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بية  وزارة التر

 منطقة العاصمة التعليمية

  مدرسة محمد حمود الشايع االبتدائية بني   

                              

 أمل إبراهيم / أ إعداد

 

ي /  أ رئيسة القسم ث المطت 
َّ
  مشاعل المعل

 أ / عواطف الحسن  الموجهة الفنية

   أ / سلوى الفضل   مديرة المدرسة

 
 
 
 
 
 
 

  
  مهارات الرسم الهجائ 

 األمل ف 



                   
 
 

 الياء (   -الواو  -األلف    )  حروف المد                 
 الحرف الذي قبله (  +  ـا )حرف المد =  مقطع المد                

 المد باأللف     -أوال :                               
  -:هيا يا بطل اقرأ كاآلتي  حروف اللغة العربية بطريقة المد باأللف  ق  ط  نن

 زا    را  ذا     دا     خا     حا    جا     ثا     تا     با    آ           
 كا    قا   فا    غا   عا    ظا    طا    ضا    صا    شا    سا   
 يا    وا    ها   نا    ما    ال   

  -تدريبات على المهارة :
ً حرف ثم مع األالمد باأللف أنا أكون كلمات من مقطع -1  -:أنطق الكلمة نطقاً صحيحا

 ..................        قا + ٍد + م                    
  ..................حا + ٍف + ظ                         
 ..................با + ل  + ٍس                         

 
  -من الفقرة التالية بعد قراءتها قراءة صحيحة :مد باأللف أنا أستخرج كلمات تتضمن  -2

ة س  مار  م  الب لٍ الط   مام  جال أ  م  ال   سح  ف  أهم األنشطة التي ت   ن  المدرسي م   شاط  ) النً 
  هبهم ، وتعبر عن آرائهم وميولهم (التي تنمي موا متنوعة  ال   طة  ش  األن  

 
  -:مع تحديد مقطع المد من حصيلتي اللغوية باأللف  اً مدأنا أكتب كلمات تتضمن  -3

 
  -اكتب ما يملى عليك : -4

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

 ............................................................................................................-:التصويب 

 أنواع المد



 

 

  

                               

 المد بالواو  -ثانياً  :                                           
 الحرف الذي قبله(  + و  )حرف المد =  مقطع المد  

 -: كاآلتي هيا اقرأ يا بطل حروف اللغة العربية بطريقة المد بالواو  ق  ط  نن  
 زو    رو ذو    دو     خو حو    جو ثو     تو     بو   أو
 كو    قو   فو   غو  عو    ظو    طو    ضو صو شو    سو   
 وي    وو   هو   نو   مو    لو  

  -:تدريبات على المهارة 
ً التالية مع األحرف   المد بالواوأنا أكون كلمات من مقطع -1  -:ثم أنطق الكلمة نطقاً صحيحا

 ..................      م                             +  قو  +   يـ  
  ..................                                ل    س  + هو  +

 ..................                                  د   نو +  +   ج  
  -:في الكلمةمع تحديد مقطع المد من حصيلتي اللغوية بالواو  اً مدأنا أكتب كلمات تتضمن  -2

 
 
 
 

  -أنا أقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة ثم أحدد مقطع المد بالواو في كل كلمة :-3

 
 -اكتب ما يملى عليك : -4

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

-:التصويب 
...........................................................................................................................................

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

 

 قورص       جولي   هول س   فوزي    هودج  م  

 المد أنواعتابع 



 

 

 
 

 الحرف الذي قبله (  +  ي  -ـ  ي )حرف المد =  مقطع المد 

    المد بالياء   -:ثالثاً                             

 -: كاآلتي هيا اقرأ يا بطل كون اللغة العربية بطريقة المد بالياء يحروف  ق  نط  ن  
إيـ  
 إي 

 بيـ   
 بي  

 تيـ   
 تي   

 ثيـ   
 ثي    

 جيـ 
 جي 

 حيـ   
 حي   

 خيـ 
 خي 

 ديـ   
 دي

 ذيـ 
 ذي

 ريـ
 ري 

 زيـ  
 زي 

 سيـ  
 سي 

 شيـ  
 شي   

 صيـ
 صي 

 ضيـ  
 ضي

 طيـ  
 طي   

 ظيـ   
 ظي    

 عيـ  
 عي

 غيـ 
 غي   

 فيـ  
 غي

 قيـ  
  قي  

 كيـ  
 كي

 ليـ  
 لي

 ميـ  
  مي   

 نيـ   
 ني  

 هيـ 
 هي

 ويـ  
  وي   

 ييـ  
 يي    

  -:تدريبات على المهارة 

ً التالية  مع األحرف   المد بالياءأنا أكون كلمات من مقطع -1   -:ثم أنطق الكلمة نطقاً صحيحا
 ..................نـ +  شيـ  +  د،                               
  ..................   ط + و يـ  + ل                                

 ..................ع  + ميـ + د                                             

  -:مع تحديد مقطع المد في الكلمةمن حصيلتي اللغوية  بالياء اً مدأنا أكتب كلمات تتضمن  -2

 
 

 -اكتب ما يملى عليك : -3
............................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
-التصويب :

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

 
 

 المد أنواعتابع 



 
 

 
 الحرف الذي قبله  +الحرف الذي فوقه سكون = المقطع الساكن عبارة عن حرفين 

 َمْكـ                   َمْكتبة                        أَْرباح                أَرْ 
 

 -ضع دائرة حول المقطع الساكن في كل كلمة مما يأتي ثم اكتبه :اقرأ الكلمات التالية ثم   -1
 

  رة كْ فِ                نَْدِرسُ               أَْخُرُج            َمْجهود     
      

 

 : أكتبه داخل الشكل التالي التالية كلمات بها مقطع ساكن ثم  ستخرج من الفقرةأ -2

 
 

 
 
 

 
 

 -اكتب ما يملى عليك : -
.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
-التصويب :

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

 : في كل كلمة أنا أكتب كلمات بها مقطع ساكن ، مع تحديد المقطع 

 فيد  م   ذاء  يد ؛ وهي غ  الص   هواة  دها رياضة ل  ي  ص  م اإلنسان باألسماك ؛ ألسباب مختلفة ؛ ف  ت  اه  
 ة أخرى .ناعي  ماالت تجارية وص  ع  ت  ؛ ولها اس   اس  للن  

 المقطع الساكن



 
 

 

، وعند : هو عبارة عن حرفين عند النطق به أولهما ساكن والثاني متحرك الحرف المشدد 
 الكتابة أدغم الحرفين وأصبحا حرفا واحداً ووضع فوقه الشدة )  ً  ،      ،   ِ   ( 

 ى ل  ص   -ع   ز  و   -م      ل  ع -:مثل 

 =   الحرف الذي عليه الشدة + الحرف الذي قبله المقطع المشدد فهو عبارة عن حرفين أما 

  -الً  :فمث

  َصد                                     ق َصد  

 ـل  عَ                              ُمعَل مون  
 -في كل كلمة مما يأتي ثم اكتبه : أقرأ الكلمات التالية ثم أضع دائرة حول المقطع المشدد   -1
 

ركَ                 َسب ورة              ل م سَ                َخب از        ر 
      

 

 -: أكتبه داخل الشكل التالي ثم  أستخرج من الفقرة  التالية كلمات بها مقطع مشدد  -2
 
مَ  )  (  الد راسةِ د ِ واالجتهاد في جعل ِمة مثالي ة ، تحث  الط الب على الْ مُ  المدرسةِ  ديرةُ مُ  تْ كر 
 

 

 

 -اكتب ما يملى عليك : -3
.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
-التصويب :

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

 

 الحرف المشدد



 

 
 

 
 هي الم تكتب وتنطق 

 بَْسَمة  لْ ا–عُيون لْ ا –درة قُ لْ ا  -عادل  لْ ا   -مثل  

  -الحروف القمرية :

 الالم القمرية من حروف اللغة العربية . هي الحروف التي تأتي بعد

 

  -أكمل الجمل  التالية بكلمة تبدأ بالم قمرية : -1

 ........................ة في عَ مْ جُ الْ  الةَ صَ جال ُي الر  ل  صَ يُ  -
 في البحار واألنهار. ....................تعيش  -
 . ماء ليالً في الس   ...................يظهر -
 بالعيد الوطني لدولة الكويت .................احتفل -
  -أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها الكلمات التي تبدأ بالم قمرية :-2
وهب هللا لنا نعماً كثيرة في الحياة ، وخلق جسم اإلنسان في أحسن صورة ، فجعل له ) 

 السمع والبصر ، وخلق من المخلوقات الحيوان والطير ( 

 
 

  -أدخل ) ال ( على الكلمات التالية :-3
 أُْسرة                               إِبريق         أَْصداف                   

 إحسان                            آثار                              أشجار 

 الالم القمرية

 ب أ
 ق ف خ ح ج

 م ي  هـ و غ ع ك



 
 

 
  هي الم تكتب وال تنطق ، والحرف الذي بعدها يكون مشدداً )     

 ط ريقلا–ن جوم لا – ظ الم لا  - ص الةلا   -مثل  

  -:الحروف الشمسية 

 من حروف اللغة العربية . الالم الشمسية  التي تأتي بعد  هي الحروف

 

 -:قمرية (  –أنا أكتب اسم الصورة التالية ثم أذكر نوع الالم ) شمسية -1

 

 
 
 

 
 

  -: نها الكلمات التي تبدأ بالم شمسية أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج م-2
صورة ، فجعل له  في أحسنِ  اإلنسانِ  مَ سْ جِ  قَ لَ ، وخَ  لنا نعماً كثيرة في الحياةِ  هللاُ  بَ هَ وَ ) 
يل مس والقمر ، والل  ، وسخر له الش   يرِ والط  يوان ِحَ الْ  لوقاتِ خْ مَ الْ  نَ مِ  قَ لَ ، وخَ بصروالْ  عَ مْ الس  
 (  باتات مار والن  هار وأنبت له العديد من الث  والن  

 

  -: أنا أكتب ضد الكلمات التالية بحيث تكون كلمة تبدأ بالم شمسية  -3

 
 الشتاء                                 النهار                            الضوء 

  الرسوب                               الهبوط                               الضار

 الالم الشمسية

 ث ت
 ص ش س ذ د

 ز ر ن ل ظ ط ض



ساِن رق فتبعث الحياةَ في اإلنْ شْ ) الش مس َمْصدُر اْلَحرارِة والض وء والد فء ، تُ 
 حارةهبية الْ الذ  ير ،والن باِت واألشجار والث مار ِ، وتقتل بأشعتها والط  والحيواِن 

( الجراثيم التي تنقل األمراضَ 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

 الموازنة

 بين الالم الشمسية والقمرية 

  لَْيل    لَْحم   لُْعبَة   لَْيمون   سانلِ 



 
 
 
 

  .: نون ساكنة تلحق آخر حرف من الكلمة نطقا ال كتابةالتنوين 
 

 فتاة        تاة     فَ          جدِ سْ سجد         مَ م ماً           عل  مُ   م       ل ِ عَ :  مُ    مثل
 أوال : تنوين الفتح                                   

،وتوضع الفتحتين على من الكلمة الحرف األخير في تنوين الفتح تزاد ألف بعد 
 الحرف الذي قبل األلف . 

 ا جارً         جار                                ديراً مُ     :      مدير      أمثلة
 االم  ع            مال عُ                     ا   هندسً مُ      مهندس                 
                جريئًا  جري ء                               وضوءاً  وضوء                        

 -:التي ال تزاد فيها األلف في تنوين الفتح  الحاالت التالية   
  -ويكون طريقة تنوينها بالفتح كاآلتي : ،التي تنتهي بتاء مربوطة الكلمات -1
 زهرةً                رة هْ زَ                                       حصةً   ِحص ة                
 
 :ويكون طريقة تنوينها بالفتح كاالتي  بهمزة متطرفة وقبلها مد باأللف ، الكلمات التي تنتهي-2

 داءً نِ            نداء                                ماًء سَ       ماء     سَ 
 -ويكون طريقة تنوينها بالفتح كاالتي  :، الكلمات التي تنتهي بألف مقصورة  -3
 َمْسعًى   عى              سْ مَ                    هًدى دى                  هُ     
 
  -الكلمة التي تنتهي بهمزة متطرفة على ألف ، ويكون طريقة تنوينها بالفتح كاالتي  : -4  
 

 مبدأً  ملجأً                      مبدأ                           ملجأ         
 
    -تدريبات على تنوين الفتح :  
 -: ت التالية منونة بتنوين الفتحجعل الكلماأ-1

 
 
 
 

 واضح

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

 أسراب منشأ عادةس  



 
 
 
  
 

                                      
 

 نون ساكنة تلحق آخر حرف من الكلمة نطقا ال كتابة 
 -وهو عبارة عن كسرتين تحت الحرف األخير من الكلمة مثل:

 
 نجوم                                جومنُ 

    باحث                                باحث
 زهرة               رة                  هْ زَ 
  -نوين الضم :أنا أنون الكلمات التالية بت-1

 
 
 
 اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها كلمات تنتهي بتنوين الضم :-2
 

طيبة   منعشة  ،وهي تُزين الحدائَق  ، ولها رائحةُ  بهيجة   ميلة  ،ولها ألوان  } األزهار جَ 
 ماالً(وجَ  والمنازَل ،وهي تمأل الدنيا بهجةً 

 

  -أنا أنون الكلمات التالية بتنوين الضم :-3

 الحيوان
 

 األنهار
 

  الَصباح
 

 تنوين الضم 

 ملجأ نقاء مكتبة خبير عيون



 
 
 
 
 

 نون ساكنة تلحق آخر حرف من الكلمة نطقا ال كتابة 
 وهو عبارة عن كسرتين تحت الحرف األخير من الكلمة 

 -مثل:
ال                  مال عُ                       بارع                     بارع                                عم 
  ء  جري    جري ء                               وضوء     وضوء                        

                -أنا أنون الكلمات التالية بتنوين الكسر : -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :كتابة صحيحة رادف الكلمات التالية بحيث تكون منونة بتنوين الكسر تم أنا أكتب  -2
 

               منزل                  بيِت                  
 

                          عائلة                                                  زهرة 
                                                            

 
            متنوع                                                  نبات 
 
  -أحول كلمات تنوين الضم التالية إلى تنوين كسر :-3

 
 

 

 

 تنوين الكلمة بتنوين الكسر الكلمة 
                    

 األمانة            
                
            ...................... 

 
                 

 القليل             
                   

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

                   
  النداء               

 

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

 

 تنوين الكسر 

ال تنس يا 
بطل التنوين 
   ال يجتمع مع 

) ال ( 
التعريف في 
 كلمة واحدة 

 .............. مفيد  

 سهام  

 ................ حميدة  

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



 

 

 

 

  -الكلمات التي تنتهي بأنواع التنوين :أنا أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها 

وقد حرص اإلسالم سان  ، إحقاقاً للحق ، ودفعاً للظلم ، دق صفةُ نبيلة  ، يتمسك بها كل إنْ الص  )
 ريق المستقيم ( أبنائه على الصدق واألمانة توجيهاً لهم إلى الط  على تربية 

 

  -أنا أنون الكلمات التالية بحسب ما هو مطلوب منك في الجدول :-2
 تنوين بالكسر  تنوين بالضم  تنوين بالفتح  الكلمة 
 

 العبء 
 

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

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

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

 
 األنشطة

 

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

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

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

 الضوء        
 

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

  -:التي تحتها خط فيما يأتي أصوب الخطأ في كتابة الكلمات المنونة -3
 التصويب         جديدة.ً    سيارتًن اشترى أبي -1

 

 التصويب   لأليتام .                    ملجأ اً زرُت -2

 

 -اكتب ما يملى عليك : -
.........................................................................................................................................

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

-التصويب :
........................................................................................................................................ 

 التدريب على أنواع التنوين 



 
 

ـة (    -ة     )  : تنطق هاء عند الوقف عليها وتكتب هكذا التاء المربوطة  
مسلية  -عديدة      -متنوعة                             مثل  

 
 ت تنطق تاء عند الوقف عليها  وتكتب هكذا      التاء المفتوحة 

 فائقات   -موضوعات   -مشروعات                   مثل  

 1- أكمل الكلمات التالية بتاء مناسبة :  )  ـة     -  ة   -   ت   (
..........أوقا                                     .....   فتا        
........ـصديق                                 .......  مفيد  
 ......ـالصناع                                ..... علومام

  -أنا أذكر مفرد الكلمات التالية بحيث تكون كلمة تنتهي بتاء مربوطة :-2

 

 

  -أنا أذكر جمع الكلمات التالية بحيث تكون كلمة تنتهي بتاء مفتوحة :-3

 فتاة                                                            طالبة            

 

 جمعية                                                        مشروع 

 -اكتب ما يملى عليك : -
.........................................................................................................................................

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

-التصويب :
........................................................................................................................................ 

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

دائق قائبح    ق صص ح 

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

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

هور  س ي ارات ز 

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

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

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

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



 

(آ -أ   -إ    -: همزة القطع    ) أُ    أوالً   
فاق آ –شجار أ  -سالم  إ    -حافظ     أ:     مثل  
:  همزة الوصل   )  ا  (  ثانيا  
ستغفر ا –بتداء ا –نتهى ا –ستخراج ا  -ستعد ا –نتصر ا:    مثل  

 1- أكمل الكلمات التالية بهمزة قطع أو وصل مناسبة :
 

لغبار  ....... -            كُ ....شارِ    -  ...ستخدام      -....نحاء      -....ستفاد           
 

      رصاد  ..... -         مجاد.......  -نتشر      ....... -طباء          .....

  -أصنف الكلمات التالية بحسب مكانها المناسب من الجدول :-2
   

 

 

 همزة الوصل               همزة القطع 
 

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

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

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

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

 
                     

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

                

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

 

  -أنا أكتب من حصيلتي اللغوية كلمات تبدأ بهمزة وصل  :-3

 

  ركرت  اب    - أ ل ع ب   –إهداء  -  ب  ه  اذ   – أزهار – استغفر   -  أحافظ - استقبل 


