُبـِدَئـــْتَبــَدُؤوا

ـامـُس الـتَّـْدِريـُب اْلخَّ

61



اْلَكِلَمـاُت اْلُمَتَقـاطَعـُة :
ُفُـقـيَّـُة : أ - اْلَكلَمـاُت األ

1 - ُمـَؤنَُّث )َهَذان(.  4 - ِضدُّ )َتَشاُؤم(

7 - اْسُم َمْوُصوٍل للُمَثـنَّى.

8 - َجْمُع َكلَمة ُعـْذٍر.

9 - مـادٌة قاتَلـٌة.

11 - ِضدُّ )فارٍغ(.    12 - ُمَؤنَُّث )أخ(.

.      14 - ضدُّ )َبْرٍد(. 13 - َحـْرُف َجرٍّ

. 15 - إْعَراُب االْسِم اْلَمْسُبوق بَحْرِف َجرٍّ

17 - عامٌة ُتوَضُع َبْيَن اْلُجَمِل.

18 - َينَْقِسُم إَلى مَضارٍع وأْمٍر وَماٍض.

ـُة : ب - اْلَكلَمـاُت اْلَعُمـوديَّ
ِغيُر.       3 - َنْوٌع ِمَن اْلَخطِّ َيَتَميَُّز باْلُوُضوِح وُتْطَبُع  1 - اْسُم إَشارٍة لْلَجْمِع.       2 - النَّْمُل الصَّ

به اْلُكُتُب.      5 - إْعَراُب َكِلَمِة )اْلُمْؤِمنُون( في »َفاَز اْلُمْؤمنُوَن«.       6 - اْسٌم َمْوُصوٍل لْلَجْمِع.

)ُأَسٍر(. ُمْفَرُد   - اْلَكِلَمِة.         12  آِخِر  فِي  اْلَهْمَزِة  اْسُم   - اْلَوالِدْيِن.        10  َأحُد   -  8

15 - َبَلٌد َعَربِي َيْجِري فِيِه َأْطَوُل َنَهر في اْلَعاَلِم.         16 - بَِمْعنَى )َعُظَم(.

3 2 1
6 5 4

10 9
12

16 15
17

18

7
8

13
14

11

ـاِدُس الـتَّـْدِريـُب السَّ
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َوَصـاَيــا َوِحـَكــٌم
َعـِن اْبـِن َعبَّاٍس - َرِضـَي اللَّـُه َعنُْهَما - َقـاَل : ُكـنُْت َخْلَف النَّبِـيِّ - ملسو هيلع هللا ىلص - َيْوًما، 

َه َتِجْدُه ُتَجاَهَك،  َه َيْحَفْظَك، اْحَفِظ اللَّ َفـَقاَل : »َيا ُغاُم، إنِّـي ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت : اْحَفِظ اللَّ

ـَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن  ُمَّ َه، َوإَذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعـْن بِاللَّـِه، َواْعَلْم َأنَّ األ إَذا َسَأْلَت َفاْسأِل اللَّ

ُه َلَك، َوإِن اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضُروَك بَِشْيٍء  َينَْفُعوَك بَِشْيٍء َلْم َينَْفُعوَك إالَّ بَِشْيٍء َقْد َكَتـَبُه اللَّ

ُحـُف«)1(. ِت الصُّ َْقـَاُم َوَجفَّ ُه َعَلْيَك، ُرفَِعِت األ َلْم َيُضُروَك إال بَِشْيٍء َقْد َكَتـَبُه اللَّ

)1( رواه الرتمذي، انظر الوايف يف رشح األربعني النووية ص : 121.

) ابِـُع )إِْماَلئِـيٌّ التَّـْدِريُب السَّ

الـتَّـْدِريُب الـثَّـاِمـُن

ــيَّــــــــــاُروَن الـطَّ

َيُقوُدوَنها فِي  تِي  الَّ اِئَراُت  َوَهِذِه الطَّ  ، تِـْلَفاِزيٍّ َبْرَناَمٍج  َمْرَأى الطَّـيَّاِريَن فِي  َأْعَجَبنِـي 

َكْيَف   : والِـِدي  َفَسَأْلُت  َيْرَتُدوَنها،  تِـي  الَّ ـُة  اْلَعْسَكِريَّ َْلبَِسـُة  األ َوَهـِذِه  َماِء،  السَّ َأْجَواِء 
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ُأْصبُِح َطـيَّاًرا ؟ َفَقاَل َأبِـي : إنَّ َهُؤالِء الطَّـيَّاِريَن َكاُنوا َتـَاِميَذ ِمْثَلَك َوِمْثَل ُزَماِئـَك فِي 

َك، َدَرُسوا فِي اْلَمـَداِرِس ُثمَّ فِي ُكلِّـيَّات الطَّـَيـَراِن فِي بِاِدَنا، َوَلِكنَُّهم َكاُنوا َتاِميَذ  َصفِّ

ُمْجَتِهِديَن، ُمْخِلِصيَن لِِدينِِهْم، ُمِحبِّيَن لَِوَطنِِهْم؛ َولَِذلَك َينَْبِغي َأْن َتْجَتِهَد فِي ُدُروِسَك إْن 

َأَرْدَت َأْن ُتْصبَِح َطـيَّـاًرا ِمْثَل َهـُؤالِء.

1 ـ َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُتْصبَِح َطـيَّاًرا ؟

َقِط : ابَِقـِة ما َيِلـي ، وَأْكُتـُبـُه َمَكاَن النُـّ 2ـَأْسَتْخـِرُج ِمَن اْلِقْطَعـِة السَّ

 أ  ـ َكِلَمًة َمْخُتوَمـًة بَِألِـٍف َعَلى َشْكِل اْلَيـاِء : ................................................... .

ـٍر َسالِـًما : ............................................................................... . ب ـ َجْمَع ُمَذكَّ

ج ـ َجْمَع ُمـَؤنٍَّث َسالِـًما : ............................................................................... .

 د ـ َكِلَمَتـْيِن ِزيَدْت فِيِهَما َألِـٌف َبْعَد َواِو اْلَجَماَعـِة : .................  ،  ................. .

هـ ـ اِْسًما َهْمَزُتـُه َهمـَْزُة َقْطٍع : ....................................................................... .

و ـ اِْسًما َهْمَزُتـُه َهْمـَزُة َوْصٍل : ....................................................................... .

ْطـِر : ..................................... . َفُة َعَلى السَّ ز ـ َكِلَمًة ُكتَِبْت فِيَها اْلَهْمـَزُة الُمَتَطـرِّ

َلِـِف : ..................................... . َطُة َعَلى األ ح ـ َكِلَمًة ُكتَِبْت فِيَها اْلَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َطُة َعَلى اْلَواِو : ......................................... . ط ـ َكِلَمًة ُكتَِبْت فِيَها اْلَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َطُة َعَلى اْلَياِء : .......................................... . ي ـ َكِلَمًة ُكتَِبْت فِيَها اْلَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َلِـُف ِمْن َوَسطَِها : ك ـ َخْمَس َكِلَماٍت ُحِذَفِت األ

.....................           .....................          ....................        ...................        ...................
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الـتَّـْدِريـُب الـتَّـاِسـُع

ِل : ْطـِر األَوَّ ُ اْلَفَراَغـاِت فِي اْلَجْدَوَلـْيـِن التَّـالِـَيـْيِن َعَلى ِمـَثـاِل السَّ َأمـأل

)1() التَّْدِريُب الَعاِشُر )إِْماَلئِـيٌّ

ب املعلم واملعلمة التاميذ والتلميذات عىل كتابة عامات الرتقيم. )1( يدرِّ
)2( القراءة واملحفوظات للصف الرابع االبتدائي - الفصل الدراس الثاين ، ط 1422هـ ، ص 72.

َأَنــا الـنَّـْحـَلـــُة
َباِح اْلَباكِر،  َهْل َتْعَلُم َكْيَف أْقضي َيْومي؟ إنِّي َأْقِضيه فِي َعَمٍل َدائٍب، َأْصُحو فِي الصَّ

َوأْنَطِلُق فِي َنَشاٍط، َفَأطيُر َبْيَن اْلُمُروِج َواْلُحُقوِل، وأْهبُِط َعَلى ُغْصٍن َصغيٍر، َفأِميُل َمَعُه 

ِحيَق َشَراًبا  ِحيِق َما أَشاُء، ُثمَّ ُأْخِرُج َهَذا الرَّ ْهِر، َفأْمَتصُّ مَن الرَّ َحْيُث َماَل، ُثمَّ َأنَطِلُق إَلى الزَّ

ُحْلًوا فيه لِلنَّاِس غَذاٌء َوشَفاٌء )2(.

َهـْمــَزُة اْلـَوْصــِل

َأْسـمـاٌء
اِْبــٌن

َأْفـَعــاٌل
اِْنـَتَصـَر

َهـْمــَزُة اْلـَقـْطــِع

َأْسـمـاٌء
ُأَسـاَمـُة

َأْفـَعــاٌل
َأَخـــَذ
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) أ (
تِي َبْعَدُه : َأقـرُأ اْلَحديَث التَّـالِـَي، ُثمَّ ُأجيُب َعِن األَْسِئَلِة الَّ

َفَيْلَتـِقـَياِن،  َثاٍث،  َفْوَق  َأَخاُه  َيْهُجَر  َأْن  ُمْسِلٍم  اِلْمـِرٍئ  َيِحلُّ  ـ    » ال  َقاَل ـ ملسو هيلع هللا ىلص 

َاِم«. ـِذي َيْبَدُأ بِالسَّ َفُيْعـِرُض َهَذا َوُيْعِرُض َهَذا، َوَخْيـُرُهما الَّ

ابِـِق َما َيِلـي : 1ـ َأْسَتْخـِرُج ِمَن اْلَحديـِث السَّ

أ ـ اِْسًما َهْمَزُتـُه َهْمـَزُة َوْصٍل.  )نصف درجة(

ِذي َأراُه. )نصف درجة( ْكِل الَّ ب ـ فِْعًا َينَْتِهي بَِهْمـَزٍة، ُثمَّ ُأبيُن َسَبَب ِكتاَبتِها َعَلى الشَّ

ج ـ اِْسًما َهْمَزُتـُه َهْمَزُة َقْطٍع.  )نصف درجة(

ِر. )نصف درجة( ِر. َأْكُتُب اْسَم اإلشاَرِة لْلُمَثنَّى اْلُمَذكَّ 2 ـ )َهذا( : اْسُم إشاَرٍة لِْلُمْفَرِد اْلُمَذكَّ

َد َمكاُنها فِي اْلُمَربَّع داِخَل اْلَحِديِث. )نصف درجة( 3 ـ أكتُب َعَاَمة التَّْرِقيِم اْلُمناِسَبَة اْلُمَحدَّ

) ب (

َلـَواِت. ـ حافِـُظوا َعَلى الصَّ ِه.   ـ إذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاللَّ

ـ هذا َعْبُد اإلَلـِه أْحَمُد. َْذِكياِء.   ـ َعْمـٌرو ِمْن َأْشَهـِر األ

ـ َرْأَفـٌة - ُشـُؤوٌن - فِـَئـٌة - َهـَكـَذا. ـ َنَجَحت اْبـنَـُة َجـاِرَنا.   

1)      2 درجـة(
2

1)      12 درجـة(إِْمـــاَلٌء اْخـتَِبــاِريٌّ
2
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َنـُمـوَذٌج اِلْختَِبـاِر ُمْنَتَصـِف الَفْصـِل            )15( درجة



) أ (

تِـي َبْعَدها : َأقـرُأ اْلِقْطَعَة التَّالِـَيـَة ، ُثـمَّ ُأجيُب َعـِن األَْسِئَلـِة الَّ

)5( درجـات

اِْنـتِـَشــاُر اْلـُكـُتــِب
ـِة، وِمنَْها اْلَمعاِجـُم، َوَغْيُرها.  اْلُكُتُب َأْنواٌع : ِمنْها اْلُكُتُب اْلَمْدَرسيَّـُة، َوِمنْها ُكُتُب اْلعامَّ

ـُف اْلُكـُتُب وَتنْـَتـِشُر ؟ َوَلِكْن َكْيـَف ُتـَؤلَّ

ـُف في َمْخُطوَطـٍة، ُثمَّ َيْعِرُضَها َعَلى إْحَدى ُدوِر  َيْبَدُأ اْلِكتـاُب َأْفَكـاًرا َيَضُعها اْلُمـَؤلِّ

الطِّباَعـِة والنَّْشِر، لُتْخِرَجـها ِكتاًبـا بِالطُّـُرق اْلَحِديَثـِة فِي الطِّباَعـِة واإلْخـَراِج.

َعَدُد  َتزاَيَد  اْلَمْطـُبوَعـِة،  اْلُكُتِب  َأْعـَداِد  َوتـَزاُيـِد  الطِّباَعـِة،  ُسْرَعـِة  َتـَزاُيـِد  َوَمَع 

اُس َأْو َيْسَتِعيُروا ِمْن ُكُتبِـَها َما ال  ـُة لَيـْرَتاَدها النَـّ اْلَقـاِرِئيَن، َوُأْنِشَئـْت اْلَمْكَتـَباُت اْلَعامَّ

َيْقِدُروَن َعَلى اْقتِـنَاِئـِه.

ُسوَنها َشْيًئا َفَشْيًئا. َفَهْل َتْرَغُب فِي َأْن  َواْهَتمَّ النَّاُس بِإْنَشاِء الَمْكَتَباِت فِي ُبُيوتِـِهْم ُيـَؤسِّ

ـُه ُيْمِكنَُك اْلَبـْدُء بَِتْأِسيِسَها ُمنُْذ اْلَيـْوِم)1(. ٌة فِي َبْيـتَِك ؟ َلَعلَّ َتُكوَن َلَك َمْكَتـَبٌة َخاصَّ

)1( عامل الكتب ، ص : 10 وما بعدها ، )بترصف(.
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ِل            )30( درجة ـاَيـِة اْلَفْصـِل األَوَّ  ُنـُمـوَذٌج اِلْخـتِـَبـاِر هِنَ



ـُف ، ُأْنِشَئْت،  طِة فِي اْلَكِلَماِت التَّالِـَيـِة : )اْلُمـَؤلِّ 1 - ُأبيُن َسَبَب ِكَتابـِة الَهْمَزِة الُمَتوسِّ

ِذي َأَراُه.    )      1( درجـة واحـدة ْكِل الَّ َتـْأِسيِس( َعَلى الشَّ

ابِـَقـِة َما َيـْأتِـي : 2 - َأْسَتْخـِرُج ِمَن اْلِقْطَعـِة السَّ

أ - َكِلَمـًة َمْبـُدوَءًة بَِهْمـَزِة َوْصـٍل.  )      ( درجـة 

ب - َكِلَمـًة َمْبـُدوَءًة بَهْمـَزِة َقْطـٍع.  )      ( درجـة 

ج - َكِلَمـًة ُحِذَف ِمنَْها َحْرٌف فِي اْلِكتاَبـِة.  )      ( درجـة 

ْكِل  َبَب فِي ِكَتاَبـتِـَها َعَلى الشَّ ْطِر، وأذكـُر السَّ د - َكِلَمـًة َمْخُتوَمـًة بَِهْمـَزٍة َعَلى السَّ

ـِذي أراها َعَلْيـه.    )درجـة واحـدة( الَّ

هـ َكِلَمـًة بِـَها َحـْرٌف َزاِئـٌد ُيْكَتُب َوال ُينَْطـُق.  )      ( درجـة 

3 - »َتـزاَيـَد َعَدُد اْلَقـاِرِئيـَن« . َكِلَمـُة )اْلقارئيَن( َجْمع، أْكُتُب ُمْفـَرَدُه.  )      ( درجـة 

1
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1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
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ـِة،  ُمَّ األ بَحْبـِر  ُيـْعـرُف  ـ    ،    ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  ُسـوِل  الـرَّ َعـمِّ  اْبـُن  َعبَّاس،  ْبـُن  اللَّه  َعْبـُد  ـ 

وُتـْرُجَماِن الُقـرآِن   .  

ـبُِعـوا َأْحَسنَـُه  . ـ اْسَتِمُعوا اْلَقـْوَل َواتَّ

ـُد َما َأْحَفُظـُه ِمَن اْلُقـرآِن اْلَكـِريـِم. ـ َأَتَعهَّ

َظاَفـِة. ـ َشاِرُكـوا فِي اْلُمَحاَفـَظـِة َعَلى النَـّ

َفا واْلَمـْرَوِة. ـ َيْسَعى اْلَحـاجُّ َبْيَن الصَّ

ـ لَِمـاَذا الَ َنـْقـَرُأ    ؟

ـ اِْسـٌم   -   َحـَداِئـُق   -   َهـَكـَذا   -   إَضـاَءٌة.

ـ َشـْيٌء   -   َذلِـَك   -   ُفـُؤوٌس   -   اِْمـَرأٌة    -   َهـُؤالِء.

) ب (
)25( درجـة

)1( يطلب املعلم واملعلمة من التاميذ والتلميذات أثناء اإلماء كتابة عامة الرتقيم يف موضعها، ويسمياهنا بالقول : ضع عامة 
االستفهام... وتتم املحاسبة عىل ما بداخل املربعات.

إِْمـــاَلٌء اْخـتَِبــاِريٌّ )1(
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