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 ص ش س  ز ر ذ د خ ح  ج ث ت ب أ

 صــــ شـــــ ســـ ز ر ذ د خـــ حـــ جــــ ثـــ تــ بــ أ 

 ي و هـ ن م ل ك ق ف غ ع  ظ ط ض

ـهــه    نــــ مـــ لــــ كــــ قـــ فـــ غـــ عــ ظــ ط ضــ
 ه

 يــــ و

: إعداد المعلمة 
أنا أقرأ أسماء الحـــروف            اعتدال الشهاب

 الهجائيـــة ، ثم اكتبها
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 األصوات القصيرة للحروف الهجائية

 َخ ُخ ِخ َح ُح ِح َج ُج ِج َث ُث ِث َت ُت ِت َب ُب ِب َأ ُأ  ِأ

 َص ُص ِص َش ُش ِش َس ُس ِس َز ُز ِز َر ُر ِر َذ ذُ  ذِ  َد ُد دِ 

 َق ُق ِق َف ُف ِف َغ ُغ ِغ َع ُع عِ  َظ ُظ ِظ َط ُط ِط َض ُض ِض

 َي ُي ِي َو ُو ِو هـَ هـُ هـِ َن ُن ِن َم ُم ِم َل ُل ِل َك ُك ِك

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 المد بأنواعه الثالثة
 (بالياء  –بالواو  –باأللف ) 

جا جو جي  ثا ثو ثي ثيــ تا تو تي تيـ با بو بي بيــ آ أو إي إيـ
 جيــ

حا حو حي 
 حيـــ

خا خو خي 
 خيــ

را رو ري  ذا ذو ذي ذيـــ دا دو دي ديـــ
 ريـــ

زا زو زي 
 زيـــ

سا سو سي 
 سيـــ

ضا ضو ضي  صا صو صي صيــ شا شو شي شيــ
 ضيـــ

طا طو طي 
 طيـــ

ظا ظو ظي 
 ظيـــ

عا عو عي 
 عيــــ

كا كو كي  قا قو قي قيـــ فا فو يف فيـــ غا غو غي غيـــ
 كيــ

 ما مو مي ميـــ ال لو لي ليــ

يا يو يي  وا وو وي ويـــ ها هو هي هيــ
 ييــــ

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



الياء/ الواو  /لف  األ:  حروف المد ثالثة هي 
 
صالح    صا:  مــد باأللف: وال أ 

 نــاجح    نــا                           
 
  سعــود     عــو:   مـد بالواو:  ثانيا 

 يصــوم      صـو                              
 
  بطريــق     ريــ  :مد بالياء : ثالثا 

 كـبـيــر        بيـــ                           
 
 مالحظة 
   المقطع في المـــد  نقــرأ  المــد مع الحرف الذي قبله ويسمى

 الممدود
 

 المـــــــــــــــد
:  إعداد المعلمة 

 اعتدال الشهاب

5 



6 

 ليمون   

 طعـام   

 بيانو    

 عجـوز  

 صندوق  

 حـوت   

 المد بالواو

 :صلي الصورة بالكلمة المناسبة لها ، ثم جردي المقطع الممدود بالواو 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 : صلي الصورة بالكلمة المناسبة لها ، ثم جردي المقطع الممدود باأللف
 

 شراع  

 ميزان  

 حمار  

 ساعة  

 أشجار  

 بـاب  

:  إعداد المعلمة 
 المـــــــد باأللـــــــــف اعتدال الشهاب



8 

   المـــد باليـاء

 سفينة

 طريق

 بنزين

 جزيرة

 فيل

 سعيد

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 :صلي الصورة بالكلمة المناسبة لها ، ثم جردي المقطع الممدود بالياء
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 المــــــــــــــــد

 قارب  

 يجدفون  

 شاحنة  

 إبريـق  

 برتقال  

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 :صلي الصورة بالكلمة المناسبة لها ، ثم جردي المقطع الممدود
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 :أكملي الفراغ لتكوني كلمة1)

 قـــا     

 

 كـــو   

 

 ريـــ   

 

 :أكملي الجمل التالية بكلمات تحتوى على مد مناسب ( 2

    

 .........ل  

 ..........م  

 .........خ 
 .........ب  

 .........ش 

 ..........م   

ي ـوان  –ُعصفـورا)                  (األسماك-ريـش   –اْلح 

 ...............  .يغـطي جـسـم الّديــك 1)

 .............  .شاهـدت على الشجـرة 2)

 ............  .ذ ّهـبت مع أْسـرتي لحـديقـة 3)

 .في البـحـــر .............. تعيــش 4)

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــد
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 .هو عبارة عن حرفين األول متحرك والثاني ساكن ويقرأ الحرفان معا  

ـْد           مــدرستي:     مثال   م 

ْقــــُت                         وقـــ              و 

 أ ْسـ                         أْسـنـــان                 

 يْغِســـُل                          ي ْغـــ            

 :استخرجي المقطع الساكن من الكلمات التالية 

 ....................يـنـزل        

ْســجد          ...................م 

 ...................أْرب ـُع         

 ...................ف ـــأُْر          

 ...................ُعـْشـــُب       

 ...................ِهــْنــد        

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 المقـطــع الساكـــــــــــن
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 تدريبـــات
 

 يــبكي

 منــزل

 إبـريــق

 أ ْرقـام

 ثـعــبان

 987654321 تـقـفـز

 : المقطع الساكن ياقرئي الكلمة ، ثم صلي الكلمة بالصورة المناسبة لها ، وجرد

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 تـقـفـز
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 .تـصلي مريـم في مسـجد المـدرسة•
 .حافـظـت سلوى على وقـت الصالة •
 .يقــف العـصفـور فـوق الغـصـن •
 

 مقطع ساكن

 :استخرجي من الجمل التالية كلمات بها مقطع ساكن 

 المقطع الساكن الكلمة

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

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

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

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

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

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

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 الّشــــــــــــــدة

عبارة عن حرفين متشابهين متتاليين األول ساكن والثاني متحرك : الشدة 
 :نكتبهما حرفا  واحدا  تعلوه الشدة وحركة الحرف الثاني مثل 

ْفف  (            )ع ّدِ = عْدد ) ّفِ = ص  ْمُس = الْشش ْمُس (          )ص   (الّشِ

أعيدي كتابة الكلمات التالية ، كتابة صحيحة ، ثم جردي المقطع :  التمرين األول
 :المشدد 

ِ  ُكْرِسيُ  ×ُكْرِسْيٌي    ِسي 
 ×ُمَهْذذب   
 ×َسْيياَرةٌ   

حوطي الكلمات التي تحتوي المقطع المشدد ثم اكتبيها ، وجردي :  التمرين الثاني
 :المقطع المشدد

 

 دراجـــة \البــحـر  \الـربيــع  \القــمــر  \الشـتـاء  \عـلـبـة    \طـيـارة          

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

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 الشـــــدة

 صـيـاد

 مثـلـث

 معـلـم

 سـيـارة

 رسـام

 طــيــارة

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 :صلي الصورة بالكلمة المناسبة لها ، ثم جردي المقطع المشدد
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 :اقرئي القطعة التالية ، ثم استخرجي منها 

 .كلمات تتضمن السكون مع استخراج المقطع الساكن 13)

 .كلمات تتضمن الشدة مع استخراج المقطع المشدد  23)

عادٌل تِْلـميذٌ َمْحـبوٌب ، يُِحُب الن ِظاَم ، 
بَةٌ ، َوأََدواتهُ ُمنَظََّمةٌ ، َوُهــَو  ُكـتُبٌه ُمَرتـ 

يُِحٌب النَّظافَةَ ، ُحْجـَرتُهُ نَظيفَةٌ ، 
 .َوَمالبُِسهُ نَظيفَةٌ 

 الشــدة السكون

 المقطع المشدد الكلمة المقطع الساكن الكلمــة

:  إعداد المعلمة 
 السكــون والشــدة اعتدال الشهاب



17 

 الشــــدة والسكون

 :جـــردي من الكلمات التالية المقطع الساكن ( 1

المقطع  الكلمة
 الساكن

 أَْســ أَسـْرار
 يَْحـتَـِرمُ 
 يَْصعَـدُ 
 نَعـمـل
 َمْسـكـَن
 يَقـتَـدي

 : جـــردي من الكلمات التالية المقطع المشدد( 2

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 المقطع المشدد الكلمة

 رتــ يـرتـب

 أنـظـف

 قــطــة

 مـهـذب

 قـبـعـة

 تـتـجـمـع
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 ة/ ــة : التاء المربوطة 
 

 عند الوقوف عليها بالسكونهاء تقرأ التاء المربوطة 
  :مثل 

سةُ  رةُ  –ُمْدر  ْدرس ه    ش ج  ره –م   ش ج 
ةُ  ه –س يّار   س يّار 
 

 ت: التاء المفتوحة 
 

 عند الوقوف عليها بالسكونتاء تقرأ التاء المفتوحة 
 :مثل 

ْضراواُت    –ب ْيُت  ْضراوات -ب ْيْت  خ   خ 
 بنات –ب ناُت 
 
 (مفتوحة  –مربوطة ) أكملي الكلمات بتاء مناسبة 
 

 .......ُكـر  ( 2..........          قطارا 1)
 

ْكتبـ( 3  ....الكويــ( 4.........             م 
 
 
 
 

:  إعداد المعلمة 
 التــاء المربوطة      اعتدال الشهاب

 والتــاء المفتوحة   

 ـــ
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 التاء المربوطة والتاء المفتوحة

اقرئي الكلمات التالية ، ثم 
صنفي الكلمات التي تنتهي بتاء 
مربوطة والكلمات التي تنتهي 

 بتاء مفتوحة

ةٌ  –طائـِراُت  ةُ  –أ ْنـِت –أ ْنــت   –ب ـقـ ر  ـمام  يات  –ح   ِرياض 
 

ةٌ  –آيـةُ  – سافِـر  ةٌ  –أ ْصـوات  –م   ُحـْجـر 

 التاء المربوطة                         التاء المفتوحة         
1....................                            ....................) 
2....................                             ...................) 
3.....................                              ..................) 
4......................                             ..................) 
5......................                             ..................) 
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 التاء المربوطة والتاء المفتوحة

 ..........َسفينــــــ........            ِمْلعَقَــــــ             َوْردَ .....                نَْملـــ 

 .........خضراوا.........       حيــوانا.........      فَـراشا......             حـو

 -:اقرئي الكلمات التالية مع الوقف ، ثم اكتبيها 

ةُ  قُضاةٌ  ـديج  ةٌ  لُْعـب ة خ  ة تـ ْمر   س بـورة   ُمْسِلم 

ْيـتٌ  أُّمهات ُمست ْشفيات نـِْمتُ  أ ْوقاتٌ  ُمْسِلماتٌ   ز 

 :أدخلي التاء المناسبة على هذه الكلمات 

 .....َصــْو  .....تْلميَذ   .....َرأَيــــ   .....جميــلــ 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 :أكملي الكلمات التالية بالتاء المناسبة
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   الالم القمرية والالم الشمسيةا                    
 : الالم القمرية
 .تكتب وتلفظ وعليها سكونا               

   :مثل   

 األســد       ،     الب ـــرَّ  ،        اْلِحـصــاُن          

 : الحروف القمرية   
 أ، ب، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ، هـ ، و ، ي            

 

 : ا لالم الشمسية
 تكتب وال تلفظ والحرف الذي يليه عليه شدة                   

  

 :مثل   

جــــل        ـمــك     ،   الثُّعـبــان     ،      الرَّ  الّسِ

 : الحروف الشمسية 
 ت ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن      

 

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 الكتاب ِكتابٌ 

س ـةٌ  ـْدر   م 

 ُمع ـلـِّم  

راف ـة    ز 

 د جاجة  

 شـجـرة

ة   ْهـر   ز 

 خـروف  

 .لتنوينالالم القمرية والالم الشمسية مع ا ال تجتمع: مالحظة •
 يحذف التنوينأي عند دخول الالم القمرية أو الالم الشمسية على الكلمات المنونة 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 الالم االقمرية والالم الشمسية
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 :إلى األسماء التالية ، ثم بيني نوع الالم( أل)أضيفي 

 :.............إَْبـَريق :.............                  ِجـباُل :........                َوَرقَـةُ 

 :.............مقَصَّ :.............                    بَقـََرةُ :........                قَْمُح  

 : :.............العُب :.............                 طائَرةُ :........                ديُك   

 : :.............َصي اُد :.............           َرْجُل  :............                َزهـَْرةُ   

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 الحروف القمرية والحروف الشمسية
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 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : أكملي الجمل اآلتية بكلمات تبدأ بالم قمرية: أوال
 
 .في السـماء ليال.........يظـهـر  -1
 .في الغابة...............يعيــش -2
 .من البقـرة.........يأخـذ اإلنسان -3
 .حـيـوان مفتـرس..............   -4
 
 : أكملي الجمل اآلتية بكلمات تبدأ بالم شمسية: ثانيا 
 
 .في الصـباح.............تـشـرق -1
 .مبكراً ..............أنا أصحـو من  -2
 .يعطـينا العـسل..................... -3
 .في المدرسة.............أنا أصلي صالة  -4
 
 : أدخلي الالم القمرية أو الشمسية على هذه الكلمات واكتبيها: ثالثا 
 

 قطارال –حم                         قطار الل---لحم         
 

 ................جنـدي :..................                  لبـن     
 .................معـلم .................                   سـماء     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  إعداد المعلمة 
 تــدريبــات     اعتدال الشهاب
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 التّــنـــــــــــــوين

 :التنوين 

عبارة عن سماع نون ساكـنة في نهاية الكلمة تـلفظ وال 
تكـتب مع وضع حركتين متشابهتين على الحرف 

 األخير من الكلمة

 :مثـــل 

 ِكتاباً  –َكتاٍب      –ِكتاٌب                

 جمـال –َجَمـٍل      –َجَمـٌل               

 

 :مالحظة
ماال  )حرف الالم عند وضع التنوين بالفتح  حظيال  (ف ْضال   –ج 

عند التنوين بالفتح نضع األلف في نهاية الكلمة إال في الحاالت 
 -:التالية 

: إذا كانت الكلمة منتهية بهمزة متطرفة بعد المد باأللف 1)
ساء  ) زاء   –م   (.ج 

ة  : ) إذا كانت الكلمة منتهية بتاء مربوطة 2) س ة  ، ُمع لِّم  ْدر   (.م 

 (أ ْعمى   –ُهدى  : ) إذا كانت الكلمة منتهية بألف مقصورة 3)

 

 

 

  

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



26 

 التنوين

 بالكسر بالضم بالفتح

 (وتنوين بالكسر  –تنوين بالضم  –تنوين بالفتح : )للتنوين ثالثة أنواع 1)

 .يأتي في آخر الكلمة: التنوين 2)

 .التنوين بالفتح يأخذ ألفا  زائدة ، ما عدا التاء المربوطة ، والهمزة المتطرفة3)

 -:اقرئي الكلمات التالية ، ثم أكملي الجدول 

 تنوين بالكسر تنوين بالضم تنوين بالفتح

 مْفـتاح   ِمْفــتاحٌ  ِمْفـتـاحا  

 أ س ـــــــــــــدٌ 

 شاِحن ـة  

 ب ـْيـتـا  

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 التــنــــوين

 :أكملي ما يلي على طريقة المثال األول                       

 تنوين بالكسر تنوين بالضم تنوين بالفتح

 
 ِطـْفال  

 
 ِطـْفلٌ 

 
 ِطـْفل  

 
ة ْهـر   ز 

 
 فاِرسٌ 

 
 ق ـل ما  

 
 هـاتِـفٌ 

 
 إبــرة

 
 ل ـْيـل  

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 :أكملي الجمل التالية بكلمة تنتهي تنوين مناسب*

 ...............................اشترى أَبي َسـي اَرةً -1 

 ......................................هـذه َزْهـَرةٌ  -2

 ......................يَْجـري الالِعـُب في َمْلعَـب -3

 ..................................النَّحـلَةٌ َحـَشَرةٌ  -4

 .........................ساَر أَْحـَمٌد في َطريـٍق  -5

 ........................قَـدََّم اْلٌمعَل ٌِم للتـلميذ َهـدي ِةً  -6

 

 -:اكتبي من إحصيلتك كلماتك تنتهي بالتنوين 

 ................، .......................تنوين بالضم 
 .....................، ....................تنوين بالفتح 
 .......................، ............... تنوين بالكسر 

:  إعداد المعلمة 
 تــدريــبات       اعتدال الشهاب
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 التنـوين

 :اقرئي الكلمات التالية ، ثم أعيدي كتابتها منونة بالفتح( 1

ساء  ـْسِجد                   ح   أســـد                     ُمع ـلـــــّم                    م 

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

 :اقرئي الكلمات التالية ، ثم أعيدي كتابتها منونة بالضم ( 2

يّاد ل                        ص   ِعـن ب                        إْبـريق                    ب ص 

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

 :اقرئي الكلمات التالية ، ثم أعيدي كتابتها منونة بالكسر  (3

 ِكتاب                         قـلـم                  شـمـس                     قِطــار

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

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تــدريبــات     

 :أكملي كما في المثال         

 أََسدٌ  األََسـد    

 الصـقـر     ..................

 .................. التلميذة    

 .................. اْلبَْحـر    

 الدَّجاج    

 الشََّجـَرة    

ْهـرة      الزَّ

 األَْرنَبُ     

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

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

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

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

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 همزة القطع وهمزة الوصل         •
 

سميت بهذا االسم ألنها تقطع ما قبلها عما بعدها اثناء القراءة : همزة القطع
 أو تحتها(ء)لف األوالهمزة تلفظ في ابتداء الكالم وتكتب فوق 

 -ســالم  إ -حــمــــد  أ–ســــامة أ:         مثال                
 

ثناء القراءة وتكون أسميت بهذا االسم ألنه تصل ما قبلها بما بعدها : همزة الوصل
عند الكتابة ( ء)همزة الوصل في بداية الكالم وال يظهر عليها رسم الهمزة 

 .وتسقط همزة الوصل في درج الكالم 
 لنــهــراو –لفــجــر او –بتســم او:         مثال                  

  
 

 .الهمزة التي تسبق الالم القمرية أو الشمسية هي همزة وصل : مالحظة 
 

اذا نطقت الهمزة تكون  (واو)لكي نفرق بين همزة الوصل والقطع نضع :مالحظة
 .همزة قطع وإذا لم تنطق تكون همزة وصل 

 
 :همزة وصلأكملي الجمل التالية بكلمات تبدأ  :تـدريــب 

 .في الصباح ............. تشرق  -1
 في حديقة المنزل............ تلعب  -2

 
 .:همزة قطعأكملي الجمل التالية بكلمات تبدأ  

 .في البيت ................أنا أعيش مع  -1
 ................. .و.............. أنا أحــب  -2

 

  

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تـــــــدريبات                                 
 
 :صنفي الكلمات التالية في مكانها الناسب في الجدول    
 
 ستقبلا –ستاذ أ –شترت ا –لصغير ا –بريق إ –براج أ –بتسام ا –لهام إ
 

 همزة قطع   همزة وصل  

ضعي دائرة    حول الكلمات التي تبدأ همزة وصل ومثلث    حول 
 :الكلمات التي تبدأ همزة قطع 

 أنا -هللا  –أنبياء  –ارتفع  –أخوة  -الشمس   -أسماك    -استعد  

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تدريبات

 : أكملي الجمل التالية بكلمات تبدأ همزة وصل أو قطع•
 .خــلـق االنسان .................  -1•
 .في الصـباح .............. تـشرق  -2•
 .الورد في الحديقـة ............ أنــا   -3•
 .تـسهر على راحتي ............   -4•
 .في البـيـت ..............  أنــا أعـيـش مع  -5•
 .أتعـلم القـراءة و الكـتابة ...............  في  -6•

 
تحت الكلمة التي تبدأ  وخطينتحت الكلمة التي تبدأ همزة وصل خطا ضعي •

 :همزة قطع 
 /ورد  ـال/أرجوحة  / اهــتــز /  أطــبــاء  /  انــظــر  /  الصباح   )  •
 (المدرسـة/ عــالم   أ/ إنـســان   / أحــمــد  / أســبــوع /  ارتــفــع      •

 
 :و قطع أاكتبي اسم الصورة مبتدئة بهمزة وصل •

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

...................   ...................    ...............   ................ 
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 هي الهمزة التي تكتب في آخر الكلمة  وعلى السطر:   الهمزة المتطرفة 
 :ولها عدة   حاالت 

 اءسم  اءهو  اءشف:  مد باأللفبعد  -1                        
 وءلج وءوض  وءهد:  مد بالواوبعد  -2                        
   يءبط  يءمر  يءبر:  مد بالياءبعد  - 3                        

 
 :أكملي الجمل التالية بهمزة متطرفة( : 1)تدريب

 ..............  .يتناول المريض  -1
 ...............  .يتنفس االنسان   -2
 ...............  .يشرب الحيوان  -3
 ...............  .السلحفاة حيوان  -4
 .قبل الصالة ................ يقوم المسلم بـ  -5

 : أكملي الجدول بكلمات كما في المثال(:2)تدريب 
 

 بعد المد بالياء بعد المد بالواو  بعد المد باأللف
 رديء  ســوء   صحراء  

 الهمزة متطرفة بعد مد
:  إعداد المعلمة 

 اعتدال الشهاب



 
 :حوطي الكلمات التي تنتهي همزة متطرفة بعد مد باأللف•
 (صفراء/جريء / غــذاء /بريء / مــاء / ضــوء /  سـمــاء  /  هــدوء  )•

 
اكتبي الكلمة التي تناسب المعنى على أن تنتهي بهمزة متطرفةبعد مد –

 : :باأللف
 : .........................  اســم فتــاة  -1•
 : .......................يشربه االنسان عند المرض -2•
 : ............................يتنفسه الكائن الحي  -3•
 : .....................................خلقها هللا بدون أعمدة  -4•
 : .....................جمع صديق  -5•
 : ..................اسم من أسماء اإلشارة  -6•
 : .................يوم من أيام األسبوع -7•
 : .................جمع طبيب -8•

 
 :متطرفةهمزة  تنتهيبكلمات   التالية أكملي الجمل •
 . ةعـمـدأبدون ............ رفــع الــلــه   -1•
 ............ .خـلـق الـلـه تعالى لكل داء  -2•
 .الـسـفـر ............. أنــا أقـرأ  -3•
 .ليعيش ........... لى إ االنسانيحتاج  -4•
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كلمات بها حروف تكتب وال تنطق        

 
 هناك حروف تكتب وال تنطق مثل :
 1- واو الجماعة : ذهبوا  و كتبوا .

. نتصرالبحر  واو: همزة وصل في  -2        

. اعالي  اكتاب: ألف تنوين الفتح -3  

.  صـيـادـلـشجرة  الــا:الالم الشمسية  -  4            

 

 

 اكتبي خمس كلمات تشتمل على حرف يكتب وال ينطق:
 

...............\...............\................\..............\............  

 

اقرئي الجمل التالية ثم ضعي خطا تحت الكلمات التي تشتمل على 
 حرف يكتب وال ينطق:

 

.التالميذ فازوا في السباق-1  

 

.األوالد لعبوا كرة القـدم-2  

 

.اشترت البنت كتابا مفيـدا-3  

 

.انتصر الجنود على األعداء-4  

 

 

 

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 (إله، هؤالء، الرحمن،هـذا ،الـلـه ، لـكن :   )هناك حروف تلفظ وال تكتب مثل

لف لف ولكن ال تكتب ونشير لموضع األأي عند قراءة هذه الكلمات تقرأ األ-
 .المحذوفة بألف صغيرة

 
 :أكملي الجمل التالية بكلمات تشتمل حروف تنطق وال تكتب

 .أســد مفترس ............  -1
 .إال الـــلـــــه ............ ال  -2
 .زهــرة جـميــلة ............... -3
 .خـــالق الكــون ...............  -4
 .الجنود شجعان .............. -5
 .علمه البيان ،خلق االنسان .............. -6
 

 :اقرئي الفقرة التالية ثم استخرجي الكلمات التي تشتمل حرف ينطق وال يكتب 
 وهؤالء جنودها البواسل يتدربون للدفاع عنها ورفع رايتها ،هـذا بلدي الكويت ) 

 .(وبناتها في الدفاع عنها ، ولكن الكويت تحتاج الى سواعد أبنائها ، عاليا 
   ..................  ..................   ......................   ................. 
 

 : اكتبي خمس كلمات تشتمل حرف ينطق وال يكتب
 
 ............... ............. ................  .............. ............... 
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 كلمات بها حروف تنطق وال تكتب   
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  تدريبات
 
 
 

 :دائرة حول الكلمات التي تشتمل حرفا يكتب وال ينطق  ضعي •
 

 /يدنو / وارتفع / لـعـبـوا / الورد / السـمـاء  / العـبـا   /يدعو      (  
 (البحر / قالـوا /  كـتـاب / واهـتـز / ذهـبـوا   /  بـيـتـا  /  النهار         

 
 :دائرة حول الكلمات التي تشتمل حرفا ينطق وال يكتب  ضعي    
 
 /آكل/ هـؤالء / يقول / الرحـمـن / هــذا / الـلـه / كان  /  ذلـك  )    

 (هذان /االنسان / مريم / لــكـن  / مـنـال / جميلة / إلــه /  هكـذا      
 

 :خــطا تحت الكلمات التي تشتمل حرفا ينطق وال يكتب  ضعي 
 
 .هــذا العـب ماهـر  -2.       الرحمن علم القران  -1
 .هؤالء عمال مخلصون  -4.         ال إلــه إال الـلــه   -3
 

 :خــطا تحت الكلمات التي تشتمل حرفا يكتب وال ينطق  ضعي 
 

 .الجنود دافعوا عن الوطــن  -1

 .رأيـت بـيـتـا  كـبـيــرا  -2

 .الرجــال أوقــدوا الخـشـب  -3

 .ارتـفـع العـلـم عاليا  -4

 .التالميذ دخلوا الفصل بنظام  -5

 
 
 
 
 
 
 
  
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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   األلف المقصورة             
 

وال نضع تحتها النقط ( ى)تكتب في نهاية الكلمة وترسم كالياء : األلف المقصورة
 .وتلفظ ألفا 

–مرضى  –جرحى  -حلوى   –موسى  –هدى          مثال          
 أعلى –رأى   –مستشفى                                           

 :الموازنة بين الياء واأللف المقصورة
 يجري . يرمي : مثل  وتلفظ ياء(  ي)نضع تحته النقط:  (ي)حرف الياء

 جرى.رمى  : مثل  وتلفظ ألفال نضع تحتها النقط (:  ى:)أما األلف المقصورة
  

 :ضعي الكلمات التالية حسب الجدول التالي  :التدريب األول
 

 التي -عيسى  –يبني  –إلى  –موسى  –الراعـي  –جـرى  – محـامي

 كلمات تنتهي بياء كلمات تنتهي بألف مقصورة

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تدريبات
 
حوطي الكلمات التي تنتهي ألف مقصورة ثم ضعيها في المكان المناسب: 

 

 ( مستشفى/ أبي / لوى ح /إلى/ يجري / هدى / على / الذي / الفتى) 

1-  الـلـه .............. نـحن نتوكـل. 

2-  بضـيـوفـها .............. رحـبــت. 

3-  البحرين .........  سـافـر موسى. 

4-  الشباك في البحر ............ ألقى. 

5-  كل أال أكثر من. ............... 

6-   يعالج الطبيب المرضى في. ............... 

(ى)اكتبي الكلمة التي تناسب المعنى وتنتهي بألف مقصورة : 

1- مكان يعالج فيه المريض................ : 

2- طعـام يسـوس األسنان.................. : 

3- حــيـوان زاحـف سام................ : 

4- اســـــم صـبـي.................. : 

5- اســــــم فــتــاة..................: 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



 (.لها معنى) الجماعة من الكلمة تصبح الكلمة( واو)إذا حذفنا 
 (.شوا )   --------(ألف+واو )تكتب الكلمة بواو 
( .وا)الجماعة تكتب الواو اصلية في الكلمة بألف  واو 
مثال    : 
 لعب”إذا حذفنا الواو من الكلمة تصبح الكلمة لها معنى  -------لعبوا  “ 

 الواو االصلية                                     
 “و”                            

 
 . (.و)الواو االصلية الكلمة تكتب بدون ألف 
 من الكلمة فإذا ( الواو)قبل كتابة الكلمة التي تحتوي على حرف الواو نحذف

 .في الكلمة (واوا أصلية)أصبحت الكلمة بال معنى تكون الواو 
مثال: 
 تكتب ( يعل)إذا حذفنا الواو من الكلمة تصبح الكلمة المعنى لها  -------يعلو

 (يعلو)واو أصلية 
 لكي نفرق بين الواو األصلية وبين واو الجماعة في الكلمة نحذف حرف الواو

 .من الكلمة
1- تكتب الواو االصلية( بدون واو) ليست لها معنىإذا كانت الكلمة. 
2- تكتب الكلمة بواو الجماعة ( بدون الواو) لها معنىإذا كانت الكلمة. 

 
 
 

                    . 
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 واو الجماعة
 “وا”

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



 تدريبات

 اختاري الكلمة المناسبة ثم ضعيها في مكانها المناسب: 
 

 (لعبوا  \لعب . ) المباراة بحماس .............الالعـبـون 
 (دافعوا  \دافع .  ) عـــن الوطــن .............. الجــنــود 
 (طافوا  \طاف .    )حــول الكعــبة...........المـسـلـمـون 
 (أفـادوا  \أفــاد .       )الـبـشـريـــة ............. العـلـمـاء 
 (أخلصوا \أخلص .     )في تدريـسهـم .......... المـعـلـمـون 
 (رسموا   \رســم .     )لوحة جميــلـة ............الرسامون 

 
أكملي الفقرة التالية بالكلمات المناسبة: 
 

        ( يطيعـوا   \يقوموا   \يشكـو  \يدعـو   \يحترموا  \يعفـو) 
 

 اآلباء ،وأن ............ حـث اللـه األبناء على االحسان إلى الوالدين ،فيجب أن
 .على خـدمتهم ................أوامرهم، وأن ............... 

 
  ..................همــه إلى اللـه ............المسلم ربه في كل األوقات و. 
 .عمن ظلمه ............... و     
 
 
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تدريبات
   
     
 أكملي الجمل التالية بكلمات تنتهي مد بالواو:أوال: 
 

1-  .............المـؤمن ربه. 
2-  ........... النبـات سريعا. 
3-  ...........الخشـب فوق الماء. 
4-  ...........جسـم الخروف صوف. 
5- ........... السفينـة قرب الساحل. 

 أكملي الجمل التالية بكلمات تنتهي واو الجماعة :ثانيا:   
 

1-    في مياه البحـر ............ الغواصـون. 
2-   عن وطنهم .............. الجـنـود. 
3-   في المباراة .............  الالعبـون. 
4-  المرضى .............. األطبـاء. 
5-   المصرف .............. اللصـوص. 
6-  بــجـــــد ............... التالميـذ                     . 

 
 
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 : مثل( بأل)هناك بعض الحروف تدخل على الكلمات المبدوءة
 األســد        كاألسد:  الكاف -       
 المـسـجـد      بالمـسـجـد: الباء  -       
 الــلحم           لــــلحم : الالم   -       
 الـثـمــار     والــثـمــار: الـواو   -      

 :مالحــظــة 
 الهمزةحيث تحذف ( بال)الحظي عند دخول الالم على الكلمة المبدوءة 

 :مثل
 الــلبن    لـلـبن        الكهرباء   للكهرباء       الـبـيت   لــلــبيت

 
 :أدخلي هذه الحروف على الكلمات كما في المثال

 ......................كـ ...................      القطار    بــ  -
 
 ...................  كـ  .....................    الـنـــوم   بـ  -
 

 :الكلمات التالية على ( كـ/ لـ / فـ / بـ )أدخلي  هذه الحروف 
 .............   ...............  ................  ...................البـحـر  

 
 ...............  .................  ................  ................السيارة  

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

                         (  بأل)الكلمات المبدوءة
 والمسبوقة ببعض الحروف
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 د لي  ل  الكلما  ال ال ة  رو   ا   دة:   

                     )       - ب     -  ل     -       ( 

                         ن                                           ب   

       ا                به    ا                   ا                له ا  

 ---------------------------------------------------------------------

       ل  ................                      لق د ............... 

           .............                        ها ...............  

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

 

 للب ر( – الب ر –  الب ر –           )  بالب ر 

     القم ر .............  ..............  ...............  ................ 

     ا لرب ع ............  ..............  ...............  .................

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

كلمات مسبوقة ببعض 
 الحروف
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 .هي كلمة تدل على نفس معنى الكلمة: الترادف•
 شاهــد..............    رأى        :مثال       

 الوالد.............    األب                     
 يركض............  يجري                     

 
  الكلمات التالية مرادفهاتي: 
 --------------زهـــرة                          -------------دولــة     
 -------------ضـعــيف                         -------------يـمــشي   
 -------------يـعـفـــو                          -------------غـــرفــة  

 ---------------عــائلــة                        -------------يـستـيـقـظ 
 

 بمـــرادفـــهــاصــلي الكــلــمــة: 
 (ب(                            )أ)            

 مـرتفع                                      يـنـجــز               -    
 أســـــد                                     عـــال -    
 نحـيــل                                     لــيـــث     -   
 سـعـيـد                                      نحـيـــف  -   
 ينــهي                                      مـسـرور                   -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 التـرادف
:  إعداد المعلمة 

 اعتدال الشهاب
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 العـكس= الضــد 
 

 .هي الكلمات التي تحمل معاني مخالفة لبعضها: الضد•
 حــار           بــارد:  مثال •

 جمــيل          قــبـيــح              
 سـعـيـد           حــزيـن             

 
الكلمات التالية ضد اكتبي: 
 
 ................× فــوق      -..............          ×   طــويــل     •
 ................  ×الحــالل   -................         ×  صغيــر      •
 ...............× صـديــق  -...............          ×  الجــنـــة     •
 ...............× مــمـتــــع   -...............         ×  يـحــب      •
 

  المناسب بالضدأكملي الجمل التالية  : 
 

 .يكون الجو حــار.................يكون الجو بارد وفي  لشـتاء افي -

 .الشـمس في المــساء........... الشـمس في الصـباح و تشرق-

 ............... .في حــياته ويــبـتـعد عن  لحــاللاالمــسلـم يـتـبع  -

 .جـزاءه النار ................ جــزاءه الجــنـــــة و   لمؤمنا -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•                                                                                                             

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 العكس= الضــد 
   بــــضدهــاصلي الــكلمة: 

 
 (ب(                      )أ)            

 عــقاب -يعــيش                     -      
 يـمـوت -يـكـثـر                      -      
 يـشـبـع  -ثـواب                      -      
 يـقـلـل  -يـجـوع                    -      
 يـفـطــر  -اقـتـرب                    -    
   ابـتـــعــد -يـصــوم                   -    
   بــــضدهــاصلي الــكلمة: 
 

 مـنـتـثرة       شـرق        لـيـل      عــالم        أمـام            يـصحـو        
 

 نــهــــار     مـتـجـمـعة     غــرب     خـلـف      يـنـام             جــاهــل       
 
 

 الكلمات التالية  ضــدهــــاتي: 
 

 ...............×  مـغـلق      -            
 ................× ضـيــق     -            
 ...............× نـظــيـف     -          
 ...............× مـجـتــهـد    -          

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 المذكر والمؤنث

 هو االسم الذي يدل على مذكر: المذكر 
 هو االسم الذي يدل على مؤنث: المؤنث 

 بنت وهذه ولد هـذا ونقول

 ونقول

 ونقول

 هـذا

 هـذا

 شارع

 باب

 وهذه

 وهذه

 سفينة

 تفاحة

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 :أكتبي مقابل كل اسم في الجدول التالي أسما آخر يناسبه 

 اسم مؤنث اسم مذكر
 ............          معــلم        -1

 بنت   ..............  -2

 .............. مهنــدس -3

 صديقــة ............... -4
 .............. ابــن -5

 بقـــرة خـروف

 دجاجة أســد

 ناقـــة حصان

 لبــــؤة ديــك

 فـــرس ثــور

 نعجــة جمــل

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 

 :اربطي بسهم بين المذكر ومؤنثه في الجدول التالي 

 تدريبات
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 المفرد والمثنى والجمع

 .يدل على واحد أو واحدة :  المفرد -1

 (بنت / ولد / باب / طبيب / شجرة / فالح : ) مثال 

 .يدل على أثنين أو اثنتين :  المثنى -2

 ( ثعلبان / زهرتان / لوحتان / والدان : ) مثال 

 .يدل على أكثر من اثنين أو أثنين :  الجمع -3

 (  معلمات / مدرسون / جبال / قارات / أطباء : ) مثال 

 
 التمارين

 :الكلمات التالية مفرد هات  -1

 ...................................أ يام  ................................أ ْوراق 

دارس   .................................ت الميذ  ..............................م 

 :الكلمات التالية  مثنىهات  -2
 ..................................مهندس  ..............................العب 
 ...................................رسامه  .............................تلميذة 

 
 :الكلمات التالية  جمعهات  -3

 ...................................أُسبوع  ..............................ط ريق 
 ...................................عِمارة  ................................ابن 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 االســـم المفرد والمثنى والجمع

 المفــرد                          
 ق ــل ــم         

 المثنى               
 ق ل مان          

 الجمع     
 أ قالم             

 أْطفال ِطْفـالن ِطْفـل             

 ساعات ساع تان ساع ةٌ        

 ------- ------- أ س ــــدٌ 

رت انِ  -------  ------- ش ج 

 أ ْكواب ------- -------

بَّعانِ  ------  ------ ُمر 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 المفرد والمثنى والجمع

 :أكملي الجدول التالي كما هو موضح في المثال االول•
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 الجمــع المثنــى المفــرد الرقم

 العــبــون العــبان  العــب -1

 تلــميــذ -2

 كـتــاب -3

 مــدرســة -4

 حديــقــة -5

 طــبيـب -6

 طـبيبـة -7

 قــصــة -8

 فــصــل -9
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 أسماء اإلشارة

 .هي أسماء تستخدم لإلشارة إلى شيء معين أو شخص معين: التعريف 

 -: وأسماء اإلشارة هي

 هذا مهندٌس ماهرٌ        –هــذا للمفرد المذكر 

 هذه معلمةٌ نشيطةٌ      –هــذه للمفرد المؤنث 

 هذه أبواٌب كبيرةٌ   –هــذه لجمع غير العاقل 

 هذان صديقاِن حميمانِ      –هذان للمثنى المذكر 

 هاتان شجرتان كبيرتان    –هاتان للمثنى المؤنث 

 هؤالء جنوٌد بواسلٌ      –هؤالء للجمع المذكر 

 هؤالء أمهاٌت فاضالتٌ     –هؤالء للجمع المؤنث 

 أسماء اإلشارة

 :ضعي اسم اإلشارة المناسب في المكان الخالي 

 .الصـنارة  ............................يستخـدُم الصيادُ  -1

 .التلميذتان من النافـذةِ ........................نظـرْت  -2

 .التلميذات تــدرسن.......................شاهـدُت  -3

 .الكرسيان قديمانِ .................................... - 5

 .الرجـل الضعيـف  ............................ساعـدت  -6

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 أسماء اإلشارة

 :ضع دائرة حول الصورة المناسبة 

 :ضع دائرة حول الصورة المناسبة 

 : هــــذا

 :هــــذه 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



 طبيبة ماهرة..........
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 أسماء اإلشارة

 
 

 اسم إشارة يدل على المفرد المؤنث 
 

 هـــذه هـــذا

 هذا باب   

 هذا حمار

 هذه ساعة جميلة

 هذه بالونات كبيرة

 دواء..........

 طبيب ماهر.........

 لعبة..............

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 

 اسم إشارة يدل على المفرد المذكر
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 أسماء اإلشارة

 : ( هذا ، هذه)أكملي الجمل التالية باسم اإلشارة المناسب 

ّف                ........ ب ةٌ        .............ر  ِلك ةٌ        .........ع ـر   ُمزارع........م 

ـــةٌ .........أســـد       .........كعـكة        .............شـرطي         ........  ه ـِديَـّ

 : ضعي اسم اإلشارة في جمل مناسبة من حصيلتك اللغوية

 هـــــــذا
................................... 
..................................... 
................................... 

 هـــــذه
.......................................... 
.......................................... 
........................................... 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 : ( هذا أو هذه) ضعي مكان النقط ( 1

 .اْلعلم  يرتفع عاليا   ---------------------------------------

 .الحقيبةُ جميلةٌ  ---------------------------------------

 .الفالٌح يفلُح األرض   ---------------------------------------

ها  ---------------------------------------  .األُم تسعُد أبناء 

 

 ( : هاتان -هذان ) ضعي مكان النقط ( 2
 . .العباِن يلعباِن في الملعِب ----------------------------------------

 .  السيارتاِن سريعتاِن  ---------------------------------------

 .الغواصاِن يغو صان في البحِر  ---------------------------------------

 .الجداِن سعيداِن بحفيدهما  ---------------------------------------

 

 ( : هؤالء -هذه ) ضعي مكان النقط ( 3

 .مالعُق لألكِل   -----------------------------------------

 . الجنوُد يدافعون  عن وطنِهم  -----------------------------------------

 .أشجاُر البرتقاِل  -----------------------------------------

 .العامالُت تعملن  في مصنعِ النسيجِ  ------------------------------------------

 

:  إعداد المعلمة 
 تدريبــــات اعتدال الشهاب
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 ضمائر الخطاب
   هي الضمائر التي نستخدمها عندما نوجه حديثا لآلخرين في حضورهم•

 :وهي
 

 .أنت عامل مخلص: مثال.   أنت للمفرد المذكر  -            
 .أنت بنت جميلة  :مثال.  أنت للمفرد المؤنث  -            
 : مثال. أنتما للمثنى المذكر والمؤنث -            

 .              أنتما معــلمتان مجــتهدتان .  أنتما العــبان ماهران                
 .أنتم  رجال المستقبل :  مثال. لجمع المذكر السالم : أنتم  -            
 .أنتن بنات مهذبات :مثال. لجمع المؤنث السالم : أنتن -            

                        
 تمــــــــــــــارين                             

 
 :أكملي الفراغ بضمائر الخطاب المناسب 
 

 (أنتن   \أنتما   \أنتم    \أنت   \أنت  )                  
 .العـب مــاهر ............ -1
 .العـــبان مــاهران ........... -2
 .العـبــون مــاهرون..........  -3
 .العــبــة مــاهرة ........... -4
 .العـبـتـان مـاهــرتان ........... -5
 .العــبــات مــاهــرات ........... -6

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تدريبات
ضعي ضمير الخطاب المناسب في الفراغ التالي: 

 
1-  ............ معـلم مخلص. 
2- ........... بنات مؤدبات. 
3-  ..........أصدقاء أوفياء. 
4-........... تساعدين الفقير. 
5-  ......... ترتبان كتبكما. 
6- .......... حضرتما الى المدرسة متأخرين. 

 
حولي صيغة الكالم في الجمل التالية حسب المطلوب: 
 

1-  (مفرد مذكر.        )أنـت تساعـد الفقــراء 
(   ....................................جمع مذكر) 
2-  (مفرد مؤنث.       )أنـِت تلميـذة مجتهــدة 
(   ...................................جمع مؤنث) 
3- (جمع مذكر.         )أنتــم أوالد نشيطـون 
(  ....................................مثنى مذكر) 
 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



 ضمائر الخطاب
 (كدروســ)تأخذ          ك       :      أنت :  ملحوظة 

 (كدروســ)تأخذ          ك       :      أنت             
 (اكمدروسـ)تأخذ          كما       :     أنتما              
 (كم دروسـ)تأخذ          كم        :      أنتم               
 ( كندروسـ)تأخذ          كن        :      أنتن              

 
 : أكملي كالمثال التالي

1-  أنــــــــــت تــذاكـــــــر دروســــك. 
2-  أنت. .................................. 
3-  أنتما................................... 
4-  أنتم  ................................... 
5-  أنتن................................... 

 
 

 : أكملي كالمثال التالي: 
1-   انت تدافعيــن عن وطنــك. 
2-   عــن وطـنــك .........أنـت . 
2-  عن وطـنكما .......... أنتما. 
4- عن وطـنــكم............أنتم. 
5-  عن وطـنـكن ............أنتن. 

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 ضمائر الغائب

هي الضمائر التي نستخدمها عندما نتحدث عن شخص غير موجود غائب. 
 :وهي      
         -  هــو ولد ناجح:  مثال.   هــو للمفرد المذكر. 
         - هـي بنت صغيرة:  مثال.   هـي للمفرد المؤنث. 
         -  مثال .هما للمثنى المذكر والمؤنث : 
         -  هما  بنتان صغيرتان.  هما ولدان ناجحان. 
         -  هم أوالد ناجحون :   مثال.  لجمع المذكر :هم. 
         -  هن بنات صغيرات:  مثال.  لجمع المؤنث:هن. 

 
 
 

 مالحظة: 

( هدروســــ)تأخذ      ـــــــــــــه      :  هــو 

 ( هــادروس)تأخذ      هــــــــــا       :  هي 

 (همادروس)تأخذ       همــــــــا       : هما 

(هم دروس)تأخذ       هـــــــــم        : هــم 

 (    هندروس)تأخذ       هــــــــن        : هن 

 
 

                            

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



 ( هن / هم /  هما /  هي /  هو :)  ضمائر الغائب   
 (تـدريبـات )                                     

 أوال: 
المتسابـق  هـو    الذي  فاز  بالسباق  -:        نقول للمفرد المذكر. 
اللذان  فازا  بالسباق ........... .......   -:      ونقول للمثنى المذكر. 
 الذين فازوا بالسباق ........... .......    -:     ونقول للجمع المذكر. 
 ثانيا: 
 المتسابقـة   هي     التي  فازت  بالسباق    -:   نقول للمفرد المؤنث. 
 اللتان فازتا بالسباق ...........  .......    -:  ونقول للمثنى المؤنث. 
 الالتي فزن بالسباق ...........   .......   -:  ونقول للجمع المؤنث. 

 
  أكملي الجمل التالية بضمير الغائب المناسب:ثانيا: 
 

1-  اللذان فازا بالسباق.......... الالعبان. 
2-  المعلمة التي علمتني القراءة والكتابة......... هـذه. 
3-  ...........عــامل مخلص. 
4-  الرسامتان اللتان رسمتا اللوحة.......... هـاتان. 
5-  .............طبيبات مخلصات. 
6-  الذين دافعوا عن الوطـن.............الجنود. 

 
 
 
 

 ضمائر الغائب
:  إعداد المعلمة 

 اعتدال الشهاب
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 األسماء الموصولة

هذا الالعب الذي فاز بالسباق :مثال.  يدل على المفرد المذكر:الذي  -1: وهي. 
       2-  هذه الالعبة التي فازت بالسباق :مثال.  يدل على المفرد المؤنث: التي. 
       3-  هذان الالعبان اللذان فازا بالسباق :مثال.  ثنين المذكريدل على األ: اللذان. 
       4-  هاتان الالعبتان اللتان فازتا بالسباق:  مثال.ثنيتن المؤنثيدل على األ:اللتان. 
       5-  هؤالء الالعبون الذين فازوا بالسباق :مثال. يدل على جماعة الذكور: الذين. 
       6-  هؤالء الالعبات الالتي فزن بالسباق: مثال. يدل على جماعة اإلناث: الالتي. 

 

 نــــتــمــــــاريـ                                  
 

 :أكملي الجمل التالية باالسم الموصول المناسب•

 .المصرفسرق .............. رأيت اللص  -1

 .يعالجون المرضى............. األطباء هم  -2

 .تبذل جهودا مخلصة............ نا أحترم المعلمة أ -3

 .حصلـن على مراكز متقدمة ............. جاءت التلميذات  -4

 .فازا بالسباق............. شارك المتسابقان  -5

 .شاركتا بالحفـل ..............رأيت البنتان  -6

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 تدريبات

 :حوطي األسماء الموصولة فيما يأتي

 

 هذه          الذي           هما           التي

 هؤالء               اللتان                          

 الذين                  هن             الالتي

 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب

 :كملي الفراغ باالسم الموصول المناسبأ

 .فاز في السباق...........جاء المتسابق  -1

 .أكـلت التـفاح......... هـذه البـنـت  -2

 .عالجن المرضى.......... حضرت الطبيبات -3

 .  سرقا المنزل...........هذان هما اللصان  -4

 .رسموا اللوحة........... هؤالء هم الرسامون  -5

 .لعبتا المباراة.............هاتان هما الالعبتان  -6
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 أسلـوب التعجــب

عندما نريد أن نتعجب من شي وهو أسلوب يدل على تميز الشيء  بصفة تثير 
 .الدهشة 

 

 !ما أطول الزرافة   !ما أجمل الورد : مثال 

 :تعجـــبي من 

  ------------------   .جمال الورد  -1

 ------------------   .سـرعة الغزال  -2

 ------------------   .كثـرة السمك  -3

 ------------------   .علـو السماء  -4

 ------------------   .صغـر النملة  -5

 ------------------   .نظافـة الفصل  -6

 ------------------   .قـوة األسد  -7

 ------------------   .ضخامة الفيـل  -8

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب
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 أسلوب األمر

 .ن يعمل عمال معينا أن تطلبي من شخص أهو : القاعدة•
 اكتبوا  –اكتبن  –اكتبي  –اكتب  :مثال                 

 (ارسم شجرة :) فقال له. ن يرسم شجرة أمثل طلب المعلم من التلميذ      
 (ختكأساعدي :) فقالت لها. ختها أن تساعد أم من ابنتها طلبت األ     
 

 التماريــــن                                  
 :ن تقوم باألعمال التالية  مستخدمة أسلوب األمرأاطلبي من صديقتك 

 
.  تحافظ على أداء الصالة في وقتها  -1•

............................................... 
.  تحترم الكبير وتعطف على الصغير -2•

.............................................. 
تغـــسل يـديها قـبــل األكــــل   -3•

....................................................... 
.  تــسـقي أشـجار الحــديــقــة  -4•

...................................................... 
 .تــهتــم بـنـظـــافتها الشـخـصـيــة   -5•

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

:  إعداد المعلمة 
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 أسلوب النهي

الناهية (ال)طلب االمتناع عن عمل شيء معين ويتكون من : النهي : القاعدة  
 . وبهدها فعل مضارع

 .ال تعذبي الحيوان  -.           ال تلعب بالسكين   -:       مـثال  
 

                                  

 التمارين                                     
 :ن تمتنع عما يأتي مستخدمة اسلوب نهيأاطلبي  من زميلتك 

 
 . ســـب اآلخـــرين  -1

.............................................. 
 .التجـسس على الناس  -2
 ............................................. 
 .كـثار من أكـل الحـلـوى اإل -3
 ............................................ 
 .الـلـعــب بـالشـارع  -4
 .............................................. 
 .رمـي األوسـاخ بالشارع  -5

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

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



69 

 أدوات االستفهام

وكل أداة ،هي أدوات تستعمل لالستفهام أو االستفسار عن أمر أو شيء ما  التعريف•
 . استفهام تتطلب جوابا

 : دوات االستفهام هيأ   
 .للسؤال عن مضمون الجملة:هل  و الهمزة أ   -1•

 ؟تحبين المدرسة أ       ؟ تحبين المدرسة  هل -                             
 .يسال به عن غير العاقل :   مـــــا -2       

 ؟لـــون الفــراولــة  مــــا  -                       •
 :ل به عن غير العاقلأويس: مــاذا   -3•
 مـــــاذا  تحبين أن تأكلي  ؟ -                       •
 .ويستفهم بها عن الزمان : متى  -4•
 متى تشرق الشمس ؟ -                       •
 .ويستفهم بها عن العاقل : مــن  -5•
 مـن يشرح الدرس ؟ -                     •
 .ويستفهم بها عن المكان : أين  -6•
 أين تذهبين كل صباح ؟ -                   •
 .ويستفهم بها عن العدد: كـم  -7•
 كم إصبعا لديك ؟ -                   •
 . ويستفهم بها عن عن الحال: كيف •
 ؟ كيف حال والديك -               •
 (ال)وأ( نعم)تكون االجابة بــ ( الهمزة) و( هل)جابة عن عند اإل :مالحظة•
 .حب السفرأال ال / حب السفر أل تحبين السفر ؟ نعم همثال •

 
 
 

:  إعداد المعلمة 
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   تــدريــبات
 
 ( :ب)ما يناسبه من ( أ)صلي من المجموعة 

 
 (   ب(                                       )أ)

 

   المدرسة؟ لىإ تذهبين كيف -1

 ما لــون التفاحة ؟   -2

 متى تتفتح األزهار؟     -3

 كم قلما لديـــك ؟ -4

 أيـن يعيــش السمك ؟  -5 

 .ماذا تريــن في السماء نهارا ؟ -6

 

 .تتفتـح األزهار في الربيع -

 .أذهـب الى المدرسة بالسيارة- 

 .لـدي خمسة أقالم  - 

 .أرى الشمس في السماء نهارا  -

 .حمر أ ةلـون التفاح - 

 .يعيـش السمك في البحر  -

 

  

:  إعداد المعلمة 
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 :ضعي سؤاال لإلجابات التالية •
 ؟....................................................... -•
 .نـــعــم أحـــب الخـضـراوات  -•
 ؟......................................................  -•
 .الطبـيـب يعـالج المـرضى  - •
 ؟..................................................... -•
 .والد وبنتأعــدد إخوتي ثالثة  -•
 ؟...................................................... -•
 .جــدتي بخير والحـمـد لـلـه   -•
 ؟........................................................•
 .أذهب الى المدرسة كل صباح  - •
 ؟...................................................... -•
 .يظهـر القمـر ليـال  - •
 ؟.................................................... - •
 .واجب الجندي الدفاع عن وطنه  - •
 ؟..................................................... - •
 .أنـا آكـل الخــبـز والجبن في فطوري  - •
 ؟ ...................................................... -•
 .أذهب الى المدرسة ألتعلم القراءة والكتابة  - •

 
 

 
 

:  إعداد المعلمة 
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 :سئلة التالية وكوني فقرة صغيرة األأجيبي عن 
 

 مــا اسمك ؟ 

- مـا اسم مـدرستك ؟ 

- مــاذا تفعلين في المدرسة ؟ 

- مـا اسم صديقتك التي تجلس بجانبك ؟ 

- أين تسكنين ؟ 

-  لى البيت؟إمتى تعودين 

-  لى البيت ؟إكيف تعودين 

- كم ساعة تذاكرين ؟ 

- هل تحبين المدرسة ؟ 

•........................................................................................

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

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

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

........................................................................................ 
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 أقسام الكالم

 :ينقسم الكالم الى    
 حرف                          فعل       اسم                                    

 كلمة تدل على                                كلمة تدل على عمل           
 (على -إلى )نبات                    يعمله االسم في زمن محدد            \جماد \حيوان \نسانإ        
   (عن –من  –في )                      (كتب –يلعب (                    ) كرسي\قطة\خالد\زهرة )       

 

 تمارين                                                    
 
           ضعي دائرة حول االسم      ومثلث حول الفعل      ومربع حول الحرف -1
 
 (  لعبأ \كرسي  \أسد   \من    \على    \نام    \حمد      \في     \يأكل    \وردة  ) 
 
 :صنفي كل كلمة في مكانها المناسب -2 
 

 (من \خرج \منال\على  \تدرس  \كتاب \عن  \ذهب \إلى \يشرب  \غزال  \صياد)  
 
 
 

 
 

 حـــــرف فــعـــــل اســـــم

:  إعداد المعلمة 
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 أركان الجملة الفعلية

 .هي الجملة التي تبدأ بفعل:الجملة الفعلية•

 .يشرح المعلم الدرس: مثال•

 أركان الجملة الفعلية
 فـعـل                           فـاعل                           مفعول به            

 الدرس                            المعلم                            شرحي   :مثــال
             1                                2                                3 

 :الشرح

 (.يـشـرح) فعـــل     :الركن االول      

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: يشرح   -   

 (.المـعـلـم ) الفاعل   :    الركن الثاني

 ( نسأل من الذي يشرح؟؟) الفاعل لكي نعرف 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: إذن المعلم.المعلم  -    

 (.الدرس) المفعول به       :الركن الثالث

  ( نسأل ماذا يشرح المعلم ؟؟) المفعول به لكي نعرف 

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : إذن الدرس .الدرس   -   
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 المفعول به

 :  مثلةأ
 .أدواتهيحمل النجار  •
 . ابنهنصح الوالد •
 .ه اللـيعبد المسلم •

 

 تمـــــــــــــارين
 :ضعي خطا تحت المفعول به

 تحتــرم البنـت أمها. 

 ركـب الـولد الحافـلة. 

 يشكـر المـؤمن ربه. 
 
 :أكملي الجمل التالية بالمفعول به 

 يـزرع البستاني................. 

 يقـذف الالعب................... 

 يحمـل الجندي.................... 
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 الجملة االسمية والجملة الفعلية

 .هي  الجملة التي تبدأ باسم :  الجملة االسمية•
 :الجملة االسمية لها ركنان أساسيان وهما•
 . بداية الجملةويكون في :المبتدأ  -1•
 .في الجملة  يتم المعنىوهو :الخبر  -2•
 .الشمس مشرقة  \السماء صافية  \الجو جميل :    مثال    •

 
 .هي الجملة التي تبدأ بفعل :  الجملة الفعلية•
 :الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان وهما •
 .الفعــل  -1•
 .الفاعـل  -2•
 ( .المفعول به)وما وقع عليه فعل الفاعل•
 تشرح المعلمة  الدرس \يشرب الولد الحليب \يقاتل الجندي :  مثال•

 
 تدريـــــــــب                                 

 :مــــــــــا نوع الجملة التالية   -   
 . )......................(الفــــالح نشيــــط  -1•
 .)........................(تشـــرق الشمـس صباحا  -2•
 . )...........................(األســــد مفتــرس -3•
 .).......................(يشـــرح المعلــم الدرس  -4•

74 

:  إعداد المعلمة 
 اعتدال الشهاب



 تــدريبـات

 :أكملي الجمل التالية بمبتدأ•
 .لونها جميــل ...............  -1•
 .حيــوان بـطيء ..............  -2•
 .صافيــة  ..............  -3•
 .متفـتحة في فصل الربيع............... -4•

 
 :أكملي الجمل التالية بفعل •
 .الطبيـب المرضى ...............  -1•
 .الرسام لــوحـــة ............... -2•
 .المعلــمــة الدرس ..............  -3•
 .القطـار سريــعا ...............  -4•

 
 :أكملي الجمل التالية بالمفعول به •
 ............... .يقرأ المسلم  -1•
 ................. .تطبـخ األم   -2•
 .............. .تعالج الطبيبة  -3•
 ................ .يعبـد المسلـم  -4•
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 حروف وأفعال النفي
 ليست \لن                    مــــــا                         ليس   \لم  \ال   

 
حروف لنفي الفعل المضارع      حرف لنفي الفعل الماضي               فعل لنفي   

                                                                           الجملة                
 االسمية    
 
1-  ( لن   \لم  \ال  )--------------    حروف لنفي الفعل المضارع . 

 .(الولد الحليب  يشرب:    )مثال                       
 .ال يشرب الولد الحليب  -                               
 .لم يشرب الولد الحليب  -                               
 .لن يشرب الولد الحليب  -                               

 
2- (  مــــــا )-----------------   حرف لنفي الفعل الماضي . 

 .(شـــرب الولد الحليب  :    )مثال                    
 .  مــــــا  شــــرب الولد الحليب   -                           

 
    3-  ( ليست  \ليس)-----------------  فعل لنفي الجملة االسمية. 

 .(الالعب سريع :  ) مثال                  
 .ليس الالعب سريع -                        
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 تـــدريبات

 (ليست \ليس \ما \لن \لم  \ال ) :ضعي أداة النفي المناسبة في الفراغ التالي•
 :أوال•

 .الشمس مشرقة ............  -1       
 .صـام الكافــــر ...........   -2       
 .يكذب المسلــــم ...........  -3       
 .الكتاب نظيف ..........   -4       
 .خرج المريض من المستشفى ...........  -5       
 .تجهز األم الطعام .......... -6       

 
 :اختاري االجابة المناسبة : ثانيا   
 

 .يقف الطفل (  لن   \ليس  \مــا  )  -1         

 .السيارة بيضاء ( ليست   \لم  \مــا  )  -2         

 .طار العصفور عاليا ( مــا     \ليس  \ال   ) -3         

 .تتفتح األزهار ( لـــم    \ليس  \مــا  ) -4         

 .الباب مفتوح ( ليس   \مـــا  \لن   ) -5         

 . كتب الطالب الواجب ( ليست \لم    \مــا )  -6         
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 ظرف المكان والزمان
 

ظرف المكان: 

ظرف المكان اسم. 

 ظرف المكان منصوب دائما 

 ظرف المكان يبين المكان الذي وقع فيه الفعل. 

    شرقا  \يسارا\يمينا \بين \فوق  \تحت  \حول \خلف \أمام: )أمثلة لظرف المكان

 (.خارج\داخل  \جنوبا \شماال \غربا     \

 .وقفت السيارة أمام المنزل  -   :مثال                              

 .  العصفور فوق الشجرة  -                                      

 ظرف الزمان: 

   ظرف الزمان اسم. 

 ظرف الزمان منصوب دائما. 

 ظرف الزمان يبين الوقت الذي حدث فيه الفعل. 

  خريفا \ربيعا \دقيقة  \ساعة\شتاء \صيفا \يوما  \قبل  \بعد : )أمثلة لظرف الزمان

 (منذ\

 .سافرت الى دبي صيفا  -:   مثال       

 .ذهبت الى الحديقة بعد صالة العصر  -               
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 تدريبات

 أكملي الجمل التالية بظرف زمان أو مكان: 
 

 الشجرة .......... يغرد العصفور. 

 نسبح في البحر.  .............. 

 الكعبة ............ يطوف المسلمون. 

 أشرقت الشمس.   ............. 

 التلفاز ............جلس الطفل. 

سافرنا إلى العمرة.  .............. 

 الباب ............ اختبأ اللص. 

 زرنا المدينة المنورة ومكثنا فيها. ............ 

 اإلمام ........... يقف المصلون. 

 يبرد الجو.  ................ 
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