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الّلغة�العر�ّيةالّلغة�العر�ّية
�مالء

َتْدِر�َباٌت�َع���ِكتاَبِة�الَ�ْمَزةِ َتْدِر�َباٌت�َع���ِكتاَبِة�الَ�ْمَزةِ 

الّصّف�الّسادس��بتدا�ّي 

الّلغة�العر�ّيةالّلغة�العر�ّية
�مالء

َتْدِر�َباٌت�َع���ِكتاَبِة�الَ�ْمَزةِ َتْدِر�َباٌت�َع���ِكتاَبِة�الَ�ْمَزةِ 

الّصّف�الّسادس��بتدا�ّي 



����ِة املوضوعَ ����ال�لماِت �ال�مزةَ 

)20ص2َطِر�ُق�ا�َ���ِ (ِمن�َدْرِس�

�الِفْقَرَة��ِتيةَ أ�عّرفأ�عّرف
ُ
ال�مزةَ �َوأَالحظُ  ،أْقَرأ

.  يٍل ِط تَ ْس ُم 



:�بما�ُيناِسُب 
ش�ل�كتابة�ال�مزة َموِقع�ال�مزة

ع���الواو وسط�ال�لمة

�بما�ُيناِسُب ِل وَ ْد ء�ا�َ� ْل أْكِمُل�َم 
َموِقع�ال�مزة الَ�ِلَمةُ 

وسط�ال�لمة َؤال السُّ

طّبق
ُ
طّبقأ
ُ
أ

 
َ
َبَدأ

ُيْؤِ�ي

الّلَقاَءاتالّلَقاَءات

الـَمْسُؤولوَن 

الّرّخاءُ 



ش�ل�كتابة�ال�مزة َموِقع�ال�مزة

ع���الواو وسط�ال�لمة

قّيم�إجاب��
ُ
قّيم�إجاب��أ
ُ
أ

ع���الواو وسط�ال�لمة

ع����لف آخر�ال�لمة

ع���الواو وسط�ال�لمة

طرِ  َعَ���السَّ طرِ وسط�ال�لمة َعَ���السَّ وسط�ال�لمة

ع���الواو وسط�ال�لمة

ع���الّسطر آخر�ال�لمة

َموِقع�ال�مزة الَ�ِلَمةُ 

وسط�ال�لمة َؤال وسط�ال�لمةالسُّ َؤال السُّ
آخر�ال�لمة  

َ
َبَدأ

وسط�ال�لمة ُيْؤِ�ي
وسط�ال�لمة وسط�ال�لمةالّلَقاَءات الّلَقاَءات
وسط�ال�لمة الـَمْسُؤولوَن 
آخر�ال�لمة الّرّخاء



ش�ل�كتابة�
ال�مزة

حركة�ا��رف�
السابق�لل�مزة

حركة�ال�مزة

ع����لف الفتحة الفتحة

�بما�ُيناِسُب 

ع����لف الفتحة الفتحة

حركة�ال�مزة َموِقع�ال�مزة الَ�ِلَمةُ 

الفتحة آخر��ال�لمة  
َ
َقَرأ

�بما�ُيناِسُب ا��دوِل �ءَ أْكِمُل�مْل 
َطّبق

ُ
َطّبقأ
ُ
أ

الفتحة آخر��ال�لمة  
َ
َقَرأ

َيِ�َس 
ِمْئَذَنةٌ 
الّضْوءُ الّضْوءُ 
ٌن  ُمَؤّذِ
 
ُ
َبأ النَّ



ش�ل�كتابة�
ال�مزة

حركة�ا��رف�
السابق�لل�مزة

حركة�ال�مزة

ع����لف الفتحة الفتحة

قّيم�إجاب��
ُ
قّيم�إجاب��أ
ُ
أ

ع����لف الفتحة الفتحة

ع���الّن��ة الفتحة الكسرة

ع���الّن��ة الكسرة الّسكون 

طرِ  َعَ���السَّ كون الّس  طرِ الّضّمة َعَ���السَّ كون الّس  الّضّمة

ع���الواو الضّمة الفتحة

ع���الّسطر الفتحة الّضّمة

حركة�ال�مزة َموِقع�ال�مزة الَ�ِلَمةُ 

الفتحة آخر�ال�لمة  
َ
قَرأ

�بَما�ُيَناِسُب وِل ا��ْد �ءَ أْكِمُل�مْل 

الفتحة آخر�ال�لمة  
َ
قَرأ

الكسرة وسط�ال�لمة َيِ�َس 
الّسكون  وسط�ال�لمة ِمْئَذَنةٌ 
الّضّمة آخر�ال�لمة الّضّمةْوءُ الضَّ  آخر�ال�لمة ْوءُ الضَّ 
الفتحة وسط�ال�لمة ٌن  ُمَؤّذِ
الّضّمة آخر�ال�لمة  

ُ
َبأ النَّ



ش�ل�كتابة�ال�مزة حركة�ا��رف�السابق�لل�مزة

ْكِمُل�مْلء�ا��دول 
ُ
ضع��ّل��لمة����م�ا��ا�املناسب،�وأ

َ
.أ

 
َ
َيْجُرُؤ َمَأل َيْلَتِئُم 

ع����لف

ع���الّن��ة

ع���الواو

َعَ����لفَعَ����لف

ع���الواو

ع���الّسطر

حركة�ال�مزة َموِقع�ال�مزة الَ�ِلَمةُ 

ُق  َطّبِ
ُ
ُق أ َطّبِ
ُ
ْكِمُل�مْلء�ا��دول أ

ُ
ضع��ّل��لمة����م�ا��ا�املناسب،�وأ

َ
أ

َل 
َ
ْفءُ سأ الّدِ املُْؤِمُن 

وسط�ال�لمة

وسط�ال�لمة

وسط�ال�لمة

آخر��ال�لمةآخر��ال�لمة

آخر�ال�لمة

آخر�ال�لمة



ْكِمُل�مْلء�ا��دول 
ُ
ضع��ّل��لمة����م�ا��ا�املناسب،�وأ

َ
.أ

ش�ل�كتابة�
ال�مزة

حركة�ا��رف�
السابق�لل�مزة

حركة�ال�مزة

ع����لف الفتحة الفتحة

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
ُم�ِإَجاَبِ��أ َقّيِ
ُ
أ

ع����لف الفتحة الفتحة

ع���الّن��ة الفتحة الكسرة

ع���الواو الّضّمة الّسكون 

َعَ����لف الفتحة َعَ����لفالفتحة الفتحة الفتحة

ع���الواو الّضّمة الضّمة

ع���الّسطر الّسكون  الضّمة

ْكِمُل�مْلء�ا��دول 
ُ
ضع��ّل��لمة����م�ا��ا�املناسب،�وأ

َ
أ

حركة�ال�مزة َموِقع�ال�مزة الَ�ِلَمةُ 

الفتحة وسط�ال�لمة َل 
َ
الفتحةسأ وسط�ال�لمة َل 
َ
سأ

الكسرة وسط�ال�لمة َيْلَتِئُم 
الّسكون  وسط�ال�لمة املُْؤِمُن 
الفتحة آخر�ال�لمة  

َ
الفتحةَمَأل آخر�ال�لمة  
َ
َمَأل

الضّمة آخر�ال�لمة َيجُرُؤ 
الضّمة آخر�ال�لمة الّدْفءُ 



�َ�ِلَمٍة�ِ���الَفَراِغ�الـُمَناِسِب� ْكُتُب�ُ�لَّ
َ
ْسَتِمُع�ِإَ���الِفْقَرة�َوأ

َ
أ

�الـُمْجَتَمِع؛�ِ���................... َنَجاٍح �ُ�ّلِ 

�..................... ِ���الُكْ�َ�ى �.........................

ْن �
َ
�َنْفِسِھ،�َعَ���َوَطَنھُ �.................... أ ْن �
َ
�َنْفِسِھ،�َعَ���َوَطَنھُ �.................... أ

  .ِرْفَعِتِھ �َسِ�يِل �ِ���

ُق  َطّبِ
ُ
ُق أ َطّبِ
ُ
أ

�َ�ِلَمٍة�ِ���الَفَراِغ�الـُمَناِسِب� ْكُتُب�ُ�لَّ
َ
ْسَتِمُع�ِإَ���الِفْقَرة�َوأ

َ
أ

َباِب �................ ُ�عَتَ�ُ� .َلَ�ا.َلَ�ا ُ�ّلِ �ِعَمادَ �الشَّ

ِ���َف�ْ�َ  ُل �الَّ ......................... َسَ�َتَحمَّ

�َشاّبٍ �َ�ّلِ �َعَ���َوِلَذِلَك �.الـُمْسَتْقَبِل  �َشاّبٍ �َ�ّلِ �َعَ���َوِلَذِلَك �.الـُمْسَتْقَبِل 

الَّ 
َ
ِ���ُجْ�ِدهِ �َبْذِل �ِ���...................... َوأ



�َ�ِلَمٍة�ِ���الَفَراِغ�الـُمَناِسِب� ْكُتُب�ُ�لَّ
َ
ْسَتِمُع�ِإَ���الِفْقَرة�َوأ

َ
أ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
ُم�ِإَجاَبِ��أ َقّيِ
ُ
أ

�َ�ِلَمٍة�ِ���الَفَراِغ�الـُمَناِسِب� ْكُتُب�ُ�لَّ
َ
ْسَتِمُع�ِإَ���الِفْقَرة�َوأ

َ
أ

���ِ �َنَجاٍح���������������ِ���الـُمْجَتَمِع؛�َف�َْ��الَّ َباِب�ِعَماَد�ُ�ّلِ ُ�عَتَ�ُ�����������الشَّ

ُل�����������������������الُكْ�َ�ى�ِ����������������الـُمْسَتْقَبِل  َوِلَذِلَك�َعَ���. َسَ�َتَحمَّ

����������������ِ���َبْذِل�ُجْ�ِدِه� الَّ
َ
ْن������������َوَطَنُھ�َعَ���َنْفِسِھ،�َوأ

َ
�أ �َشاّبٍ َ�ّلِ

ُموٍل 
ْ
َمأ

ُل�����������������������الُكْ�َ�ى�ِ����������������الـُمْسَتْقَبِل ِبَناِء  َوِلَذِلَك�َعَ���. َسَ�َتَحمَّ

����������������ِ���َبْذِل�ُجْ�ِدِه� الَّ
َ
ْن������������َوَطَنُھ�َعَ���َنْفِسِھ،�َوأ

َ
�أ �َشاّبٍ َر َ�ّلِ خَّ

َ
َيـَتأ

�َ�ِلَمٍة�ِ���الَفَراِغ�الـُمَناِسِب� ْكُتُب�ُ�لَّ
َ
ْسَتِمُع�ِإَ���الِفْقَرة�َوأ

َ
أ

َلَ�ا

�َ�ِلَمٍة�ِ���الَفَراِغ�الـُمَناِسِب� ْكُتُب�ُ�لَّ
َ
ْسَتِمُع�ِإَ���الِفْقَرة�َوأ

َ
أ

.َلَ�ا
���ِ �َنَجاٍح���������������ِ���الـُمْجَتَمِع؛�َف�َْ��الَّ َباِب�ِعَماَد�ُ�ّلِ ُ�عَتَ�ُ�����������الشَّ

ُل�����������������������الُكْ�َ�ى�ِ����������������الـُمْسَتْقَبِل  َسَ�َتَحمَّ

����������������ِ���َبْذِل�ُجْ�ِدِه� الَّ
َ
ْن������������َوَطَنُھ�َعَ���َنْفِسِھ،�َوأ

َ
�أ �َشاّبٍ َ�ّلِ

ُموٍل فَئةُ 
ْ
َمأ

ةَ  ُل�����������������������الُكْ�َ�ى�ِ����������������الـُمْسَتْقَبِل ِبَناِء الـَمْسُؤوِليَّ َسَ�َتَحمَّ

����������������ِ���َبْذِل�ُجْ�ِدِه� الَّ
َ
ْن������������َوَطَنُھ�َعَ���َنْفِسِھ،�َوأ

َ
�أ �َشاّبٍ َ�ّلِ

  . ِ���َسِ�يِل�ِرْفَعِتِھ 

َر  خَّ
َ
َيـَتأ ُيْؤِثَر 



انت���الدرسانت���الدرس


