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 انًًهكخ انعشثٛخ انسعٕدٚخ             

 انزعهٛىٔصاسح              

 ..............هزعهٛى انعبيخ ن سحدااإل 

 

       

 

 

 انًزكشح انعالجٛخ 

 فٙ انمشاءح ٔاإليالء

 نطبنجبد انصف انثبنث االثزذائٙ

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : ةاسى انطانث

  

  : فـــــــانص

 بفٙ رحسٍٛ يسزٕاْ خنًسبعذح انطبنج خطشق رسبعذ ٔنٙ أيش انطبنجيزكشح عالجٛخ رحزٕ٘ عهٗ 

يُزٓٗ انسٕٓنخ عهٗ  انًبدرٍٛ فٙ ْبرٍٛإٌ ٔجذد انزذسٚت انكبفٙ ٔانًثبثشح نجعم  بثم رفٕلٓ

 ثعذْب نهًٕاد األخشٖ انطبنجخ نززفشغ

 نهزفٕق فٙ انًٕاد األخشٖ بفٙ ْبرٍٛ انًبدرٍٛ ٚمٕدْ خزفٕق انطبنجف
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 هللا انشحًٍ انشحٛىثسى 

  يمذيخ

 صحجّ أجًعٍٛ  ٔ   انحًذ هلل سة انعبنًٍٛ ٔانصالح ٔانسالو عهٗ َجُٛب يحًذ ٔعهٗ آنّ

 

انصف انثبنث  يٍ انصف انثبَٙ ٔ ثذًءا فٙ انمشاءح ٔاإليالء انطالة عُذيب َزهًس انضعف انحبصم فٙ     

ْٔزِ  غهت انكهًبدأبساد ال رخهٕ يُٓب نًٓ انطالة إرمبٌإنٗ حزٗ انصفٕف انعهٛب إًَب ْٕ ثسجت عذو 

 انًٓبساد ْٙ ثعذ انزًكٍ انجٛذ يٍ يعشفخ انحشٔف لشاءح ٔكزبثخ ْٙ :

 

 لشاءح ٔإيالء كهًبد جًٛع حشٔفٓب يفزٕحخ . 

 لشاءح ٔإيالء كهًبد ثعض حشٔفٓب يضًٕيخ ، يكسٕسح  . 

 لشاءح ٔإيالء كهًبد رحزٕ٘ عهٗ انسكٌٕ .

 .لشاءح ٔإيالء كهًبد رحزٕ٘ عهٗ انًذ 

 لشاءح ٔإيالء كهًبد رحزٕ٘ عهٗ انالو انمًشٚخ أٔ انشًسٛخ .

 لشاءح ٔإيالء كهًبد رحزٕ٘ عهٗ انزٍُٕٚ .

 لشاءح ٔإيالء كهًبد رحزٕ٘ عهٗ انشذح .

 لشاءح ٔإيالء كهًبد رُزٓٙ ثبنزبء انًفزٕحخ ، انًشثٕطخ ، انٓبء .

 ) انزحهٛم انصٕرٙ ( طشٚمخ نزٓجئزٓب انزٓجئخ عٍ طشٚك انًمبطع انصٕرٛخ ٔأفضمفالثذ يٍ رٓجئخ انكهًخ     

عهٗ ثعض انًٓبساد فٙ انصف األٔل انسكٌٕ ٔانًذ  ذانطبنت انحشٔف ٔرعشف ذثعذ أٌ أرمُفكًب ركشد 

ْزا فإٌ  ذٔانالو انمًشٚخ ٔانشًسٛخ ٔانشذح ٔانزٍُٕٚ ٔانزبء انًفزٕحخ ٔانًشثٕطخ ٔانٓبء ثعذ أٌ عشف

 .انطشٚمخ انسٓهخ فٙ لشاءح انكهًخ ْٙ رٓجئزٓب ثطشٚمخ انًمبطع انصٕرٛخ ) انزحهٛم انصٕرٙ (

نهمشاءح ثٓزِ انطشٚمخ أسٓم ٔأسشع ٔركٌٕ انمذسح نذّٚ أكجش يٍ انطشٚمخ األخشٖ ْٔٙ  خفزذسٚت انطبنج    

 انزٓجئخ ثطشٚمخ انحشف 

 أجًعٍٛ . ٔصهٗ هللا ٔسهى عهٗ َجُٛب يحًذ ٔعهٗ آنّ ٔصحجّ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                    

 
 عرض ملخصا سريعا لها :أفضل الطرؽ للقراءة كسوؼ أالقراءة بطريقة المقاطع الصوتية ىي من 

 كىي كالتاليملخص الػمقاطع الصوتية 
 ا مثل ا كاحدن صوتين  ك المفتوح أك المكسور يعتبر مقطعناػ الحرؼ المضمـو أ 1

 
 
 
 ػ الحرؼ الساكن مع الحرؼ الذم قبلو مثل : 2 

 
 
 
 حرؼ الػمد مع الحرؼ الػممدكد الذم قبلو مثل :ػ  3

 بًيػ   تًيػ   ثًيػ   ثيو   جيو   ريك  انى    ادى   اصى 

 
 
 
 
 
 ػ الالـ القمرية مع ىمزة الوصل قبلها  يعتبر مقطع صوتي كاحد أم  ) اؿ ( إذا كانت الالـ قمرية 4

 
 

 
 
 
 

 طى نىشً  طى  ًشػ ػنى  طى نىشً 

 لي صً يى  ؿي  ًصػ ػيى  لي صً يى 

 ًمْرفىقي  ػ ؽي  فىػ ًمرْ  ًمْرفىقي 

 نىجىْحتي  ػ تي  جىْحػ نىػ نىجىْحتي 

 ري اكً ذى يي  ري  كًػ ذىا ييػ ري اكً ذى يي 
ػ يلو ػمً جى   يلو ػمً جى  ػ ؿو  ًميػ جى

 اْلفىْصلي  ػ ؿي  فىصػْ  الْػ اْلفىْصلي 
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 اكاحدن  مع ىمزة الوصل قبلها يعتبر  مقطعنا صوتيناػ الػحرؼ الػمشدد بعد الالـ الشمسية  5

 اا كاحدن ا صوتين يلي يعتبر مقطعن  فمثل ما
ػ    الصُّػ    كىكذا      الرَّ    السِّ

 
 
 ػ التنوين  : الحرؼ المنوف يعتبر مقطعا صوتيا كاحدا مثل 6

 
 
 

 ػ الحرؼ الػمشدد مع الػحرؼ الذم قبلو مثل 7
 
 
 

 
 

 قطع صوتي كاحد كمثاؿ ذلك ما يلي:عند ذلك كلها كمف صوتياف أك ثالثة متتالية فتقرأ قد يأتي مقطعامالحظة : 
 

 
 
 

 كقد تكوف الكلمة كلها مقطعا صوتيا كاحدأ
 

 

 
 
 

 

 الرُّسيلي  ػ ؿي  سيػ الرُّ  الرُّسيلي 

 وعو بي سْ أي  ػ عو  بيو أيْسػ وعو بي سْ أي 
 امن لِّ عى مي  ػ منا عىلِّػ ميػ امن لِّ عى مي 

 يػىتىحىرَّؾي  ؾي  حىرَّ  تىػ يىػ يػىتىحىرَّؾي 

 سي بِّ لى تػي  ػ سي  لىبِّػ تيػ سي بِّ لى تػي 

ػ ميػ ده مَّ ػحى مي   ده مَّ ػحى مي  ػ دي  حىمَّ

 السُّوؽي  ػ ػ ؽي  السُّو السُّوؽي 
 الرُّمَّافي  ػ ػ في  الرُّمَّا الرُّمَّافي 

 عىدَّ  ػ ػ ػ عىدَّ  عىدَّ 

almanahj.com/sa



 - 5 - 

 
 أكال : الحركؼ

 

 

 زي  ري  ذي  دي  خي  حي  جي  ثي  تي  بي  أي 
 ؾي  ؽي  ؼي  غي  عي  ظي  طي  ضي  صي  شي  سي 
ـي  ؿي  ػ في   ػ ثػي  تػي  بيػ مي  كي  ىي ػ جي  حي
ػ ػ خي ػ سي ػ قيػ فيػ غيػ عيػ ضيػ صيػ شي  ليػ كي
ػ نيػ ميػ ػ قي  ػغيػ ػعيػ ػغي  ػعي  يػي  ىي  ػوي  ػهي

 

 زً  رً  ذً  دً  خً  حً  جً  ثً  تً  بً  إً 
 ؾً  ؽً  ؼً  غً  عً  ظً  طً  ضً  صً  شً  سً 
 ًحػ ًجػ ثًػ تًػ بًػ مً  كً  ًىػ فً  ـً  ؿً 
 ًمػ لًػ ًكػ ًقػ ًفػ ًغػ ًعػ ًضػ ًصػ ًسػ ًخػ
 ػوً  ػًهػ ػًغػ ػًعػ قً  ػغً  ػعً  يًػ ًىػ نًػ ًشػ

 

 

 

 

 
 توقيع المعلمة                ا         قراءة الحركؼ مرتبة جيدن  ةالطالب تأتقن  : 
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 للحركؼ بشكل عشوائي ةقراءة الطالب : انيناث 

  
 ) غير مرتبة ( القراءة من الجدكؿ السابق للحركؼ بشكل عشوائي ةيطلب من الطالب

 يلي : اقرأ ما: مثاؿ 
ؿى       غى   ىيػ   ًجػ    شً    ـى  ًس  يػي   ػسى  تى  ثى   عىػ  ثًػ    

 
 

          الموافق      /      /                              موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :   
 

  توقيع المعلمة                 ا          قراءة الحركؼ بشكل عشوائي  جيدن  ةالطالب تأتقن  : 

 
 

 الضمة كمرة بالفتحة كمرة بالكسرة بفي إمالء الحركؼ عشوائية بدكف ترتيب مرة  ةيجرل اختبار للطالب
 

   
 
 درب الطالب على ذلك جيدا في المنزؿت : إمالء الحركؼ بشكل عشوائي  ثالثنا 

 
 اتقييم فصلي في إمالء الحركؼ عشوائين 

 
          الموافق      /      /                                      موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :    

 

 اكتب الحركؼ التي تملى عليك
 
 
 
 
 
 
 

 توقيع المعلمة                     ا الحركؼ بشكل عشوائي  جيدن  إمالء  ةالطالب تأتقن  : 
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 قراءة كلمات سهلة

 ةيطلب من الطالب
 /  قراءة كلمات جميع حركفها مفتوحة مثل اآلتي :كىتىبى ،زىرىعى ، دىفىعى . 1
  ضيًربى  ، أيذيفي / قراءة كلمات تحتوم بعض حركفها على الضمة مثل : يىًصلي  ،  2
 كلمات تحتوم بعض حركفها على الكسرة مثل : لىًعبى ، فىًرحى ،فىًهمى ./ قراءة   3

 أكال 
 قراءة كلمات جميع حركفها مفتوحة

 تدروب كتابي منزلي

جحث إشزاف  اتعد شزحّ نٓ اتحم انحدرية تُفسٓ ةقٕو انطانثج:) عهى يثال انسطز األٔل  اآلجية  انكهًاتحهم أ

  ٓايٍ يقٕو تحدريس

 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريب منزلي
 :اقرأ الكلمات اآلتية 

 كىسىرى  رىكىزى  نػىبىتى  كىتىبى  قػىرىأى 
 زى بػى خى  حى بى سى  عى رى زى  سى رى غى  نىشىرى 

ؿى  ذىىىبى  حىمىلى  َى  بى رى ىى  رىفىسى  أىؾى
 خىرىجى  سىأىؿى  طىلىبى  كىقىعى  حىدىثى 

 

 

 

 

 قراءة الكلمة الكلمة حسب المقاطع الصوتيةتحليل  الكلمة

 قػىرىأى  أى  رى  ػقى  قػىرىأى 

     جىبىل

     كىجىدى 
     عىرىؼى 
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 تدريب كتابي فصلي  ) اختبار (

 تحليل الكلمات على مثاؿ السطر األكؿ :
 

 

 

 

 

 

 ا (جدن  فصلي ) تقييم ( ) مهم 2تدريب 
 قراءتها ةطلب من الطالبلمات السابقة في الجدكؿ التالي كتكلمات مماثلة للك  المعلمةدكف ت -     

         

 

 

    الموافق      /      /                                      موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :     
 

 

 

 ؿالحظة :

 ؿرة أخرى  ػتتدرب إتقاـهااملهارات اؾتاؾوة، أؿا يف حاؾة عدم  ت اؾطاؾب املهارة تنتقل إىلأتقن إذا

 ؾلمهارة  ةاؾطاؾب إتقانعالؿة صح اؾيت تفود  عدة ؿرات إىل أن تضع املعلمة

 

 

 

 

 

 

 قراءة الكلمة تحليل الكلمة حسب المقاطع الصوتية الكلمة

 قػىرىأى  أى  رى  ػقى  قػىرىأى 

     خىلىقى 

     ىىرىبى 
     كىقىعى 

    

    

    املعلمةتوؼوع        املهارة يف املرة األوىل                 ةاؾطاؾب تأتقن

    املعلمةتوؼوع        املهارة يف املرة اؾثاـوة                 ةاؾطاؾب تأتقن

    توؼوع املعلمة       املهارة يف املرة اؾثاؾثة                 ةاؾطاؾب تأتقن
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 تدريب إمالئي منزلي 

 في المنزؿ كلمات مماثلة للكلمات السابقة في الجدكؿ التالي ةيملى على الطالب
 

 

 

 

 

 

 ة انكهًات في انجدٔل انساتك عهى اإليالء في أٔراق خارجية ٔفي َٓاية انحدرية يًهى عهى انطانث ةدرب انطانثج

 

 تدرقب إؿالئي ػصلي )تقووم (

 

            الموافق      /      /                                        موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :  
 ؽلمات مماثلة ؾلكلمات اؾسابقة يف اجلدول اؾتاؾي اؾفصليف  ةعلى اؾطاؾبميلى 

       

 

 

 

 

 

 ؿالحظة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    املعلمةتوؼوع        اؾطاؾب املهارة يف املرة األوىل                 تأتقن

  املعلمة  توؼوع        املهارة يف املرة اؾثاـوة                 ةاؾطاؾب تأتقن

  املعلمة  توؼوع        املهارة يف املرة اؾثاؾثة                 ةاؾطاؾب تأتقن
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قراءة كلمات تحتوم بعض حركفها على ،  قراءة كلمات تحتوم بعض حركفها على الضمةا : ثاَي  
 . الكسرة

 تدرقب ؽتابي ؿنزل

 
 

 

 

 

 

 ( تقوومتدرقب ؽتابي ػصلي  ) 

 حتلول اؾكلمات على ؿثال اؾسطر األول :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدرية يُزني
 اؼرأ فذه اؾكلمات :

ػًمعى  مىًرضى  تىًعبى  لىًحقى  لىًعبى   سى
 صىًحبى  قىًبلى  لىًقيى  طى نىشً  عىًلمى 

 لي صً يى  رى ثػي كى  لى هي سى  نى سي حى  فذي أي 
 ؼى رً صي  في قً يى  بكيتي  بي هً يى  دي عً يى 

  

 

 قراءة الكلمة تحليل الكلمة حسب المقاطع الصوتية الكلمة

 فىًرحى  حى  رً  ػفى  فىًرحى 

     لي صً يى 

     صيحيف
     نيًظرى 

 قراءة الكلمة تحليل الكلمة حسب المقاطع الصوتية الكلمة

 فىًرحى  حى  رً  ػفى  فىًرحى 

     ريسيلي 

     سيفىر
     صىًحبى 
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 ا (فصلي ) تقووم ( ) مهم جًد 2تدروب 

 موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :            الموافق      /      /              توقيع كلي األمر بالعلم :   
 ؼراءتها ةؽلمات مماثلة ؾلكلمات اؾسابقة يف اجلدول اؾتاؾي وقطلب ؿن اؾطاؾب املعلمةدون ت -     

         

 

 

 املعلمةاملهارة                           توؼوع  ةاؾطاؾب تأتقن          

 هلا ةعترب غري ؿتقنة يف أي ؿهارة تاؾوة ودوف تاؾطاؾب قومتاملهارة ػلن  ةتقن اؾطاؾبإذا مل ت

 .رقبات اؾسابقة اؾتد اعاد هلوت

 توؼوع املعلمة              يف املهارات اؾتاؾوة اهل املعلمةواختبار  ااملهارة وباإلؿكان املتابعة وتدرقبه ةاؾطاؾب تأتقن : 

 يف أي ؿهارة تاؾوة . ةاؾطاؾب املعلمة د عالؿة صح يف املربع اؾسابق ؾن تقومؿالحظة  : بدون وجو

 تدروب إمالئي منزلي

 

 

 

 

 

 .انكهًات في انجدٔلة عهى اإليالء في أٔراق خارجية ٔفي َٓاية انحدرية يًهى عهى انطانث ةدرب انطانثج

 ( تقوومتدرقب إؿالئي ػصلي )

        موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :            الموافق      /      /        
 ؽلمات مماثلة ؾلكلمات اؾسابقة يف اجلدول اؾتاؾي اؾفصليف  ةميلى على اؾطاؾب

       

 

 

                               املعلمةاملهارة          توؼوع  ةاؾطاؾب تأتقن         

 

 اهل ةعترب غري ؿتقنتقوم اؾطاؾبة يف أي ؿهارة تاؾوة ودوف تاملهارة ػلن  ةتقن اؾطاؾبإذا مل ت . 
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 قراءة كلمات تشتمل على السكوف  : ثالثنا
 

 عند قراءة كلمة تحتوم على السكوف فإف الحرؼ الساكن يتهجى  مع ما قبلو كمقطع صوتي كاحد 
 مالحظة لولي األمر إلرشاد الطالب :

 كسرة  (  –ضمة –الحرؼ عندما يكوف عليو سكوف نقف عنده كقفة بسيطة  بدكف حركة )فتحة 
 كالحرؼ الساكن ال يقرأ لوحده بل ال بد من قراءتو مع الحرؼ السابق 

 فمثال الكلمات :   )   نىْشكيري ( تتهجى أكال ) نىْشػ كيػ ري  ( ثم تقرأ كاملة  ) نىْشكيري (
 ك) غيْصني ( تتهجى أكال ) غيْصػ  في ( ثم تقرأ كاملة  )غيْصني (                  

ػ ًفْظ تي (ثم تقرأ كاملة )حىًفْظتي ( كىكذاك) حىًفْظتي ( تت        هجى أكال ) حى
 (    تدريبات)       

 تدريبات منزلية
 ط بدائرة  الحرؼ الساكن مع ما قبلو في الكلمات اآلتية ثم انطق ذلك المقطع :يأح (  1

 نىْشكيري           شىرًْبتي              يىْذىىبي               تىْصنىع
 المقاطع اآلتية :اقرأ (  2

 

 غيْر     عيْط      ًعْلػ     مىْكػ    لىْعػ     ًمْش     صىْد   ًعطْ       غيْصػ        يػىغيػ   يىْحػ    ْسػ    جً   يىْشػ   
ال ينطق ) مى ( لوحده ثم ) ش ( لوحده بل سويا كمقطع صوتي كاحد كىكذا دائما في كل حرؼ ساكن مع يىْشػ   فهنا في مثل 

 لوماقب
 السليم لها  االمزيد من ىذه المقاطع إذا احتيج لذلك للتأكد من نطقه ةكباإلمكاف إعطاء الطالب

 انطق الحرؼ الساكن مع ماقبلو في الكلمات اآلتية :(  3

 ًعْندىىيم ًمْرفىق نىجىْحتي  ذىْنب أىْصفىر
 يػىْنظيري  ًصْدؽ شىرًْبتي  يىْخدىعي  تىْظهىري 

 قرأ الكلمة كاملة :أانطق الحرؼ الساكن مع ما قبلو في الكلمات اآلتية ثم (  4

 خيْبز أىْخضىر نىظىْرتي  تىْصنىع ييْسًلمي 
عيدي  ْبعي  حىًفْظتي  أىْعًرؼي  تػىبػْ  عىرىْفتي  سى
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 ا حينما تجد سكوف فقم بنطق الحرؼ الذم قبلها مع الحرؼ الساكن تذكر دائمن أ ذناإ

 : اآلتيةقرأ الكلمات ( ا 5

 يػىْعًرؼي  يىْحفىظي  يػىْرسيمي  دىْرسي  بػىْعضي 
 تىْطبيخي  يىْذىىبي  سىًمْعتي  يػىْلبىسي  يىْصحيو
 يػىْنظيري  ًصْدؽ شىرًْبتي  يىْخدىعي  تىْظهىري 

 : على مثاؿ السطرين األكلين  حلل الكلمات اآلتية حسب المقاطع الصوتيةأ(  6
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 بكل ستطيع قراءة كلمات تحتوم على السكوفا حتى تتقن الطالب المهارة كتت المنزلية مهمة جدن ىذه التدريبا 

 . ا ىيجتهادىالتدريبات كبا احل بخط يدىة كأف تلبسهولة فأرجو االىتماـ بكل تدريب كرد ك اإلشراؼ كالشرح للطا 

 
 
 

  
 

تحليل الكلمة حسب المقاطع  الكلمة
 الصوتية

 الكلمةقراءة 

 يػىْعًرؼي  ػ ؼي  رً  ػْعػيى  يػىْعًرؼي 

ْحػ  نىػ  نىجىْحتي   نىجىْحتي  ػ تي  جى
      يػىْرسيمي 

      حىًفْظتي 
      غيْرفىة
      ميْدًىش
      يػىْلبىسي 
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 (    )      تدريبات فصلية  

      الموافق      /      /                                       موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :   
 اقرأ المقاطع اآلتية :(  1

 قراءتها ا( كيطلب منه 2في أكراؽ خارجية مقاطع للطالب كما في تدريب منزلي رقم )  المعلمةعرض ت
 

 قرأ الكلمة كاملةأانطق الحرؼ الساكن مع ما قبلو في الكلمات اآلتية ثم ( 2
 

 منزلي 5كلمات تحتوم على السكوف  كما في تدريب   ةقرأ الطالباآلتية ) تقرأ الكلمات ( ا 3
 

 
 : على مثاؿ السطرين األكلين  حلل الكلمات اآلتية حسب المقاطع الصوتية؟أ(  5

 في أكراؽ خارجية ( ا( تعرض له 6) مثل التدريب رقم ) 
 

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب

 املعلمةؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على اؾسكون            توؼوع  ةاؾطاؾب تأتقن  : 

 

  قتم وضع عالؿة  املهارة أو عالؿة   ةاؾطاؾب تيف املربع إذا أتقن  تقنها .      إذا مل ت 
 

 

 
 كلمات تشتمل على السكوف    إمالء

 تدريبات منزلية
 منزلي  5في المنزؿ في الجدكؿ التالي كلمات من التدريب رقم  ة( يملي من يقـو بتدريس الطالب 1
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في المنزؿ كلمات أخرل من كتاب القراءة أك من عندىم  في الجدكؿ التالي كلمات  ة( يملي من يقـو بتدريس الطالب 2

تشتمل على السكوف كيراعى أال تحتوم على المد أك الالـ القمرية كالشمسية كغيرىا من المهارات التي سيتدرب عليها فيما 
 بعد في ىذه المذكرة 

    
    

 

  (   تقييم فصلي)   
 توقيع كلي األمر بالعلم :     لموافق      /      /         ا      المهارة في الفصل ىو يـو :     موعد تقييم ىذه

في الجدكؿ التالي  كلمات تحتوم على السكوف كيراعى أال تحتوم على المد أك الالـ القمرية كالشمسية كغيرىا  ةلي الطالبيت
 من المهارات التي سيتدرب عليها فيما بعد في ىذه المذكرة 

    
    

 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل :

  توؼوع املعلمةؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على اؾسكون             ةاؾطاؾب تأتقن : 

  قتم وضع عالؿة    يف املربع إذا أتقن اؾطاؾب املهارة أو عالؿة                        . إذا مل قتقنها 
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  (  المد)  ا :رابعن 
 

 ةإرشادات أكلية لولي األمر للشرح للطالب
 حركؼ المد ثالثة 

 الواك  كالياء    األلف
 ا بالضمة أك الفتحة أك الكسرة  فال يعتبر حرؼ مدا حتى لولم  تكتب فلو كاف متحركن ساكنن  كحرؼ المد ىذا البد أف يكوف

 .ا  ىذا الشرط األكؿ ا عادين بل حرفن  
ا الحرؼ الذم قبلو مضمومن ا كالمد بالواك البد أف يكوف كالشرط الثاني أف المد باأللف البد أف يكوف الحرؼ الذم قبلو مفتوحن 

 .ا كالمد بالياء البد أف يكوف الحرؼ الذم قبلو مكسورن 
 إذا البد من تحقق ىذين الشرطين لكي يكوف األلف أك الواك أك الياء حرؼ مد

 ا ا ممدكدن كاأللف كالواك كالياء نقوؿ عنها أنها حرؼ مد كالحرؼ الذم قبلها يسمى حرفن 
 (  المد باأللف 1

 يةتدريبات منزل
 منزلي  ( 1تدريب ) 

 درب الطالب على قراءة مثل المقاطع التالية:في البداية ت

 اقى  اتى  انى  ادى  اصى 
 اسى  اغى  افى  ابى  اعى 

 لوحده فيبين للطالب بأف ينطقهما كمقطع صوتي كاحد  (ا  )لوحده ك  ( صى ) يقرأ  مثالن ( اصى ) في المقطع  الطالباتبعض 

 منزلي  ( 2تدريب ) 
 المقاطع التاليةاقرأ 

 

 اذى  احى  اشى  ابى  اثى 
 ايى  اكى  امى  الى  اكى 
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 منزلي  ( 3) تدريب  

 قرأ ذلك المقطعحرؼ المد في الكلمات التالية ثم أضع دائرة حوؿ الحرؼ الممدكد ك أ
 

 افطى لْ سي  داجً مى  يامً سى  راكً شى  ادعى سي 
 اؿقى تػي رْ بػي  باتً كى  رى افػى سى  راكً ذى يي  افمى ثْ عي 

 منزلي  ( 4) تدريب 
 اقرأ ما يأتي  :     
 

ـى صى  ادى صى  ـى نى  ا  اؿى قى  ابى تى  ا
 اببى كى  ابرى شى  اـصى عً  عارً شى  ابى ىى 

اًمد  قىاؿى  أىْكوىاب ًجبىاؿ أىْصحىاب حى
اؿ أىْلوىاف اًلق ًاْعًتدى  فىاًعل كىاًسع خى

 

بين الفتحة كبين  المد باأللف في النطق كفي اإلمالء كىذا  فرؽالطالبات ال ت بعضمن المالحظات المهمة جدا 
 خطأ شائع يعالج بكثرة التدريب كالتدريبات التالية حوؿ ىذه للتفرقة 

  أكالن 
 للتفرقة بين الحرؼ المفتوح الذم ليس بعده مد كالحرؼ المفتوح الذم بعده مد باأللف

 منزلي  ( 5تدريب ) 
 إقرا ما يلي 

ىىب   ىىاب         خىل  خىاؿ      نىم   نىاـ        صىل صىاؿ        بىر  بىار      جىف جىاؼدىر  دىار         
تىل تىاؿ                 مىار         نىي    نىام     عىم   عىاـ        فىم  فىاز        كىر كىارى        مىر 

ـى     عىرىؼى  عىاًرؼ     صىدىؽ صىاًدؽ       دىرىس دىاًرس    نىجىح نىاًجح      صىد  صىا
في  ةفرؽ الطالبحيث المعنى كلكن المقصود ىنا أف تا قد ال تكوف بعض الكلمات ىنا سليمة من طبعن 

  باأللفالذم بعده مد  المفتوحؼ كبين الحر  باأللفالذم ال يأتي بعده مد  المفتوحالنطق بين الحرؼ 

almanahj.com/sa



 - 18 - 

 اكلمات مماثلة لما سبق حتى يتأكد من قدرتو على التفرقة جيدن   ةكتعطى للطالب
 ( منزلي    6تدريب  )   

ـى صى  رىكىزى  ادى صى  كىتىبى  قػىرىأى   ا
ـى نى   اؿى قى  ابى تى  عى رى زى  سى رى غى  ا
 لى خى دى  ـى زى حى  راكً ذى يي  افمى ثْ عي  لى كى أى 
ا دىنىا عى لى طى  رى ظى نى  رى افػى سى   شىذى

 ( منزلي  7تدريب  )  
 تراه : حلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية على مثاؿ ماأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الكلمة
تحليل الكلمة حسب المقاطع 

 الصوتية
 قراءة الكلمة

ـى نى  ـى نى  ػ ػ ـى  انى  ا  ا

 افي مى ثْ عي  ػ في  امى  ػ ثْ عي  افي مى ثْ عي 

 نىشىرى  نىشىرى  رى  ػشى  ػنى  نىشىرى 

      اـصى عً 
      أىْسنىاف
      كىتىبى 

      ادعى سي 
      ضىًحكى 
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 تقييم  فصلي

          الموافق      /      /                                            موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :   

 1تدريب 
 قراءتها  ا(منزلي كيطلب منه  1مقاطع صوتية كما في التدريب )   ةتعطى للطالب

 2تدريب 
 حلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية :أ

 (  منزلي  7في كرقة خارجية كىو مثل تدريب  )  
 3تدريب 

كلمات بها حركؼ مفتوحة كال يأتي بعدىا حرؼ مد  ككلمات بها مد باأللف كيطلب   ةتعطى للطالب
 ( منزلي  7ك  5قراءتها كما في التدريبين  )   امنه

 

 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل يف أوراق خارجوة :

 علمةتوؼوع املؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على املد باألؾف وبدوـه          ةاؾطاؾب تأتقن     
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 كلمات تشتمل على المد باأللف    إمالء

 تدريب منزلي
في الجدكؿ التالي كلمات مماثلة للتدريب السابق في القراءة أم كلمات بها حركؼ مفتوحة كال يأتي بعدىا  ةيملى على الطالب

كيراعى أال تحتوم على الالـ القمرية كالشمسية  حرؼ مد  ككلمات بها مد باأللف مثل طىلىع  طىاًلع   تػىرىؾى  تىاًرؾ كىكذا كىكذا
 ما بعد في ىذه المذكرةكغيرىا من المهارات التي سيتدرب عليها في

     
     
     

 
  (   تقييم فصلي)    

       الموافق      /      /                                     موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :     
ككلمات بها مد باأللف مثل ؼ مفتوحة كال يأتي بعدىا حرؼ مد كلمات بها حرك جدكؿ التالي  في ال ةالطالب على المعلمة تملي

 كيراعى أال تحتوم على الالـ القمرية كالشمسية كغيرىا من المهارات التي سيتدرب عليها فيما بعد في ىذه المذكرة  كىكذا

    
    

 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل :

  توؼوع املعلمة .         ؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على املد باألؾف وبدوـه ةاؾطاؾب تأتقن  :  
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 المد بالواك (  2

 تدريبات منزلية
 منزلي  ( 1تدريب ) 

 :قراءة

 حيو جيو ثيو تيو بيو
 خيو زيك ريك ذيك ديك

 نطقهما كمقطع صوتي كاحد ة بأف تلوحده فيبين للطالب  (  ك  ك )لوحده ( بي  ) مثال يقرأ  ( بيو )في المقطع   الطالباتبعض 

 منزلي  ( 2تدريب ) 
 قرأ ذلك المقطعحرؼ المد في الكلمات التالية ثم أضع دائرة حوؿ الحرؼ الممدكد ك أ    

 

 وعَ دَ يَ  ولَ سَ رَ  وطب َر َمَ  ودَ ي َ  وفَ طَ يَ 
َي  ر ج و ولصَ فَ  ولسَ غَ مَ  وربَ صَ  د ر وس

 منزلي  ( 3)تدريب 
 اقرأ ما يأتي  :     
 

 شيهيور ىىفيوؼ وري كي شى  وركي شْ مى  جيحيور

 وري ىي زي  مىْسريكر ورمي ني  كري زي يػى  ورقي صي 

 نيور ـوثي  أىْرجيو ـولي عي  صيورىة

 وري حي  وؿفي  ورسي  نػيقيودي  كيجيوه
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 تدريبات
 بالواكالذم بعده مد  المضمـوالذم ليس بعده مد كالحرؼ  المضمـوللتفرقة بين الحرؼ 

 منزلي  ( 4تدريب ) 
 إقرا ما يلي 

 دير   ديكر            بير  صىبيور         قيم    يػىقيـو              يػىزير   يػىزيكر            حير   جيحيور
 صيم   صيـو           يػىليم    يػىليـو  فيل   فيوؿ           سير   سيور         قيل   يقيوؿ            

 يىسيد   يىسيود        تيب  يػىتيوب        ميل   ميوؿ             كيف    كيوؼ          خيخ   خيوخ
في  ةفرؽ الطالبحيث المعنى كلكن المقصود ىنا أف تطبعا قد ال تكوف بعض الكلمات ىنا سليمة من 

 أتي بعده مد بالواك كبين الحرؼ المضمـو الذم بعده مد بالواك النطق بين الحرؼ المضمـو الذم ال ي
 على التفرقة جيدا اتأكد من قدرتهة كلمات مماثلة لما سبق حتى نكتعطى للطالب

 ( منزلي    5تدريب  )   
 طيريؽ وطبي رْ مى  وؿسي غْ مى  وـي عي يػى  مى ظي عى 
 نيور وؿصي في  ميديف سيفىر ورقي صي 

 ؽى زً ري  يػىليـو ـى ري كى  ميْطبيوخ يػىقىعي 
 قى بً سي  حيريكؼ فػيليوس مىْسريكر في صً يى 
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 ( منزلي  6تدريب  )  
 تراه : حلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية على مثاؿ ماأ

 
 
 
 

 ا صوتين  تحليلها تحليالن  اكلمات في كرقة خارجية كيطلب منه  ةزيادة مثل ىذا التدريب بحيث تعطى للطالب كباإلمكاف
 تقييم  فصلي

      الموافق      /      /                                          موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :   

  
 
 
 
 
 

  
 

 الكلمة
تحليل الكلمة حسب المقاطع 

 الصوتية
 قراءة الكلمة

 سيفىري  ػ ري  ؼى  سي  سيفىري 

 وؼي طي يى  ػ ؼي  طيو مى  وؼي طي يى 

 وؿي سي غْ مى  ػ ؿي  سيو مىْغػ وؿي سي غْ مى 

      لى هي سى 
      ودي جي يى 
      وري ىي زي 

      وري حي 
      بكيتي 
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 1تدريب 

 قراءتها  ا(منزلي كيطلب منه  1مقاطع صوتية كما في التدريب )   ةتعطى للطالب
 2تدريب 

 المقاطع الصوتية :حلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب أ
 (  منزلي6في كرقة خارجية كىو مثل تدريب  )  

 3تدريب 
كلمات بها حركؼ مضمومة كال يأتي بعدىا حرؼ مد  ككلمات بها مد بالواك كيطلب   ةتعطى للطالب

 ( منزلي  5ك  4قراءتها كما في التدريبين  )   امنه
 اق خارجوة :يف اؾفصل يف أور ةبعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب

  علمة توؼوع امل           .ى املد باؾواو وبدوـهؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي عل ةاؾطاؾب تأتقن 
 

  بالواككلمات تشتمل على المد    إمالء
 تدريب منزلي 

     
     
     

  
 

  (   تقييم فصلي)    
 الموافق      /      /                                           موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :      
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 (  المد بالياء 3
 تدريبات منزلية

 منزلي  ( 1تدريب ) 
 في البداية قراءة مثل المقاطع التالية:

 ًحيػ ًجيػ ثًيػ تًيػ بًيػ
خيػ ًديػ ًذيػ رًيػ زًيػ ًَ 

 لوحده فيبين للطالب بأف ينطقهما كمقطع صوتي كاحد ( م   )لوحده   ك (  بًػ )  مثال يقرأ   بًيػفي المقطع    الطالباتبعض 
  

 
 منزلي  ( 2تدريب )  

 ضع دائرة حوؿ الحرؼ الممدكد كحرؼ المد في الكلمات التالية ثم إقرأ ذلك المقطعأ    
 

ًميع يلي ػمً تىػ يطي ػخً تى  موً كْ تى   رىًحيًقي جى
 منزلي  ( 3)تدريب 

 اقرأ ما يأتي  :     
 

 كىطىًني أيرًيدي  تىًعيش تػىْرتًيب أىًبي
ًميع تػىْقًليم  مىرًيض نىًهيق أىْعًطًني جى

 يددً جى  يدعً بى  يبرً قى  يدي صً يى  رػيي سً يى 
ًميع رىًصيف قىًصيرىة سىرًير  رىًحيًقي جى
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 تدريبات

 
 بالياءالذم بعده مد  المكسورالذم ليس بعده مد كالحرؼ  المكسورللتفرقة بين الحرؼ 

 منزلي  ( 4تدريب ) 
 ما يلي  اقرأ

بىًهج     بىػًهيج               ًمل    ًميل           ًعد   ًعيد          ًصل    ًصيل         ًبع    بًيع                 
 زىًميل            ًسد        ًسيد              زىًمل

 4تابع تدريب 
كعليك قرأتها قراءة سليمة حتى مرة أخرل بعد حذؼ المد بالياء  كتبتد بالياء ثم  ىنا كلمات بها م

 درؾ الفرؽ بينهما في النطقت
 شىًعر شىًعير  زىًمل زىًميل
ًميع  سىًرر سىرًير  جىًمع جى
 ييًرد ييرًيد  قىًصرىة قىًصيرىة

 
 ( منزلي    5تدريب  )   

الحرؼ المكسور الذم ليس بعده مد بالياء كبين الحرؼ  المقارنة بينتدريب الهدؼ منو أيضا أف 
 المكسور الذم بعده مد بالياء ،:

 يىْمًشي ًعنىب نًعىم مىًسير عىًظيم
 يػىْعًرؼي  ييًنيري  يدرً فى  سىًمعى  ضىًحكى 
ًميل  يلػمً جى  صىًحبى  ًمْرفىق طى نىشً  جى
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 ( منزلي  6تدريب  )   

 مثاؿ :الحلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية على أ
 
 
 
 
 

 

 ا  صوتين مكاف زيادة مثل ىذا التدريب بحيث تعطى للطالب كلمات في كرقة خارجية كيطلب منو تحليلها تحليالن كباإل
 تقييم  فصلي

 وافق      /      /            الم                              موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :      

  
 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل يف أوراق خارجوة :

 توؼوع املعلمة          .ؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على املد باؾواء وبدوـه ةاؾطاؾب تأتقن :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمة
تحليل الكلمة حسب المقاطع 

 الصوتية
 قراءة الكلمة

 تػىْعًليمي  ػ ـي  ًليػ تػىْعػ تػىْعًليمي 
يلي ػمً جى  ػ   يلي ػمً جى  ػ ؿي  ًميػ جى

 فىًرحى  ػ حى  رً  ػفى  فىًرحى 

      أىًبي
      تػىْقًليمي 
      أىًخيرىة
      تىًعيشي 
      أىْعًطًني
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  بالياءكلمات تشتمل على المد    إمالء
  منزلي   (تقييم )    

     
     

  (   تقييم فصلي)    
 الموافق      /      /                                               موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :    

كيراعى أال تحتوم  بالياءككلمات بها مد ؼ مكسورة كال يأتي بعدىا حرؼ مد كلمات بها حرك جدكؿ التالي  في ال ةالطالب تملى
 على الالـ القمرية كالشمسية كغيرىا من المهارات التي سيتدرب عليها فيما بعد في ىذه المذكرة 

    
    

 

 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل :

 توؼوع املعلمة          مات حتتوي على املد باؾواء وبدوـه .ؿهارة إؿالء ؽل ةاؾطاؾب تأتقن : 
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 ا :خامسن   

 قراءة كلمات تشتمل على
 

 الشمسية الالـ القمرية أك
 الالـ القمرية - 1

 ا ساكنة الالـ القمرية : تدخل على أكؿ االسم كىي تيْكتىبي كتػيْقرىأي كالالـ القمرية دائمن 
 كنعرؼ الالـ القمرية بوجود الحرؼ الذم بعدىا فإذا كاف من حركؼ الالـ القمرية 

أربعة عشر حرفا مجموعة في ىذه الجملة : احفظها كي يسهل  14قلنا عن الالـ القمرية بأنها قمرية كحركؼ الالـ القمرية 
 عليك معرفتها كىي :

 
 
 

 تدريبات منزلية
  (1  ) 

 ثم انطق ذلك المقطع : أحط بدائرة  على ىمزة الوصل كالالـ القمرية بعدىا أم ) اؿ ( 
لىة اْلمىْسًجد اْلعىسىلي  اْلجىًمْيعي   اْلقيليوبي  اْلًقبػْ

 عند قراءة كلمة تحتوم على اؿ القمرية  ننطق الالـ كىمزة الوصل قبلها كمقطع صوتي كاحد
 :ثم اقرأ الكلمة كاملة  في الكلمات اآلتيةىمزة الوصل كالالـ القمرية بعدىا انطق (  2

 اْلهيْدىيد اْلًمْنشىفىة اْلقيمىاش اْلمىْطبىخ اْلًحصىاف

 اْلحيْفرىة اْلميدىرِّس اْلبػىْيت الًقطَّة اْليػىْوـ

تعلمها اليـو مع تطبيق المهارات السابقة التي ة التي تللكلمات المهارة الحالي افي قراءته ةطبق الطالبمالحظة ىامة : طبعا ت
 قبلو كحرؼ المد مع الحرؼ الممدكد . قرأ الحرؼ الساكن أيضا مع ماتها كتدرب عليها كذلك بأف تدرس

 : اآلتيةقرأ الكلمات ( ا 3
 اْلًجْسم اْلميْسًلمي  اْلوىاًلد اْلقىلىم اْلخىْير
 اْلًوسىاـ اْلًهالؿي  اْلوىْرد اْلبيْستىاف اْلعىْدؿ
 اْلويريكد اْلعيْمري  اْلًعيدي  األْصفىر ْاألحمىر

 

 أبغً حجَّك كخىف عىقيمو                   
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 : تراه  على مثاؿ ما حلل الكلمات اآلتية حسب المقاطع الصوتيةأ(  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا حتى يتقن الطالب المهارة كيستطيع قراءة كلمات تحتوم على الالـ القمرية  بكل سهولة ىذه التدريبات المنزلية مهمة جدن 
  ا ىيكباجتهادى احل بخط يدىة كأف تبكل تدريب كرد ك اإلشراؼ كالشرح للطالبفأرجو االىتماـ 

 الالـ الشمسية  -ثانيا 
الالـ الشمسية : كىي تدخل على أكؿ االسم كىي تيْكتىبي كال تػيْقرىأي كالحرؼ الذم بعد الالـ الشمسية دائما يكوف مشددا 

قمرية فالحرؼ إذا لم يكن من حركؼ الالـ القمرية فهو من حركؼ كحركؼ الالـ الشمسية نعرفها إذا عرفنا حركؼ الالـ ال
 الالـ الشمسية .
 تدريبات منزلية

 منزلي  ( 1تدريب ) 
 على قراءة مثل المقاطع التالية: ةدرب الطالبفي البداية ت

 السُّػ السَّػ الرِّ  الرُّ  الرَّ 
 الطِّ  الطَّ  التػُّ  التػِّ  التَّػ

كاحد ىمزة الوصل كالالـ الشمسية التي ال تنطق كالحرؼ المشدد بعدىا كيدرب جيدا حتى يتقن فما سبق ينطق كمقطع صوتي 
 .الفرؽ الهاـ ىنا بأف الالـ القمرية تنطق بينما الشمسية ال تنطق كإف كانت مكتوبة  اقراءة ىذه المقاطع كيوضح له

 قراءة الكلمة تحليل الكلمة حسب المقاطع الصوتية الكلمة

 اْلميْسًلمي  ـي  ؿً  ميػْسػ الْػ اْلميْسًلمي 

 اْلًكتىابي  بي  تىا كًػ  الْػ  اْلًكتىابي 

 اْلفيطيوري  ري  طيو فيػ اؿْ  اْلفيطيوري 

      اْلفىْصلي 

      اْلوىاًلد

      اْلًعيدي 
      البػيْرتػيقىاؿ
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 منزلي  ( 2تدريب ) 

على في الكلمات التالية ضع دائرة حوؿ ىمزة الوصل كالالـ الشمسية كالحرؼ المشدد بعدىا ثم انطق ذلك أ    
 مثاؿ الكلمة األكلى :

 

 الرَّْسم الزُّجىاج الثُّوـي  الثِّمىاري  السَّمىكي 

 السَّيف النَّْحلىة الصِّغىاري  الصُّعيود الرِّسىالة
 منزلي  ( 3)تدريب 

 اقرأ ما يأتي  :     
ري  الصَّْعب النُّور  النَّْحل الشَّجىر الصَّبػْ
 الطَّرًيق الرًَّصيف السَّمىكي  النُّور النػِّعىمي 
ْنيا الدِّين الشَّفىقىةي   الطَّير اللَّْيل الدُّ
 الرَّْحمىة النَّاس السِّْلمي  السُّوؽ الدُّبُّ 
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 المقاطع الصوتية على المثاؿ  التالي حسب حلل الكلمات التي في الجدكؿأ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحلل ىمزة الوصل كالالـ الشمسية كالحرؼ المشدد بعدىا كمقطع صوتي كاحد كإذا جاء بعد ىذا المقطع سكوف  :لتحليلا
على  ةدرب الطالبرؼ أك مقطع ككذلك بالنسبة للمد فتكنحن عرفنا من قبل أف الحرؼ الساكن ينطق مع ما قبلو سواء كاف ح

 .السرعة في القراءة  ةبطريقة المقاطع الصوتية قد تم ذكر فوائدىا من قبل كمنها إكساب الطالب ةا كقراءة الطالبذلك جيدن 
 
 

                                      
 تقييم  فصلي 

         الموافق      /      /                          موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :    

  
 
 

 الكلمة
تحليل الكلمة حسب المقاطع 

 الصوتية
 قراءة الكلمة

ػ الشَّجىري  ػ الشَّ  الشَّجىري  ػ ري  جى

 النػِّْفطي  ػ ػ طي  النِّػْفػ النػِّْفطي 

ي الدِّين  الدِّين ـــ ػ ن ػالدِّ
      الشِّرىاع
      الشُّركؽ
      الرِّياض
      الزُّجىاج
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 1تدريب 

 قراءتها  ا( كيطلب منه  الرِّ  -  الرُّ  -الرَّ يلي)  مقاطع صوتية مثل ما ةتعطى للطالب
 
 
 2تدريب 

 حلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية :أ
 تحليلها  اكلمات تحتوم على الالـ القمرية كأخرل على الالـ الشمسية كيطلب منه  ةتعطى للطالب

 تدريب
 قراءتها اكلمات تحتوم على الالـ القمرية كيطلب منه  ةتعطى للطالب

 
 تدريب 

 قراءتها اكلمات تحتوم على الالـ الشمسية كيطلب منه  ةتعطى للطالب
 في أكراؽ خارجية ( ا( تعرض له 4) مثل التدريب رقم )  

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب

   املعلمةؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على اؾالم اؾقمرقة            توؼوع  ةاؾطاؾب تأتقن 
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  الالـ القمرية كأخرل على الالـ الشمسيةكلمات تشتمل على    إمالء

 منزليةتدريبات 
 منزلي  5( يملي من يقـو بتدريس الطالب في المنزؿ في الجدكؿ التالي كلمات من التدريب رقم  1

    
    
    

  

 تقييم فصلي
 الموافق      /      /                                      موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :  

 الالـ القمرية كأخرل على الالـ الشمسيةعلى  في الجدكؿ التالي  كلمات تحتوم ةالطالبعلى  المعلمةلي تم(  2

    
    

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبار اؾسابق ؾلطاؾب

 املعلمةاؾطاؾب ؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على اؾالم اؾقمرقة            توؼوع  تأتقن   

 املعلمةاؾطاؾب ؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على اؾالم اؾشمسوة            توؼوع  تأتقن   
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 انزٍُٕٚب : سبدسً  

 قراءة كلمات تحتوم على التنوين

 خنٕنٙ األيش نششحٓب نهطبنج ٛخرٕضٛحيعهٕيبد 

 انزٍُٕٚ ْٕ ٌَٕ سبكُخ رهحك آخش االسى 

: تنوين الضم ، كتنوين الكسر، كتنوين الفتح . كالتنوين ثالثة أنواع  

نوينَالضمَوهوَضمتانَعلىَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةََت  
 فقط ٔجكحة ضًحاٌ  انٌُٕ رمشأفعُديا يأجي اسى يٌُٕ تانضى يثال فإَُا َُطك انحزف األخيز تانضًة + ٌَٕ ْٔذِ 

  َمشأ ُْب حشف انجبء ثبنضًخ ثى َُطك ََٕب ثعذِ(   ٌ  يثم  )   ب
 فقط ٔجكحة فحححاٌ  انٌُٕ رمشأٔعُديا يأجي اسى يٌُٕ تانفحح يثال فإَُا َُطك انحزف األخيز تانفححة  + ٌَٕ ْٔذِ 

 َمشأ ُْب حشف انجبء ثبنفزحخ  ثى َُطك ََٕب ثعذِ ْٔكزا (   يثم  )   ت ا

 تنوينَالفتحَوهوَفتحتانَعلىَاحلرفَاألخريَمنَالكلمة
َكسرتانَعلىَاحل رفَاألخريَمنَالكلمةتنوينَالكسرَوهو  

َكتابَ  َ(ََُ َمالحظةَ:َبالنسبةَلتنوينَالضمَنكتفيَبوضعَضمتانَفوقَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةَمثلَ)َ
َكتاٍبَ( َكسرتانََفوقَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةََ) َوكذلكََبالنسبةَلتنوينَالكسرَنكتفيَبوضع

األخريَمنَالكلمةَبلَالبدَمنَوضعََأماَبالنسبةَلتنوينَالفتحَفالَيكفيَفقطَأنَنضعَفتحتانَعلىَاحلرف
َكتابًاَ َألفَزائدةَبعدَاحلرفَاألخريَمثل

َكانَاحلرفَاألخريَتاءَمربوطةَ)َ ةَ،َةَ(َأوَألفَمقصورةَ وهذهَاأللفَيفَتنوينَالفتحََتوضعَدائماَإالَإذا
َمثلَ)َِمَن ًَ،َض ح ًىَ(َأوَمهزةَقبلهاَألفَمثلَ)َماًءَ(َ.

 تدريبات منزلية
  منزلي(   1تدريب ) 

 على قراءة مثل المقاطع التالية: ةدرب الطالبفي البداية ت

 ُُُ لُُُ ُُُ تُُُُُُ ُُُُُُُُُ ُُُ ك ُُُ صُُُ ُُُ رُُُُُُُُُ

 ٍل ٍت ٍك ٍص رو 

 ًذا ًتا اًك ًصا ارن 
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 (  منزلي 2تدريب ) 

 قرأ  ذلك المقطع ثم اقرأ تلك الكلمة :ؼ المنوف في الكلمات التالية ثم أضع دائرة حوؿ الحر أ    

 

 َدَجاَجًة اًرَجَذ ٍبَلْعَث اٍجَجَد ُُُ بَُُُأ ُُُ دُُُاِلَخ

 ُُُ ْسِلمُُُمُُُ كُُُُْوِد ٍرـْمَت ٍةَرَجَذ ااًنَتْسُف اًمَلَق

 اقرأ ما يأتي  :       (  منزلي 3تدريب )       

 ُُُ دُُُاِرَب ُُُ وُُُْلحُُُ ُُُ رُُُاِمَع ُُُ نُُُْبِا ُُُ بَُُُأ

 مىرًيضو  ٍةاَعَد ةو رى جى شى  َي  ةي رى جى شى  َي  ةي اعى سى 
 ابن لى عْ ثػى  ااجن جى دى  لو صْ فى   اجو جى دى  ٍكْوِد

 كيرىةن  اتن يْ بػى  اكن يْ دً  ةن صَّ قً  ارن جى شى 
                                              

 منزلي  ( 3تدريب ) 
 مثاؿ العلى  نوف الكلمات التي في العمود األكؿ مرة بتنوين الضم كمرة بتنوين الكسر كمرة بتنوين الفتحأ

 قىمىرنا قىمىرو  ُُُ َقَمرُُُ َقَمر

 فىًطيرىةن  فىًطيرىةو  فىًطيرىةه   فىًطيرىة

    جىار

    ًقْطعىة

    ًكْسرىة

    سػماء
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 مثاؿ:الحلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية على أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تقييم  فصلي
 /      /             الموافق                                       موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :       

 تدريبات مماثلة للتدريبات المنزلية السابقة في أكراؽ خارجية  ةتعطى للطالب
 كيركز على قراءة الكلمات ألف ىذا ىو الهدؼ األساسي من جميع التدريبات

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب

  املعلمةتوؼوع ؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على اؾتنوقن            ةاؾطاؾب تأتقن : 

 

 

 

 
 
 

 قراءة الكلمة تحليل الكلمة حسب المقاطع الصوتية الكلمة

ػ َشـ ُُُ رَُُُجَذ  ُُُ ُُُرجى شى  ػ ُُُ ُُُر جى

 وعو بي سْ أي  ػ عو  بيو أيْسػ وعو بي سْ أي 
 ْسِلًمامُُُ ػ منا لًػ ميػْسػ ْسِلًمامُُُ

 ًمْسطىرىةن  ةن  رى  طى  ًمْسػ ًمْسطىرىةن 
      ُُُ دُُُاِرَب

      وٍفِظَن

      اًحَلَب
      قػىْريىةن 
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 كلمات تشتمل على التنوين   إمالء : 
 الثالثةتشتمل على التنوين بأنواعو في الجدكؿ التالي كلمات مماثلة للتدريب السابق في القراءة أم كلمات  ةيملى على الطالب

إلى اآلف في ىذه المذكرة كىي كلمات تحتوم  ةتدرب عليها الطالبأال تحتوم على المهارة التي لم ت كيراعى في ىذه الكلمات
 على الشدة 

 تملى على الطالب
 كلمات بتنوين الضم3

 تملى على الطالب
كلمات بتنوين 3

 الكسر

 تملى على الطالب
 كلمات بتنوين الفتح3

 تملى على الطالب
مات بتنوين الفتح تنتهي بالتاء المربوطة أك كل

 األلف المقصورة أك الهمزة التي قبلها ألف 
     
     
     

  (   تقييم فصلي)    
 الموافق      /      /                                                          موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو : 

 جدكؿ التالي كلمات تشتمل على التنوين بأنواعو الثالثةفي ال ةالطالب تملى
تدرب عليها الطالب إلى اآلف في ىذه المذكرة كىي كلمات ه الكلمات أال تحتوم على المهارات التي لم تكيراعى في ىذ

 تحتوم على الشدة 

    
    

 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل يف أوراق خارجوة :

  املعلمةتوؼوع ؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على اؾتنوقن               ةاؾطاؾب تأتقن : 
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 الشدة:  اسابعن 
 الشدة قراءة كلمات تشتمل على

 بالكسرة )  ِّ  (ا بالضمة )  ُّ  ( أك مشددا بالفتحة )   َّ  ( أك مشددمشدد في الكلمة إما أف يكوف مشددا الحرؼ ال
مثل غسَّل  ،الحرؼ الذم عليو شدة عبارة عن حرفين األكؿ دائما عليو سكوف كالثاني ىي الحركة الموجودة على الشدة  ك 

 أصلها غىْسسىل  نظِّف أصلها نْظًظف  يدؽُّ  أصلها يدْققي 
 كعند قراءة كلمة أحد حركفها عليو شدة فإنو ال بد أف يقرأ مع ما قبلو كمقطع صوتي كاحد

 ( قى لَّ سى تى ( ثم تقرأ كاملة  )  ؽى ػ لَّ سى ػ تى ( تتهجى  )  قى لَّ سى تى  مثل ) 
 ( مى لَّ سى ( ثم تقرأ كاملة  )  ـى ػ لَّ سى ( تتهجى  ) مى لَّ سى  _ ) 

 ( سي رِّ دى تي ( ثم تقرأ كاملة ) سي  رِّ دى ػ تي ( تتهجى ) سي رِّ دى تي )  -
 )    تدريبات    (   

 تدريبات منزلية
  (1  ) 

 المقاطع الصوتية التالية كمقطع صوتي كاحد  إقرأ

 عىطَّ     عىطِّ     عىطُّ            كيلَّػ   كيلُّػ   كيلِّػ      
 مىشَّػ   مىشِّػ    مىشُّػ       ًسدِّ        ًسدُّ       ًسدَّ                        

  (2  ) 
 : كما في المثاؿ ثم اقرأ ذلك المقطعط بدائرة  على الحرؼ المشدد كالحرؼ الذم قبلها  يأح 

ػنىا تػىْهػتىمُّ  سي رِّ دى تي  مي ػلِّ عى يػي  طى ػطَّ خى  مى ػبىسَّ تىػ  عىمُّ

 
 

 تذكر : عند قراءة كلمة تحتوم على حرؼ مشدد ننطق الحرؼ المشدد مع ما قبلو كمقطع صوتي كاحدأ
 :ثم اقرأ الكلمة كاملة  اآلتية في الكلماتالحرؼ المشدد مع الحرؼ الذم قبلها كمقطع صوتي كاحد انطق (  2

 انى يػُّ بً نى  انً بُّ رى  فى شَّ نى  مى لَّ سى  دمَّ ػحى مي 
 جي كْ رُّ فػى  يػىتىحىرَّؾي  مي لِّ سى يي  مي لِّ كى يي  ملِّ عى تػى مي 

ق المهارات السابقة التي تعلمها اليـو مع تطبيا للكلمات المهارة الحالية التي تفي قراءته ةطبق الطالبمالحظة ىامة : طبعا ت
قرأ الحرؼ المشدد أيضا مع ما قبلو كحرؼ المد مع الحرؼ الممدكد كالالـ القمرية كتدرب عليها كذلك بأف تدرسها 

 . كالشمسية
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 : اآلتيةقرأ الكلمات ( ا 3

 اْلميكىرَّمىةي  يػىتىسىلَّقي  افمَّ ري  تطى شَّ مى  ارجَّ نى 

 ػيبِّ رى مي  سرِّ دى مي  يمِّ عى  مدِّ جى  رْ كِّ فى 
 تػىْهتىمُّ  أيمُّنىا يىكيفُّ  يىًدؿُّ  أيًحبُّ 

 
 :مثاؿالعلى  حلل الكلمات اآلتية حسب المقاطع الصوتيةأ(  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، ستطيع قراءة كلمات تحتوم على الشدة  بكل سهولة ة المهارة كتتقن الطالبلتدريبات المنزلية مهمة جدا حتى تىذه ا
 .فأرجو االىتماـ بكل تدريب كرد 

 
 تقييم  فصلي 

 الموافق      /      /                                            موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :    

 1تدريب  
ػ عىطَّ     كيلِّػ  يلي) مقاطع صوتية مثل ما ةتعطى للطالب  .( كيطلب منو قراءتها مىشُّ

 

 

 قراءة الكلمة تحليل الكلمة حسب المقاطع الصوتية الكلمة

 أيمُّنىا ػ ػ ػ نىا ػأيمُّ  أيمُّنىا

سي بِّ لى تػي   سي بِّ لى تػي  ػ ػ سي  لىبِّػ تيػ 

دمَّ ػحى مي  ػ ميػ   دمَّ ػحى مي  ػ ػ دي  حىمَّ

احي فَّ تػي  افَّ تػي   احي فَّ تػي  ػ ػ ػ حي    

       ارمَّ عى 

       تػىتىكىلَّمي 

       حي رِّ سى تي 

نا        جىدُّ
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 2تدريب 
 المقاطع الصوتية :حلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب أ 

 تحليلها  اكلمات تحتوم على حركؼ مشددة كيطلب منه  ةتعطى للطالب
 
 3تدريب 

 قراءتها اكيطلب منهحركؼ مشددة كلمات تحتوم على   ةتعطى للطالب
 في أكراؽ خارجية ( ا( تعرض له 3) مثل التدريب المنزلي رقم ) 

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب

  املعلمةتوؼوع              حركؼ مشددةؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على  ةاؾطاؾب تأتقن   

 
 

 حركؼ مشددةكلمات تشتمل على   إمالء                                        

 تدريبات منزلية
1  

    
    

 
 تقييم فصلي

 موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :            الموافق      /      /              

 حركؼ مشددةعلى  كلمات تحتوم 2

    
    

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبار اؾسابق ؾلطاؾب

  ةاملعلمتوؼوع            حركؼ مشددةؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على  ةاؾطاؾب تأتقن 
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 قراءة عدة مقاطع صوتية متتالية
 السبب في ذلك من بداية المذكرة  لمة بطريقة المقاطع الصوتية كبينتا المعتمد في ىذه المذكرة قراءة الكطبعن 

 حيث أنها الطريقة األفضل كاألسرع لتهجي الكلمة 
 كمقطع صوتي كاحد كالمد مع الممدكد كىمزة الوصل كالالـ القمرية بعدىا  أف الحرؼ الساكن يقرأ مع ماقبلو فذكرنا

 كىمزة الوصل كالحرؼ المشدد بعد الالـ الشمسية ، كالتنوين يعتبر مقطع صوتي كاحد 
قد انحن بصدده كشرحو ىنا كإف كنا كقد يأتي مقطعاف صوتياف متتالياف أك أكثر فعند ذلك تعتبر كلها مقطعا صوتيا كاحدا كىو م

اعتبرنا ذلك فيما سبق عند التدريب على التحليل فجاءت في بعض الكلمات مقاطع صوتية متتالية كقد تعرؼ عليها الطالب 
 كتدربوا عليها كلكن نسوقها ىنا كنجعلها بشكل منفصل للتركيز على ىذه المهارة كصقلها 

 )  شرح مبسط  (
 الدِّ ( ثم جاء بعده مد بالياءالياف المقطع )( جاء ىنا مقطعاف صوتياف متت الدِّيني  الكلمة مثل )

يػ / في  (   التػُّفَّاح (كىكذا حتى لو كانت ثالثة مثل كلمة ) فيقرأ المقطعين كمقطع صوتي كاحد ) الدِّ
 كقد تكوف الكلمة كلها مقطع صوتي كاحد مثل ) جىدِّم (

 
 تدريب منزلي 

 أذكر عدد المقاطع الصوتية المتتالية بها بتهجئة الكلمات التالية حسب المقاطع الصوتية ثم أقـو
 
 
 
 
 
 
 

 تدريب منزلي : 
 دائرة حوؿ المقاطع الصوتية المتتالية ثم اقرأ تلك الكلمة :ضع أبتهجئة الكلمات التالية ثم  أقـو

 
 
 
 

 
 

 عدد المقاطع الكلمة 
 عدد المقاطع الكلمة  بهاالمتتالية  الصوتية 

 بها المتتالية الصوتية 

ـي   الرَّْحمىةي    الرَّسَّا
  عىمِّي  نىجَّاري 
ثْػتيوي   التَّاًجري    حىدَّ

ػدَّادو                  الطَّػيَّارىةى                                    ًللػصَّػػالىًة                  الػظُّػْهػري  التَّْمري  حى
 قػىرِّبْ  اْلعىطَّاري  عي                                                 الػشَّػارً  الفيخَّاري          في                 اللَّوْ 
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 تدريب منزلي :

 مثاؿ:الحلل الكلمات التي في الجدكؿ التالي حسب المقاطع الصوتية على أ 
  

 
 

 
 

 
 تدريب منزلي :      

 اقرأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلمة
تحليل الكلمة حسب المقاطع 

 الصوتية
 قراءة الكلمة

 النػِّْفطي  ػ ػ طي  النِّػْفػ النػِّْفطي 

ي ي ني الدِّ ي ـــ ػ نَ  ػالدِّ  ني الدِّ
      الرَّْحمىة
      نىجَّاري 
                      رىةى   الطَّػيَّا

      التػِّْلفىازي 
      عىلَّْمتيوي 
      الرُّمَّافي 
      عىدَّتْ 
      بًالرِّبْػحً 
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 التالية  : الكلمات

 
 
 

 
 تقييم  فصلي 

 الموافق      /      /                                            موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :       
 تدريبات مماثلة للتدريبات المنزلية السابقة في أكراؽ خارجية  ةتعطى للطالب

 كيركز على قراءة الكلمات ألف ىذا ىو الهدؼ األساسي من جميع التدريبات
 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب

  املعلمةتوؼوع      ؿهارة ؼراءة ؽلمات حتتوي على عدة ؿقاطع صوتوة ؿتتاؾوة         ةاؾطاؾب تأتقن : 

  
 
 

 تقييم فصلي
 الموافق      /                                               موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :     

 عدة مقاطع صوتيةعلى  كلمات تحتوم

    
    

 

 

 يف اؾفصل يف أوراق خارجوة : ةبعد إجراء االختبار اؾسابق ؾلطاؾب

 املعلمةتوؼوع          عدة مقاطع صوتيةؿهارة إؿالء ؽلمات حتتوي على  ةاؾطاؾب تأتقن   

 
 

 اطو طَّ خى  الزَّْىرىاءي  السَّيِّدىةي  الصَّافَّاتي  الطُّالَّبي 
 تْ قَّ نػى  بًالصِّْدؽً  السُّوؽي  بًالرِّبْػحً  شىجَّْعتيوي 
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 كلمات تشتمل على عدة مقاطع صوتية متتالية    إمالء

 
 ) تدريب منزلي (

 
 في الجدكؿ التالي كلمات مماثلة للتدريب السابق في القراءة  ةيملى على الطالب

     
     

 
  (   تقييم فصلي)    

 الموافق      /      /                                                 موعد تقييم ىذه المهارة في الفصل ىو يـو :      
 

 عدة مقاطع صوتية متتاليةتحتوم على  كلمات 

    
    

 بعد إجراء االختبارات اؾسابقة ؾلطاؾب يف اؾفصل :

 مهارة إمالء كلمات تحتوم على عدة مقاطع صوتية متتالية ةالطالب تأتقن 

 

 املعلمةتوؼوع                                                   . ةاملهار ةاؾطاؾب تأتقن : 
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 اهلاء  املفتوحة و و بقي ؿهارة اؾتاء املربوطة

 وؾكن ؾو جتاوزت اؾطاؾبة املهارات اؾسابقة تنتقل إؾوها

  

                           

 ها يف هذه املذكرةتإمالء كلمات منوعة حتتوي على املهارات السابقة اليت درد                       

 ستطوع كتابة أي كلمةالء وتة ووموا على إمالء كلمات حتى تتمكن متكنا جودا من اإلماملفروض تدروب الطالب

 ا لكل جدولوومًو اإلمالءوقد وضعت عدة جداول هنا حبوث وكون 

   (1   ) 

 

 

 

 
   (2   ) 

 

 

 

 

   (3   ) 

 

 

 

 

   (4   ) 
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   (5   ) 

 

 

 

 

   (6   ) 

 

 

 

 

   (7   ) 

 

 

 

 

 اإتقانهخارجية حتى يتم التأكد التاـ من  أكراؽعلى المزيد من اإلمالء في  ةتدريب الطالب كباإلمكاف
 . ها في ىذه المذكرةتلكتابة أم كلمة تملى عليو من مثل التي درس
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 كتابة نصوص إمالئية

 ا جمل أك عبارات يومين  ابأف يملى عليه  ةينصح إذا كجد ىناؾ ضعف لدل الطالب
 من سطر إلى سطر كنصف 

 ةكيستعاف بالجدكؿ التالي لبياف اإلخفاؽ لدل الطالب
 ما يملى عليك ياكتب

 

 

 
 تحتوم على : ةفيها الطالب تأخطأ التيالكلمات 

 الالـ القمرية السكوف
 أك الشمسية

عدـ التفرقة بين 
 المد كالحركة

 تنوين الضم 
 الكسرأك 

التاء المربوطة  الشدة تنوين الفتح
كالمفتوحة 

 كالهاء

       
 ةفي العمود بما يتناسب كأخطاء الطالب يوضع عالمة صح

ا أف تحتوم العبارة التي تملى على الطالب على جميع المهارات فتملى على : ليس شرطن  مالحظة
على كلمات  ةأخطاء في إمالء الطالب ثم في حالة اكتشاؼ مثالن أم عبارة من كتاب القراءة  ةالطالب

تشرح لو كيفية كتابة الكلمات التي تحتوم على ىذه المهارة تحتوم على الالـ القمرية أك الشمسية 
كتملى عيو كلمات عديدة تحتوم على تلك  كيمكن الرجوع إلى المذكرة في المكاف التي شرحت فيو 

 ةالطالب على  لىطالب عبارات جديدة كىكذا حتى تماليتابع كيملى  اجيد إتقانهاالمهارة ثم في حالة 
ا ا تامن اإلمالء إتقانن  تأتقن ةمعدكمة عندىا نحكم على أف الطالب أكقليلة  أخطاءعبارات عديدة كنجد 

 بفضل اهلل تعالى .
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 ايلي في الصفحة التالية لتدريب الطالب على اإلمالء يومين  كباإلمكاف نسخ ما 
 : ما يملى عليك يكتب* ا 

 

 

 
 تحتوم على : ةفيها الطالب تالكلمات التي أخطأ

 الالـ القمرية السكوف
 أك الشمسية

عدـ التفرقة بين 
 المد كالحركة

 تنوين الضم 
 أك الكسر

 الشدة تنوين الفتح
التاء المربوطة 
كالمفتوحة 

 كالهاء

       
 

 : ما يملى عليك يكتب* ا 
 

 

 
 تحتوم على : ةفيها الطالب تالكلمات التي أخطأ

 الالـ القمرية السكوف
 أك الشمسية

عدـ التفرقة بين 
 المد كالحركة

 تنوين الضم 
 أك الكسر

التاء المربوطة  الشدة تنوين الفتح
 كالمفتوحة كالهاء

       
 

 
 بحمد اهلل تعالى  المذكرة تمت 

 
 . كصحبو أجمعين كصلى اهلل كسلم على نبينا محمد كعلى آلوالتوفيق بللجميع  مع دعواتي
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