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املقدمة
الُم  والسَّ والصالة  البياَن،  وعلمُه  اإلنساَن  خلَق  العاملني،  رب  هلِلِ  ْمُد  اْلَ

َعىَل من أوِتَ جوامَع الَكِلِم وفصَل اخلطاب، أما بعد:
وبناتنا  الطالِب  وأبنائنا  املعلامت،  وأخواتنا  املعلمني  إلخواننا  فنقدُم 
الذي  للمنهِج  طبًقا  االبتدائي  اخلاِمِس  للصفِّ  اإلماِلء  كَتاَب  الطالبات 

وضعتُه وزارُة الرتبية والتعليم.
ولعلُه ال يخفى على أحٍد أن الكتابَة هي وسيلٌة لتبليع القارئ ما ُيحسُّ به 
الكاتُب، وما يفكُر فيه، وهي في الوقت نفِسِه عمليٌة معاكسٌة للقراءِة التي 
تحويُل  الكتابَة  أن  حين  في  منطوقٍة،  أصواٍت  إلى  المكتوب  تحويُل  هي 
فإذا كان  الحروُفُ والكلماُت والجمُل...  إلى رموز كتابية هي  المنطوِق 
دُّ  والضِّ خطًأ  الفهُم  يكوُن  وبالتالي  مثَله،  المقروُء  كان  خطًأ  المكتوُب 

كذلِك.
والكتـــابُة وحــدها ُتعدُّ مفخــرَة العقل اإلنســانيِّ ، فمنُذ أن اخــترَع 
. وبدأ اإلنسـاُن َيْفَهُم أَخاه اإلنسـاَن  اإلنسـاُن الكتابَة بدأ تاريُخُه الحقيقيُّ

ويتفـاعُل َمَعُه.
رساًم  الكلمِة  رسِم  عىل  والطالبة  الِب  الطَّ إْقَداِر  ِمْن  البد  كان  هنا  ومن 
َصحيًحا؛ حتى ال ُيفهم ما يكتبُه َخطًأ، ويكوَنان قادرين يف هنايِة األمِر عىل 

تبليغ أفكارِها سليمًة للقاِرئ.
فِع من ُمْستوى  وهلِذِه األهية - وحرًصا من وزارِة الرتبية والتعليم عىل الرَّ
الطالِب والطالبة يف خمتلف املوادِّ عامًة واإلمالء خاصًة - كان ملادة اإلمالء 
املادُة  الدراسّيِة، وكان البّد أن حتظى هذِه  املقرراِت  بنْيِ  ِمْن   ، ٌر رسميٌّ ُمَقرَّ
ُم واملعلمة  ٍة مكُتوبٍة َوَمْرجٍع َيُعوُد إليِه املعلِّ َظى بِه بقيُة املواِد ِمْن َمنَهِجيَّ بام حَتْ

واملَتَعلُم واملتعلمة ِعْنَد اَلاَجِة.



َمْعرَفُة  حيَح  الصَّ ْسَم  الرَّ والطالبة  الّطالب  َتْعِليم  َعىَل  ُيعنُي  مّما  وَلَعلَّ 
الَقَواِعِد اإلمالئيِة التي ِهَي وسيلة ُتعنُي َعىَل َتْقويم قلمهام، َوِحْفِظ رسمهام 

ِمن اخَلَطأ.
ينا يف َتأليِف َهَذا الكَتاِب اجَلانَِب الَعَميلَّ التَّطبيقي الَّذي ُيَساعُد  َوَقْد َتَوخَّ
إْعَداِد  َمْنهجّيُة  فجاَءت  اخَلطأ،  مَن  ليَمة  السَّ الكَتاَبة  عىَل  والطالبة  الطالَب 
الرتبية  َوَزاَرِة  ِمْن  َرِة  املقرَّ َواملْفَرَداِت  املْرُسوَمِة  لألهَداف  وْفًقا  الِكتاِب 
َفالتْطبيَق،  االْستْنَتاُج  ثمَّ  فالتَّْحليَل،  فاملقارَنَة  املالَحظة  َتْعَتِمُد  والتعليم، 
- والطالبة  الطالب  َجَعْلَنا  َحْيُث  َوَخارَجَها،  املْدرَسة  َداِخَل  والتواصَل 
م واملعلمة- ُيْسهامن بالقْسِط األْكرَبِ يف َتعليِم َنْفسيهام بَنْفسيهام  اف امُلَعلِّ بإْشَ

ُمتَّبعنَي يف ذلك َما ييل.
رَة من ِخاَلِل أْمثَِلٍة أْو ُنُصوٍص َهادَفٍة  -1 َعَرضَنا الَقَضاَيا اإلْمالئِيَة امُلَقرَّ

الِب والطالبات يف ألفاِظَها َوَمَعانِيها. ُمَناِسَبٍة ملسَتَوى الطُّ
َم  ٍة َتُقوُد املَعلِّ -2 أْوَضْحَنا الَقضايا اإلْمالئِيَة وناَقْشَناها بَِطريَقٍة َسْهلٍة ُمَيسَّ

ُهوٍد. الَِب والطالبة إىل املْطُلوِب بَِأَقلِّ جَمْ واملعلمة َوالطَّ
التْفِصياَلت  َعِن  َبعيَدة  ُموَجَزٍة  َسْهلة  بِِعَباراٍت  الَقَواعَد  اْسَتْخَلْصَنا   3-

ْعِريَفاِت. َوالتَّ
-4 َوَضْعَنا َتْدِريَباٍت َشاِملًة َعِقَب ُكلِّ َمْوُضوع.

ٍج. ٍع ُمَتَدرِّ -5 َحَرصَنا يِف التْدريباِت َعىَل َتْغِطَيِة امْلََهاَراِت بُأْسُلوٍب ُمَتَنوِّ
. يِّ وامْلَْنزيلِّ فِّ وِريِّ َوالصَّ بُّ فهيِّ َوالسَّ -6 َراَوحَنا يف التْدريَباِت بنَي الشَّ

املَهاَراِت  َداِن  ُيسِّ نْيِ  إْمالئيَّ ني  بَِنصَّ َمْوُضوٍع  كلِّ  َتْدريَباِت  َخَتْمَنا   7-
ْرس. َة يف الدَّ امُلَعاجِلَ

ائَعَة ثمَّ َتدريَباٍت َعَليَها، وَجَداوَل  ن األخَطاَء الشَّ -8 َوَضْعَنا َجَداِوَل َتَتَضمَّ
َرة. الُب والطالبة أْخطاَءها املتَكرِّ َفارَغًة ُيَعالُِج ِفيَها الطَّ



ًة َعىَل َما َسَبقْت دَراَسُتُه ويِف  -9 َجَعْلنا يف بَدايِة ُكلِّ فْصٍل ُمَراَجَعاٍت َعامَّ
هَناَيتِِه َتطبيَقاٍت عاَمًة َعىَل الدروِس اجَلديدِة.

واملعلمة  م  لِْلُمَعلِّ َزاًدا  َعًة  ُمَتَنوِّ إْمالئيًة  ُنُصوصا  َفْصٍل  بُِكلِّ  أْلْقنا   10-
الِِب والطالبة َوَوِسيَلًة ِمْن َوَسائِل التَّْدريِِب َوالتْقِويِم. والطَّ

راّس وهنايته؛ لالْستَِفاَدِة  -11 ختمنا بَِناَمِذَج الْختَباِر ُمنَتَصف الَفْصِل الدِّ
منها يف تْدِريب التَّالِميِذ والتلميذات َعىَل االْختَِباِر َوإْعَداِد َتْقويمهم.

َزِة الَقْطِع يف التَّدريَباِت؛ لَِتَتَواَفق  -12 َعَمدَنا إىل ِكَتاَبة )ال( َهَكذا ُدوَن َهْ
يف  والطالبة  الَطالُِب  َمُه  َتَعلَّ َما  َومَع  الَكِلاَمِت،  َعىَل  ُدخوهَلا  َبْعَد  َرْسِمَها  َمَع 

نَواِت املاِضيِة. السَّ
َما  ِمْن كلِّ  اْستَِفاَدتَنا  إىل  ُنشرَي  أْن  يُفوُتَنا  َسَبَقَنا ال  َمْن  بَِفْضل  ا  منَّ افًا  واْعرِتَ

َرات َمْدَرِسيَّة. ُكتَِب يف َموضوِع اإلْمالِء ِمْن َمراجَع ومَقرَّ
َوأبَنائَِنا  اَمت  منَي واملَعلِّ املَعلِّ لزَمالئَِنا  َعوٌن  َصَنْعناه  ِفيام  يُكوَن  أن  َنْسأُل اهلل 

الطاَلب وبناتنا الطالبات.
الـُمَؤلُِّفون    
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يتمَّ َتقويُم التالميِذ والتلميذات يف هَذا الصفِّ باأُلسلوَبني التَّاليني:

راسِّ َوَما َسبَقُه  -1 أسئلٍة عن املفرداِت اإلْماَلئية التي َدَرَسها التلميُذ والتلميذُة يف َعاِمهاَم الدِّ

ُة  َغويَّ َواللُّ ُة  بويَّ والرتَّ ُة  العقليَّ اجَلَوانُب  ِفيَها  ُتَراَعى  ٍة  إْمالئِيَّ ِقطَعٍة  ِخالل  ِمْن  ٍة،  ِدَراسيَّ أْعواٍم  مْن 

. فِّ املَناسَبُة لـُمسَتوى التَّالِميِذ والتلميذاِت يف َهَذا الصَّ

ٍل َذاِت أْهداٍف  -2 إمالٍء اْختَباريِّ يقيُس ُمْستوى التَّالميِذ والتلميذاِت ِمْن ِخالِل َكِلاَمٍت َوُجَ
راسيَِّة. ٍة َتَتَناَسُب َوَسَنتهم الدِّ َترَبويَّ

امِس االبتِدائيِّ َ فِّ الخْ ِحيح للصَّ َضَوابُِط التَّصخْ
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َرايسِّ ِل الدِّ الفهرُس وَتوزيُع موُضوَعاِت الكَتاب َعَل أَسابِيِع الخَْفصخْ

ُبوُع األسخْ

المقدمُة.

َضَوابط التَّْصِحيِح.

ٍة. ُمَراَجَعُة َما َسَبَقْت دَراَسُتُه مْن َمَهاَراٍت إْمالئيَّ

ُمَراَجَعُة الَهْمَزِة المَتَطرَفِة.

طُة َعَلى اْلياِء. الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

طُة َعَلى اْلَواِو. الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

ائَِعِة. ِة الشَّ ُمَعاَلجُة األْخطاِء اإلمالئِيَّ

ٌة َعَلى َما َسَبَقْت دراَسُتُه ِمْن َمَهاَراٍت. تطبيقاٌت عامَّ

نماذج اختبارات.

الَمَراجُع.
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54

57

ُل والثَّاين األوَّ

ابُع الثَّالُث والرَّ

ابُع ادُس والسَّ اخَلامُس والسَّ

الثَّامُن والتَّاسُع والَعاُش 
واَلادَي َعرَشَ

الثَّايَن َعرَشَ

ابَع َعرَشَ  الثَّالَث َعرَشَ والرَّ
واخَلامَس َعرَشَ

ُضوُع الصفحةالخْـَموخْ
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ُل ِريُب اأَلوَّ التَّدخْ

-1 َهُؤالِء تِْلِميَذاٌت يِف امْلَْدَرَسِة.
ِذيَن ُيَساِعُدوَن املَرَض. اُء ُهُم الَّ -2 اأَلِطبَّ

-3 امْلَاُء َضوِريٌّ لْلَحَياِة.
ْوِق ِعنَد اإلْنَساِن. ُة الذَّ َساُن ُهَو َحاسَّ -4 اللِّ
ِر. َ اُر ِمْن ُمسَتْصَغر الرشَّ اَر، َفالنَّ -5 اِْحَذِر النَّ

-6 َرَأيُت َرُجاًل َكاألَسِد يف قوتِِه.
-7 َعَليَنا أْن َنرَفَع َأْيِدَيَنا ُدَعاًء هلِِل َصَباَحًا َوَمَساًء.

ابِقَة، َوَأْسَتْخِرُج ِمْنَها َما َييِل: َمَل السَّ - َأْقَرُأ اجْلُ
-1 اِسَم إشارٍة: .................

......: -2 َكِلَمًة َتْبَدُأ بـ )ال(، وُأْدِخَلْت َعَلْيَها الُم اجلرِّ
-3 اْساًم َمْوُصواًل:................

-4 َكِلَمًة َتْبَدُأ بـ )ال(، وُأْدِخَلْت َعَليَها الَفاُء:.......
ٍد ُمَنوٍن:........ -5 كلمًة حْتَتِوي َعىَل حرٍف مشدَّ

-6 َكِلَمًة خمتومًة هبمزٍة متطرفٍة:........
-7 كلمًة خمتومًة بألٍف عىل صورِة الياِء:........

-8 َكلَمًة َتْبَدُأ بـ )ال(، وُأْدِخَلْت َعَليَها الَكاُف:........
-9 كلمًة تبدُأ بالٍم دخلْت عليَها )ال(:........

-10كلمًة حتَتِوي عىل هزٍة منونٍة:........

ٍة ُل: ُمراَجعُة ما سَبَقتخْ ِدراستُه منخْ َمَهاراٍت إمالئيَّ ُس اأَلوَّ رخْ الدَّ
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)فـ - بـ - ك - ل(
ابِقِة، ُثمَّ َأَضُعَها يِف ُجَلٍة ُمِفيَدٍة:   ُأْدِخُل َعىَل ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلاَمِت اآلتَِيِة أَحَد اُلُروِف السَّ

 -1 القلم    -2 الشمس    -3 األسد   -4 السبورة

َهاالخْكلمُة خاِل )ال( َعَليخْ َد إدخْ الخْكلمُة َبعخْ

ِريُب الثَّالُث التَّدخْ

ابُع ِريُب الرَّ التَّدخْ

ِريُب الثَّاين التَّدخْ

ِم: ْمسيَّة َعىَل َثالِث َكِلاَمٍت َتْبَدُأ بالٍم، َمَع اْختاِلِف َحَرَكِة الالَّ ُأْدِخُل )ال( الشَّ

َأْكُتُب ِمْن ِعْنِدي ما َييِل:
أ- أربَع َكِلاَمٍت خْمتومًة باأللف       ب- أربَع َكِلاَمٍت خمتومًة بالواِو:

............... 2-...............1-      ............... 2-............... 1-

............... 4-...............3-      ............... 4-............... 3-

اجلملة الكلمة



11

ابَِعِة  َرَكِة التَّ ِحيِح َمَع اْلَ َة يِف َمَكاهَنا الصَّ دَّ الَِيِة، ُثمَّ َأَضُع الشَّ َد ِمَن الَكِلاَمِت التَّ ُد اَلْرَف امْلَُشدَّ ُأَحدِّ
هَلَا.

التْمَساُح - التْدِريُب - الراَحُة - َلَعل - ُيؤلُف- النِمُر.

، َوَفْتٍح: ، َوَكْسٍ الَِيَة تْنِويَن َضمٍّ ُن اْلَكِلاَمِت التَّ ُأَنوِّ

الكلمة
َحِقيَبة
بِْنت
َقَلم

َوْرَدة
َهَواء
ُهُدوء
ء َشْ

مِّ َتْنويُِن اْلفْتِحَِتْنويُن اْلَكْسَِتْنويُن الضَّ

ِريُب الخْـخَامُس التَّدخْ

اِدُس ِريُب السَّ التَّدخْ

ج- أربَع َكِلاَمٍت خْمتومًة بالياء:
 ............... 2-............... 1-
 ............... 4-............... 3-
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ابُع ِريُب السَّ التَّدخْ

َلٍة ُمفيَدٍة: َأَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمـامَّ َيأت يِف ُجْ
-1 َمْسجٌد: ...................................................................

اَرَتاِن: .................................................................. -2 َسيَّ

-3 أْزَهاٌر: .....................................................................

-4 ُمَهْنِدُسوَن: ................................................................

ِة)1( اَلِميَّ َفاُع َعِن الَعِقيَدِة اإلسخْ َلَكُة َوالدِّ الـَممخْ

اِمُن ِريُب الثَّ التَّدخْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( من كتاب الرتبية الوطنية للصف اخلامس االبتدائي.

ْرِعيِة إْحَدى ُمُدِن باِلِدي، يف اْلَوْقِت الَِّذي َكاَن َيُعمُّ َجزيَرَة  ُة اأُلوىَل ِمَن الدِّ عوِديَّ ْوَلة السُّ َبَدأِت الدَّ
َراَفاِت َواْلبَِدِع. الاَلِت َواخْلُ الَعَرِب َكثرٌِي مَن الضَّ

اِب، الَّذي َقِدَم لِلدرِعيِة  مُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ َويِف َذلَِك اْلَوْقِت َكاَن ُهناَك َعامِلٌ ُمْصِلٌح ُهَو الشْيُخ حُمَ
اَرَبِة  َوحُمَ َواإلْصاَلِح  اإلْساَلِم  ُنرَصِة  َعىَل  األِمرُي  مَعُه  َفَق  َفاتَّ ُسُعوٍد،  بن  مِد  حُمَ َأِمرِيَها  َعىَل  َوافًدا 

اخلَراَفاِت َوالبَِدِع. َوَكاَن َذلَِك اللَقاُء َعاَم 1157هـ.
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ئِــــــــَلــــُة األسخْ

الِفْعُل الـُمَضاِرُعالِفْعُل املاِض
َيْبنِيَبَنى

َيْبِكي
َسَقى

َيْرِوي
َجَرى

الِفْعُل الـُمَضاِرُعالِفْعُل املاِض

َيْصُفوَصَفَا

َساَم
َعَدا

يْدُنو
َيْدُعو

الَيِة: -1 ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ
ْيِخ بِاإلَماِم؟ )أ( َكْم عاًما َمَض َعىَل لَِقاِء الشَّ

)ب( أْيَن َتَقُع الدرعيُة؟
اِب؟ د بِن َعْبدالوهَّ يِخ حُممَّ )جـ( ما حالُة َجزيرِة الَعرِب قبَل دعوِة الشَّ

-2 َأْستخرُج ِمَن النصِّ َما َييِل:
: ............ واأُلْخَرى بالَفْتِح: ............ مِّ ا بالضَّ َنَتنْيِ إْحَداُهَ )أ( َكِلَمَتنْيِ ُمَنوَّ

)ب( َكِلَمَتنِي فيهام َمدٌّ باأَللِف: ................      ..................
)جـ( كلمًة خمتومًة هبمزٍة متطرفٍة: ................

ًرا: ................      ................ )د( اساًم مؤنثًا وآَخَر ُمَذكَّ
)هـ( َفاِعاًل َمْرُفوًعا: ................

ِل: ْطِر اأَلوَّ ُأْكِمُل َعىَل ِمَثاِل السَّ

اِسُع ِريُب التَّ التَّدخْ
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ايِل : ِص هَلَا يِف النَّصِّ التَّ قيِم املَناِسَبَة يِف اْلـَمَكاِن اْلـُمَخصَّ ْ َأَضُع َعالَماِت الرتَّ
ِمَها  َوَتَقدُّ ِة  اأُلمَّ بَناِء  يف  َتأثرٍي  ِمْن  َلُه  لِـاَم  ْعِليِمَوَذلَِك  بالتَّ ْوَلُة  الدَّ ِت  اْهَتمَّ
االْبتَِدائيِة  الثَّالِث  اْلـَمَراِحل  َجِيِع  يف  اْلـَمَداِرَس  َفأْنَشَأِت   
ْعِليَم  التَّ لَتْخُدَم  الـَجاِمَعاِت  من  عدًدا  َوأْنَشأْت   اَنِويِة والثَّ َطِة  واْلـُمَتَوسِّ

 َص اْلـُمَتَخصِّ

ُ َما َيْلَزُم: ُن أَواِخَر اْلَكِلاَمِت التَّي َبنْيَ األقَواِس َتْنِويَن َفْتٍح، َوُأَغريِّ ُأَنوِّ
ِة. وَن )َصالة( َخاِشِعنَي ِفيَها.        -2 َقَرأُت )ُجْزء( ِمَن الِقصَّ -1 َرَأْيُت )أْبَناء( ُيَصلُّ

-3 َمْن َيَتَكاَسْل َيِْد َكَسَلُه )ِعْبء( َعَليِه يِف امْلُْسَتْقَبِل.
ء( ُأَعاُب َعَليِه َغًدا. -4 َلْن َأفَعَل الَيْوَم )َشْ

َقاِء تِسخْ َصالُة ااِلسخْ
ِهَي  تِي  الَّ املياُه  َوَتَتَوافُر  األرُض،  وُتْرَوى  الُعشُب،  َيْنُبُت  به  لعباِدِه،  اهللِ  ِمَن  نعمٌة ورحٌة  املطُر 

ْت، أصاَب النَّاَس تعٌب كثرٌي، وحتولِت األرُض  ٍء، َفإذا ُعِدَمِت األْمطاُر أو َقلَّ َسَبُب اَلياِة لكلِّ َشْ

إىل َصْحراَء قاحلٍة؛ ولذا َيلجُأ الناُس إىل خالِقِهم فيدعوَنه أن ينّزَل عليهم املطَر، وأحياًنا يتمعوَن 

يف مكاٍن واحٍد يصّلوَن ويدعوَن، وهبَذا تلتجُئ اأَلْفئدُة إىَل باِرئَها طالبًة العفَو والرزَق مًعا.

ِريُب الَعاِشُ التَّدخْ

ِريُب احَلاِدَي َعَشَ التَّدخْ

ايِنَ َعَشَ ِريُب الثَّ التَّدخْ
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الَِيِة: -1 ُأِجيُب َعن اأَلْسئَلِة التَّ
ُد بعَض َفَوائِِد املطِر. )أ( ُأَعدِّ

)ب( َأِصُف حاَل الناِس واألرِض ِعنَد اْنِعداِم املََطِر.
)جـ( مِلَْن َتلَتجُئ األفئَِدُة ِعْنَد َذلَِك؟

ُ معنى الكلامِت اآلتيِة : يلجْأ - بارئها . 2 - ُأَبنيِّ
3 - َأستخرُج ِمَن الِقطعِة السابقِةما َييل، مع بياِن السَبِب يف ِكتابِة الكلمة َعىل الشكِل الذي َأراُه :

)أ( كلمًة آخُرَها هزٌة ُمتطرفٌة عىل ألٌِف: ............
ْطِر وَقبلَها األلٌِف: ............ )ب( كلمًة آخُرَها هزٌة متطرفٌة عىل السَّ

)جـ(كلمًة آخُرَها هزٌة ُمتطرفٌة عىل الياء: ............
)د( فعاًل ماضًيا وآخَر مضاِرًعا: الفعُل املاِض: ......... الفعُل املضاِرع: .........

)هـ( جلًة فعليًة وأْخَرى اسميًة:
اجلملُة الفعليُة: ...............................................................

اجلملُة االسميُة: ..............................................................
َنصٌّ لإِلَمالِء

قاع التي  ِة، ِكَتاَبُة امُلْصَحِف ِمَن الرِّ ِة اإلساَلِميَّ َمَها ُعثامُن -َرِضَ اهلل عنُه- لأُِلمَّ تِي َقدَّ ِمْن َأهمِّ امْلَآثِِر الَّ
يُق. وكاَن املسلمون يف َشتَّى أقطاِرِهْم َيَتَكلُموَن اللغَة العربيَة بَلَهَجاٍت خُمتِلَفٍة؛  دِّ َعَها أبوبْكٍر الصِّ َجَ
ُقَريٍش. ممَّا  هْلَجُة  ُهْم عىل ُمْصَحٍف واحٍد، وبلهجٍة واحدٍة، هَي  ُكلَّ أْن يمَع املسلمني  َفَرأى ُعثامُن 

ُفوظًا. َجَعَل القرآَن بكامِلِه حَمْ

ئِــــــــَلــــُة األسخْ
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الخَْبِيُء

َئه ِعْنَده  بِّ َهَرَب اْمُرٌؤ َبِريٌء ِمْن أْعَداٍء َلُه َظَلُموُه، َفاْلَتَجَأ إىَل َرجٍل َصالٍِح ُمْؤِمٍن، َوَطَلَب إَليِه أْن ُيَ
اِرِج َقاَل لِلَفَتى:  ُجُل َضْوَضاَء يِف اخْلَ يِف خَمَبأٍ أِمنٍي َحتَّى ال َيَراُه َهُؤالِء األْعَداُء. َوعندما َسمَع الرَّ

. ْع باَِل َتَباُطٍؤ، َلَقْد َوَصُلوا. ُثم َأْلَقى َعَلْيِه َبْعَض اْلَقشِّ اِْخَتبِْئ ُهَنا، أْسِ
ُكوُه  َفرَتَ هبِْم،  َزُأ  َوَيْ ِمْنُهْم  َيْسَخُر  ُه  َأنَّ وا  َفَظنُّ امْلَْخَبأ  َعىَل  َوَدهُلْم  ُهَنا،  ُه  إنَّ ْم:  هَلُ َقاَل  َعْنُه  َسَأُلوا  َومَلَّا 

ُفوا. َواْنرَصَ
َواُطِؤ. ألنَّه َأرَشَد األعَداَء إىَل َمَكانِِه.  ُجَل بِالتَّ َبعَد َذلَِك، َخَرَج الَفَتى ِمَن املَخَبأ َمذُعوًرا، ُمّتِهاًم الرَّ

ْدِق. َباع الصِّ ْدُق. َوَطَلَب ِمْنُه اتِّ ُجُل: ُاْسُكْت، َفاَم أْنَجاَك إال الصِّ َفَقاَل َلُه الرَّ
َبا)1(. اٍب َهنِيٍء َفرَشِ ُثمَّ ِجيَء بَغَداٍء َمريٍء َفأَكال، َوبرَِشَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( املعجم املفصل يف اإلمالء.

َفِة زِة امُلَتَطرِّ ُس الثَّاين: ُمَراَجعُة اهَلمخْ رخْ الخْدَّ

ُل التَّدِريُب األوَّ
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-1 ملاذ اختاَر اهَلارُب هَذا الرُجَل دوَن غرِيِه؟
-2 َما الِذي َأْنَجى اهَلاِرَب ِمْن أعدائِِه؟

ُجُل اهْلَاِرَب؟ -3 َكيَف َأْخَفى الرَّ
ُ َمَعايِن الكلامِت اآلتيِة: َبِريء، َمْذُعوًرا، التَواُطؤ. -4 ُأبنيَّ

ِة؟ ْدُق َمنَجاٌة( َكيَف َنجُده يِف َهِذِه الِقصَّ -5 )الصِّ
-6 َأْسَتْخِرُج َماَييِل:

ْطِر: فٌة عىل السَّ زٌة ُمَتَطرِّ )أ( ثالَث كلامٍت آخُرها َهْ
..........................    ..........................    ..........................

فٌة عىل ألِف: زٌة ُمَتَطرِّ )ب( ثالَث كِلامٍت آخُرها َهْ
..........................    ..........................    ..........................

فٌة عىل َواٍو: زٌة ُمَتَطرِّ )جـ( ثالَث كلامٍت آِخُرها َهْ
..........................    ..........................    ..........................

فٌة عىل َياٍء: زٌة ُمَتَطرِّ )د( َكِلَمًة آِخُرها َهْ
..................

)هـ( َثالَثَة أْفعاٍل: ِفْعاًل ماضًيا:.......... وفعاًل ُمَضاِرًعا:......... وِفْعَل أْمٍر: ...........
مُة الظاِهرُة:........................... )و( فاِعاًل َمْرُفوًعا َعالمُة َرْفِعِه الضَّ

ئِــــــــَلــــُة األسخْ
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ِسيَُّة مخْ اَقُة الشَّ الطَّ
َراَرِة وُتَساِعُد َعىَل استمراِر  ْوِء واْلَ ْمُس ُتِدُّ األرَض بالضَّ ْمُس َمْصَدُر َطاَقٍة ال َيْنَضُب، فالشَّ الشَّ
باتيِة. وقْد بدأ الُعَلامُء يف  مِس ُمَباشًة يف تركيِب املََوادِّ النَّ َباَتاُت َضوَء الشَّ الياِة َعَلْيَها. وَتْسَتْخِدُم النَّ
ٍة. وتعتمُد الوسائُل امُلْستعَملُة  ٍة وِصَناِعيَّ ْمِس يف أغراٍض َمْنِزليَّ ِة الشَّ اآلوَنِة األخريِة باستخداِم َأِشعَّ

ْمِس( إىل طاقٍة حراريٍة أو إىل طاقٍة كهربائيٍة. ِة الشَّ ْمسيِة )َأْي أِشعَّ عىل حتويِل الطاقِة الشَّ
وكانِت األبَحاُث يف هذا املجاِل َتسرُي يف َتَباُطٍؤ كبرٍي، حتَّى َكُثَر االستهالُك الَعامَلِيُّ للّطاقِة، َفَبَدَأ 

ْفِط. االهتامُم يزيُد واألبحاُث تأخُذ طابَع اجِلّديِة والسعِة إلياِد بديل للنَّ

الَِيِة: -1 ُأِجيُب َعِن األْسئِلِة التَّ
ُح ذلك. )أ( الشمُس مصدٌر للطاقِة، ُأَوضِّ

مس؟ )ب( كيَف تستخدُم النباتاُت َضْوَء الشَّ
ْمِسيِة. ُد بعَض استخداماِت الطاقِة الشَّ )جـ( ُأَعدِّ

ُح ذلك. )د( هل هتتمُّ بالُدنا هبَذا النوع ِمَن الطاَقِة؟ ُأوضِّ
َبِب: -2 َأستْخِرُج من القطعِة السابقِة ما َييل َمَع َبَياِن السَّ
)أ( كلمًة آخُرَها هزٌة متطرفٌة عىل ألٍِف: ..................

طِر: .................. )ب( كلمًة أخُرَها هزٌة مَتطرفٌة عىل السَّ
طر َوَقبَلَها َألٌِف: .................. )جـ( كلمًة آخُرها هزٌة ُمَتطرفٌة عىل السَّ

ِريُب الثَّايِن التَّدخْ

ئِــــــــَلــــُة األسخْ
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)د( كلمًة آخُرها هزٌة متطرفٌة عىل واو: ..................
: .................. )و( مبتدًأ وخرًبا: .................. )هـ( أربعَة حروِف َجرٍّ

-3  ما ِضّد َما َييل: َتَباُطؤ: .................. َيْنَضُب: ..................؟

اهْلَْمَزِة  َمْوِضِع  اْختاِلِف  ُمالَحَظِة  َمَع  اآلتَِيِة،  األْفَعاِل  ِمَن  ِفْعٍل  ُكلِّ  من  امْلَُضارَع  اْلِفْعَل  َأصوُغ 
امْلَُتَطرَفِة يِف اْلِفْعِل امْلَُضاِرِع:

الَِيَة؛ َمَع ُمالَحَظِة اْختاَِلِف َمْوضِع اهْلَْمَزِة املَتَطرَفِة يِف امْلُْفَرِد: ُموِع التَّ ٍع ِمَن اجْلُ َأكتُب ُمْفَرد ُكلِّ َجْ

الُِث ِريُب الثَّ التَّدخْ

ابُع ِريُب الرَّ التَّدخْ

الفعُل املضارُعالفعُل املَاِض
َأ َجزَّ
َكاَفَأ
َجاَء
َساَء

ُمْفرُدهاجلْمُع
اٌء ُقرَّ

َبناُؤوَن
َأْعَباٌء

أْخَطاٌء
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ٍل ُمِفيَدٌة: َفٌة َوَأَضُعَها يِف ُجَ َزٌة ُمَتَطرِّ َتِلَفٍة، فيَها َهْ َس َكِلاَمٍت خُمْ َأْكُتُب َخْ

ِل: ْطِر األوَّ ُأْكِمُل َعىَل ِمَثاِل السَّ

ِريُب الخْـَخاِمُس التَّدخْ

ْمَلة املِفيَدُةاْلَكِلَمُة َاجْلُ

اِدُس ِريُب السَّ التَّدخْ

وًرا. راِسَّ َمْسُ وًرا. َيْبدُأ التِلميُذ َيْوَمه الدِّ راِسَّ َمْسُ بدايُة التِّلميِذ يوَمُه الدِّ

ُسوَر. ولِة اجْلُ إْنَشاُء الدَّ

هتيئُة املدرسِة جّوًا ُمِرحيًا للتَّالِميِذ.

َد َعىَل اَلِديِث َكُجْرَأِة األَسِد َعىَل الِقَتاِل. ُجْرَأُة َأْحَ
ِحِه. ديَد َقْبَل َشْ ْرَس اجْلَ ْلِميِذ الدَّ ِقَراَءُة التِّ

َراَسِة. َتَباُطُؤ الكُسوِل َعِن الدِّ
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َلٍة ُمِفيَدٍة: ُأْدِخُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِمـامَّ َيْأِت يِف ُجْ
-1 َقَرَأ: ............................................................................
-2 ُهُدوء: .........................................................................

-3 َشَواِطئ: ........................................................................
ُرُؤ: .......................................................................... -4 َيْ

َسَنُة َ َباِدُئ احلخْ املخْ
َناِء.  عاَدِة َواهْلَ َعُلُه ِمْن أْهِل السَّ َدى، َوَتْ ُتْبِعُد امْلَْرَء َعِن اْلوُقوِع يِف َمَسالِِك الرَّ َسَنَة  إنَّ امْلََباِدَئ اْلَ
يِّئ ِمَن األْعاَمِل، لَِذا َفَقْد َدَعا النَّبيُّ  وِء، َوُهْم يْدُعوَن إىَل السَّ ِة ُرَفَقاِء السُّ بَّ َئُة َتدعو إىَل حَمَ يِّ وامْلََباِدُئ السَّ

الُِس. اِلِنَي. فامْلْرُء ِمْن َجليِِسِه فاخرَتْ َمْن ُتَ ُجوِء إىَل الُقَرَناِء الصَّ اْلَكريُم إىَل االْبتَعاِد َعْنُهْم، َواللُّ

ِحَكٌم َوَمَواِعُظ
أ  َأ إىَل َنْفِسِه، َوَتَلكَّ ال َتْلَجْأ إىَل َنْفِسَك، َوال َتِسْ َوَراَء َعَواِطِفَك، أِضْئ َقلَبَك بُِنوِر اهْلَِداَيِة، َفَمْن جَلَ
بَأْعىَل املَكاِسِب،  َرَجَع  َكاَمِء  اْلُ بِآَراِء  اْسَتَضاَء  َعَمُلُه، َومن  ِفْعُلُه، وَرُدَؤ  الُعَقاَلِء َساَء  َعْن َمُشوَرِة 

َمُد اهلل َعىَل ِفْعِلِه. فاإلْنَساُن  َقليٌل بَِنفِسِه َكثرٌي بَِغرْيِِه. َزاِء، وحَيْ َفَيهَنُأ بأفَضِل اجْلَ

ابُِع ِريُب السَّ التَّدخْ

ٌة الئِيَّ ُنُصوٌص إمخْ
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)أ(
-2 أنِت تقَرئنِي كثرًيا. -1 ُسئَِل الطالُب َفَأَجاَب.     

-4 أْسئِلُة االْختِباِر َسهَلٌة. -3 َجاَء األَقارُب ُمَهنِّئني بِاْلِعيِد.    
َمٌة. َعاِم ُمَنظَّ -5 َمائِدُة الطَّ

)ب(
-2 َيا َناِشَئة اْلباَِلِد أنُتْم َفخُرَنا. الُب اْلَكُسوُل.             -1 بئَس الطَّ

ُئُكْم بالنَّجاح يا أبنائي. -3 أَهنِّ
)جـ(

فاِت. ُثوا البيَئَة بَِرْمِي امُلَخلَّ ال ُتَلوِّ

اليِة: ابَقَة وُأِجيُب عن األْسئَِلِة التَّ - َقَرْأُت اأَلْمثَِلة السَّ
-1 َما أَثُر الِقراَءِة َعىَل اإلْنَساِن؟

-2 َما عاقَبُة الكسِل؟
اَه البيَئِة؟ -3 ما َواِجُبَنا ِتَ

الية يف املجموعة )أ(: )ُسئِل، َتْقَرئنَِي، ُمَهنِّئنَِي، أْسئَِلة، مائِدة( وأالِحُظ أنَّ  - أتأمُل الكلامِت التَّ
طٍة مكُسوَرٍة تكَتُب عىل  اهلمزَة َقْد ُكتبْت عىل الياِء، والسبُب أهنا جاءْت مكسورًة. فكلُّ هزٍة مَتوسِّ

َياِء َطُة َعَل الخْ َتَوسِّ َزُة املخْ َمخْ الُِث: اهلخْ ُس الثَّ رخْ الدَّ

ثــــــــَلــــُة األمخْ

امُلَنـــاَقَشــــُة
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الياِء مهام كانت حركُة ما قبَلها.
َغري  كانْت  وإْن  أيًضا،  ياٍء  اهْلمزُة عىل  ُكتَِبِت  أَهنُِّئـكم(  ناِشَئة،  )بْئس،  املجموعة )ب(  - ويف 
ا ُتْكَتُب َعىَل َياٍء،  َ َطِة َفإهنَّ ُه ُكِسَ ما قبلها، َوإَذا ُكِسَ َما َقْبَل اهْلَْمَزِة امُلَتَوسِّ مكسورٍة، لكّني ُأالحُظ أنَّ

َمْهاَم َكاَنْت َحَرَكُة اهَلْمَزِة.
ُل َكِلَمَة )بِيَئة( يِف املَْجُموَعِة )جـ( َفَأِجُد أنَّ اهَلْمَزَة ُكتَِبْت َعىل اْلَياِء َوِهَي مَلْ تْكَسْ َومَلْ ُيْكَس  - َأَتَأمَّ

َبُب َيا ُتَرى؟ َما َقْبَلَها، َفاَم السَّ
َأِجُدها مكسورًة، وكلُّ  اْلَباِء يف )بِيئة(  َحَرَكَة  ُل  َأَتَأمَّ َقْبَلَها،  َما  َمْكُسوٍر  بَِياٍء  ُسبَِقْت  ا  َ أهنَّ َبُب  السَّ

هزٍة متوسطٍة ُسبَقْت بَياٍء ُمْكُسوٍر َما َقْبَلَها َفإهنا ُتْكتُب َعىَل َياٍء.

ْدِريَباُت التَّ

) ُل )َشَفِهيٌّ ِريُب اأَلوَّ التَّدخْ

ا، َوَأْذُكُر َسَبَب ِكَتاَبتَِها َعىَل اْلَياِء: َزهِتَ ا َعىَل الَياِء، َوُأالِحُظ َرْسَم َهْ َزهُتَ تِي َهْ َأْنِطُق اْلَكِلاَمِت الَّ
ُمْسَتهزئنِي    ،    اْطِمْئَنان   ،    َيئِنُّ     ، أبَنائِِهم    ،    أْفئِدَة    

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

َجِريَئة    ،    ِمَئة    ،     ِذْئب    ،      هاِدَئة    ،    ُأَنبُِّئكم.
.........          .........             .........                .........           .........

االْســـــتِــنــَتــاُج

َطُة َعىَل َياٍء إَذا َكاَنْت َمْكُسوَرًة أْو َمْكُسوًرا ما َقْبَلَها أْو ُسبَقْت بَِياٍء َمْكُسوٍر  ُتْرَسُم اهْلَْمَزُة امُلَتوسِّ
َماَقبَلَها.
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يتاُر املعلُم جمموعتنِي مْن تالميذِه، بحيُث يأِت أحُد أعضاِء املجموعِة األوىَل بكلمٍة حتتوي عىَل 
ُرُج ِمْن  هزٍة متوسطٍة عىَل الياِء، ثمَّ يضُعها أحُد أفراِد املجموعِة الثانيِة يِف جلٍة مفيدٍة، وهكذا، وَيْ

ُكلِّ جمموعٍة الطالُب الَِّذي ال ييُب وكذلك تفعل املعلمة.

ورِة، َوَأضبُِط اهْلَْمزَة املَتوسطَة وَما َقْبَلَها: بُّ َأكتُب الكلامِت اآلتيَة يف السَّ
قائد - تبدئني - جائزة - فوائد - حينئذ - مشيئة - يومئذ - خمطئني.

َأَضُع الكلامِت اآلتية يِف الفراِغ املناسِب ممَّا ييِل:
ِشئنا، ُرئِي، َقاٌِم، َمَسائَِل، َتقَرئنَِي، َلئِيٍم.

-1 .................. هالُل العيِد.
ؤاِل ُأِجيُب َوأَنا .................. . -2 ِعْنَدَما ُأِجيُب َعِن السُّ

-3 ابَتِعْد َعْن ُكلِّ .................. ِمَن األْصِدَقاِء .
ٍل. ٍن َوَتَهُّ َياِضيَّاِت بُكلِّ َتَعُّ -4 َأُحلُّ .................. الرِّ

ي بَِضْبِط اَلَرَكاِت. -5 ِعنَدَما .................. َيا أْختِي اِهَتمِّ
-6 نذهُب يِف رْحَلٍة َمَتى .................. .

) ِريُب الثَّايِن )َشَفِهيٌّ التَّدخْ

) وِريٌّ الُِث )َسبُّ ِريُب الثَّ التَّدخْ

) ِلٌّ ابُِع )َفصخْ ِريُب الرَّ التَّدخْ
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) ِلٌّ ِريُب الخْـَخاِمُس )َفصخْ التَّدخْ

َمِل اآلتَِيِة َعىَل َياٍء: ُ َسَبَب ِكَتاَبِة اهَلْمَزِة يِف اجْلُ ُأَبنيِّ

-1 يِف ُهُدوئَِك َدالَلٌة َعىَل َأَدبَِك.

-2 َتَقدَمْت َوَسائُِل امْلَُواَصالت.

-3 َقاَل َتَعاىَل: ﴿       ﴾ )البقرة - آية 249(.

-4 ال َتْسَتْقبِْل َضْيَفَك َوَأْنَت َكئِيُب اْلَوْجِه.

-5 يِف َمْسِجِدَنا ِمْئَذَنٌة َواِحَدٌة.

-6 َقاَل َتَعاىَل: ﴿           ﴾ )هود - آية 114(.

ْفرَتَِسٌة. -7 الذئاُب َحَيواَناٌت ُمْ

ا َعىَل اْلَياِء: َزهِتَ ُ َسَبَب َرْسِم َهْ لٍة مِفيَدٍة، َوُأَبنيِّ ا َيْأِت يِف ُجْ ُأْدِخُل ُكلَّ َكِلَمٍة ممَّ

اجلملُةالكلمُة
بِْئٌر

بَِأْصِدَقائَِك
َيسَتْهِزُئون

َرئيٌِس
ِرَئٌة

بُب السَّ

) ِزِلٌّ اِدُس )َمنخْ ِريُب السَّ التَّدخْ
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ُمــُروَءٌة

َعَماًل  ِمْنُهْم  َعِمَل  مِلَْن  بِإْعَطائَِها  َوَوَعَدُهْم  َثِميَنًة  َجْوَهَرًة  ْم  هَلُ َوَأْظَهَر  َأْبَنائِِه  َثالَثٌة من  َرُجٌل  َع  َجَ
ْهِر. َفَقاَل األُب: َهَذا َيْفَعُلُه ُكلُّ إْنَساٍن. َفَقال  ُل ِمْنُهْم: اْنَتَشْلُت طْفاًل َسَقَط يِف النَّ ا. َفَقاَل األوَّ َصاِلً
ِة أمَثالِِه. َقاَل  الثَّايِن: َتصَدْقُت بنْصِف َمايِل َعىَل اْلُفَقَراِء. َفَقاَل اأَلُب: َجَزاُؤَك ُمَضاَعَفُة َمالَِك بَِعرْشَ
ٍر، َفأْيَقظُتُه ِمْن َنوِمِه َكْي ال َيَقَع ِفيِه. َفَقاَل اأَلُب: ِهَي َلَك  ِة هَنْ الُِث َرأْيُت َعُدًوا يِل َنائاًِم َعىَل ِضفَّ الثَّ

َسَنِة. َئَة بِاْلَ يِّ َك، َوَجَزائَِك السَّ لَِعْفِوَك َعْن إَساَءِة َعُدوِّ

-1 ُأِجيُب:

ُجل. ُد األْعاَمَل التِي َقاَم هَبا أْبَناُء الرَّ )أ( ُأَعدِّ

)ب( إىَل َأيِّ اأَلْبَناِء َأُقوُل: َأْحَسْنَت، فاهلل حُيِبُّ اْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس؟

)جـ( مِلَاَذا َمَنَح اأَلُب اجلوهرَة للثالِِث؟

) ابُع )َمنخْزِلٌّ ِريُب السَّ التَّدخْ

ئِــــــــَلــــُة اأَلسخْ
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-2 َأْسَتْخرُج ما يأت:
وَرِة. ُ َسَبَب َرْسِمها َعىَل تِْلَك الصُّ َطٌة َعىَل الَياِء، وُأَبنيِّ ا ُمَتَوسِّ )أ( َأْرَبَع َكِلاَمٍت َهَزاهُتَ

وَرِة. ُ َسَبَب َرْسِمَها َعىَل تِْلَك الصُّ ْطِر، َوُأَبنيِّ َفٌة َعىَل السَّ ا ُمَتَطرِّ َزهُتَ )ب( َكِلَمًة َهْ
ْنِويِن. َنَتنْيِ َتْنِويَن َفْتٍح ِزيَدت ِفيِهاَم اأَللُِف َمَع التَّ )جـ( َكِلَمَتنْيِ ُمَنوَّ

ْنِويِن. َنَتنْيِ َتْنِويَن َفْتٍح مَلْ ُتَزْد ِفيِهاَم اأَللُِف َمَع التَّ )د( َكِلَمَتنْيِ ُمَنوَّ
ثًا مع بيان عالَمِة َتأنِيثِه. )هـ( اساًم ُمَؤنَّ

. ها ِمَن النَّصِّ )و( َكِلَمًة وضدَّ
ُ َنْوَع اجَلْمِع. -3 َأجُع َكِلَمَتْي: هَنْر، َعُدّو، َوَأكُتُبُهام، وُأَبنيِّ

-4 ُأْعِرُب: )َقاَل اأَلُب(.

ُة َعَربِيَّ َراُء الخْ حخْ الصَّ

ُف ِمْن َحرِّ َهَوائَِها، َوَيتِخُذ النَّاُس ِمْن َفْيئَها  ُة َمِليئٌة بَواَحاِت النَِّخيِل؛ َوِهَي ُتَلطِّ ْحَراُء اْلَعَربِيَّ الصَّ
ْمِر يِف ِغَذائِهْم، عْنَدَما َكاَنْت  ِة الَقْيِظ. َوَقِدياًم اْعَتَمَد َأْهُلَها َعىَل التَّ ْمِس، َوِشدَّ ْم ِمْن َوَهِج الشَّ َمالًذا هَلُ
ِدَها، َدائِمنَي َعىَل  بِيَئُتُهْم َفِقرَيًة، ُمْنَعزلنَي يف َصْحَرائِهم. َوَما زالوا َدائِبنَِي يف االْعتِناِء بَغْرِسَها َوَتَعهُّ

َوفَائِهْم ألرِضِهم َوُتراثِِهُم: َقِديِمِه َوحديثِه.

ٌة الئِيَّ ُنُصوٌص إمخْ
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ُم َُعلِّ املخْ
َيْنَفُعُهْم،  ِفياَم  وُيَسائُِلُهْم  َذائِِل،  الرَّ ِمَن  ُرُهْم  ذِّ وحُيَ اْلَفَضائِل،  َعىَل  ْم  ُ َوَيُدهلُّ اِشئنَِي،  النَّ ُه  ُيَوجِّ ُم  امْلَُعلِّ
الِب، َصاِحُب رَساَلٍة، َحريٌص َعىَل  ُهْم. َوُهَو يِف اْلَوْقِت َنْفِسِه ُقدَوٌة ألْبَنائِِه الطُّ َوُيَباِدُئُهْم ِفياَم َيُسُّ

َئاِت. يِّ ًة لْلَفَضائِل، ُمبَتعَدًة َعِن السَّ أَدائَِها. َتْنَشُأ األْجَياُل َعىَل َيَدْيِه حُمبَّ
ُد َشْوِقي: َقاَل َأْحَ

َيْبني َوُيْنِشُئ أْنُفًسا َوُعُقوال      أَرأْيَت َأْعَظَم َأْو َأَجلَّ ِمَن الِذي  
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الب والطالبة َطاِء الطَّ ِويِب َأخخْ َوُل َتصخْ َجدخْ

َطُأ َواُباْلَكِلَمُة اخْلَ َسَبُب َرْسِمَها َبْعَد التَّْصِويِبالصَّ
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َواِو )1( َطُة َعَل الخْ َتَوسِّ َزُة املخْ َمخْ ابُع: اهلخْ ُس الرَّ رخْ الدَّ

)1( )أ( ُرُؤوُس اجلباِل َوِعَرٌة.
ِة يِف اْلَعامَلِ. يَّاِت اإلْسالِميِّ ُة ُشُؤوَن األَقلِّ ُعوِديَّ يُة السُّ )ب( َتْرَعى امْلَْمَلَكُة اْلَعَربَّ  

نَي أْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اهللِ. )2( )أ( َيُؤمُّ امْلَُصلِّ
ِمنَي َيْنَشُؤوَن حُمِبِّنَي لِْلِعْلِم. )ب( َأبَناُء امْلَُعلِّ  

تِه«. ُكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع، َوُكلُّ )3( )أ( َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَم: »ُكلُّ
)ب( َيُِب َعىَل امْلَْرُؤوِس َطاَعُة َرئِيسِه يِف َغرْيِ َمْعِصية اهللِ.  

. ِمِذيُّ ُكْم َأْبَناُؤُكم« رواُه الرتِّ وا آباَءُكْم َترَبُّ َم: »َبرُّ )4( )أ( َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْدَر، َوُيْعِطي األَمَل. ُح الصَّ ُه: َيرْشَ َفاُؤُل َخرْيٌ ُكلُّ )ب( التَّ  

الِة واِجٌب. )جـ( ُوُضوُؤَك لِلصَّ  

الِيِة. ابَِقَة فُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ - َأَقرُأ اأَلمثَِلَة السَّ
-1 ماذا حيصُل لإلنساِن عندَما يكوُن ُمتَفائاًِل؟

الِة؟ -2 َمْن أوىَل النَّاِس بإمامِة الصَّ
-3 َكْيَف َيرَبُّ اإلنساُن َوالَِدْيه؟

َنِة. ابِقِة َوَأْنُظُر إىل اْلَكِلاَمِت امُللوَّ - َأعوُد إىل اأَلمثِلِة السَّ

ثِــــــــَلــــُة األمخْ

ـــاَقَشــــــُة ـَ امُلنـ
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َماَذا َأِجُد ِفيَها؟
َوَأْيَن َمْوِقُع اهَلْمَزِة؟

َوَما الرُف الذي ُرِسمْت عليِه؟
َأِجُد يف كلِّ كلمٍة ملونٍة هزًة متوسطًة مرسومًة عىل واٍو.

- َأْنُظُر إىَل َحَرَكِة اهَلْمَزِة، َوَحَرَكِة اَلْرِف الَّذي َقْبلَها يف املجُموعة )1( َفَأجُد أنَّ َحَرَكَة اهْلَْمَزِة وَحَرَكَة 
طِة إَذا َكاَنْت َمْضُموَمًة َوَما َقبَلَها َمْضُموٌم ُتْرَسْم عىل واٍو مثل:  ، واهْلَْمَزُة امُلَتَوسِّ مُّ اَلْرِف اّلِذي َقْبَلَها الضَّ

ُشُؤون - رُؤوس.
ُة،  مَّ - َأْنُظُر إىل َحَرَكِة اهْلَْمَزة وَحَرَكِة اَلْرِف الَّذي َقْبَلَها يِف املَجُموعة )2( َفَأجُد َأنَّ َحَرَكَة اهْلَْمَزِة الضَّ
َمْفُتوًحا  َقْبَلها  ما  وكاَن  َمْضُموَمًة  َكاَنْت  إَذا  طُة  املتَوسِّ واهَلْمزُة  الفْتحة،  َقْبَلَها  الَِّذي  الرِف  وحَركَة 

ترسُم عىل واٍو مثل: ينَشُؤون وأقَرُؤهم وَيُؤم.
َقْبَلها فَأِجُد أنَّ َحَرَكَة  َأْنُظُر إىَل اَلْرِف الَّذي  اهْلَْمَزِة ُثمَّ  َوَأْنُظُر إىَل َحَرَكِة  َأنتِقُل إىل املَْجُموَعِة )3(   -
طُة إَذا َكاَنْت َمْضُموَمًة وَما َقْبلَها َساِكٌن  ، وأنَّ اَلْرَف الَّذي َقْبَلَها َساِكٌن، واهَلْمزُة امُلَتَوسِّ مُّ اهَلْمزِة الضَّ

ُترَسُم عىل واٍو مثل: مْسُؤوٌل - مْرُؤوٌس.
َطَة إذا كانْت مضمومًة ومسبوقًة بحرِف مدٍّ ساكٍن )ألٍف أو واٍو(  - بِقَي أْن أعرَف أنَّ اهَلْمَزَة املَتَوسِّ

َفاُؤل - أبناُؤكم - ُوُضوُؤَك. كام يف املجموعة )4( ُتْرَسُم َعىَل واٍو مثل: التَّ

االْســـــتِــنــَتــاُج

َطُة َعىَل واٍو يِف َحاالٍت ِمْنَها: ُتْرَسُم اهْلَْمَزُة امْلَُتَوسِّ
)أ( إَذا َكاَنْت َمْضُموَمًة َوَما َقبَلَها َمَضُموٌم.
)ب( إَذا َكاَنْت َمْضُموَمًة َوَما َقْبَلَها َمْفُتوٌح.
)جـ( إَذا َكاَنَت َمْضُموَمًة َوَما َقْبَلَها َساِكٌن.

)د( إَذا َكاَنْت َمْضُموَمًة وَقْبَلها مدٌّ باأَللِف َأِو الَواِو.
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ملاذا ُرِسمِت اهلمزُة املتوسطُة يف الكلامِت اآلتيِة عىل واٍو:
ُكُؤوس، التََّشاُؤم، َمُؤوَنة، ِملُؤها، َدُؤوب.

ُموَعَتنِي ِمْن َتالميِِذِه بَحْيُث يأِت أحُد أعضاُء املجُموعِة األوىَل بكلمٍة حتتِوي عىَل  ُم جَمْ َتاُر املعلِّ َيْ
لٍة ُمفيدٍة. وَهَكَذَا،  هزٍة متوسطٍة َمْضُموَمٍة َعىَل اْلَواِو، ثمَّ َيَضُعَها أحُد أفراِد املجموعِة الثانيِة يف ُجْ

َموعٍة الطالُب الَِّذي ال ُيِيُب وكذلك تفعُل املعلمة. ُرُج ِمْن ُكلِّ جَمْ وَيْ

ورِة: ُفؤوٍس، َتَساؤل،  ُ سبَب كتابتِها عىل هذِه الصُّ َأْكتُب الكلامِت اآلتيَة، َوَأْضبُِط اهلْمزَة، وُأَبنيَّ
اِطئ، ُيْنِشُئوَن. َيُسوؤك، َمائدة، أِطبَّاء، ِفَئٌة، َمْوؤوَدٌة، الشَّ

ا، َوَسَبَب َذلَِك: َزاهُتَ ُ َعاَلَم ُكتَِبْت َهَ أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، َوُأَبنيِّ
أْرَجاُؤَها، َمْرُؤوف بِِه، ِرَئة، َرُؤوف، زْرقاء، َخؤون، َنائِم.

: أضُع كلمَة )سامُؤنا( يف املكاِن اخلايِل مَع تغيرِي ما يلزُم ِفيَها بحسِب موِقعَها اإلْعَراِبِّ

ْدِريَباُت التَّ

) ُل )َشَفِهيٌّ ِريُب األوَّ التَّدخْ

) ِريُب الثَّايِن )َشَفِهيٌّ التَّدخْ

) وِريٌّ الُِث )َسبُّ ِريُب الثَّ التَّدخْ

) ِلٌّ ابُِع )َفصخْ ِريُب الرَّ التَّدخْ

) ِلٌّ ِريُب الخْـَخاِمُس )َفصخْ التَّدخْ
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نًة بالنُّجوِم. ْلُت يف ........................... فوجدهُتا ُمَزيَّ -1 َتَأمَّ
َنِة. -2 .......................... زرقاُء صافيٌة أكثُر أياِم السَّ

 ُ َزاهُتا متوسطٌة عىَل الواِو، وُأَبنيِّ ِة ثم َأستخِرُج ِمْنها ثالَث كلامٍت َهَ َأُعوُد إىل َبْعِض ُكُتبِي الدراسيَّ
َسَبَب َرْسِمَها.

إتَقاُن الَعَمِل
َيُِب َعىَل ُكلِّ اْمرىٍء ُمْسِلم أْن َيُكوَن ُمْتِقًنا َعَمَلُه، َدُؤوًبا عىَل اإلْخالص ِفيِه، فُهَو َمْسُؤوٌل َعْنُه 
ا َنْفَسُه َعىَل اإلْخالِص يِف  بِّ ُكلٌّ ِمنَّ ْنَيا واآلِخرِة، َوُكلُّ َعَمٍل َمْهاَم َضُؤَل َحِقيٌق بِاإلْتَقاِن، فْلرُيَ يِف الدُّ

الَعَمل؛ لَيْطَمئِنَّ ُفؤاُدُه وَيرَتاَح َضمرُيه، ويناَل َجَزاَءُه ِمَن اهلل.

-1 ما َفائِدُة اإلخالِص يف العمل؟
ابَقِة َما يأِت: -2 َأستخِرُج ِمَن اْلِقْطعِة السَّ

بَب. )أ( كلَّ هزٍة ُكتبْت َعىَل واٍو، َوَأذُكُر السَّ
َبِب. )ب( هزًة ُكتَِبْت َعىَل َياٍء، َمَع َبَياِن السَّ

-3 مِلَ ُكتَِبْت هزُة )امرىٍء( َهَكَذا؟
-4 ما ُمَضادُّ ما يأت: اإلْخالص، َيْرتاح، َضُؤل؟

-5 ُأعِرُب الِعبارَة اآلتيَة: )حُيِبُّ اهلُل امْلُْتِقَن لِْلَعَمِل(.

) اِدُس )َمنخْزِلٌّ ِريُب السَّ التَّدخْ

) ابُع )َمنخْزِلٌّ ِريُب السَّ التَّدخْ

ئِــــــــَلــــُة األسخْ
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لٌة ِرحخْ

َة، ويف الُبستاِن انطلُقوا  زَمَ َقاَم طالُب مدرسٍة برحلٍة إىل أحِد البساتني، وأَخُذوا َمَعُهُم امْلَُؤوَنَة الالَّ
ْوَها، َثم َتَناَوُلوا الَغَداء. الِة فَأدَّ َيْلَعبوَن وَيْمَرُحوَن حتَّى َحاَن وقُت الصَّ

ِمْلُؤُه  َيوٍم  بعَد  ُبُيوهِتِْم  إىل  َعاُدوا  املََساِء  وِعْنَد  َشتَّى.  ُشُؤوٍن  يف  الديَث  َتاَذُبوا  العرْصِ  وبعَد 
اْلبْهَجُة.

ْم ُمَشاَهَداهِتِْم. َويِف املدرسِة كاَن ُزَمالُؤُهْم يِف اْنتَِظاِرِهْم لَيْحُكوا هَلُ

ِلُم اُف امُلسخْ الكشَّ

ُفَؤاُدُه بُحبِّ اخلرِي  َقْلُبُه اإلياَمَن واْمَتأَل  َقْد ُأْشَب  لِربِِّه ُمْعتِصٌم بحْبلِه،  لٌص  امُلْسلُم خُمْ اُف  الَكشَّ
ُرُؤوَن عىل اخِلَياَنِة والَكِذِب؛  اَفِة ال َيْ للنَّاِس. حُيِسُّ َمْسُؤوليَتُه أَماَم اهللِ َوأَماَم اآلَخريَن. وأْفراُد اْلَكشَّ
رَتُموهَنم. وال ُيْكثُِروَن اْلكالَم الِذي ال َداعَي َلُه؛ ألّن َمْن َكُثَر َكاَلُمُه  وهَنم وحَيْ لَِذا فأْصِدقاُؤُهم حُيبُّ

اُمُه. َكُثَر َخَطُؤُه، َوَمْن َكُثَر َخَطُؤُه َقلَّ اْحرِتَ

ٌة الئِيَّ ُنُصوٌص إمخْ
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َواِو )2( َطُة َعَل الخْ َُتَوسِّ َزُة املخْ َمخْ اِمُس: اهلخْ َ ُس الخْ رخْ الدَّ

بُِعوا َعْوَراهِتِْم«. )1( )أ( َقاَل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَم: »ال ُتْؤُذوا امْلُْسِلمنَي َوال َتتَّ
)ب( ُيْؤَجُر امْلُْسِلُم َعىَل ِقَراءِة اْلُقرآِن.  

. )جـ( اجُلوُع ُمْؤمِلٌ  
امْلَُهاِجريَن  َبنْيَ  اْلـَمديَنِة ُمؤاخاًة  إىَل  ِهْجَرتِِه  َبْعَد  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ - َصىلَّ  النَّ َعَقَد  )2( )أ( 

َواألْنَصاِر.
الِِق َوامْلَْخُلوِق. ي َواِجَبُه َكاِماًل َنْحَو اخْلَ اِدُق ُيَؤدِّ )ب( امْلُْسِلُم الصَّ  

ُر يِف َصِديِقِه؛ َفاْخرَتْ َمْن تَصاِدُق. ِديُق ُيَؤثِّ )جـ( الصَّ  

اليِة: - َأقرُأ األمثلَة السابقَة وُأجيُب َعِن األسئلِة التَّ
ـَِم َيُكوُن إيَذاُء امْلُْسِلِمنَي؟ -1 ب

-2 َماَذا َفَعَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَدَما َهاَجَر إىَل امْلَِديَنِة؟
- َسَبَق أْن َعَرْفُت أْرَبَع َحاالٍت ِمْن حاالِت َرْسم اهْلَْمَزِة َعىَل َواٍو، َوَبِقَي َحالَتاِن َسْوَف أعرُفُهاَم 

ْرِس. يف َهَذا الدَّ
َنِة. ابَِقَة َوَأْنُظُر إىَل اْلَكِلاَمِت امْلَلوَّ َأْقَرُأ اأَلْمثَِلَة السَّ

َماَذا َأِجُد ِفيها؟
َوأْيَن َمْوقُع اهْلَْمَزِة ِفيها؟

ْرُف الِذي ُرِسَمْت َعَلْيِه؟ َوَما اْلَ

ــــاَقَشــــــُة ـَ امُلن

ثِــــــــَلــــُة األمخْ
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االْســـــتِــنــَتــاُج

َطًة ُرِسَمْت َعىَل اْلَواِو. َزًة مَتَوسِّ َأِجُد ِفيَها َهْ
لَِذا   ، مُّ الضَّ َقْبَلَها  الِِّذي  ْرِف  اْلَ َوَحَرَكُة  َساِكَنًة  فأِجُدَها   )1( امْلَْجُموَعِة  يِف  اهْلَْمَزِة  إىَل  َأنظُر   -

.) ُرِسَمِت اهْلَْمَزُة ِفيَها َعىَل َواٍو مثل: )ُيْؤَجُر - ُتْؤُذوا - ُمْؤمِلٌ
- َأْنَتِقُل إىَل امْلَْجُموَعِة )2( َوَأنظُر إىل حركِة اهلمزِة وحركِة الرِف الَّذي َقْبلَها، فأِجُد َأن حركَة 
َطة إَذا َكاَنْت َمْفُتوَحًة َوَما َقبَلَها َمْضُموٌم  ، واهْلَْمزُة امْلَتَوسِّ مُّ ْرِف الذي َقْبَلَها الضَّ اهلمزِة، َوَحَرَكَة اْلَ

ي، ُيوثِّر(. ُترَسُم َعىَل َواٍو مثل: )ُمَؤاَخاة، ُيَؤدِّ

ْدِريَباُت التَّ

) ُل )َشَفِهيٌّ ِريُب األوَّ التَّدخْ

) ِريُب الثَّايِن )َشَفِهيٌّ التَّدخْ

َطِة َعىَل َواٍو َما يْأت: ِمن َمَواضِع رسِم اهْلَْمَزِة امْلَتوسِّ
-1 إَذا َكاَنِت اهْلَْمَزُة َساِكَنًة َوَما َقبَلَها َمْضُموٌم.

-2 إَذا َكاَنِت اهْلَْمَزُة َمْفُتوَحًة وَما َقْبَلَها َمْضُموٌم.

َطِة ِفياَم يأت، َوَأذكُر َسبَب ِكَتاَبتِها عىل َواٍو: ُف َرْسَم اهْلَْمزِة امْلَُتَوسِّ َأَتَعرَّ
ب، ُسْؤَدد. ْؤم، الُبْؤس، الُبْؤُبؤ، ُسَؤال، ُمَؤدَّ ل، اللُّ ُمَؤجَّ

اِج. -2 َيُؤمُّ الَكْعبَة ُكلَّ عاٍم جوٌع غفريٌة ِمَن اُلجَّ -1 امْلُْؤِمُن ياُف اهلل  
-4 َبَدْأُت الدرَس ُمَتَفائاًِل. -3 املدرسُة ِفناُؤَها كبرٌي.  

ُس البناُء عىل قواِعَد َمتينٍة. -6 ُيَؤسَّ   . -5 َزئرُِي اأَلسِد قويٌّ
-8 يف بالِدَنا ُيْؤَمُر باملعروِف وُينَهى َعِن امُلْنَكِر. ًة.   -7 ُتَؤلُِّف الطالبُة ِقصَّ



37

اجُلْمَلُة

َأَقَرُأ اجلمَل السابقَة وُأجيُب َعامَّ َيأت:
-1 َأستخِرُج ما َيأِت:

َبَب. ُ السَّ )أ( ُكلَّ هٍزة ُكتبْت عىَل واٍو، وُأَبنيِّ
)ب( فعاًل آخُرُه ألٌف، وَأْذُكُر َنْوَعَها.

ُل لِِكَتاَبِة اهلمزِة عىل ياٍء يف: َزئرِي، ُمَتَفائاًِل: -2 ُأَعلِّ
-3 َأصوُغ الفعَل املاَض ِمن: َيُؤم، ُتَؤلِّف.

ابَعَة. -4 ُأْعرُب اجلْملَة السَّ

ا. ُح سبَب رسِم َهزهِتَ وَرِة وُأَوضِّ بُّ اليَة يف السَّ َأْكُتُب الكلامِت التَّ
َثاُؤب. ُر، َرُؤوم، ُمَؤمٌل، ُشْؤٌم، التَّ َرُؤوف، ُيْؤمل، ُيَؤخِّ

ُيْؤَخذ، َمْسؤولِيَّة، ُفَؤاد، إهداُؤك، حراء، َضْوُؤَك، َرئِيس.
ا: َزهِتَ ُ َسَبَب َرْسِم َهْ ٍل ُمِفيَدٍة، َوُأَبنيِّ ابَِقَة يِف ُجَ َأجعُل اْلَكِلاَمِت السَّ

) وِريٌّ الُِث )َسبُّ ِريُب الثَّ التَّدخْ

) لٌّ ابُِع )َفصخْ ِريُب الرَّ التَّدخْ

َسَبُب َرْسِمِ اهْلَْمَزِة
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ِل َوْفَق ما َتَعلْمُت من الَقَواعِد اإلمالئيِة، ثم  ْطِر األوَّ َأِصُل ُحُروَف َهِذِه الكلامِت عىل مثاِل السَّ
كل: َطِة عىل ذلَك الشَّ َأذُكُر سبَب رسِم اهلمزِة امُلَتَوسِّ

ُشُؤوَن  ف  وُيرَصِّ النَّاِس،  ُأُموَر  ُيَدبُِّر  الَِّذي  ُه  وأنَّ الَعامَلِ،  َخالُِق  ُه  وَأنَّ اهللِ،  بُوُجوِد  وَن  ُيِقرُّ الَّذين 
، ولكنَُّهم ال يكوُنون هبذا ُمْسلمني حتَّى ُيؤِمُنوا بأنه ال َيسَتحقُّ العبادَة ِسَواُه،  الكوِن، كالُمُهم َحقٌّ
موا  خاِء، َوُيَقدِّ ِة والرَّ دَّ ُؤوا مِمَّا ِسَواه، وَيلَجُؤوا إليه يف الشِّ يَك لُه َوَيَترَبَّ وحتى َيْعُبُدوُه َوْحَدُه ال َشِ

َعَماًل َصاًلا.

-1 َمَتى َيكوُن اإلنسان ُمسلاًم؟
ابَِقَة وَأْسَتْخرُج ِمْنها َما َييِل: -2 َأْقرُأ اْلِقْطَعَة السَّ

. )أ( كلمًة هزهُتا متوسطٌة عىَل واٍو وهَي مضمومٌة بعَد َضمٍّ

حروُف الكلمِةِِ
ُي ْء ِِمِ ُن

أ ْص ِد َق ا ُء َك
ُل ْء ُل ٌء

ُي َء ذِّ ُن

ُي َء دِّ ُب
َن ُء و ٌم

وصُل الروِفِِ
ُيْؤِمُن

َبُب السَّ
ألهَنا َساكنٌة بعَد َمْضُموم

) ِلٌّ ِريُب الخْـَخاِمُس )َفصخْ التَّدخْ

) اِدُس )َمنخِْزلٌّ ِريُب السَّ التَّدخْ

ئِــــــــَلــــُة اأَلسخْ
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. )ب( كلمًة هزهُتا متوسطٌة َعىَل واٍو وِهَي ساكَنٌة َبعَد َضمٍّ
، وها َمْضُمومتاِن َبعَد َفتٍح. طتاِن عىَل واِوٍ )جـ( َكِلَمَتنِي هزهُتاَم ُمتوسِّ

ِه. ُ َعالمَة َجرِّ )د( اساًم جمروًرا، وُأَبنيِّ
طر؟ -3 مِلَ ُكتبْت هزُة )الرخاء( عىل السَّ

َأعوُد إىَل ِكَتاِب الِقراَءِة َوأْستخرُج ِمْن َمْوُضوَعاتِِه، كلامٍت فيها هزتان متوسطتاِن عىل الواِو، 
ُح السبَب َعىَل النحِو التَّايِل: ْطر، َوأَوضِّ ومثُلهام عىل الياِء، وُأخريان عىل» السَّ

) ِزِلٌّ ابِعُ  )َمنخْ ِريُب السَّ التَّدخْ

بُباملَوُضوُعالكِلمُة السَّ
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َنَصائُح َأٍب

ْم: ثُهم، َقائاًِل هَلُ دِّ َجَلَس األُب َيْوًما َبنَي أبَنائِِه حُيَ
ُر يِف ِطَباِع َصِديِقِه؛ َفاخَتاُروا  ِديِق ُيَؤثِّ إنَّ املَْرَء َمسُؤوٌل َعن أعاَملِِه َفاْحِرُصوا َعىَل َعَمِل اخَلرْيِ، َوإنَّ الصَّ
َصاِحبِها،  َعىَل  ُبْؤُسَها  َيُعوُد  ُلْؤٌم  َفإهَنا  والشاَمَتَة  اُكْم  وإيَّ ئِيم،  اللَّ ُمَؤاَخاَة  َواْحَذُروا  الَِح،  الصَّ ِديَق  الصَّ

وامُلؤِمُن ِمرآُة امْلُْؤِمِن َينَصُحُه َوُيَؤاِزُرُه، َيْصُدُقُه الَقْوَل وال َيْكِذُبه.

ِة َأَثُر الَعِقيَدِة اإلْسالِميَّ
ُفوِس امْلُْؤِمَنِة- َفَعَلْت ِفْعَلَها اْلَعِظيَم ِفيَها، ُتَؤلُِّف  َنْت من النُّ اِفَيَة -إَذا َتَكَّ َة الصَّ إْن اْلَعِقيَدَة اإلْسالميَّ
ِلًصا يِف  خُمْ إْنَساًنا عاماًل  امْلَْرِء  ِمَن  َعُل  َوَتْ َة باآلَخِريَن،  ْحَ بَّ والرَّ اْلُ ِفيَها  ي  َوُتَنمِّ بِاخَلرْيِ،  َبْيَنها وَتَْلُؤَها 
َعىَل  ُه  َغرْيَ َوُيْؤثُِر  واْلَبْذِل،  الَعَطاِء  َعىَل  ِرُص  حَيَ اِت،  الذَّ َوُحبِّ  ِة  اأَلَنانِيَّ َعِن  َبِعيًدا  َعَليِه،  َدُؤوًبا  َعَملِه، 

َنفِسِه.

ٌة اَلئِيَّ ُنُصوٌص إمخْ
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الِِب والطالبة َجْدَوُل َتْصِويِب َأْخَطاِء الطَّ

َواُباْلَكِلَمُة اخلَطُأ َسَبُب َرْسِمَها َبْعَد التَّْصِويِبالصَّ
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َزِة َمخْ ائِعُة يف اهلخْ اِدُس: األخطاُء الشَّ رُس السَّ الدَّ

َواُب اخْلَطُأ َبُبالصَّ السَّ
آَباُئَنا

ِرَداُأَها
َنا آَباُؤُ

ِرَداُؤها
طَة َمْضُموَمٌة َوَقْبلها َحْرُف مدِّ بْاأللِِف. ألنَّ اهلْمَزَة املْتَوسِّ

.ُرُؤوٌسُرُؤٌس طَة َمْضُموَمٌة َوَما َقْبَلَها َمْضُموٌم وبعدها واو َمدٍّ ألنَّ اهلْمَزَة امْلتَوسِّ
ُيَألُِّفوَن
ُن ُيَأذِّ

ُفوَن ُيَؤلِّ
ُن طَة َمُفُتوحٌة َوَما َقْبَلَها َمْضُموٌم.ُيَؤذِّ ألنَّ اهلْمَزَة امْلتَوسِّ

َطَة َساِكَنٌة َوَما َقْبلَها َمْضُموٌم.ُيْؤَكُلُيْأَكُل ألنَّ اهَلْمَزَة املَتَوسِّ
َها َهاَيُأمُّ طَة َمْضُموَمٌة َوَما َقْبَلها َمْفتوٌح.َيُؤمُّ ألنَّ اهلْمَزَة امْلتَوسِّ
طة َمْضُموَمٌة َوَما َقْبَلَها َساِكٌن.ِمْلُؤَهاِمْلُئَها ألنَّ اهلْمَزَة امْلتَوسِّ

طة َمْكُسوَرٌة َوَما َقْبَلَها َمْضُموٌم.ُسئَِلُسِؤَل ألنَّ اهلْمَزَة امْلتَوسِّ

ُبِدَأْت
ِماَءة

أَهنُِّؤَك
ِطُأوَن خُمْ

االْطِمْأَناُن
ِشْأُتْم

ُبِدَئْت
َئة ِمَ

ُئَك أَهنِّ
ِطُئوَن خُمْ

االْطِمْئَناُن
ِشْئُتْم

َطِة َمْكسوٌر. ألنَّ َما َقْبَل اهَلْمَزِة املَتَوسِّ
يِف َجِيِع َهِذِه َاْلَكِلامِت.

ٌء َشْ
َفٌة َوَما َقْبَلَها َساِكٌن. ألنَّ اهلْمَزَة مَتطرِّ

َشاِطئَشاِطيء
َفٌة َوَما َقْبَلَها َمكُسوٌر. ألنَّ اهلْمَزَة مَتَطرِّ
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ُح  أَضُع ِفياَم َييِل َعاَلَمَة )( أَماَم الكلمِة الصحيحِة وعالمَة )(أماَم الكلمِة اخلطأِ، ثم ُأَصحِّ
اخلطأ: 

َتدِريٌب

الكِلمُة
ُأْنِشَأْت
أَلْبَنائَها
ِفَناُؤَها
سامًءا

العالمُة

رَجاُئوَك

واُب الصَّ

َجاُءوا
ُرِؤَي
ُؤا َخبَّ

ُيْنِشُؤون



44

ْدَوِل،  اجْلَ َياٍء يِف  ا َعىَل  َزهُتَ تِي َهْ الَّ اْلَكِلاَمِت  َوَأْكُتُب  ُلَها،  َأَتَأمَّ ْدِريِب اآلِت َكِلاَمٌت مهموزٌة،  يِف التَّ
ُ َسَبَب َرسِمَها َعَليَها: َوُأَبنيِّ

َجَرائم -  ِغَذاء -  رَئة -  أبَناُؤه -  َمَكائِد -  َمَباِدئُه -  َناِشئ -  َطْأَطَأ -  َيْلَجأ -  خَصائِص - 
ُمَهنئنِي.

ُ َسَبَب َرْسِمَها َعىَل تِْلَك  َأْكُتُب اْلَكلامِت اآلتيَة، َوَأْضبُِط َحَرَكَة اهْلَْمَزِة وحركَة ما َقبلها إْن َأمَكن، وُأَبنيِّ
وَرِة: الصُّ

متسائلون - تفاؤل - رؤسائك - سئلوا - متفائل - أبناؤك - تساؤل - مئات.

ابُع: َتطبِيَقاٌت َعاَمٌة َعَل َما َسَبَقتخْ ِدَراَسُتُه ِمنخْ َمَهاَراٍت ُس السَّ رخْ الدَّ

َبُب السَّ تِي ُرِسَمْت َهزهُتا َعىَل َياٍء اْلَكِلَمُة الَّ

ُل ِريُب األوَّ التَّدخْ

ِريُب الثَّاين التَّدخْ
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َنًة بالفتح: ُأِعيُد ِكَتاَبَة اْلَكِلاَمِت اآلتيِة ُمَنوَّ
ملجأ )    (   متكافئ )    ( أبناء )    (    هدوء )    (    عبء )    (   

َوَأْكُتُبَها مع  َزاهِتا،  َهَ َمْهُموَزًة خمتلفًة حاالُت  َكِلاَمٍت  َوَأْسَتْخرُج سبَع  الِقَراَءِة،  ِكَتاِب  إىَل  َأعوُد 
وَرِة الَّتي ُرِسَمْت َعَلْيها. بيان الصُّ

َأِصُل ُحُروَف ُكلِّ َكِلَمٍة ِمـامَّ يأت َحَسَب َقَواِعِد ِكَتاَبتَِها اإلمالئيِة:

الُِث ِريُب الثَّ التَّدخْ

ابُِع ِريُب الرَّ التَّدخْ

ِريُب الخْـَخاِمُس التَّدخْ

اْلَكِلَمُةاُلُروف
ِب ْء ٌر

َر َس ا ِء ل
ِذ َء ا ٌب
ُس َء ا ٌل

اْلَكِلَمُةاُلُروف
َل ِء ي ٌم

ُف ُء و ٌس
َز ِء ي ٌر
ُي َء دِّ ي
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وَرِة: ُ كيَف ُرِسَمِت اهلمزُة يف َكِلاَمِت اجُلَمِل اآلتَِيِة، َوَأْذُكر َسَبَب َرْسِمَها َعىَل تِْلَك الصُّ ُأَبنيِّ
وَن. وَن، َوبَأْبَنائُِكْم َتَْتدُّ -2 بِآبائُِكْم َتْعَتزُّ بِيِب َدَواُؤَك ِمْن َدائَِك.   -1 َمُشورُة الطِّ

-3 َأْبَدُأ باَم َبَدَأ اهلُل بِِه َوَرُسوُلُه.

ٍل ُمِفيَدٍة ِمْن إْنَشائي: ن يِف ُجَ ُأكوِّ
زٌة َمْرُسوَمٌة َعىَل الَياِء. -1 َكِلَمًة ِفيَها َهْ

ْطِر. فٌة َمْرسوَمٌة َعىَل السَّ زٌة مَتَطرِّ -2 َكِلَمًة ِفيَها َهْ
-3 َكِلَمًة ِفيَها َهَزٌة َمْرُسوَمٌة َعىَل الَواِو.
هُلَا الٌم َدَخَلْت َعَليَها )ال(. -4 َكِلَمًة َأوَّ

. ُة، َوُأْدِخُل َعَليَها الُم اجَلرِّ -5 َكِلَمًة َدَخَلْت َعَليَها )ال( اْلَقَمريَّ

ٍل ُمِفيَدٍة ِمْن ِعْندي: اليَة يِف ُجَ أَضُع اْلَكِلاَمِت التَّ
َأْنَشَأ، َهَواٌء، َمْسَألٌة، دؤوٌب، َمالِجُئ، َرئِيٌس.

ابُِع ِريُب السَّ التَّدخْ

اِمُن ِريُب الثَّ التَّدخْ

اِدُس ِريُب السَّ التَّدخْ
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ٍل ُمِفيدٍة: اليِة، ُثم َأَضُعَها يِف ُجَ وَع املْفَرَداِت التَّ أكتُب ُجُ

عًة، َوَشَواِطَئ  َتِلَفًة، َوَوَهَبَها بِيَئاٍت ُمَتَنوِّ ًة خُمْ ِمْن نَِعِم اهللِ َعىَل َهِذِه اْلباَِلِد َأْن َوَهَبَها َأْجَواًء ُمَناِخيَّ
ٌة،  ٌة َوِصَناعيَّ ِغَذائيَّ ُمْنتَجاٌت  َذلَِك  إْثر  َوَقاَم َعىَل  وِع،  نُّ التَّ َهَذا  ِمْن  اُن  كَّ َفاْسَتَفاَد السُّ ًة َطِويَلًة،  َبْحريَّ
، َواْطَمَأنَّ النَّاُس َعىَل ُمْسَتقَبلِهْم، َفَوَجَب ُشكُر اهللِ َعىَل َهِذِه النَِّعِم،  َق بَذلَِك األْمُن اْلِغَذائِيُّ قَّ وحَتَ

َعِة؛ َرغَبًة يِف َبَقائَِها َواْستِْمَراِرَها. َرَواِت َوالبِيَئاِت امُلَتَنوِّ َكاَم َوَجَبِت امْلَُحاَفَظُة َعىَل َهِذِه الثَّ
)أ( ُأِجيُب َعامَّ َيْأِت:

تِي َأْنَعَم اهلُل هَبا َعَليَنا. ِة الَّ بِيعيَّ َرَواِت الطَّ ُد َبْعًضا ِمن الثَّ -1 ُأَعدِّ
َرَواِت؟ كاُن ِمْن َهِذِه الثَّ -2 َكيَف اْسَتَفاد السُّ

اْلَكِلَمُة
ُفَؤاٌد

ُسَؤاٌل
َفْأٌر

َرئِيٌس

ْمُع اجْلَ

ُلْؤُلٌؤ

اجلملة املفيدة

طريَقٌة
َمْبَدٌأ
َخَطٌأ

اِسُع ِريُب التَّ التَّدخْ

ِريُب الَعاِشُ التَّدخْ
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-3 َكْيَف ُنَحاِفُظ َعىَل اْلبِيَئِة؟
ْولِة لِْلُمَحاَفَظِة َعىَل اْلبِيَئِة. -4 َأذُكُر َبْعَض َنَشاَطاِت الدَّ

)ب( َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلِقْطَعِة َما ييِل:
َطٍة، َوُأَعلُل لِِكَتاَبتَِها َعىَل اْلياِء. َزٍة ُمَتَوسِّ -1 ُكلَّ َهْ

ْطِر. فًة َعىَل السَّ -2 َهَزًة ُمَتَطرِّ
فًة َعىَل َياٍء. َزًة ُمتطرِّ -3 َهْ

َنٍة. ُتوَمَتنْيِ بِتاٍء َمْرُبوَطٍة ُمَنوَّ -4 َكِلَمَتنْيِ خَمْ

َنٍة. ُتوَمَتنْيِ بتاٍء َمْفُتوَحٍة ُمَنوَّ -5 َكِلَمَتنْيِ خَمْ
-6 َحْرًفا آِخُرُه َألٌِف يف ُصوَرِة الَياِء.
ًثا، وَأْذُكُر َعاَلَمَة تأنِيثِِه. -7 اِْساًم ُمَؤنَّ
َع ُمَؤنٍث َسامِلًا. َع تْكِسرٍي َوَجْ -8 َجْ

، َوَأَضُعَها يِف ُجَلٍة ُمِفيَدٍة. رِّ )جـ( ُأْدِخُل َعىَل َكِلَمِة )النَّاِس( اَلَم اجْلَ
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ِمُن ُؤخْ 1- الخْــــــَقائِـــُد املخْ

ا  َوَأمَّ  ، ْأ ُكلُّ ُجْنِديٍّ َفلَيَتوضَّ وىَل  ا اأْلُ َفَأمَّ َثاَلًثا،  النَّاُس إينِّ َهازٌّ لَِوائِي  ا  َ ن: أيُّ ُمَقرِّ ْبُن  ْعاَمُن  النُّ َقاَل 
الَِثُة َفاْحُِلوا، َوال َيْلوَينَّ أَحٌد َعىَل َأَحد. وإينِّ َراِغٌب إىَل اهللِ بَدْعَوٍة  ا الثَّ انَِيُة َفْلُيِعدَّ ِسالَحُه، َوأمَّ الثَّ

َهاَدَة يِف َنرْصٍ َعِظيٍم)1(. ُهمَّ اْرُزْقنِي الشَّ َن َعَلْيَها: اللَّ وُأْقِسُم َعىَل ُكلِّ اْمِرِئ مْنُكْم َأْن ُيَؤمِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دليل اإلمالء، ص:191 بترصف.

ٌة اَلئيَّ ُنُصوٌص إمخْ
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ُة اأَلِب ُؤولِيَّ 2- َمسخْ

َياِة، َوُيَربِّيِهْم َعىَل َطاَعِة اهلل، َوَيْلَجُأ إَلْيِه َأْعَضاُء  ُر أَلْعَضائَِها َمَطالَِب اْلَ ِة، ُيَوفِّ اأَلُب َرئِيُس اأُلْسَ
ِعْنَدُه  َفَيِجُدوَن  َرِحٍب،  بَِصْدٍر  َفَيْسَتْقبُِلُهم  َها،  َحلِّ َعْن  َيْعِجُزوَن  ُمْشِكَلٌة  ْم  هَلُ َعنَّْت  اَم  ُكلَّ ِة  اأُلْسَ
َئٍة، َوُيْبِعُدُهْم َعْن ُكلِّ َخِطيَئٍة، وهذِه هَي  ِليَم الَِّذي َيْدَفُع َعْنُهْم ُكلَّ َسيِّ ْوِجيَه السَّ ، َوالتَّ ايِفَ لَّ الشَّ اْلَ

ُة اأَلِب َمَع َأْبَنائِِه. َمْسُؤوليَّ
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ِلُم ُسخْ نخِْديُّ املخْ ُ 3- اجلخْ

ي  َوُيَؤدِّ أَواِمَرُهْم،  ُذ  ويَنفِّ املَْسُؤولنَِي،  ُر  ُيَقدِّ بَِحْبِلِه،  ُمْعَتِصٌم  باهلل،  ُمْؤِمٌن  َرُجٌل  امْلُْسِلُم  ْنِديُّ  اجْلُ
ُذ َتَعالِيَم اإلْسالِم. إَذا َحاَن َوْقُت  لوًقا، ُينفِّ َواِجَبُه َعىَل َخرْيِ َوْجٍه، ال َيْعَتدي َعىَل أَحٍد، َواَل ُيْؤِذي خَمْ
ِة  َتْطبِيًقا أَلْمِر اهلْلِ، َواتباًعا لُسنَّ ُهم َواِحٌد ِمْن ُزَماَلئِهم؛  َوَيُؤمُّ الِة،  ُنوِد لِلصَّ اجْلُ َأَحُد  ُن  ُيَؤذِّ الِة  الصَّ

م. َرُسولِِه َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
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َل َعَلَّ ُتُب َما ُيمخْ 4- َأكخْ

الِة. ُن لِلصَّ ُن امُلَؤذِّ - ُيؤذِّ

َمِة. - اِْجَتَمَع ُرَؤَساُء امْلُْسِلِمنَي يِف َمكَة امْلَُكرَّ

ي ِرَساَلَتَها َجّيًدا. ُة ُتَؤدِّ ْلِميذُة امْلُِجدَّ - التِّ

- َمْن َطاَب َمْنَشُؤُه َحُسَن َمْبَدُؤُه.

ْؤُلُو ُيْسَتْخَرُج ِمَن اْلَبْحِر. - اللُّ

- اجُلوُد ِعْنَد اْلَعَرِب ُسْؤَدٌد َوِسَياَدٌة.

وِء. - َصَنائُِع املْعُروِف تِقي َمَصاِرَع السُّ

- ُقَرَناُؤنَك ُيَؤثُِّرون يِف أْخاَلِقَك َوُسُلوِكَك.

ِ َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه. - َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَّ

- ِعْنِدي ِمَئُة ِكَتاٍب.

عدد الكلامت

4

6

5

5

4

5

5

5

8

3
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الِِب والطالبة ِويِب َأخَطاِء الطَّ َوُل َتصخْ َجدخْ

َواُباْلَكِلَمُة اخْلَطُأ َسَبُب َرْسِمَها َبْعَد التَّْصِويِبالصَّ
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نموذج رقم )1( )أسئلة(

بحضوِرهم  وتطيُب  ُفؤاُدك،  ُفو  َيْ إليهم  والُبْؤِس،  الَفَرِح  يف  اهللِ  بعد  َمْوئُِلَك  ُهْم  أْصِدَقاؤك 
نفُسك.

وَك، وإَذا َغاُبوا َحِفُظوك. وا َسُّ َفاْخرَتْ َلَك ِمَن اأَلْصَحاِب َمْن إَذا َحَضُ

ابَِقَة، ثمَّ ُأِجيُب َعامَّ َيأِت: - َأْقَرُأ اْلِقْطَعَة السَّ

َنِة. -1 ُأَعّلُل لكتاَبِة اهْلَْمَزِة َعىَل َواٍو يف اْلَكِلاَمِت امْلَُلوَّ

بَب. زٌة َعىَل َياٍء، َوَأذكُر السَّ -2 َأْسَتْخِرُج َكِلَمًة هَبا َهْ

(٭ نموذج رقم )2( )إمالٌء اختباريٌّ

اليتاِن: ُتْىَل العبارتاِن التَّ

ْوِفيِق  ِم ُتِضُء َلُه ُدُروَب النََّجاِح والتَّ الِِب يِف اْلَفْصِل )     ( َوإَجاَبُتُه َعْن أْسئَِلِة امُلَعلِّ - ُهُدوُء الطَّ
.)    (

َعاِء، َفَيْطَمئِنُّ َقْلُبُه، َوَتْرَتاُح َنْفُسُه. ِ بَكْثَرِة الدُّ - َيلَجُأ املَْرُء إىَل اهللَّ

نماذج اختبارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ يعنيِّ املعلم وتعني املعلمة موقع عالمتي ترقيم خمتلفني يف أثناء اإلمالء حسب املقرر، من غري تسمية كام يف النموذج، ويقدر هلام 

جزء من الدرجة. أما بقية العالمات يف اجلمل والعبارات فال تسمى وال حياسبان عليها.
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نموذج رقم )3( )أسئلة(

َفامْلُْسِلُم  الِة؛  الصَّ ألَداِء  َدِة  امْلَُؤكَّ اْلَفَرائِِض  ِمَن  َوهَي  َهاَرِة،  َوالطَّ َظاَفِة  النَّ َعىَل  اإلْساَلُم  ِرُص  حَيْ

ِعْنَد  َبِة  يِّ الطَّ ائَِحِة  َوالرَّ ِب  َطيُّ التَّ اإلْسالُم عىل  حَيُضُّ  َكاَم  ِعَبادًة هلل.  ُكلِّ َصالٍة  ِعْنَد  أْعَضاَءُه  َيْغِسُل 

َظاَفِة  ِة أْن َترَتبَّى َعىَل النَّ ُدُخوِل امْلَْسِجِد. َفالنَّظاَفُة َمبَدٌأ ِمْن َمَباِدِئ اإلْسالِم. وُيْؤَمُل ِمْن ناِشَئِة األمَّ

ِة. ا َوأْعاَمهِلَا، َوْتلتزَم بَِمَباِدئِها اإلْسالِميَّ يِف َجِيِع ُشُؤوهِنَ

الَيِة: -1 َأْكُتُب َسَبَب َرْسِم اهْلَْمَزِة َعىَل ُصوَرهِتا يف اْلَكِلاَمِت التَّ

-2 َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلِقْطَعِة َغرْيَ َما َسَبَق: 

َفٌة. )             (   زٌة ُمَتَطرِّ )أ( َكِلَمًة ِفيَها َهْ

َطَتاِن ُمْرُسوَمَتاِن َعىَل اْلَواِو. ]            [  َزَتاِن ُمَتَوسِّ )ب( َكِلَمَتنِي ِفيهاَم َهْ

َطَتاِن َمْرُسوَمَتاِن َعىَل اْلَياِء. ]            [  َزَتاِن ُمتوسِّ )جـ( َكِلَمَتنِي ِفيهاَم َهْ

توًما بألٍف َمْقُصورٍة عىل صورِة الياِء. ]            [ )د( فعاًل خَمْ

َبُباْلَكِلَمُة السَّ
َمْبَدٌأ

َمَباِدُئ
ا ُشُؤوهُنَ
َناِشَئٌة
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٭( نموذج رقم )4( )إمالٌء اختباريٌّ

ِق )           ( َفوُّ ُئُكْم بِالنَّجاِح َوالتَّ ُم لِلتَّالميِذ )             ( ُأَهنِّ - َقاَل امُلَعلِّ

ُه ُدَعاًء َصاِدًقا. - َقَرَأ امُلْؤِمُن ُجْزًءا ِمَن الُقْرآِن )              ( َوَدعا َربَّ

َبِن َفَوائُِد َكثرَِيٌة، َفَهْل َتْعِرُفوهَنا )           (. - لِلَّ

- ُيكاِفُئ املَْسُؤولوَن امُلْجَتِهديَن.

- اَل ُيْؤِذي امُلْسِلُم جاَرُه، َوال ُيِسُء إَلْيِه.

َباُب ُبَناُة امُلْسَتْقَبِل. - اْلُعَلاَمُء َكالنُّجوِم، والشَّ

َص. اُج اْلَ - َرَمى اُلجَّ

َرِت امُلَواَصالُت يف باِلِدنا. - َتَطوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ يعنيِّ املعلم وتعني املعلمة موقع أربع عالمات ترقيم خمتلفٍة يف أثناء اإلمالء حسب املقرر -كام يف النموذج- من غري تسمية، ويقدر هلام جزء 

من الدرجة. أما بقية العالمات يف اجلمل والعبارات فال تسمى وال حياسبان عليها.
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