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 : مثل النطق بها وتكون ساكنة   فيتظهر  ىالالم القمرية الت -1

 .النطق  فىل ( قمرية . ألنها تظهر )ا                  .جديد   الكتاب
       .النطق  فىل ( قمرية . ألنها تظهر )ا                  .كفاح   الحياة
   النطق ولكنها تكتب مثل : ىف رال تظهالم الشمسية ال -2

 ق.النط فىل(شمسية ألنها ال تظهر ا)             .مشرقة  الشمس
 .النطق فىل(شمسية ألنها ال تظهر ا)             .نظيف    الثوب 

     
 معلومة تهمك

( لامنها بعد ) ىوقع أ حرفا   إذا  14            (هحجك وخف عقيم بغإ)

 بح شمسية(تصلاوقعت بعد) إذاهجاء لاتصبح قمرية وبقية حروف 

 0 األول، اإلمالء  ،الغراب:مثل 
 

 1- الصــداقة
جـب ليينـا في خيـر مااسـب الـدنيا ، ىالصداقة إحدى ضروريات الحياة ، وه

نحـــرل ليـــى اكتســـاب األاـــدقاا نوتـــار األخيـــار ون ت ـــد لـــ  األشـــرار  أن
 . فصح ة األخيار تكسب الوير ، واح ة األشرار تجيب الشر

-:أكمل -ا  
ل( ...... ال( ............... الحياة بها )االصداقة بها )    
ل(...................ال(.......... الشر )ابها ) األخيار-  
؟إذا وق ت ب د الالم تص ح قمرية  ىما الحروف الت -ب  

 
 حقوق الصداقة -2

 الالم القمرية والالم الشمسية
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ليصداقة حقوق منها : الم ادرة بالمسالدة ،وكتمان السر وستر ال يوب      
ح واألحـــ ان ، وحســـ  اعاـــلاا لنـــد الحـــدي  ودلـــوة األفـــرا ىفـــوالمشـــاركة 

ــى م روفــه ،ونصــحه بــاليطف  األاــدقاا ببحــب األســماا إليــه ، وشــارف لي
 .ف لنه إذا أاابه ماروف فيوال فو لندما يوطئ ، والتو

.قمرية ( لااستورج م  الفقرة : ثالث كيمات بها ) -أ  
.( شمسية لا: ثالث كيمات بها )                         

هل تحافظ ليى حقوق الصداقة ؟ -ب  
 

 القاعدة المنظمة لهمزة الوصل و همزة القطع:-
 

  : فى األسماءأولا 

: } أيمن ، تكتب مثلجميع األسماء المبدوءة بهمزة همزتها قطع تنطق و  

 إسماعيل ، أستاذ {ما عدا أسماء معينة ينبغى أن يعرفها الجميع.

 -واليك همزات الوصل فى األسماء:

 ة أسماء محصورة فى كتب اإلمالء هى: عشر •

 ابنة  -4   ابن -3  است )العجز(   -2اسم          -1

 اثنان  -8 امرأة -7 امُرؤ -6 ابنم )بمعنى ابن( -5

 ايمن هللا ومختصرها "ايُم هللا" "قسم بمعنى يمين" -10 اثنتان -9

 مثنى السبعة األولى من هذه العشرة:  •

 وابنمان  -5 ابنتان    -4   بنانا -3استان    -2 اسمان  -1

 امرأتان -7 امرؤان  -6   

 المنسوب الى كلمة ) اسم ( :  •

 فحين نقول ان العالقة بين فالن و فالن عالقة اسمية . 

 مصادر األفعال الخمسة :  •

ا ،  ا ، و ارتمى ارتماء ، وانكسر انكسارا تقول انتصر} فعل خماسى {انتصارا

 واهتدى اهتداء 

 ال السداسية :مصادر األفع •
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ا ، و  همزتها همزة وصل تقول : استفهم استفهاما ، و استعلم استعالما

 استوى استواء ، و استقر استقرارا.

ا : فى األفعال  ثانيا

 همزة القطع :

 تختص همزة القطع بأربعة أنواع من األفعال هى:

 أخذ ، أكل ، أمر  ماضى الثالثى المهموز : .1

 ، أحسن ، أتقن أكرم  ماضى الرباعى المهموز:  .2

 أكتُب ، أسمُع ، أقرأ.  كل مضارع مبدوء بهمزة المضارعة مثل : .3

 أكرم ، أحسن ، أتقن .  أمر الرباعى المهموز :  .4

 همزة الوصل :
 -ل يبقى لهمزة الوصل فى األفعال إل ثالثة أنواع:

 اكتب، اسمع أمر الثالثى ، مثل :  -1

 نتبه ، و احتكم .انتبه ، احتكم ، وأمره ا ماضى الخماسى مثل :  -2

ماضى السداسى مثل:استمتع ، واستفهم و أمره مثل : استمتِْع  ،  -3

 استفِهْم .

 –يستعلم  –فهم . انتظر.و استعلم او عليك أن تردد : فهم . يفهم . -4

 استعلم.

ا : فى الحروف  ثالثا

 «ال  »جميع الحروف همزتها همزة قطع ماعدا 

 ملحوظة

أول الكلمة اكتفى بعالمة المدة فوق  ذا اجتمعت الهمزة وألف المد فىإ* 

 األلف مثل:)آدم،آمال،آخر(

 ن القاعدة تقول:وذلك أل

ن الثانية إذا وقع بعد الهمزة المفتوحة التى فى أول الكلمة همزة ساكنة فإ

 التقلب مدة من جنس الفتحة مثل:)أأمال( تصبح آم

 دليل الكلمات التى تحذف منها
 همزة الوصل ) ألفه (

 -سماء :أول : األ
 القاعدة المحذوف األسماء عدد

ألف اسم بعد همزة  تحذف لوصلاهمزة  على؟ كأسم-اسم 1

 الستفهام

 تحذف ألف اسم بعد الباء همزة الوصل بسم هللا الرحمن الرحيم –اسم  2
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 فى البسملة الكاملة

تحذف ألف ابن بعد  همزة الوصل أبنك على نجح؟ -ابن 3

 الستفهام

ابن بعد يا  تحذف ألف همزة الوصل آدم              يا بن –ابن  4

 ئيةاالند

ذا وقعت إتحذف ألف ابن  همزة الوصل عمربن الخطابــ  ابن 5

 علمين بين

ذا وقعت إبنة  تحذف ألف همزة الوصل فاطمة بنة محمد –ابنة  6

 بين علمين

 سىالخماألف مصدر  تحذف همزة الوصل لم تستعد؟ ا وأنتنتصارا أ-انتصارا 7

 ستفهامبعد همزة ال

 منت مقيأستغفار وأ-استغفارا 8

 على الذنب؟

مصدر  تحذف ألف همزة الوصل

 السداسى

 .ستفهامبعد همزة ال

  -ثانيا :  األفعال:

 القاعدة المحذوف األسماء عدد

 –فأْذن  –اِئذن  1

 اُؤُمر وأْمر

همزة 

 الوصل

من فعل األمر الذى   همزة الوصلتحذف 

د خول الفاء، أو الواو  فاؤه همزة عند

 عليه .

 –انتَصر  2

 أنتـَصْرت ؟

همزة 

 الوصل

من الفعل الخماسى  همزة الوصلتحذف 

 عليه . ستفهامهمزة العند دخول  

 –استغفر  3

 أَستغفرَت ؟

همزة 

 الوصل

من الفعل السداسى  همزة الوصلتحذف 

 عليه . ستفهامهمزة العند دخول  

  -ثالثا :  الحروف:

 القاعدة المحذوف حرفال عدد

 –ال  1

 ِلْلحم 

تحذف همزة أل ولمها عند دخول الالم على الكلمات  ال

ْوز  –المعرفة بها من ذات الالمين } للَّحم  ََ  –للـَّ

 (ِللَّون 

 –ال  2

 للدار 

ة فقط عند دخول الالم على كلمات رتحذف الهم الهمزة 

 معرفة بأل غير مبدوءة بالالم.

 لوصل مدة بعد همزة الستفهام : رابعا: قلب الف ا

 آهلل أمرك بهذا؟  –هللا 
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 الهمزة المتوسطة على السطر )مفردة(
 

 مثال الكيمة رسم الهم ة الس ب

.مد ألفمفتوحة ب د   
.مفتوحة ب د واو ساكنة  

.مفتوحة ب د واو مد  
.مضمومة ب دها واو     
ال يما  اتصالها بما   
هاق ي  

 ليى السطر)مفردة(

ر)مفردة(ليى السط  

 ليى السطر)مفردة(

 ليى السطر)مفردة(

 ليى السطر)مفردة(

 قرااة
 توامان
 هدواك

 اقراوا
 ابداوا

دةفيقرااة الكتب م  
 الولدان توامان

حترم هدواكأ  
 اقراوا الكتب

 ابداوا بذكر هللا

 القالــدة 
السطر  ليى ةالهم ة المتوسطترسم   

مد ألفكانت مفتوحة ب د  إذا -1  )قرااة(  

)توامان(                  كانت مفتوحة   ب د واو ساكنة إذا - 2     
)هدواك(                        كانت مفتوحة ب د واو مد  إذا -3     
 ىبالحرف الذكانت مضمومة وب دها واو ال يما  اتصالها  إذا  -4   

. اقراوا ( -ق يها مثل )ابداوا           
 كيمات بها هم ة ليى السطر 

ــــوام-اكوضــــو   –راوف  –جــــااا  –ردااان  –تضــــاال – لتفــــاا-ردااة-ت
 –ن ــــواة  –راوس  –تشــــاام  –مــــرواة  –م ــــدواة  –مقــــرواة  –إســــااة 
 .مراوس  –أضاات  –شااوا  –يقراون 

 

 حايم واايا
؟ ففرد الصفغير قفائال :  أنفتالصففوف الدراسفية  ىأ ىفل حكيم صغيرا : سأ  

عليك بالقراءة واجعلها  إذنله الحكيم :  ، فقال ىالصف الرابع البتدائ ىف أنا
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الطريفففق لكفففل الحكمفففاء والعقفففالء وعليفففك  أضفففاءتتفففوءم روحفففك ففففالقراءة 

 .من كمال الرجولة ىبالمروءة فه

؟توام ، المرواة .       لماذا رسمت الهم ة ليى السطر  -ا  
. الوطباوب          .اقرؤوا الكتب  -ب  
.ليى السطر  اكتب ثالث كيمات بها هم ة متوسطة -ج  

 الهمزة المتوسطة على واو

 القالدة
.ترسم الهم ة المتوسطة ليى الواو   

.خطؤف(  –م كانت مضمومة وق يها مفتوح )يؤ  إذا -1  
.( أبناؤف–كانت مضمومة وق يها ألف مد )هواؤها  إذا -2  
.كانت ساكنة وق يها مضموم    )مؤتمر( إذا -3  
 .يؤجل(– ىكانت مفتوحة وق يها مضموم  )يؤد إذا -4
.تجرؤك( -كانت مضمومة وق يها مضموم ) ت اطؤك إذا -5  

 

 مفردات

  -لففرم -يففرمن -عطففاؤه ، التفففاؤل –هففرلء، رداؤه  – ىيففرد -مففرمن -يففرثر

 مردب  -برس– يرثر –التشاؤم –التضاؤل  -مرامرة  –سرال  -رؤية

 الس ب رسم الهم ة الكيمة مثال

 لقد كثر خطؤك
 سماؤف ىأظيتن ىوطن

 حضرت المؤتمر
 لميك لال تؤج

 ت اطؤك خطا

 خطؤك
 سماؤف

 المؤتمر
 تؤجل

 ت اطؤك

 رسمت ليى الواو
 رسمت ليى الواو
 رسمت ليى الواو
 رسمت ليى الواو
 رسمت ليى الواو

  يها مفتوحألنها مضمومة وق
ألنها مضمومة وق يها ألف 

 مد
 ألنها ساكنة وق يها مضموم

 ألنها مفتوحة وق يها مضموم
ألنها مضمومة وق يها 

 مضموم
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 الحيـاة

الحياة مزيج من النعفيم والبفرس ، والتففاؤل والتشفاؤم والسفعادة والشفقاء    

واجبفه ويفزداد عطفاؤه نحفو  ىيرد أنفعليه يرجو لقاء ربه ، ى،والمرمن الذ

 .أصدقائه ول يرثر نفسه على غيره

.اف الحياة -ا  
: ىفلماذا رسمت الهم ة ليى الواو  -ب  

.يؤثر  –المؤم   –ؤم التشا –ال ؤس       
 

ألفالهمزة المتوسطة على   

 مثال الكيمة رسم الهم ة الس ب

 مفتوحة وق يها مفتوح

 مفتوحة وق يها ساك  احيح
 ساكنة وق يها مفتوح

 متوسطة ليى األلف
 متوسطة ليى األلف
 متوسطة ليى األلف

 سبل

 مسبلة
 يبخذ

لم يم التالميذسبل ا  

 توقفت أمام  مسبلة
روفهيبخذ الولد مص  

 القالــدة
المواضع اآلتية  ىف األلفترسم الهم ة المتوسطة ليى   

(ىرأ – سأل)إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح  -1  

نشأة  (  –يزأر –ساكن صحيح )مسألة ا قبلها إذا كانت مفتوحة وم   -2  

فأس( –رأس  -إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح ) يأخذ-3  

 ميحوظة :
 نهـاإفمـد  ألفوب دها  ح يها مفتو قالمتوسطة مفتوحة وما  إذا كانت الهم ة 

 .مآرب (-مآل-مآذن -ماافآت-مآب -مآثرلييها مد (مثل ) ألفاترسم :) 
 مفردات

.مرآة –امرأة  –جرأة –فجأة –متأمل  –اطمأن – ثأر– تأدب  

 آداب الحدي 
، أحفدا  إذا جلست مع قوم يتحدثون  ،فأصغ إليهم بأدب واحترام ول تقاطع   

 ن ، ولالحففدي، ، وإذا ابتففدأت الحففدي، فتففأ ن أردت أن تففتكلم فاسففتأذن قبففلوإ
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واجعل كالمك وسطا ،واختر من الحدي، ما يوجفه  واإلشارةمن الحركة  تكثر

 . فونكيألإليك أنظار المستمعين ويجعلهم 

.اذكر ب ض آداب الحدي  -أ   
 الهمزة المتوسطة على ياء

 مثال الكيمة رسم الهم ة الس ب

  ماسورة وق يها ساك
 رمضمومة وق يها ماسو 

 ةمفتوحة وق يها ياا ساكن
 مضمومة وب دها واو يما  اتصالها بما ق يها

 مضمومة وق يها ياا ساكنة

 ليى ياا ) ن رة(

 ليى ياا ) ن رة(

 ليى ياا ) ن رة(

 ليى ياا ) ن رة(

 ليى ياا ) ن رة(

 مطمئ 
 موطئون 
 تيئس
 مسئول
 ميئوس

 الكالم مطمئ 
 وطئون ميون المهم

 ال تيئس م  رحمة هللا
 نت مسئولأ

 هذا لمل ميئوس منه

 القالدة
: ىما يبتفيترسم الهم ة المتوسطة ليى ياا   

.ق يها  ىحركة الحرف الذ إلىإذا كانت ماسورة دون النظر -1  
.حركتها  ق يها ماسور دون النظر إلى ىحرف الذإذا كان ال -2  
.شيئان (–ساكنة )هيئة إذا كانت مفتوحة وما ق يها ياا  -3  
 –)شئون  دها واو يما  اتصالها بما ق يهاإذا كانت مضمومة وب-4

 .مسئول(
.إذا كانت مضمومة وق يها ياا ساكنة )ميئوس ( -5  

 مفردات
 

 –مخط ففون  –بفف س  –اطم نففان  –آبففائهم  –مطم نففين  –الناشفف ين  –ُسفف ل 

–ف فوس –دني ا  –م هي ة ل ي –ف ة -انف ر –ب ر  –رئيس  –أف دة  –الناش ة 

 . ىج ن –طبائع 

 
                                    

 أنت والصديق
الطبفائع والعفادات  ىففبصفديقك أخبفرك مفن أنفت ، فأنتمفا متشفابهان  ىج ن   

ن ألمانة ، فأنت كريم مثله وإن كان نائيا عن الشر ، كارها للسوء، مرديا لإف
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هي تفه فأنتمفا  ىففقولفه ،مزريفا  ىففي ا خلقه ،بذ فيطبعه ،دني ا  ىفكان ل يما 

 .من ف ة ل تطم ن لها األف دة 

:  ىما ييفياوب الوطب  -توتارف ؟ ب ىم  الصديق الذ -ا  
(كؤوس –فؤوس  -هيبة)  

 رعاية األبناء       ) همزة متوسطة على ياء (

اشف ات أن يقفدروا هفذه يحظى األبناء برعاية آبائهم ، وعلفى الناشف ين والن   

ن يكونففوا مطم نففين كففل الطم نففان إلففى حنففانهم وعطفهففم ولففو يففة ، وأالرعا

ون مفن لمربفبعض األحيان ، إن اعتقدوا أن ما يقوم بفه ا فيشعروا بالقسوة 

 .توجيه قسوة ، فهم المخط ون 

 تربية األبناء         )همزة متوسطة على ياء(

ت قسففوة  ليسفف بأنهففا فأجففابالمعاملففة مففع ابنففه ،  ىفففٌسفف ل والففد عففن شففدته    

 .توجيه وتهذيب وحنان ورعاية  ىه وإنما

:وقديما قال الشاعر   

على من يرحم  أحيانافليقس         جروا ومن يك  حازما   فقسا ليزد  

 توجـيه            )همزة متوسطة على ياء (

هفرلء  وأمثفالبفاء مفن توجيفه المعلمفين واأل األبنفاءكثيرة يشم ز  أحيانىف   

،  أيامهفامسفتقبل  ففيبالوئفام  ىعلفى نفسفها ول تحظف ىجنفمن الناشف ة ف فة ت

ى يقفدر توجيفه الكبفار ، ويعمفل بفه، وبف س خلقفا سفلوك الفذ ىفنعم البفن الفذ

  .يشم ز من التوجيه

                    )التفاؤل (            )همزة مفردة على واو(

يتشاءم  أل، وسهل صعبها ومن المروءة  تيسرت أموره اإلنسانإذا تفاءل   

يشاء هللا  أن إلن التشاؤم ليس من صفات المرمنين . ما تشاءون أل اإلنسان

 " فلم التشاؤم ؟ ولم العبوس؟ 

                         البتسام                      ) همزة مفردة(

 تبوأ أعلى منزلة ، ويجعلك  رءوفا بمن يبدأ ونت ابتسم فالبتسام يجعلك  

ا على سوء التصرف وإنما يدفعهم إلى تغيير سلوكهم  وال يجرءالستفزاز ف

.حل اإلحسان محل اإلساءةفي  

 النيل

النيففل نهففر مبففارك مثففل نهففر الكففوثر الففذى يجففرى فففى الجنففة، فهففو ينشففر 

رض مففن حولففه و تكتسففب سففى األتالخيففر والرخففاء علففى جانبيففه، وبمائففه تك

ا  و خضفرة دائمففة . وهفو كثيفر الخيففرات،  دائفم البركفات ، مففاؤه جمفال سفاحرا
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رض العفذب سففر حياتنففا  منففه نشفرب ونرتففوى ، و نسففقى أرضففنا ، فتجففود األ

 الرزق الكثير ، فى كل وقت و كل حين.والطيبة بالخير الوفير، 

 

 رجال الشرطة

رجال الشرطة عيون ل تنام ، تسهر على راحتك ، وتحافظ على أمن كفل 

يحفافظون علفى األرواح و مواطن ، فهفم يحمفون سفكان المفدن و القفرى ، و 

الممتلكففات ، و ينظمففون المففرور ، و يسففاعدون الضففعيف ، و يعطفففون علففى 

الصغير ، و يقومون بإطفاء الحرائق ، و يعاونون ضيوف مصر ويكرمونهم 

 ، و يجيبون المستغي، ، حياهم هللا ، فهم رجال األمن و النظام.

 األم

ففا األم هففى نبففع الحففب الصففادق ، ورمففز العطففاء الفيففا ض ، تضففحى دائما

بسففعادتها ، و تبففذل أجمففل أيففام عمرهففا مففن أجففل إسففعاد أبنائهففا ، فهففى التففى 

حملت ، ووضعت ، وأرضفعت ، وربفت و سفهرت ، وتعبفت ، دون أن يضفيق 

صدرها بما قدمت ، أو تنتظر من أبنائها جزاء أو ثنفاءا علفى مفا صفنعت. إننفا 

عظففم الثففواب فففى الففدنيا نففدعو هللا القففدير أن يحفظهففا و يرعاهففا ، ويجزيهففا أ

 واآلخرة .

 فصل الربيع

تتجدد الحياه فى فصفل الربيفع ، فتخضفر الحقفول وتفورق األشفجار ، و   

تنبت األزهار المختلفة األلوان و األشكال. فيه تشقق العصافير فرحة بجماله 

، وتطير الفراشات بين الورود و الزهفور، ويفذهب النفاس إلفى المتنزهفات و 

 ع بالمناظر الطبيعية الجميلة فى هذا الجو المنعش البديع.الحدائق ، للتمت

 النتماء للوطن 

مففم حففب الففوطن خلففق عظففيم . والنتمففاء للففوطن شففعور جميففل ، وإن األ

الراقية تغرس ففى نففوس أبنائهفا هفذا الخلفق الكفريم . حتفى يصفبح المفواطن 

ا لوطنه فى كل مجالت الحياة فما أعظم النتماء للوطن يا أب ناء مصفر مخلصا

 األوفياء .

الصحة   

إن الصفففحة تفففار علفففى رءوس األصفففحاء ، ل يفففراه إل المرضفففى . فعلفففى  

ذاء الكامفل . فيفا طالفب العلفم : غفاإلنسان أن يحافظ على صفحته بالنظاففة و ال

 حافظ على صحتك ، فما أجمل الصحة !.

يا وطنى   

طر أنت أغلى شىء عندى ، فاسمك محفور فى فرادى ، و ذكرك دائما يع

لسانى ، نشفأت علفى أرضفك ، و أظلتنفى سفماؤك ، وبعثفت شمسفك ففى بفدنى 
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الدفء و الحيفاة. ُغفذيت مفن خيراتفك ، وسفقيت بمائفك ، و تنسفمت هفواءك . 

فيك مالعب الصبا ، و ملتقى الهل و األصدقاء . لهذا اُحبك وأفخر بمجفدك ، 

 و تسعدنى انتصاراتك .

لنداء حينما يتجرأ األعداء عليفك يا وطنى ؛ لست وحدى أجلـّك ، وألـًّبى ا

 ، بل هناك من ضحوا بالحياة فداء لك ، ألنك أنت الحياة و ل حياة إل بك.

مصر وطننا   

مصر مفوطن اآلبفاء و األجفداد . بنوهفا بمجفدهم و عفرقهم ، ونحفن علفى 

ا نشأنا . ومن نيلها ارتوينا ، و هَّيأت لنا كل أسفباب الحيفاة اآلمنفة ، و هأرض

ا فففى بنففاء هففى بففذلك تن ففا لهففا ، مسففهما تظففر مففن كففل مصففرى أن يكففون مخلصا

ه و إخالصففه ، وعملففه المثمففر لزيففادة الرخففاء ، ورفففع  نهضففتها الحديثففة بجففّدِ

مسفتوى المعيشففة . وواجبفك أيهففا التلميففذ أن تحقفق رجففاء مصفر ، بففأن تبففذل 

قصارى جهدك فى دراستك ، لتنعم فى حياتك بمسفتقبل سفعيد، و تشفارك ففى 

 تقدمها .رخاء مصر و 

حب الوطن   

لففيس شففىء  أعففز علففى اإلنسففان مففن وطنففه  الففذى  تربففى  صففغيرا  فففوق 

أرضه  و تحت سمائه،  وشرب  من مائه ، و انتفع  بخيراته  . و عفا  فيفه  

 آمنا  بين أهله ، و مع عشيرته  و بنى وطنه.

و الفففوطن ل يفففنهض  إل بأبنائفففه  الفففذين يعرففففون  فضفففله . و يفففدركون  

نحوه  و يرمنفون أن حفب الفوطن مفن حميفد الخصفال ، و عظفيم  مس وليتهم 

ا بوطنك . مرديا و اجبك نحوه .  الفضائل . فكن يا بنى بارا

لغتنا العربية   

اللغة العربية هى لغة أمتنا العربية ، وأداة التصال و التفاهم بين أبنائها 

رتقفاء ، وهى سجل أمجادها. وإن حبها و المحافظة عليها ، و العمل علفى ال

بها دليل على  العتزاز بالكرامة. واألمم الراقية تحرص على العنايفة بلغتهفا 

و هى لغة القرآن الكريم. و عليكم أيها األبناء أن تعيفدوا لهفا مكانتهفا الالئقفة  

 بها من مجد وذلك بحبكم لها و حرصكم على تعلمها و حسن استخدامها.

 السياحة فى مصر

سففائحين ، ويففأتى السففياح إلففى مصففر ألغففراض مصففر تجففذب أفواجففا مففن ال   

متعددة ؛ فمنهم من يأتى لزيارة  آثار مصرالخالدة  ، ومنهم من يأتى للنزهة 

 وبعضهم يأتى لزيارة المساجد والكنائس األثرية . ،والستمتاع 

 بانوراما النصر

 1973إن بانوراما النصر تخلد انتصار مصر فى السادس من أكتوبر عفام    

وفيهفا لوحفات  ،الصورة  وفيها نماذر من أسلحة قواتنا المسلحة بالصوت و



 

 

12 

 ،وخريطفة لفكفرة العمليفات الحربيفة ،من الفسيفساء لقيادة القوات المسفلحة 

 ومسرح دائرى يصور ملحمة العبور العظيم لقناة السويس .

 أرض الفيروز

ومففن أهففم معالمهففا محميففة رأس ،أرض الفيففروز هففى شففبه جزيففرة سففيناء    

منهفا قلعفة  ،وآثفار سفيناء كثيفرة  ،وعيفون موسفى  ،وحمفام فرعفون ،محمد 

 وبها دير سانت كاترين  . ،وجبل موسى  ،العريش 

 النيل هو الكوثر

لفه فضفل  ،وأكثرها طول وأعفذبها مفاء  ،نهر النيل من أعظم أنهار الدنيا     

وعلفى امتفداده ،عظيم على المصريين فعلفى ضففافه تففيض جناتفه بفالخيرات 

ومفن خيفره الفوفير  ،ومن مائه العذب نروى ونرتوى  ،ت أعظم حضارة نشأ

 نزرع ونأكل .

 نصائح غالية

ن القففرآ ىففف، متففأثرا بمففا جففاء  وملجففأ للضففعيف،  ألهلففكعونففا  ىكففن يففا بنفف    

منه كل يفوم ولفو جفزءا  تقرأ نأالق وحاول الكريم ، من التمسك بمبادئ األخ

 .ك وبهاؤك ؤوضوئك ضو ىفالقراءة وضوءك للصالة ف وتوضأ قبل، 

 و (–ي -مفردة -أ)–)همزة متوسطة    األعمالصالح 

 إلفيكممفا يلقيفه  إلفى وأصفغوا أنىهفدوء والتفالوا عملكفم بالتالميذ ابفدء أيها   

الغفففد واتركفففوا التبفففاطر والعجلفففة ،  ىإلفففالمعلمفففون ول تفففرخروا عمفففل اليفففوم 

 إلففى، وأحففبكم  ىءواللسففان البففذ ىءفشففر الففداء الخلففق الففدن أخالقكففما وحسفنو

 . أخالقا أحسنكمبارئكم 

شةـمناق  
 1- اوب األخطاا في الجمل اآلتية:

 .لامل زمالؤك م اميه طي ة              .الواجب ىالولد يبد
 .لاشت مصر مطمبنة           .الرجل يطمبن ليى ابنه       

 .مصر هوائها جميل             .ة جميل درس القرأ       
 2-لماذا رسمت الهم ة هاذا :

–مسـئول  –الوئـام  –ت ـوأ  –تفـاؤل  –تفـاال –هـؤالا  –الناشـئي   –أبناا 
 .دنيئا  – ةلؤلؤ  –قرااة  –هنااة  – ىاجر  – ىابر  –كئوس 
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 نماذج تحتذى 
 كلمات تنتهى بهمزة كما قرر المجمع رسمها

 
 القاعدة حالتها  الكلمات 

 ُسبِقت بحركة يَْجُرؤ
ركة ما ترسم على حرف مجانس لح

 قبلها

 ُسبِقت بحركة يبَدأ
ترسم على حرف مجانس لحركة ما 

 قبلها

 ُسبِقت بحركة ئيستهز
ترسم على حرف مجانس لحركة ما 

 قبلها

 سبقت بحرف ساكن جْزء و بُْطء
ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلها 

 صحيحاا 

هدوء و 

 ضوء
 سبقت بحرف ساكن

ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلها 

 الَّ ُمْعتـَ 

 سبقت بحرف ساكن ءىش
ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلها 

 ُمْعتـاَلَّ 

 سبقت بحرف ساكن جزاء
ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلها 

 ُمْعتـاَلَّ 

إن فيك 

 بُْط اا

سبقت بحرف ساكن وهى منونة 

فى حالة نصب و يمكن وصل ما 

 قبلها بما بعدها 

ترسم على نبرة بين ألف التنوين و 

 السابق لها إذا كان يوصالن .الحرف 
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 رسم الهمزة فى آخر الكلمة
ابدأ كل لمل باسم هللا . -1  
ال دا باسم هللا يج ل ال مل م اركا.  -2  
ال ت طئ إن دلاك أحد إلى الوير . -3  
ال تج ل الت اطؤ م  افاتك . -4  

 القالدة
ترسم الهم ة المتطرفة ليى ألف إذا كان ق يها مفتوحا . -1  
سم الهم ة المتطرفة مفردة إذا كان ق يها ساك  .تر  --2  
ضموم.مترسم الهم ة المتطرفة ليى واو وإذا كان الحرف الذى ق يها  --3  
ترسم الهم ة المتطرفة ليى ياا إذا كان الحرف الذى ق يها ماسور . --4  

 :  ميحوظة

ترسم الهمزة المتطرفة بعد ساكن وهفى مففردة منصفوبة ويرسفم بعفدها ألفف 

جففزءا وإذا كففان قبلهففا ألفففا حففذفت ألففف التنففوين مثففل:   –ين مثففل قففرأت التنففو

.    أنشأت البيت إنشاءا
 االح األلمال

ن البدء حين ذ يكون مباركا فإذا انتهيت منه فأحمفد إابدأ عملك باسم هللا ، ف   

وكفن  ،هللا حمد الشاكرين فإنك بذلك تنال عظيم الجزاء وتتبفوأ أسفمى منزلفة 

خراك إن فعلت ذلك تتألأل حياتك تأللفرا أعملك بين دنياك و قدوة لغيرك وقسم

يقفول للشفىء كفن  ىعظيما ولم يجرؤ على إيفذائك أحفد ألنفك معتمفد علفى الفذ

 فيكون .

 الذئب والل الة
أبصر ذئب غزالة هزيلفة، فلمفا وجفدها ل تشفبعه، ابتفدأ يبحف، عفن غيرهفا    

ت مالفك فقالفت بفال حتى تمتلئ لحما وشفحما ثفم جفاء مفع تبفاطر وقفال: يفا أخف

تلكر كما ترى يا سيدى فبدأ يظهر لها اإلخاء ويبكى ويقول لقد أقسفمت علفى 

تففرك أكففل اللحففم الحففى ثففم أتففى لهففا بشففىءثمين مففن األكففل وقدمففه لهففا فأكلففت 

وشكرت وهكذا استمر حتى امتأل جسمها وسمنت فوثب عليهفا كاألسفد وتلفك 

 عاقبة المغتر بفعل عدوه .
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 تدريبات

 طاا التالية اوب األخ -1
 امتالا الكوب ماا  .             ذه ت مسااا إلى اعساندرية .

 انشبت ال يت انشااا  .          قرأت الدرس قرأتا .
 هذا شئ جميل   .              ينال المؤم  الج اا ال ظيم  .

 لماذا رسمت الهم ة هاذا ؟ -2
 مالجئ. –يجرؤ  –قرأ ، شىا   

 التاء المفتوحة و التاء المربوطة
  أواًل:- التاا المفتوحة: 

التفففاء  ىويطلفففق عليهفففا التفففاء المبسفففوطة أو الطويلفففة أو المجفففرورة وهففف   

الوقففف  ىفففآخففر الكلمففة وتنطففق تففاء  ىففف ىتففأت ىالمتحركففة أو السففاكنة التفف

 والوصل .

 مواض ها: 

.األسماء -1  

                  .سبت(  –المفردة )بيت  األسماء -2

.مهندسات ( –ن، )معلمات جمع المر-3  

.ذوات( –ما يلحق بجمع المرن، ) أولت  -4  

.أوقات ( -أبياتجمع التكسير ) -5  

.ماروت( -)هاروت األعجمية األعالم -5  

.رمت( -مضت–سعت –مثل )أعطت  األفعال -6  

.ليت (–لعلت  -ربت–الحروف التي لحقتها التاء )لت  -7  

 ثانيً ا : التاا المربوطة:
الوقف )هاا(  ىفة( وتنطق -نهاية الكيمة )مربوطة( هاذا )ـة فيوتكتب    

وجمــوا التكســير  واألواــاف مكــاأللال األســماا ىفــوالواــل )تــاا( وتكــون 
 .ن مة(–كيمة  -شجرة –االحة  –)فاطمة 
 .حرف  ىبفتح الثاا ظرف ماان أما )ثم( فه ( ثمة: كيمة ) ميحوظة
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                           الســالم              ) التاا المربوطة(
ومشـــالر  ،ال ين ـــع إال مـــ  قيـــوب مؤمنـــة  ،ى إن الســـالم مطيـــب حضـــار    

مثـــل هـــؤالا المـــؤمني  يســـدون و ،ال ت ـــرف الملالطـــة والمراو ـــة  ،اـــادقة 
 .الطريق أمام دلاة السيطرة وطلاة ال الم وما أكثرهم 

                       دلوة ليسالم            )التاا المفتوحة\التنوي (
كـل ابـ  وكـل  إليـهف كل أخ وكـل أخـت ويـدلو يح ذ ىإنسانالسالم مطيب    

 إشـفاقاونـادت بالسـالم  واألمهـاتوطالما انطيقـت الـدلوات مـ  اآلبـاا ،بنت 
 وحفاظا ليى الثروات. األرواحليى 

 التنوين
لفظا ال كتابة  األسماانون ساكنة تيحق آخر   

 أنواا التنوي  
ـــٌ( مثل هذا قيم جديدٌ م )يرسم التنوي  بالض-1  

.التنوي  بالفتح )يرسم ــً( مثل قرأت احيفة -2  
( ب ــد الحــرف المنــون مثــل )بريــت االتنــوي  مــع الفتحــة ترســم  ألفــ إذا كــان

 : ىفاد د( لك  هذف األلف ال ت  اقيم
. بتاء مربوطة )صحيفة ( ىتنته ىالكلمات الت *  

.شقاءا(-)سماءا  بهمزة قبلها ألف ىتنته ىالكلمات الت *  

.مبدأ( 0بهمزة على ألف )نبأ ىهتنت ىمات التلالك*  

ىأكرمت فت – االمقصورة مثل عص األسماء*  

كتابٍ  ىفقرأت  التنوين بالكسر )يرسم ـٍ( مثل-3  

 من الحياة

هففذه تتحففدع  مففع و ،فهففذا يحمففل كتبففا  ،االشففارع رأيففت عجبفف ىفففإذا سففرت    

 ركوب الحافالت. ىفٌل يتسابقون وهرلء رجا ،انتظار حافلةٍ  ىفزميلتها 

 ،امسفرعى يمشفوذاك ،   متنوعفةوهاتان قادمتفان مفن متجفر تحمفالن أمتعفة 

 .كل قلب ما يشغله ىفو

 األلف اللينة
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 ترسم األلف اليينة في آخر األسماا ألفا فيما يبتي :-
 .(ىبخار– ىكسر -ىعيس–ىما عدا ) موس األعجمية األسماء -1

 (ىاآلل– ىمت -ىأن –ىا _لدالمبنية ما عد األسماء -2

 .(الضحا–ة عن واو مثل )الربا بقلمن العربية إذا كانت ثالثية وألفها األسماء-3

 ىالحرف الذ ثالثة وكانالعربية إذا كانت الحروف أكثر من  األسماء -4

.رعايا(–هدايا  -دنيا -اء )ثريايلها بق  

  وترسم األلف اليينة في آخر األسماا )ياا( فيما يبتي :
.(ى بوار  – ى كسر  -ىليس – ىاأللجمية اآلتية)موس األسماا -1  
.(ىاآلل – ىمت – ىأن – ى)لد اآلتيةالم ينة  األسماا -2  
–ىال ربية إذا كانت ثالثية وكانت ألفها متقي ة ل  ياا )أذ األسماا-3
.(الهوى  – النوى  -ىمن – ىهد-ى قر   
.اال ربية  ير الثالثية وليس ق ل األلف يا األسماا 4  
.ىفمصط– ى ك ر  -ى الر  – سيوى  – جدوى  -ى ذكر  -ى شر ب  

 األلف اليينة في آخر األف ال:-
 -:ىما يبتفي)ألًفا(  األف الآخر  فياليينة  األلف* ترسم 

 افا.–سما  -تال–كانت حروف الف ل ثالثة منقي ة ل  واو )بدا  إذا -1
 ميحوظة:  -
 .(ىفو  -ىاا )وليواو تكتب  فؤ لينة وفا ألف فآخر كل ف ل  -
 .(يت يا-أليا -أحيا )ياا األلفق ل ى إذا كان الف ل أكثر م  ثالثة وكان الحرف الذ -

 ترسم األلف اليينة في آخر األف ال ياا فيما يبتي.
-ىإذا كانت حروف الف ل ثالثة وألفها منقي ة ل  ياا) أت -1
(.ى أو   

–ىأبد) إذا كانت حروف الف ل  ير ثالثية وليس ق ل األلف ياا  -2 
.( ىست يا-ىأخي-ىأسد  
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 األلف اليينة في آخر الحروف .
.(حتى-ىبي-ليى-ىترسم )ألفا( دائما مالدا )إل  

 هـا-ةفيـمـا الحر -لومـا-لـوال-إذا-لـدا-خـال -ايـإ  -أما -أما-إال-مامثل )إن
 يا........-هال-التن ية

 ميحوظة
 ىإلبإسناد الف ل  أو مصدرف هبمضارل ىل )تبتالف  فيلن رف أال األلف 
 ( يس ى.س يا.س يت.ىلرفع المتحرك. )س ضمير ا

 . رضيُت.ى( يرضى)رض
 حس  الم امية

وسففعك  ىفففوتبففذل مففا ،بففالخير بففين النففاس  ىمففن حسففن المعاملففة أن تسففع   

عفففنهم وضفففبط نفسفففك إن بفففدرت مفففنهم  بفففادرة أو  ودففففع األذى ،لمسفففاعدتهم

الشكر لمن أحسفن  وأداء ،مع عرفان الجميل لهم  ، إساءةصدرت إليك منهم 

 منهم.

 ال رفان بالجميل
و وهي نعم العون على الحيفاة بهفا تحلف ، الفاضلةأكبر مظهر لألخالق  ىه    

 ،بفين رفقائفك وأصفدقائك  امفالفك مق ىوبها تبن ،وتصفو المعيشة  ،ةسنالمرا

نففة  أخففالق الرجففل وصفففاء ابعففد هففذا تففدل علففى مت ىوهفف ،سففعدون لرؤيتففك في

 . هأصل

 حس  الويق
وتتكلف مفا لفيس مفن  ،مدح الناس فيلخلق أ ن تغرق حسن ا ىليس معن     

 ىففففبفففداؤها إعفففنهم النصفففيحة المرلمفففة إذا كفففان  ىففففأو تخ ،خلقففك لرضفففائهم

فالمعاملفففة  ،واللطفففف  األدبأن تقفففول الحفففق مفففع  ضرغفففبفففل ال ،مصفففلحتهم 

اء تضفر صفاحبها والنفاس يفر ىالحسنة إن لم تكن صادرة عفن خلفق متفين هف

 أجمعين .

 لينةقاعدة عامة لأللف ال
 تضمنتها كتب القدماء

ها باأللف.ااأللف اللينة طرفا ترسم ياء فى سبعة مواضع وما عد  
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 )األول(فى اسم ثالثى ألفة منقلبة عن ياء كالفتى.

ياء.  ه)الثانى(فى اسم عربى زائد غلى ثالثة أحرف ،وليس قبل آخر  

كصغرى ،وكبرى ،وعذارى ،ومصطفى.ومثل ذلك حاَشى التنزيهية. وكذلك 

ياء كيحيى. هالذى قبل آخر لَمالع  

 

)الثال،(فى أربعة أعالم أعجمية )موسى وعيسى وِكسرى وبُخارى (.   

ى : 0-وأنى –لدى  )الرابع(فى خمسة أسماء مبينة هى ََ َّ َّ )لدى،وأّن

ومتىو األولى الموصولة (. ،ومتى ،وأُولَى اإلشارية،  

.(رمى ،_ومشى )_)الخامس(فى كل فعل ثالثى ألفه منقلبة عن ياء   

 )السادس(فى كل فعل زائد على ثالثة وليس قبلها ياء كأعطى ،واهتدى 

 وأثنى ،وصلَّى ،وتمّطى،ولَبَّى،وأْملى .

ة أحرف وهى:)إلى وعلَى وبَلَى،وحتى(.وما عدا ع)السابع(فى أرب  

 هذا فيرسم باأللف مثل حاشا الحرفية ومثلها:خال،وعدا إذا كانتا حرفى 

 جر فى الستثناء.
 

 زيادة األلف بعد واو الجماعة
التالميذ فهموا الدرس.-أ  

ال دوا ربام. -ب  
وا دروسهم.يلم يهم األوالد -ج  

 القالدة
 ( ب د واو الجمالة إذا كانت الواو نهاية ليف ل.ا)طرف األلفت اد 

مدرسو المدرسة مجتهدون. -أ  
.فاليو الوير مح وبون  -ب  
.أولو )ميحق بجمع المذكر السالم( الفضل مح وبون  -ج  

 القالدة
جمـع المـذكر السـالم. ومـا  ىفلالمة الرفع  ىه ىب د الواو الت األلفال ت اد 

 لحق بها.أ
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.الوير ىإلنح  ندلو  -ا  
.نرجو انتشار السالم -ب  
رضاا هللا. أرجو -ج  

 القالدة
 ال الف ل(.أحرف ليه والم الكيمة )م   ىه ىالتب د الواو  األلفت اد  ال

 دلوة إلي حس  الويق
الصفبية  أيهفانفتم أو ،الجميع من حسن الخلق هإليما يدعو  ىإلن ندعو نح    

لتكونفوا  ،بهفذه اآلداب  تأخفذواالنفاس بفأن  ىأولفومعلمو الغفد  ،متعلمو اليوم

 فتمسكوا بها واستمعوا لنصيحة غيركم. ،قدوة طيبة لغيركم 

 حذف همزة الوصل
  األمثية:

  بسم هللا الرحمن الرحيم.                   -1

سمك محمد أم خالد؟أ-2  

ت ببرهان وأمر بما يستطاع.أف -3  

محمد بن أحمد. ىاسم -4  

.ىاألولللناس مآرب ولآلخرة خير لك من  -5  

 القالدة
 تحذف هم ة الوال فيما يبتي :-

ل يكفففون للجفففار بهفففا أاسفففم مفففن بسفففم هللا الفففرحمن الفففرحيم بشفففرط  ففففي-1

 يم (متعلق)باسم هللا( )ابدأ باسم هللا الرحمن الرح

أسمك(–إذا وقعت بعد همزة استفهام )اسمك  -2  

-)فأمرفاء الكلمة  ىوهمزة ه ،الفاءبين الواو أو  همزة الوصلإذا وقعت  -3

 فأت( .

وأن يكونا  األولأب  ثانيها ،علمينط أن يقعا بين ربنة( بشاو -من )ابن -4

.أول السطر مفردين وأل يقعان  

الالم الجارة أو لم البتداء. هعليل( إذا دخلت امن السم المبدوء )ب -5  
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 رسالة اعنسان
عاها ورسالة ىمسوإنما خلق ليحقق أ ، للعبلم يخلق للهو ول اإلنسانإن     

وعبادة هللا ما  ،األرضوهي عمارة  ،وعملت بها ابنة عن أبيها أبيهابن عن 

 وسلم(. هللا عليه ى)صلجاء بذلك محمد بن عبد هللا 

وابفدأ كفل عمفل باسفم هللا إنفه  ،نك الشفيطان فاسفتعذ بفاهللفإذا أردت أن تبعد ع

 ....!النصير ونعم  ىنعم المول
 

 حذف األلف في وسط الكلمة
وال إله  يرف. ،هللا هو اعله الواحد  -1  
كثير م  الناس قدرة الرحم . ىنس-2  
هللا لييه وسيم(. ىن ل القرآن الكريم ليى طه )اي -3  

 4- الط ام مفيد ولك  كثرته ضارة.
 القالدة

 تحذف األلف وسطا في:
)ال( وبدون  )ال(( مع اعلهكيمة ) ىفلفظ الجالله )هللا( و  -1  
ن خال م  )ال( لم تحذف مقرونا ب)ال( فإا مة)الرحم ( ليمكي في -2  
.كيمة )طه( في -3  
.)لك ( المشددة والساكنة النون في -4  

 هللا الوالق
مد خلففق السففموات واألرض ولكففن هللا هففو اإللففه الواحففد األحففد الفففرد الصفف   

بينهفا  ىفضلوا واختلوا ونسوا قفدرة الفرحمن التف ،من الناس ل يعقلون اكثير

 وسلم(. هللا عليه ىنزله على رسوله طه )صلأ ىالقرآن الكريم الذ ىف

 -)حذف األلف في آخر الكلمة(-
.بم تفكر؟-لالم تفكر؟-م تفكر؟في -لم تفكر؟-1  

.مم خيقت؟لم تسبل؟  
.يبيتها المرأة-يبيها الرجل -يا بنة الكرام -يا ب  آدم -يبحمد -2  
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.يبمير -يإسحاق-يإسماليل-يبيم -يبيوب -يبهل ال يم  
ذاك هو الطريق المستقيم.–ذلك هو الطريق السييم  -3  
هللا لييه وسيم(. ى)اي ىالن  أسمااطه اسم م  -4  

 القالدة
-تي:ما يبفيآخر الكيمة  فياأللف تحذف   
س قت بحرف الجر أو س قت  اإذ ،االستفهاميةم  )ما(  األلفتحذف  -1

 بمضاف.
مــ  حــرف النــداا )يــا( إذا دخيــت ليــى ليــم م ــدوا بهمــ ة  األلــفتحــذف -2

ــة  ــى ثالث ــدة لي ــ ،أحــرفزائ ــه  مول ــم  ،اىشــيحــذف من ــت همــ ة ال ي ــإن كان ف
-ذا دخيـت ليـى )ابـ إآزر( و  -ميـا آد فـيال تحذف ألـف )يـا( كمـا  ةممدود

 .أهل(-أية-ىأ-ابنة
ونـا بـالالم الدالـة ر مق إشـارة( إذا كانـت اسـم )ذا كيمة:م   األلفتحذف  -3

 .تحذف)ذاك( ال أما ليى ال  د )ذلك( 
.اوتحذف م  آخر كيمة )طه( كما حذفت منها وسط -4  

 التفكير
 تفكر؟. ولم ،أن تفكر ؟ ىم ين لفيف ،بالتفكير ك هللا يبيها اعنسان لقد مي   

 لم خيقت؟اسبل نفسك : مم خيقت ؟ و 
ل ال يـم؟ ويبهـ ،المـرأة اويبيتهـ ،الرجـليبيها  -يا بنة آدم ،يا ب  آدم ،بحمدفي

 هللا. فذلك هو الطريق المستقيم. ميكوت فيتدبروا 
 حذف ألف )ها(التنبيه.

هذف الطال ة مجتهدة. ،هذا الطالب مجتهد  -1  
هؤالا رجال مجتهدون. -هدانهذان طال ان مجت   
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مسرًلا. ىهاذاك يمش ،دتانهاتان تيميذتان مجته -2  
المدرسة. ىإلهبنذا أال   /. ىطريق ىفهبنا أسير  -3  

هبنتم قد وايتم.         /              ىهبنت تقابين  
 القالدة

: فيتحذف االلف م  )ها( التن يه   
 -ذان -ذا -ليس م دوًاا بتاا مثل) ذف إشارةإذا دخيت ليى اسم  -1
الا(أو   

هؤالا( -هذان–هذا –وتكتب هاذا )هذف   

-ان بالتــاا وتكتــب هاــذا )هاتــانم ــدوانهمــا تــي ( أل –)تــان  ىفــوال تحــذف 
 هاتي (.

وجـاات  ،ه)هـا( التن يـميحوظة: تحذف ألـف الضـمير )أنـا( إذا دخيـت لييـه 
 .ب دف كيمة )ذا( مع حذف ألف )ها( التن يه أيضا مثل )هبنذا(

 م  الحياة
سيرها  ىفمل كتبا وهذه تسرع حفهذا ي ،شارع رأيت عجباا  ىفإذا سرت      

 ىإلففوهأنتمففا ذاهبففان  ، ىطريقفف فففي أسففيروهاتففان قادمتففان مففن سفففر وهأنففا 

ا ىأصل مقر عمل أنذاوهعملكما   ."وربكالى فول شك أن البركة  ، مبكرا

 حذف ألف التنوين
 1- يثنى األبناا ليى آبائهم ثنااً  لطر ا.

 2- الفتى الصالح ال يجد ميجب إال إذا أحس  خدمة والديه.
 3- شاهدت فتى يحس  خدمة والديه.
 رأيت فتاة تحرل ليى إرضاا والديها.

 القالدة
 -:ىما يبتفيم  االسم المنصوب المنون  تحذف ألف التنوين

.....( -إذا كان منتهياا بهمزة قبلها ألف )شتاءا  -1 .مساءا  
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ا  -2 .مبدأ(-إذا كان منتهيا بهمزة على ألف )ملجأ  

.( ىهد-ى)فت إذا كان اسم مقصور -3    

ا بتاء مربوطة.إذا كان منتهيا  -4  

 احترام الوالدي 
ا اآبففاءهم احترامفف األبنففاءيحتففرم     ا ويثنففون علففيهم ثنففاءا عففاطرا وقففد  ،كبيففرا

فأ  ل اىشفاهدت فتف  هإل إذا قفام بخدمفة والديف يهفدأ لفه بفال ول يجفد لنفسفه ملجا

 بناء.بنفسه وذلك لما لألبوين من فضل عظيم وخير عميم على األ

 حذف النـون
ومم تشترى؟ لم   ت ح ؟ ومم  تيقيت دروسك؟ ولم ت ح ؟  

 

 لما قييل سي ود. لج ت مما أسرلت.
أال.-إال–فإما   

 القالدة
 تحذف النون فيما يبتي:-

ما(.–ل ( إذا دخيتا ليى )م   -)م  ىم  كيمت -1  
ة.فيأو ال النام  كيمة )إن الشرطية( إذا جاات ب دها )ما( ال ائدة  -2  

 ميحوظة
ة مفسرة.فين ال الناشهادة )أن ال إله إال هللا( ال تحذف النون أل    

 في المات ة
فسـبله اـديق لـه لمـ   ،ثـم رجـع مسـرًلا ،المات ـة ىإلـيتجـه  أحمـدكـان    

 درس ال يوم اليوم؟ تيقيتت ح ؟ ومم  
هذف الكتب؟ ى تشتر   المات ة؟ ومم ىفم ت ح  لو   

.األسئيةد وحينئٍذ أجيب ل  كل هذف فرد لييه قائال: لما قييل سبلو   
 

 حذف ألف )ابن – ابنة (
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؟التالميذ  أولبنك أ -1  
.ل د هللا لي شرية جمي ا  محمد ب ب   سيدنا  -2  

 القالدة
 تحذف ألف اب  : 

االستفهام.إذا دخيت لييها هم ة  -ا  
بشرط: إذا وق ت بي  ليمي  -ب  
تا    ي رب ن  أن -2      .ياون لفظ اب  مفردا أن -1  
  .السطر أول ىفيقع كتابة  أال -3
.حد ال يمي  فاال أفصل بينه وبي  أال  ي -4  
  أبيه.لفظ  ىياون ال يم الثان أال -5

 ابنه( -)اب  ألفكتابه 
.ن يل  أبنااحمد ومحمود وشيماا أ -مس د   بنااورف ت  ىسام -1  
هللا.وقالت اليهود ل ي  اب   -2  
الرضالة  ىف( وسلم  عليه صلى هللا)  ىالن  أمهاتم   -3

.ذؤيب الم روفة بحييمة الس دية  ىأب ةالسيدة حييمة  ابن  
.وس يد اب  الفاضل محمود  أمي جمال هو اب   -4  
.كان ل دا زاهدا  أبيهزياد اب  -5  

 القالدة
 تكتب ألف ) اب  –ابنة ( 

.(  أبناء –)ابنا  اجمع أوإذا كان اللفظ مثنى  -1  

.) عزيز ابن هللا ( خبر  ام يقع نعتإذا كان لفظ ابن ل-2  

.ذؤيب (  ىأبالسطر )ابنه  أول ىفإذا وقع  -3  

فاصل.حد العلمين أ(و-ابنه–إذا فصل بين )ابن  -4  

أبيه.لفظ  ىيكون العلم الثان أن-5  
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 كتاب
 .خالد بن الوليد  إلى)عليه الصالة والسالم (  ىكتب النب   

 فقال )بسم هللا الرحمن الرحيم( 

حمد إليك أ ىنإسالم عليك ، ف: "خالد بن الوليد  إلىمحمد بن عبد هللا  من    

ن أ ىوتخبرنف رسفولك،مفع  ىبعد فان كتابك جفاءن أما، هو له إل إل  ىهللا الذ

هللا  إل ل الفه  أنتقفاتلهم وشفهدوا  نأسفلموا قبفل أالحفارع بفن كعفب قفد  أبناء

 .قبل وليقبل معك وفدهم أنذرهم وأن محمد عبده ورسوله ، فبشرهم وأو

 والسالم عليك ورحمة هللا وبركاته          

 ميحوظة: إذا وق ت كيمة اب  في أول السطر تكتب األلف 
 حروف تحذف و أخرى تزاد   

 حذف االلف و سطـًا ▪
 القاعدة المثال الكلمات عدد

 تحذف األلف وسطا لكثرة الستعمال آمنت باهلل  هللا 1

 تحذف األلف من لفظ الجاللة سواء كان فيه أَل أول. له واحد إنما هللا إ إله 2

بسم هللا الرحمن  الرحمن  3

 الرحيم 

ا و فبه أل بخالف لزلت رحمانا.  تحذف األلف إذا كان علما

 حذف األلف وسطا من أول ك  أول ك هم أصدقائى  أول ك  4

مائة  5 َُ مائة  ثَلَُ، َُ مضت ثَلَُ،

 سنة

ذا ركبت مع المائة جوازا. ول تحذف األلف من ثالع إ

 يجوز كتابتها هكذا )ثالثمائة( بثبوت األلف

ذلك الكتاب ل ريب  ذلك  6

 فيه 

تحذف األلف من ذا اإلشارية إذا دخلت عليها لم البعد 

 بخالف لم الجرمثل ذا لمحمد ، وذا لى ، وذا لََك.

 . تحذف األلف األولى بعد الميم خلق هللا السموات  السموات 7

تحذف من لفظ )طه( ألفان ، و كان طه حسين قد اقترح  حضر طه طه  8

 أن تكتب كما تسمع هكذا )طاها(.

تحذف األلف من كل كلمة فيها همزة كتبت على ألف  أنا أحفظ القرآن قرآن  9

وبعدها ألف قلبت مدة و مثلها : )مرآة( ، )مآل( ألنه لم 

و ليست الثانية  يعهد اجتماع الفين تتصل األولى بالثانية

 ضميرل تثنية .

الشمس طالعة لكن  لكن   10

 المطر نازل 

 تحذف ألف )لكن( مشددة او مخففة.

تحذف األلف الوسطى من اسم اإلشارة و مثناه و جمعه  هذا هو الحق هذا  11

 مثل هذا . هذان. هرلء بخالف )هاتان(.

 ضمير مبدوء بالهمزة .  تحذف ألف )ها( إذا دخلت على هأنا أشرح لكم هأنا  12

تحذف ألف )أنا( إذا دخلت على )ذا( فتكون هناك ألفان  هأنذا معكم هأنذا 13
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 محذوفتان : ألف )ها( مع )أنا( و ألف )أنا( مع )ذا(.

 تحذف ألف يا عند دخولها على أى. يَأيُها  الناس  يَأيُها  14

 ولها على أيتها.تحذف ألف يا عند دخ يأيتها النفس المطم نة يأيتها  15

 تحذف ألف يا عند دخولها على أهل. يأهل الكتاب يأهل 16

إنا لفراقك يإبراهيم  يإبراهيم 17

 لمحزونون 

تحذف ألف )يا(إذا دخلت على علم رباعى فأكثر مبدوء 

بهمزة و لم يحذف منه حرف و مثله : يإسماعيل أما مع 

ع( لفظ الجاللة فال حذف بل نقول : يا أهلل )بهمزة قط

 (ومثل )يا( )أَيا( و )هيا

. 

 

 الشدة والتضعيف
الشدة لالمتها رأس سي  مهميه )س( توضع فوق الحرف ليداللة  •

 .  وليس حرفا واحدا فيم  حر  أنهليى 
 .شدد ومدد أايهامَد(  –) شُد متحرك مثل  ىساك  والثان األولالحرف  •

لم يوم ساك  وم  ا األولالكيمة ألن الحرف  أول ىفالتض يف  عال يق •
 .اليسان ال ربي  ىفبالساك   أال ي دنه أ

 .االسم والف ل والحرف  فييبتي التض يف  •

 .اح(  ( الف ل )شَد ( االسم )الفت  إن   – أن  الحرف )  
           الحرف المشدد توضع لييه الشدة مع الحركة  •

 ( ي  قو  -اقوي –قد تجمع الشدة مع التنوي  ) قوُي  •
 واايا

س يل الَتُقدم وال مـل الَصـالح ى ف اىال يم ن راس مض إن يم ، يا طالب ال   
 يـر ذلـك ف يـيام بـاألدب ،  أميى خير يسـير أئ ى ال يدر ، والمرا بلير ن راس 

فاألدب الكثير مع ال يم القييل خير م  ال يم الكثير مع األدب القييل ، فقييل 
 . لنه ذبه وال يؤخ ب األدب ال ي 

 عالمات الترقيم
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الكــالم الماتــوب لتمييــ  ب ضــه مــ  ب ــض  أجــ اات توضــع بــي  هــي لالمــا
 .بهدف تحقيق الفهم 

  الفصية)،( 
 .فصاحة اليسان  وألطاهمخص هللا ال رب بال ال ة ،  -1
 .ما خاب لامل االح ، وال تيميذ مجتهد ، وال اانع مجتهد -2
 .يا ليي ، احضر الكتاب  -3
 .لوريف، والشتاا : الربيع ، والصيف ، واأرب ةفصول السنة  -4

 دةـالقال
 .الفصية
 .توضع ب د كل جمية تامة الم نى  -1
  .تج يها ش يهة بالجمية أخرى بي  الكيمات المفردة المتصية بايمات  -2 
 .ب د لفظ المنادى  -3
 .أقسامهو  ىابي  الش -4

 الفصية المنقوطة ؛ 
 ألساساياون  أنيجب  ىالذ الم دأالحضارة ليى ال يم هو  تبسيس إن -1

 .تريد النهوض ؛ فهو المفتاح لكل باب ىالت األمم هت تمد ليي ىالذ
 .الجائ ة؛ ألنه نجح بتفوق  ىنال لي -2
 .أن يوتارف الش ب رئيسا  م ارك مويص لوطنه ؛ فال  رابة ىسنح -3

 القالدة
 لند الفصية المنقوطة ياون أطول م  الفصية الوقف 
د فيكب م  مجمولها كالم ميتر  ىتوضع بي  الجمل الطويية الت -1

 .س( ي) ليتنف
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 .األولى  فيتوضع بي  جميتي  الثانية منها س ب  -2
  .ل  األولىةتوضع بي  جميتي  الثانية منها مس   -3 

 الوقفة).( أوالنقطة 
 ال جية الندامة .  ىفالسالمة ، و  ىالتبن ىف 1
 مل. فيخير الكالم ما قل ودل ، ولم يطل  -2

 القالدة
ة كـل فينهاية الجمـل التامـة الم نـى المسـتو  ىفطة ) الوقفة ( توضع النق   

 .مامالتها اليفظية 
 النقطتان ): ( 
 .قال حايم : ال يم نور -1
 . دك  إلىال تؤخر لمل يومك  يوم:كل  ىأبم  نصائح  -2
 . ىوالوسطالس ابة،  اعبهام،اليد خمس:  أاابع -3
 .ف اسم ، ف ل ، وحر  ثالثة: ىالكالم ال رب 4

 القالدة
 النقطتان ):(

 2، 1 فيتوضع بي  القول وما يش ه القول والكالم المقول كما  -1
 3 ىفكما  أقسامهىاتوضع بي  الش -2
 .قالدة  أوالتي توضح فكرة  األمثيةق ل  -3

 )؟(لالمة االستفهام 
 أي  تذهب ؟ ولم تت يم ؟ 

 السؤال  نهاية كل جمية قصد بها ىفالقالدة توضع لالمة االستفهام 
 الت جب  –)! (  االنف ال  التبثرلالمة 
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 االمتحان !  ىفيا بشرى! نجحت  -1
 هذا ال ستان !  أجملما  -2
 ويل ليظالم! مات فالن! و  !أ يثوناالنار!  -3
 م  ليينا بهذا الفضل ! ىس حان الذ -4
 ! فتاواحسر ويل ليكسالى ! -5

 القالدة
 ىلجمية ليداللـة ليـى االنف ـال النفسـنهاية ا في) الت جب( لالمة التبثر    

 .كالفرح والشار والدلاا والح ن والتهديد والت جب والسوط 
 (     القوسان ) 
 حرسها هللا ( لاامة مصر . )القاهرة  -1
 .القاهرة  ىحيوان )بضم الحاا ( مدينة جنوب -2
 .كان بك ليب ) والليب لك ( فقومه  نإ -3

 القالدة
 ط الكالم وياتب بينهما وس ىف يوض انالقوسان 

 ( 1) فيالجمل االلتراضية كما  -1
 ( 2) ىفالتفسير كما  ألفاظ -2
 (3) ىفاالحتراس كما  ألفاظ-3
 لالمة التنصيص  
 كيوا م  طي ات ما رزقناكم ((قال هللا ت الى /: ))  -1
)ايى هللا لييه وسيم(: ))المل االحا ، وكل طي ا ، وال س  ىقال الن  -2

 لينا ((
 الجسم السييم ((  ىفقيل: )) ال قل السييم  -3
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 القالدة
 .لالمة التنصيص : قوسان م دوجان يوضع بينهما كل كالم منقول بنصه 

 أو الواية  –الشرطة 
 .خ ر إن                                                     اسم إن        
 .ينجح     –ته وق عدروسه وال يضي فيإن الطالب الذي يجتهد  -1
 . اآلتيةه الصفات فيم  كان  األاحابخير  -2

  .الكرم – أوال
 الصدق  –ثانيا 
 .الصدق  -2                        .الكرم   -1

 القالدة
 : : توضع بي الشرطة 

 . الجمية إذا طال الرك  األول ل  طريق ال طف أو الواف أو اعضافة ىركن-1
السطر سواا كان ال دد  أول ىفذا وقع لنوانا بي  ال دد والم دود، إ -2

 (2) ىفرقما كما  أولفظا 
 .... لالمة الحذف

 . شهر ج ال مصر ............ بنى لييه االح الدي  قي تهأج ل المقطم  -1
ال رالية ............وانتشار  األرضاتساا رق ة  ىفد ال الد فيي ىالسد ال ال -2

 . الصنالة



 

 

32 

 القالدة
ليى الكــالم ر حــذف )............( توضــع ماــان المحــذوف لالقتصــالالمــة ال
 .الستق اح ذكر ب ض الكالم  أوالمهم  

 
 اتـتدري 

 ضع لالمة الترقيم المناس ة :
 أاـــحابفجمـــع  ألـــرجلـــور أوكـــان  ترسم له اورة نأحد الميوك أ أراد    

ـــــــب  ـــــــ  وطي ـــــــيهمإالف ـــــــه              أن ل ـــــــل ل ـــــــه ف جـــــــ وا فقي      يصـــــــورف دون ليوب
 :ماهر فجااوا به فقال الميك   فإحدى المدن ااحب  ىف إن

     0قتيتك  ىإذا لم توترا وسييه عخفاا ليوب
فورج المصور خائفـا ولكنـه فكـر وهـو يصـور الميـك وهـو يطيـق بندقيتـه    

: أن يجثــو اثانًيــ: أن يلمــض إحــدى لينيــه ، أوال حينئــذ : هليصــيد ، والبــد لــ
لصــــورة ليــــوب الميــــك فســــر منــــه الميــــك؛        خفــــت األيــــى إحــــدى رك تيــــه و 

 .ل رالته ، وكافبف ماافبة ك يرة
 )الفصية(                بال ة القرآن           

ليـى مـا جمـع   وال يت ـاي، تال يتفـاو ،  تبليفـهوبديع  لجيب نظمه ،/ إن   
، وشــيم  أخــالقمــ  : مــوالظ ، وحاــم ، وولــد، ووليــد، وت شــير ، وت يــيم 

 .سير مبثورة  ة ، و فير 
 ) الفصية المنقوطة (             الط يب                 

ـــذ الشـــاكر     ـــة ؛ ومنق ـــا رســـول الرحم ـــرق  إن،  ىلـــاك هللا ي مشـــرطك يوت
ــا ، ليقــذف م هــا فيجســومنا ويجــول  هــا ؛ لي  ــد لنهــا األذى ويســيل دماان

 0 بالمرض ، ويدك ت ح  ل  الداا ؛ لتنت له وت يد إلينا السالمة
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 ) النقطتان(               ال ر                            
سئل الرسول ) ايى هللا لييه وسيم ل  ال ر ، فقال : ال ر حس  الويق    

ا هــي  : وجــه طييــق ، ىوقــال ابــ  لمــر ) رضــي هللا لنــه ( : )) ال ــر شــ
 .وكالم لي  ((

 ) التنصيص (     الثوب األحمر 
ف اـى باـاا شـديدا فحثـه جيسـاؤف ليـى حد ميـوك الصـي  بسـم ه أأايب    

ــ ــا إنن ــال : )) أم ــ ىالصــ ر فق ــازل ب ــ الا الن ــى لي ــ ىلســت أبا ــأ ى، ولكن  ىبا
 سمع اوته((ألمظيوم بال اب يصرخ وال 

ــال : )      ــم ق ــ ىمــا إذا ذهــب ســم أث ــادوا  ى ن بصــر إ؛ ف ــم يــذهب ! ن ــل  ىف
هل يرى يه وينظر فيحمر إال متظيم ، ثم كان يركب أالناس أال ال يي س ثوبا 

     مظيوما ؟!((
 ) الشرطة(             االجتهاد          

 ىفـال مل ، وترسم لنفسك هـدفا ، وت مـل لنييـه  فيإن تجتهد وتستمر      
 .تحقق ذلك األمل المنشود  –دأب 
 –لميـه ، المـنظم المرتـب ألدواتـه  ىفـ، المويـص  طوان اعنسان النشـي    

  . مح وب م  رؤسائه ، وزمالئه 
 ) الحذف (          الت اون  

ــاون يشــمل كــل خيــر ي     د المجتمــع : كإ اثــة الميهــوف ، ونصــرة فيــالت 
ــــر  ــــى ال  ــــذل المــــال ، والحــــ  لي ــــد الظــــالم ، وب ــــى ي ــــوم واألخــــذ لي المظي

 و ...........
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يجــد الكــرف منتشــرا، والســ اب متفشــيا كــبن  أننفــس ال اقــل  ىفــوكــم يحــ     
..........وهذا جهل اارخ ، ولـو  ىويرد الثان يقول إنسان آلخر ..........

 .تثقف اعنسان  لتهذبت نفسه ، وسمت أخالقه 
ـــــــــــي كـــــــــــ  لالمـــــــــــا أو مت يمـــــــــــا أو مســـــــــــتم ا أو مح ـــــــــــا بن ـــــــــــا ))ي  

 .والتك  .............فتهيك
 )القوسان(          القاهرة                        

 ىفـك ـر مدينـة أبية ، القاهرة ) حرسها هللا( لاامة جمهورية مصر ال ر    
الشرق األوسط ، وتمتاز بم انيها الضومة ، وشـوارلها الممتـدة ، وحركتهـا 

، ومنها ضاحية حيوان  ىالدائ ة ، وازدحامها المستمر ، وتحيط بها الضواح
ن كــان بالقــاهرة إ) بضــم الحــاا وســاون الــالم( وتمتــاز بمياههــا الم دنيــة و 

 . ها ( فهو شدة ال حامفيليب ) وال ليب 
 ) الت جب(      ال يم وال مل                        

! وما أحس  ال يم ي ينه ال مل !وما أحس   ميما أحس  اعيمان ي ينه ال    
ليم !  إلىم  حيم  أفضل اىا إلى شىش ف مل ي ينه الرفق ! وما أضيال

 .مقدرة  إلىوم  لفو 
 ( ) لالمة االستفهام    األلمال أفضل ؟ ىأ          

األلمال  ىسبل أبو ذر رسول هللا ) ايى هللا لييه وسيم (فقال : أ   
 س ييه ( ىفوجهاد  –ل  وجل  –أفضل ؟ فبجابه : ))إيمان باهلل 

 سيم ؟ قال: )) م  سيم الناس م  لسانه ويدف ((أالمسيمي   ىقال: فب
 

 تذكر والتنس
 : الفقرة نهاية فى نقطة بوضع ،وانته فراغ بترك ابدأ -1

 . فراغ ترك دون أوله من البدء يكون الثانى سطرال فى -2
 ؟ استفهام عالمة ضع الستفهام عند -3
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  إنى: قلت. نقطتين ضع القول بعد -4
 :نقطتين ضع المتعددة ،والقسام ،واألنواع الجمل بين -5

 -     -(  ) شرطتين أو.  قوسين بين المعترضة الجمل ضع -6

 { أسد}  أى ِهَزبُزُ .  قوسين بين التفسير ضع -7

 -    -(   )  شرطتين أو.  قوسين بين الحتراس ضع -8

 عالمة » مزدوجين قوسين بين كتابتك فى به تستعين نص كل ضع -9
 .« تنصيص

 ﴾  ﴿.  قرآنيين قوسين بين القرآنية اآلية ضع -10

 فضع المعلومات و العلل و ، المسببات  األسباب لذكر تتعرض عندما -11
 ( ؛)  بينهما المنقوطة الفصلة

 ( -)  شرطة فضع الجملة ركنى بين المالك يطول عندما -12

 - المعدود بين و بينه لتفصل شرطة ضع العدد بعد
 دـــالم

الكسرة ويتولد م  مد  أوالضمة  أوالفتحة  حركةمد  إطالة أوهو زيادة  •
( ويتولـــد مـــ  مـــد الضــمة )واو( ويتولـــد مـــ  مـــد الكســـرة  ألـــفالفتحــة) 

 .(ياا 
 ألنهاالكيمة  أول ىفال تقع  ىهوالواو والياا و  األلفحروف المد ثالثة  •

ــذ  –) داا متطرفــة  أو يهــا وتقــع متوســطة ق ىامتــداد لحركــة الحــرف ال
 .دلا(

 حروف ال ية ويشترط لمدها : ىحروف المد ه •

تصــ ح حرفــا هجائيــا لاديــا  تحركــت وإذاتكــون ســاكنة مثــل محمــود  أن -1
 .)يوسوس (

ن فـــتح إ( و  ليـــيم –يســـ ق الـــواو بضـــمة واليـــاا باســـرة ) الق ـــور  نأ -2
  .ايف( –) خوف  دال تمالحرف السابق لهما 
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 )  المد (             الم يم                                 
الت ييمية ، فمهما تقدمت الوسـائل ، وتطـورت طـرق  ةالم يم ركي ة ال ميي  

، وتنولــت مصــادر الم رفــة أســهمت  اعيضــاحالتــدريس ، ونهضــت وســائل 
 .ل  الم يم  ىن هذا كيه ال يلنإالم ، فها وسائل اعلفي

فــالم يمون  هــم الــذي  قــادوا مصــائر اعنســانية ، وشــنوا حمالتهــم الظــافرة 
 .وانحطاط ، وقاوموا الطليان ، ورف وا لواا التقدم والرفاهية  تبخر؛ضد كل 

 حسب الم يم فورا قول الرسول ) ايى هللا لييه وسيم ( 
 .هللا م يما ورسوال(( ى) ب ثن

 المناقشة
 .الممدود  والحرفركي ة مد ..........  أكمل –ا 

 الممدود ........ والحرفوسائل مد.................
 .اذكر حروف المد  -ب
 ؟ما م نى مد  -ج

 . اكتب كيمتي  بهما واو متوسطة وليست حرف مد 
 نموذج لتحضير درس إمالء

 .: إمالا  المجال
 .لقمرية :الالم الشمسية والالم ا الم يار 

 : رات المؤث
 . قمرية ( –أن يذكر نوع الالم )شمسية  (1

 . بعض الكلمات ىفنوع الالم  دأن يحد (2

 .بها لم شمسية بطريقة صحيحة  ىأن يكتب الكلمات الت (3

 .الكتابة ويالحظ الهوامش  أن ينسق (4

 .كتابته  ىفيستخدم عالمات الترقيم  أن (5

 .أن يكتب بخط جميل  (6

 .بالتفكير والستجابة  ىقف التعليمالمو ىفأن يشارك التلميذ  (7
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 .الرضا حينما يكتب كتابة صحيحة  تأن تبدو على التلميذ عالما (8

 .أن يفخر بخطه الجميل ونظافة كراسته  (9

 .ها بعناية فييقع  ىأن يصوب األخطاء الت (10

 cd –لوحة ورقية  –ة فيتكنولوجيا التعليم : سبورة إضا (11

 . ى: الوصف الذهنالتدريس  ةاستراتيجي (12

 يدــتمهال
 حالة اعمالا المنظور ( في)  :أوال
ليــى اليوحــة ، حتــى يــتم  أوتقــديم قط ــة اعمــالا ماتوبــة ليــى الســ ورة   

 .الظواهر اعمالئية موضوا الدرس  إلىض ط نظر التالميذ 
 بها الم شمسية والم قمرية  ىقرااة القط ة اعمالئية مع إبراز الكيمات الت

 مضمون اعمالا  ىفمتازي  ، وأناقش التالميذ يقرأ تيميذ م  التالميذ الم
 ؟أي  جيست األسرة  -2   ؟الحديقة  إلىلماذا ذه ت األسرة  -1

 ( ى حالة اعمالا االختيار  في)  :ثانيا 
 .مضمون القط ة  فيقرااة القط ة ومناقشة التالميذ 

ما تضمه م  مهـارات وم يومـات في: قرااة الفقرة ومناقشة التالميذ  ال رض
 :خالل أسئية ج ئية واستن اط القالدة  م 

 القط ة اعمالئية : 
 الحديقة  إلىرحية                          

ــا نــذهب     الحديقــة  إلــىقــال األب : الشــمس طال ــة ، والجــو م تــدل ، هي
 .لنقض وقتا جميال بي  األشجار المورقة والطيور الملردة 

شجرة . بجوار بركة ماا يي ب ظل  ىفالحديقة ، وجيست  إلىذه ت األسرة 
 .ها ال ط ، ويس ح وهو س يد في

 .هات ثالث كيمات بها م  لندك بها الم شمسية -1: التقويم
 .اف جو الربيع  -2
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 .الظل(  –الكيمات اآلتية ) الحديقة  فيبي  نوا الالم  -3
  ىفاعضاالنشاط 

يمة كراسة النشاط لشري  كيمة بها الم شمسية ولشري  ك ىفاكتب  -1
 .بها الم قمرية 

 .لوحة ورقية كيمات بها الم شمسية وبها الم قمرية  ىفاكتب  -2
 معلومة تهمك

(حرفا إذا جاات ب د 14حروف اليلة ال ربية ثمان ولشرون حرفا ) •
بقية الحروف  أما( هبغ حجك وخف لقيمإ) ىه(تكون قمرية و أل)
كل  م  األولالحرف  ى( تكون شمسية وهأل( إذا جاات ب د )14)

 : ىال يت التال ىفكيمة 
 دا سوا ظ  زر شريفا ليكرم م ال رحما تف  اف ذا ن م طب ث

 . شروط صياغة قطعة اإلمالء
 ة يقل ارات أدبية جميية وح ذا لو حميت قيما دينية أو أخال فيتصاغ  -1
تكــون ســهية اليلــة ومفهومــة حتــى التجمــع اــ وبة اليلــة مــع اــ وبة  -2

 القالدة 
ــون مناســ-3  ة مــ  حيــ  الطــول والقصــر فــالطول يســتهيك الوقــت أن تك

 .والقصر يول بفوائد اعمالا 
*القالـــدة اعمالئيـــة ليســـت هـــدفا لذاتـــه بـــل وســـيية ياتســـب بهـــا التالميـــذ 

 .مهارات الكتابة 
 .تحقق  ىالوسائل التى *التكرار و المحاكاة والتدريب ليى القالدة ه
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 أخطاء جديرة بالعناية المركزة
وف : إبدال القاف كافا، و الذال زايا ، و الطاء تاء ، و إبدال الحر (1

السين صادا . و الخلط بين الكاف و الجيم ، وبين الدال و التاء ، و بين 

 الثاء و السين .

 الهمزات فى أول الكلمة و فى وسطها و فى آخرها. (2

 األلف اللينة . (3

ة واوا ، قلب الحركات القصار واوا ، أو ألفا ، أو ياء فهم يقلبون الضم (4

 والفتحة ألفا والكسرة ياء.

 الالم الشمسية و الالم القمرية . (5

 تكتب دون أن تنطق . التىالحروف التى تنطق ول تكتب ، و (6

 ما يجب فصله أو وصله . (7

.« ومن جهلنا نخطئ ، ومن أخطائنا نتعلم  »  
 

 مظهر آخر من مظاهر األخطاء اإلمالئية : 

الحركات :و مما يقع فيه الخطأ اإلمالئى قلب   

( و قلب الكسرة ) ياء (  لفاأ ) و قلب الفتحة« واوا » قلب الضمة   

«.الصوائت الخفيفة » إن اإلمالئيين يسمون الضمة و الفتحة و الكسرة :   

«.الصوائت الممدودة » و يسمون حروف العلة الثالثة وهى ) و ا ى (   

كات و طوالها ، ولكن ينبغى أن ندرب أبناءنا  على التفرقة بين قصار الحر

 أو بين الصوائت القصار ، و الصوائت الطوال ، فإذا أملينا عليهم : 

 افعلوا ما يرضى هللا ، أو اكتب ما يملى عليك . أو ُصمت رمضان .

قم أول بتدريبهم على أن الضمة فوق الياء أو الصاد ، ليست إل حركة 

لقصار( .قصيرة غير ممدودة )إنما هى كما يقولون : من الصوائت ا  

 ويمكن أن نضع على سبورة إضافية تحت عنوان :

 خطأ  صواب 
 

ىيُرض يورضى                

 يوهمل   يُهمل 

 يولقى   ياُلقى 

 صومت   ُصمت

وهكذا نحاول أن نضع األساس إليضاح ما يقع فيه اللتباس باإلكثار من 

ول ينبغى أن النماذر و التطبيق على القاعدة حتى تثبت فى أذهان التالميذ ، 
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ننتقل من إصالح خطأ إلى غيره إل بعد أن يتاكد لنا تماما أن التالميذ قد 

لى غيره. و ليعلم الجميع إأغلقوا الباب فى وجه هذا الخطأ ، و عندئذ ننتقل 

أن الخطر الذى يهدد سالمة كتابتنا هو : التسرع و الطم نان إلى الترديد 

 اآللى بغير معرفة كاملة للحروف.

يس من الصالح تعليم التالميذ هذه القواعد ، أو تعريفهم بها فى المرحلة ول

األولى البتدائية إل بالتدريج ، و فى الوقت المناسب من الفرق النهائية ، 

ألن التلميذ سينسى القاعدة التى أرهقناه بحفظها ، و يتعب فى التطبيق 

المرحلة . عليها أما التكرار و المحاكاه فإنهما الوسيلة فى هذه  

كى نطم ن أن الصورة قد ثبتت صحيحة « اإلعادة من الذاكرة  »يلى التكرار

 فى ذاكرته و مخيلته.

يزعم بعض المدرسين أن مهاراتهم تتجلى حين يضعون اإلمالء من كلمات 

ل يكتبها صحيحة إل المتفقهون فى قواعد اإلمالء ، و المتمكنون فى 

كبير . التهجى ورسم األلفاظ ، و ذلك خطأ  

 فأساس اإلمالء أل يكتب التلميذ إل ما يقرأ و يفهم .

من األسس التى تجب مراعاتها أن تكون الكلمات غير معقدة مثل 

 ) مضطرة (. وأن تكون الجمل قصيرة تتألف من كلمتين ، ثم يتدرر فيها .

هناك أساليب متنوعة ليتدرب التالميذ على الكتابة ، و الغرض منها جميعا 

صل على رسم صحيح للكلمات ، وكتابة صحيحة للمفردات .أن نح  

حكى و تقلد ، تأيسر السبل هو عرض الكلمات على األنظار ، ِلتُشاَهد ، و  

 ومن األساليب كذلك األساليب الجمعية ،واألساليب الفردية.

 ففى األساليب الجمعية يمكن استخدام ما يأتى : 

 

ة ، بخط واضح مع إبراز النقل ، وذلك بكتابة القطعة على السبور (أ)

الكلمات التى يراد التدرب عليها ، ثم معالجة هذه القطعة بالقراءة و 

الفهم .و تهجى الكلمات شفهيا بالنظر، ومن الذاكرة. وبعد ذلك تنقل فى 

 الكراسات . وقد يملى المعلم القطعة على التالميذ فقرة فقرة وهم ينظرون. 

  (ب)
عة وتقرأ و تناقش ، ثم تحجب و اإلمالء المنظور ، وفيه تعرض القط (ت)

 تملى .

ل يطالب التلميذ بإمالء اختبارى إل إذا وثقنا بتدريبه تدريبا كافيا على رسم 

الكلمات و كتابتها صحيحة ، حتى ل نطالبه بكتابة ما ل يعرف ، ويكون هذا 

 الختبار على  فترات متباعدة .
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ذ على رسم الحروف يجدر بالمعلم فى المرحلة األولى أن يدرب التلمي

 بالطريقة التى سبقت وهى : التكرار و المحاكاة.

أما قواعد رسم الحروف فينبغى أن يسير فيها المدرس سيرا متدرجا و يقدم 

 منها ما يراه سهال و ضروريا على حسب حاجات التلميذ.

 

 خطوات درس اإلمالء
 

ار تختلف خطوات درس اإلمالء باختالف الفرقة الدراسية، وأعم    

 التالميذ، ومستواهم العقلى .

 ففى السنتين األولين يطالع التالميذ قطعة، ثم ينقلون منها أو من البطاقات.

وبعد هاتين السنتين يختار المعلم جمال صحيحة قصيرة يمليها على التالميذ 

ا أو طرائف ، أو إرشادات صحية أو مدرسية .  تحتوى أخبارا

يختار المعلم قطعة مناسبة ثم يقرؤها ،  و فى السنتين الخامسة أو السادسة

ويشرحها، ويناقش معانيها ، ويعرض رسم الكلمات الصعبة فيها على 

السبورة ، ثم يمحوها و يختبر فى رسمها بالتهجى الشفهى ، ثم يمليها حتى 

التالميذ ما فاتهم . عإذا فرغ منها عاد إلى قراءتها ؛ليسترج  

ختبارى فى الفرق العليا ، ول يكون تى دور التصحيح و اإلمالء الأثم ي

ا ؛ ليعود التالميذ العتماد على النفس ، وليقف المدرس على حالة  منظورا

 تالميذه ومدى ما أحرزوه من نجاح فى التعرف إلى الكلمات الصعبة .

 قراءة التاريخ
 

عند قراءة التاريخ لك الخيار أن تقرأه عن يمين أو يسار ؛فسيَّان-1  

ن تراعى ما يأتى  :أأوباآللف المهم بدؤك باآلحاد  

هجرية: 1408أن تتوسط الواو بين كل عدد وآخر فتقول :فى سنة   

 . َِ َِ وثماِن و سنة ثمان وأْربعمائة وألف.  أسنة ألف وأربعِمائِة  

احذر أن تَُضم الثاء وتسكن الالم فى )ثلثمائة(-3   

أيَْه(.إياك أن تحذف همزة )أربعمائة(.ومخطئ من يقول )أربَعُم-4   

إياك أن تضم خاء )َخمسمائة(أو السين فى )سبعمائة(أو الثاء فى -5 

  –كما تفعل العامة -)ثمانمائة(أو التاء فى )تسعمائة(أن نطقها جميعا بالضم

 خطأ فاِحُش قبيح يفسد المعنى!!فنطق )َخْمسمائة(بضم الخاء يجعلها

 )ُخمس مائة(وهذاغير مراد.
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 األشهر المكررة :
ربيع اآلِخر-2ول.                            ربيع األ-1  

 ل تقل : ربيع الثانى ألنه إنما يقال الثانى إذا كان هناك ثال،.

 و ل تقل : اآلَخر بفتح الخاء، ألنه أخر الربيعين فهو اآلِخر و ليس اآلَخر.

 و مثال ذلك ُجماَدى األولى و ُجماَدى  اآلخرة.

 أسماء يجوز فيها التذكير و التأنيث:
 

 األسماء عدد األسماء عدد األسماء عدد األسماء عدد األسماء عدد األسماء عدد

 ِمسك 36 فَرس 29 عُجز 22 ُسلَّم 15 ُروح 8 إْبط 1

 ِملح 37 فِهر 30 َعُضد 23 سماء 16 زقاق 9 إزار 2

 َمنجنيق 38 قِدر 31 ُعقاب 24 سوق  17 سبيل 10 حال 3

 ُموسى 39 قَفا 32 ربَعق 25 صاع 18 ُسَرى 11 حانوت 4

 نَْفس 40 قميص 33 ُعنق 26 ُضحى 19 سراويل 12 خمر  5

 وراء 41 َكبِد 34 َعنكبوت 27 ِطرس 20 سالح 13 ِدرع 6

 - 42 لسان 35 فِردوس 28 طريق 21 سكين 14 دلو 7

 التعبير
 الترتيب :  أوال
  اآلتيةرتب ال  ارات  -1

 .) ( حامد شاب طويل القامة نحيل الجسم 
 .حامد ولثمان اديقان يح ان السفر والرحالت (  )

  .اللابة وايد ب ض الطيور ىف) ( اتفقا ليى السير 
 .الحركة  ىا) ( ولثمان شاب بدي  الجسم بط

 القصة وضع لنوانا لها : أج اارتب  -2
 . ال صا) ( فيما اجتم وا حوله قدم لهم ح مة م   

 .فكسرف بسهولة   حدهمأل وألطافخرج منها لودا أ) ( ففك الح مة و 
 .يحضروا جمي ا  نأ أوالدفطيب م   األب) (لما ك ر 
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 .ياسرها فيم يستطي وا  نأ) ( وطيب م  كل واحد منهم 
اتحدتم لم يقدر لييام  إننتم كهذف الح مة أوالدى أ) ( فقال لهم : يا 

 .لدوكم 
  األسئيةل   اعجابة:  ثانيا

 اواحــد إالفــروا جمي ــا  رأوففيمــا يي  ــون  أطفــالمــر لمــر بــ  الوطــاب ليــى 
فقال له لمر : لماذا لم تهـرب مـع أاـحابك؟ فقـال اللـالم  لـم تكـ  الطريـق 

.. فســر منــه لمــر لشــجالته  فبخافــكرتكــب ذن ــا أضــيقة فبوســع لــك ، ولــم 
 .ليى رأسه  فوجرأته ، ومسح بيد

 جب ل  األسئية أ
 الوطاب ؟  األطفال لندما رأوا لمر ب لماذا ف  -1
 هللا لنه ( األطفال ؟  ىذا سبل لمر ب  الوطاب )رضما -2
 لماذا لم يهرب اللالم ؟  -3
 بم كافب الوييفة اللالم ؟ -4
 .ضع لنوانا مناس ا لهذف القصة  -5
 ماذا نت يم م  هذف القصة؟ -6

 فيثالثا:الت  ير الوظي
 ال رقية  -1 

 .*اكتب برقية تهنئ زميال لك بنجاحه آخر ال ام 
 ............. / إليهالمرسل 

 بنجاحك ال اهر آخر ال ام فم  جد وجد وم  زرا حصد. أهنئك
 المرسل /   .....

 .*اكتب برقية الى خالك تهنئة بسالمة الواول ب د الحج 
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 /......... إليهالمرسل 
 .حج م رور وذنب ملفور ولود محمود  

 المرسل /............
 .وفاة والدف  ىف*اكتب برقية لصديق ت  يه 

 /.............. إليهالمرسل 
 ولألسرةوندلو هللا ليفقيد بالرحمة والملفرة وندلو لك  األح ان نشاطركم
 .بالص ر 

 المرسل /..............
 وةـدل -2

 :حفل زواج  ىفليمشاركة  واألادقاا األهل إلىوة لاكتب د
وج ــل بيــنكم  إليهــالتســانوا  أزواجــا أنفســامخيــق لكــم مــ   أن))ومــ  آياتــه 

 .مودة ورحمة ((ادق هللا ال ظيم 
 و.........                           ........يتشرف / ..........

 والد ال ريس                           والد ال روس      
وذلك  ىل الثاننج إلى األولبدلوة سيادتكم لحضور حفل زواج كريمة 

 ...يوم ............. السالة وذلك بمسجد ........
 .المسرات ىفوال اق ة لندكم                                

 الالفتة  -3                             
ها ال مالا ليحفاظ ليى نظافة فيفناا المدرسة تح   ىفاكتب الفتة   

 المدرسة 
 . يماناعاحراوا ليى نظافة مدرستكم فالنظافة م  

 . األمراضيس ب الفناا فذلك  ىفال تيقوا بالمهمالت 
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 الرسالة -4
هـا ل يـارة قريتـك والتمتـع بجوهــا فياـديق بالمدينـة تــدلوف  إلـىاكتـب رسـالة 

 .الجميل 
 الفكرو ال ناار 

            .بدا الرسالة   -1
 .دلوة الصديق ل يارة القرية  -2
                        .القرية  فيالجو  -3
 .مظاهر جمال الط ي ة  -4
 .الة ختام الرس -5

اـديقي ال  يــ  / الســالم ليــيام ورحمــة هللا وبركاتــه ودلــاا مــ  القيــب الــى 
فمــ  جــد وجــد ومــ  زرا يوفقــك ويحقــق  آمالــك  أنالمــولى ) لــ  و جــل (

 . ىحصد وم  طيب ال ال سهر الييال
 -وب د                    

تدل الجميية الرائ ة ؛ لتتمتع بجوها الم  ىدلوك ل يارة قريتأ أن ىيس دن   
قريتنا  ىف، و  واألدخنةم  التيوث  ىالوال ىايفا وشتاا وتس د بهوائها النق
خضر وارف الظالل وتيك مياف أفهذا شجر مظاهر جمال خالبة ال مثيل لها 

رضا وإق ال وقريتنا   ىفحقيه  ىفها ال ط ، وذاك فالح ي مل فية يس ح فياا
هل أبك كل  تتمتع بالهدوا التام ال ضوضاا وال اوب ، وسوف يرحب

 .القرية الارا وك ارا ذكورا وإناثا 
 وهللا يرلاك ويحفظك    

  اديقك /..........                      
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 الت  ير اعبدالي :راب ا
 .خير مااسب الدنيا  ىالصداقة إحدى ضروريات الحياة وه       

 .ذلك م ينا أهمية الصداقة وواجب الصديق نحو اديقه ىفاكتب  •
  ال ناار

 .أهمية الصداقة  -2           .م نى الصداقة  -1 •

 .واج ات الصديق  -4      .افات الصديق الحق -3 •

لـد كـل مـنهم نفسـه أال ـام الدراسـي الجديـد وفـرح التالميـذ بقدومـه و  أبد -2
 .ليحقق النجاح والتفوق 

  .الجديد  ىذلك م ينا مظاهر فرح التالميذ واست دادهم لي ام الدراس ىفاكتب 
ه لييـة فيـشهر رمضان شهر الوير وال ركات وشهر النور والرحمـات و  --3

 .خير م  ألف شهر 
حيـاة المسـيم وم ينـا كـذلك فضـل  ىفذلك م ينا م نى الصيام وأثرف  ىفاكتب 

 .هذا الشهر الكريم 
 موضولات أخرى 

أهمية  –األم  –الربيع  –ال يد  –ليمحافظة  ى ال يد السنو  –نصر أكتوبر    
االدخـار  –الصـدق  -السـالم –الوط   –حرف وانالات  -الحج–ق الحدائ

 ىيوم دراسـ –السياحة  –إتقان ال مل –النظافة  –النظام  –حس  الويق  –
 –حيــاة تيميــذ  ىفــاــف يومــا  –واــف حفيــة  –فضــل ال مــال  –رحيــة  –

  . المرافق ال امة
 .لوص قصة قرأتها –
 ىفوكافح واجتهد  فقيرة ثم جاهد أسرة ىف شاكتب قصة تيميذ لا *

 .مذاكراته حتى اار م  المشهوري  
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 م يومة تهمك 
*مقدمة الموضوا تكون مرت طة بالموضوا وليست مقدمة ثابتة لكل 

 .الموضولات 
  .* كتابة ال ناار مهمة لترتيب األفكار

 .الموضوا  ىف*لالمات الترقيم مهمة 
 . المل ى  –األشوال  –الماان  –: ال مان  م  لناار القصة*

 .لييك بحس  الوط والحرل ليى القوالد اعمالئية 
 .*استودم أسيوبا جميال أثناا الت  ير 

 
 الصف الوامس 
م  كل بالد ال الم استمتالا بجوها  إليهاالسياح  ى، يبت ى*مصر بيد سياح

 .آثارها  ولمشاهدة
ثر أذلك موضحا م نى السياحة ، وم الم مصر السياحية و  ىفاكتب 

 .مصر والمصريي السياحة ليى 
 ال ناار 

 .م نى السياحة  -2                 .مقدمة    -1
 .ثر الساحة ليى مصر أ -4    .م الم مصر السياحية  -3
 .ثر السياحة ليى ش ب مصر أ -5
 ( مبثورقول  –ش ر  –حامة  –حدي  –استشهاد ) آية  -6
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  أخرى  موضولات
الحميـدة  األخـالق –فطـر ليـد ال – أكتـوبرنصر  –شهر رمضان  – ىوطن  
المـرور –الجيـيس الصـالح  –قـدرة هللا  –سـ يل هللا  ىف نفاقاع  –التيوث  –

 داالتحــا –اآلثــار المصـرية  -  األمليـد  –حــق الطريـق  –الربيـع  –وآدابـه 
فوائـد الحـدائق   –ال مـل  إتقـان –النظـام  –النظافة  –النظام  –الوط  –قوة 

واـف  –فضـل ال مـال  –رحيـة  – ىدراس يوم –ليمحافظة  ى ال يد السنو  -
 .فضل الوالدي   –درسة مفضل ال –المات ة  –حفية 
ثم التقى بشوص فتليرت الحميدة  واألخالقكان مثاال ليجد والتفوق  -3

 .ذلك  ىفأحواله  اكتب قصة 
 .برقية  –دلوة  –إلالن  –الفتة  –اكتب رسالة  -4
 

 الصف السادس 
وسيية  ىالدنيا وهخير مااسب  ىياة وهالقرااة إحدى ضروريات الح  

 . ى هامة م  وسائل تحقيق الثقافة والتقدم الحضار 
 حياة المجتمع  في وأثرها وأنوالهاالقرااة  أهميةذلك م ينا  ىفاكتب 

 :ال ناار 
 وسائل تحقيق الثقافة  -2    مقدمة                -1
 ة الفرد حيا ىفاثر القرااة  -4القرااة             أنواا -3
 استشهاد  -6حياة المجتمع                 ىفثر القرااة أ -5
 الواتمة  -7
  أخرى موضولات  -2
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ال مل الصالح  -نصر أكتوبر -يوم دراسي  – الفطرليد  -شهر رمضان   
م امية الوالدي   ––وسائل الموااالت –الصحة  –الرياضة –إتقان ال مل -
الصـــديق  -الـــوط  –النظـــام  –نظافـــة ال –الصـــدق  –األمانـــة  –الســـالم  –

واـف حفيـة  –رحيـة  - ال يـم وفوائـدف – ىمحـافظت –احة يالس –المويص 
 .فضل المدرسة  –المات ة  –المرافق ال امة  –
 . ى اكتب قصة لالم أو أديب أو زليم مصر  -3
 .ما استفدته منها  االمات ة م ين ىفتها ألوص قصة قر  -4
 .ت  يرن وجه التاريخ تاريخ مصر لامر بنساا شهيرا-5

 .تاريخ مصر  ىفاكتب قصة امرأة مصرية وأثرها 
 .دلوة –إلالن  –برقية –الفتة  –اكتب رسالة  -6
 

 درس تعبير إعداد
 : ت  ير  المجال
 .الحدائق  حدىإ إلى: رحية مدرسية  الم يار

 رات :شالمؤ 
 .رئيسة  فكر إلىس الموضوا ويقسمه أأن يحيل ر -1
 .فرلية  فكر إلىرئيسة ال أن يحيل الفكر -2
 .الفرلية ترتي ا منطقيا  رالفك يرتب أن -3
 . فكرفتؤكد  ىالت واألمثيةوالشواهد  األدلةكتابته  ىفأن  يسوق  -4
 .ثالثة حسب قدرته  أوكراسته فقرة ماونة م  سطري   ىف بأن يات -5
 .الم نى ى وتؤد فكرفت  ر ل   ىأن يوتار الكيمات والجمل الت -6
 .الموضوا  فكرم   أكثر أوفكرة أسيوبه  غن يصو أ -7
  .تدور حول الموضوا بحيوية وفاليية ىالمناقشات الت ىف كأن يشار  -8
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 .الكتابة حينما يطيب منه الم يم ذلك  ىفأن ينطيق  -9
 . فكرلييه لالمات الراحة لندما ي  ر لما بذهنه م   وأن ت د -10
 .الم يم ليى كتابته  ىيثن لييه لالمات الرضا حينما وأن ت د – 11
 .أن ينسق كتابته وينظمها ويحافظ ليى نظافة كراسته  -12

 .لوحة ألسرة تجيس تحت أشجار الحديقة :  تكنولوجيا الت ييم
 .لوحة ألطفال يقطفون األزهار                    

 . ى: الت ييم الت اون استراتيجية الت ييم 
 .لناارها  فيقشة التالميذ : لرض اليوحة األولى ومنا التمهيد

 .لناارها ىفلرض اليوحة الثانية  ومناقشة التالميذ 
ــة ر  ال ــرض ــى الســ ورة ، تقســيم الفصــل أ: كتاب ثــالث  إلــىس الموضــوا لي

مجمولـــات لكـــل مجمولـــة قائـــد يقـــوم بتنظـــيم أفـــراد المجمولـــة  أكيـــف كـــل 
 .ر ليى الس ورة فكمجمولة باتابة ال

 توايت إليها المجمولة  ىر التالفكيقوم القائد ب رض 
 .الفكر ىفمناقشة التالميذ 

رحيـــة مدرســية . اـــف  ىفــحــدى الحـــدائق إ إلـــى: ذه ـــت يومــا  الموضــوا
 .الرحية . واذكر ما استفدته منها 

 حة : مقتر  فكر
 .إلالن جمالة الرحالت ل  قيام رحية  -1
 .اعلداد ليرحية  -3                 .الرحية   ىفاالشتراك  -2
 .الواول الى الحديقة  -5                   .التجمع لند المدرسة  -4
 .السيوكيات المرفوضة م  ب ض التالميذ  -6
 .نهاية اليوم  ىفاالستمتاا بالرحية وال ودة  -7
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 التقويم 
كتابته ،  ىفيقرأ كل قائد كل مجمولة الموضوا التي ت اونت المجمولة  -1

 موضوا  أفضل  كتابتهموضوا ثم  لأفضاختيار  في التالميذومنا قشة 
 ؟زيارة الحديقة  ىفما السيوكيات المرفوضة  -2
 ؟ماذا استفدت م  زيارة الحديقة  -3
 .تصحيح كراسات الت  ير  -4

  ةفيإضا أنشطة
 كراسة النشاط  ىفليحدائق وال ساتي  م  الصحف والمجالت  ااجمع اور 

 .ا المتنولة واكتب حولها ت ييق األشجارارسم ب ض 
 .الحديقة وقم بالت ييق لييه  ىف ألج كرسم منظرا ا

 .الحديقة واكتب ت ييقا لييه   ىف كال ي ج ارسم منظرا 
 .ت يق بالحديقة  تاكتب خمس الفتا

 عزيزى المعلممعلومة تهمك 
 الطرق اآلتية : بيتم  نأتصحيح الكراسات يما  

مـع اختيـار  والأ*تصحيح كـل الكراسـات مـع التركيـ  ليـى مـا يتصـل بـالفكرة 
 .جماليا و  أفرديا  اوم الجتهظاهرة للوية جديرة باالهتمام 

الفقرات م  كراسة كل تيميذ مع اختالف الفقرة م  تيميذ  إحدى* تصحيح 
 .الفقرات  ىوالمرور ال ابر ليى باق آلخر

كل موضوا بالتناوب والمرور ليى  ىف* تصحيح نصف الكراسات التالميذ 
  .األحمر بالقيم اآلخرالنصف 

إال ب د  رن جودة األسيوب ال تتوافيحس  التجاوز ل  ب ض القصور أل * 
 .تدريب فالكتابة ال يتم ت يمها إال بم يد م  الكتابة 
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 .ها فيالصواب  هوجأ* جمع األخطاا الشائ ة ومناقشتها ل يان 
ــم ال ا بالتصــحيح أو و وضــم* وضــع درجــة لكــل موضــوا ســواا تنــاول الم ي

 .اعطالا 
 .ثر لظيم أجيل ل ارات التشجيع أو ب ض المالحظات فيهذا * تس

 .ذلك لييبس  ى* لدم تسجيل ل ارات التبنيب حتى ال يؤد
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 ية والالم الشمسيةالالم القمر

 همزة الوصل و همزة القطع.

 دليل الكلمات التى تحذف منها همزة الوصل

 الهمزة المتوسطة على السطر )المفردة(

 الهمزة المتوسطة على واو

 الهمزة المتوسطة على ألف

 الهمزة المتوسطة على ياء

 قطع إمالئية

 دليل الهمزات ) المتوسطة ( وما حكمها 

 نماذر تحتذى 

 الهمزة في آخر الكلمةرسم 

 التاء المفتوحة والتاء المربوطة

 الـتـنـويـن

 األلف اللينـة

 قاعدة عامة لأللف اللينة

 زيادة األلف بعد واو الجماعة

 حذف همزة الوصل

 حذف األلف في وسط الكلمة

 حذف األلف في آخر الكلمة

 حذف ألف )ها(التنبيه.

 تحذف ألف التنوين 

 حذف النـون

 ابنة ( –حذف ألف )ابن 

 حذف اللف و سطـاا 

 الشدة والتضعيف

 عالمات الترقيم
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 معلومة تهمك 

 شروط صياغة قطعة اإلمالء .

 أخطاء جديرة  بالعناية المركزة

 ما خطوات درس اإلمالء ؟

 قراءة التاريخ                              

 األشهر المكررة :

 ماء يجوز فيها التذكير و التأني،:أس
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