
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دالل محمد  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 الطالبـــ :...........................اسم 

 مدرسة:..................................

 الصَّف:...................................
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 مراجعة مهارات سابقة
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 مد األلف
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هياالّل ماالتياتكتباوالاتُلفظاأثناءاالِقراءةا.اويأتياالحرفاالذيايلةهااا ماالمسية ا الّلَا
 ُممدداًا.

 "ا.الَيساءاوالطَارق،اومثلاقولهاتعالىا ا"واشسساالَمسسامثلا 

 

ت ، ث  يأتي بعدها أحد هذه الحروف : } الالم الشمسية
، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ن ، 

 { ل
 

وأضُع دائرة على الكلمات املبدوءة بالم القطعة التالية ،  قرُأأنشاط  ـ   
 وأضبطها باحلركات :مشسية 

 ،  الربد ، ويشتد الشمس وحتتجب السماء يف الّسحب عندما تنتشر
إىل بيوتهم  الناس متاجرهم ، ويرجع التجار يغلق ، املطر وينزل
صمت  اجلّو إىل أوكارها ويسود الطيور ، وتأوي املارة من الشوارع وتقفر

عن النزول  املطر . فإذا ما كفَّ املطر ال يسمع فيه إال انهمار
 . العمل إىل جماريها وذهب كل واحد إىل احلياة عادت
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هياالّل ماالتياُتكتباوُتلفظا،اوةكوناا ماالمرية ا لّلَاا
 الحيُفاالذيابعدهااغيياُمشددا.

 .اقرياالَمريامثلا 
 

 

 
الم وأضُع دائرة على الكلمات املبدوءة بِِِِالقطعة التالية ،  قرُأأنشاط  ـ   

 قمرية وأضبطها باحلركات :

 ،  الربد ، ويشتد الشمس وحتتجب السماء يف الّسحب عندما تنتشر
إىل بيوتهم  الناس متاجرهم ، ويرجع التجار يغلق ، املطر وينزل
صمت ال  اجلّو إىل أوكارها ويسود الطيور ، وتأوي املارة من الشوارع وتقفر

إىل  احلياة عن النزول عادت املطر . فإذا ما كفَّ املطر يسمع فيه إال انهمار
   العمل جماريها وذهب كل واحد إىل

  

أ ، ب ،  } الالم القمرية يأتي بعدها أحد هذه الحروف :
هـ ، و ،  ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ،

 { ى
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 . آخر االسم المعرب لفًظا ال كتابة نون ساكنة زائدة تلحق هو

 

 

 

 (وتنوين الفتح -اْلكسر  تنوين -تنوين الضَّم )يُحكى أنه كان األخوة التنوين

  ٍن ٍن نٍ  -ٌن ٌن ٌن  -يلعبون وينشدون ناً ناً ناً 

 

مع  أن يلعبوفجأة انزلق تنوين الفتح في قشرة موز نسي أن يضعها في سلة المهمالت قبل 
 . إخوته فوقع على األرض

هلل على سالمتك لكنك يا عزيزي لن  حمد: إلى العيادة القريبة وقال له الطبيب  إخوته حملهُ 
لتمسكها كلما أردت المشي والوقوف مع كل   ا وسأهديك هذه العصا الجميلةتستطيع المشي أبدً 

  الحروف

  ؟طبيب أن أترك العصا يا ستطيعأ هل :سأله تنوين الفتح 

والنوم على السطر مع أمك الهمزة أو   بلى في حالة الجلوس على الكرسي : فرد الطبيب قائالً 
  .مع أختك التاء المربوطة

 .ا معهاعتاد على عصاه وأصبح سعيدً إالمحافظة على النظافة و  م تنوين الفتحتعلَّ 

                            

 
 

  

 قصة تنوين الفتح     

 التنوين

http://www.baybul.com/clipart/balon/balon-6.png
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 x  تنوين الكسر x    تنوين الضم   xالفتحوين نْ ت  ـ 

الكلمة حرف خر نضيف آل
 األلف

 قلًما -------قلم
 المنتهيه الكلمةما عدا 

    ( ،ى ء ، ة ،ابـــــ)  
 َشَجرةً ------َشَجرة

نضيف التنوين فوق 
الحرف األخير في 

 الكلمة
 

 بَيت  -----------بَيت

نضيف التنوين تحت 
األخير في الحرف 
 الكلمة

 
 دَْفتَر  -----------دَْفتَر

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 التَّنوين

http://www.christian-wallpaper.com/backgrounds/jesus-and-my-family.jpg
http://ckclipart.files.wordpress.com/2009/11/watermarked-chicakadee-surprise.jpg
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 تنوين فتح       تنوين كسر      تنوين ضم     
   
   
   
   

 

 

 

 

اِْعتادَْت ُورود أن تَْقرأ  ألخيها يَزيد قَِصةً ُمْمتِعَةً ُكلَّ 
قَرأت ُورود هذه القصَّةَ  هذا الَمساَء ،قَْبَل أن تَناَم يَوم  

وكانَْت في هذه الغابَِة  كانَْت ُهنالَك غابَة  َجميلة ، :
َكبيَرة ، فجأة  َسَكتَْت  ُورود عن الكالِم ، َشَجَرة  

، فََخَرَج أخوها ِمَن الغرفِة  َوَغطَّْت في نوم  عميق 
ِة الشََّجَرةِ الطَّيبَِة . بهدوء  ،  تارًكا ُورود تَْحلُُم بِِقصَّ

 :من النص الكلمات الَموجود فيها تنوين وأكتبها أنا أستخرج  
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 تنوين فتح    تنوين كسر    تنوين ضم    الكلمة     
    يوم

    قصة
    غابة
    عميق

 

 

 الكلمة بدون التنوين       الكلمة مع التنوين        
  قِصة  
  يَْوًما
  َجميلَة  
  ممتعةً 
  تارًكا

 

 

 

 

 

 
 

  :أدخل التنوين على الكلمات التالية

 : د الكلمات التالية من التنوينأنا أَجر   
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 الوحدة األوىل

 التعامل مع اآلخرين
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدَّبَني اإِلْســــــــالُم األَْعَظْم     ِمْن َهْديِ َرسولي أَتَعَلَّْم 

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

 ا أَْو أَْهِمسا في اْلَمْجِلْس     ال أَلِمُز أَحـدً ال أَْرفَُع َصْوتً 

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

 لَْسُت أُقاِطــــُع َمْن يَتََكـــلَّْم 

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

 

 ا أَو نَّمـَاَما ا     ال ُمْغـــــــتابً أُْحِسُن ِحــــــيَن أَقُوُل َكالمً 

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

 

 ا بِالبـــاِطْل خاَطــــــــــــبَني جاِهْل     َوأَطاَل ِلسانً  ما َوإذا

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

 

 اأَْصبُِر ثُمَّ أَقوُل َسالمً 

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

 

 الوحدة األوىل: التَّعامل مع اآلخرين  ـ نشيد الوحدة: آداب احلديث _الصف الثالث االبتدائي 
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 أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميلـ 1   

السَّفَِر، فاْستَقبَلَتْهُ األُْسرةُ بِفََرح ، َوأَْسَرَع الَجميُع واِلدُ حاِمالً في يَِدِه تَذاِكَر الدََخَل 
ْحلَِة إالَّ عاِدالً اكْ ِلتَْجهيز َحقائِبِِهم استِْعدادً   .صغيرة   ة  يدويَّ  ى بحقيبة  فَ تَ ا ِللر ِ

ةُ إلى المطاِر، َواْستَقَرَّ أَْفرادُها َعلى المقاِعِد في رَ سْ ْحلَِة َوَصلَِت األُ َمْوِعِد الر ِ  قبلوَ 
صالَِة االْنتِظاِر َكغَْيِرهم ِمَن المسافِريَن، غير اْمَرأة  كانَْت تَْحِمُل ِطْفالً لَْم تَِجْد 

 يِه.ا تَْجِلُس فِ َمكانً 

 

 

 

 

 

 يلي: من النَّص ما أستخرجُ ـ   2   

 .................... تاء مفتوحة  .................. مد باأللف

 ..................... تاء مربوطة .................. مد بالواو

 .................... هاء آخر الكلمة .................. مد بالياء

   

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

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

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

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

 الدرس األول:عادٌل يف الطائرة _الوحدة األوىل : التَّعامل مع اآلخرين  _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أصل الكلمة بضدها :2 

    

 

 أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل ـ  1   

َرآها عاِدٌل فَقاَم َعْن َمْقعَِدِه َوأَْجلََسها، َوَوقََف يَتَأََمُل الُمسافِريَن ويَْستَْمتُِع بَِحَرَكتِِهْم َحتَّى 
 ائَِرةِ.َسِمَع النَّداَء ِلُصعوِد الطَّ 

، َوْعْندَما دََخَل المْقصوَرةَ َوَجدَ اْلُمضيَف في  َصِعدَ عادٌل بِرْفقَِة أُْسرتِِه إلى الطَّائرةِ بُِهدوء 
 اْستِْقبَاِلِه فَأَْرَشدَهُ إلى اْلَمْقعَِد اْلُمَخصَِّص لَهُ، َجلََس عاِدٌل َعلى َمْقعَِدِه، 

أَثْناِء ذِلَك اْستََمَع إلى تَْعليَماِت السَّالَمِة، وا إلْقالعِ الطَّائَِرةِ، وَربََط ِحزاَم األَماِن اْستِْعدادً 
 .َوَردَّدَ َمَع قائِِد الطَّائَِرةِ دُعاَء السَّفَرِ 

 

 
       

 

 

 

            

                                                     

 

 

 الدرس األول:عادٌل يف الطائرة _التَّعامل مع اآلخرين  الوحدة األوىل : _الصف الثالث االبتدائي 

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

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

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

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

 أرشد
 

 

 

 

 

 صعود هبوط  

 إقالع
 

 

 

 

 

 اهتمَّ  أضلَّ 
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 أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميلـ 1

 ـ أستخدُم ) إالَّ ( كما في المثال األول : 2

 

 

 

ا، يُطاِلُع َمَجلَّةَ ِلألَْطفاِل، وبَْينَما ُهَو يُقَلُِّب َصفََحاِت الَمَجلَِّة َسِمَع َضجيجً أََخذَ عادل 
اِت الطَّائَِرةِ َويَْعبَثوَن فََّت يَمينً فَتَلَ  ا وِشماالً فإذا بِأَْطفال  يَْرُكضوَن في َمَمرَّ

 بُِمحتَوياتِها ُمْربِكيَن الُمضيفيَن في أَثْناِء َعَمِلِهْم. 

فاتِِهم، َوقَاَل: الطَّائَِرةُ لَْيَسْت َمكانً   ا للَِّعِب يا أَبي!دُِهَش عادل  ِمْن تََصرُّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 الدرس األول:عادٌل يف الطائرة _الوحدة األوىل : التَّعامل مع اآلخرين  _الصف الثالث االبتدائي 

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

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

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

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

   ادرسً  إالذكرت كل الدروس 
  

   ًقرأت جميع الرسائل ..........رسالة 
 

   زرت أصدقائي .............صديقًا 
  

    صعد الجميع الطائرة .........شيخا كبيرا 
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 أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميلـ 1   

دَّ األُب:  ر 

سيل ةٌ للسَّف ر، ف هي ت حِمُل ُركَّابً  ةُ و  ع ة أ حس نت  يا عاِدُل، فالطَّائِر  ا ِمن أ جناٍس ُمت ن وَّ
لَّى بِأخال ف ةً ِللُمسِلِم الَّذي ي ت ح  ةً ُمش ر ِ ال بُدَّ أ ن نُِري ُهم ُصور  أ دياٍن ُمخت ِلف ٍة، و  ِق و 

سَُّك بِآدابِِه، ف ق د ق ال   ي ت م  س لم : الرسول اإلسالِم و  ُ ع ليِه و  لى اَّللَّ  ص 

ُل الُمؤِمنين  إِيمانً   (.1ا")ا أ حس نُُهم ُخلُقً "أ كم 

 

 

 

 

 

 

 ـ  أستخرُج من النَّص ما يلي: 2   

 .................... تاء مفتوحة  .................. مد باأللف

 ..................... تاء مربوطة .................. مد بالواو

 .................... هاء آخر الكلمة .................. مد بالياء

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

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

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

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

 الدرس األول:عادٌل يف الطائرة _الوحدة األوىل : التَّعامل مع اآلخرين  _الصف الثالث االبتدائي 
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  تنوين فتح   تنوين كسر   تنوين ضم 
 
 

  

 
 

  

 شَجرة  

 حاسوبًا

 فلٌ   

 قَِصصٌ 

 قلم     

 كتبة ً مَ 

ض عها في المكان أالكلمات ومن الصندوق  ستخرج  أ
 :الُمناسب

 فاصل
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 الشَّدة
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 ـ أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل 1    
راسّي الَجديِد، َوبَْعدَ أَن اْكتََمَل  ائي في دَ تِ الصَّف الثَّالِث االبْ  تالميذَمَع بِدايِة العاِم الدِّ

 َكْي يَْعِرَف ُكلُّ واِحد  َزميلَهُ.وا بِأَْنفُِسِهم؛ فَْصِلِهم، َطلََب الُمعَلُِّم إلْيِهم أَْن يُعّرفُ 

راسّيِ  د  ماذا يَتََمنَّى ُكلُّ واحِ  ثُمَّ قاَل لَُهم:   ؟ِمْنُكم َمَع بِدايَِة العاِم الدِّ

قِ  ْسِعدَ واِلدَايُّ ي، َوأَْن أُ ي َمْدَرَستِ قيَن فِ وَن ِمَن الُمتَفَوِ ى أْن أَكُ نَّ أَتَمَ  قاَل أْحَمدُ:   يبِتَفَوُّ

 

 

 

 

 

 

 

 يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2       

 .................... تاء مفتوحة  .................. شدة بالضمة

 ..................... تاء مربوطة .................. شدة بالكسرة

 .................... هاء آخر الكلمة .................. شدة بالفتحة

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

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

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

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

 الدرس الثاني:عاٌم دراسيٌّ جديٌد _الوحدة األوىل : التَّعامل مع اآلخرين  _الصف الثالث االبتدائي 



24 

 

 

 

 ـ أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1     

ُم:  ِلتَكُ  قً الُمعَلِّ ا بَيَن ُزَمالئَِك البُدَّ أَْن تَقَرأَ الدَّْرَس في اليَوِم السَّابِق؛ ِلتُتابَِع وَن ُمتفَّوِ
هَ إلْيِه اأِلْسئلَةَ التي تَْحتاُج إلى إجابَ يُ ِم بِ الُمعَلِّ  َشْرحَ  ، َوتَُوّجِ ا، َوتُراِجَع هَ ات  َعنْ ْسر 
. ِعنْ وَسَك بَِشكْ دُرُ  ، َويَْسعَدُ هم َوإْعجابِ  ون َمَحطَّ أَْنظاِر ُزَمالِئكَ ا َستَكُ دَهَ ل  دائم 

 بذَِلَك واِلداك. 

 ا.أَْن أَناَم اليَوَم؛ فَأَنا الِزْلُت ُمتعب   ُكْنُت أَتََمنَّى  ا:قاَل عاِدل  ضاِحكً 
 

 

 

 

 

 

  ـ  أستخرُج من النَّص مايلي: 2    

 .................... تاء مفتوحة  .................. شدة بالضمة

 ..................... تاء مربوطة .................. شدة بالكسرة

 .................... هاء آخر الكلمة .................. شدة بالفتحة

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

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

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

......................................................................................
...................................................................................... 
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 ـ أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1    

 الُمع ِل ُم: 

باحً من الُمْشِكالِت التي تُواِجهُ  س ِة، حيث التَّالميذ  ِهي  االْستيقاُظ ص  د ر  ا ِللذَّهاِب إلى الم 
نَّْون  أ ْن ي ناموا  لُّ ه ِذِه الُمْشِكل ةِ مد ةً أطول  ي ت م  ح  ساءً سْهٌل  . و  ُهو  أ ْن ت نام  م  في  ِللغاي ِة، و 

قٍت كاٍف. راس ِة بو  ْوِعِد الد ِ ق ْبل  م  ٍر، ِلت ْست ْيِقظ  ِلص الِة الف ْجِر، و  ْقٍت ُمب ك ِ  و 

 

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2    

 .................... تاء مفتوحة  .................. الم قمرية

 ..................... تاء مربوطة .................. الم مشسية

 .................... هاء آخر الكلمة .................. حرف جر

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

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

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

...................................................................................... 
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 ـ أقرأ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1   

ازُ قاَل  أَتََمنَّى أَْن تَسودَ روُح الَمَحبَِّة بَْيني َوبَيََن ُزمالئي، لَتُْصبِح الَمْدَرَسةُ  :فوَّ
 .عاِمرةً بِالحّبِ والتَّعاُوِن 

ازالُمعَلَُّم: أَْحَسْنَت يا  ، َعلَينا أَن نَتََجنََّب الُمشاحناِت، والِخصاَم، والَخطأَ َمَع فوَّ
يا أَبنائي، ما أَْجَمَل ُحْسَن الُخلُِق، َواْحتِراَم  ، بَْيَن الَجميعِ ودَ الَمَحبَّةُ اآلخريَن، ِلتَس

! قَاَل َصلَّ  ُ َعليِه َوَسلَّ اآلَخريَن في الَمْدَرَسِة والشَّارعِ وفي ُكّلِ َمكان   ما»َم: ى اَّللَّ
 .(1)«من شيء  أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من ُحسن الخلق 

 

 

 

 

 

 

ن جملة : ـ أرتبُ 2      الكلمات ألكّوِ
 ............................................................... >>> أستيقظ ـ للذهاب ـ املدرسة ـ صباًحا ـ إىل 

 .............................................................................>>> للنَّوم  ـ مساًء ـ خيُلُدالناس ـ  

 

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

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

......................................................................................
......................................................................................
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 غزوة اخلندق . ـ حتدثت املعلمة ..........1 

 املدرسة .  ـ ذهب أمحد ............... 2

 السرير.  ـ نامت هدى  .............  3

 

 

 

 
 

 

 

 حروف الجر 

 من ـ إلى ـ عن ـ على ـ في ـ الباء ـ الكاف ـ الالم

 ـ أختاُر حرف الجر المناسب 1

 ـ  أكتُب بخط جميل 2

لَّ  س لَّ ق ال  ص  ُ ع ليِه و  من شيٍء أثقل في ميزان المؤمن يوم  ما»م : ى اَّللَّ
 «القيامة من ُحسن الخلق 

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

...............................................................................................................................
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 الوحدة الثانية

 من بالدي
ٌ
 ربوع

 

 

 بألوان جميلة الصورة أُلونُ 
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 ديَّةْ ـيا بِالدي أَْنِت ِعنــْدي    ِمْن لَدُن َربّي هَ 

كيَّةْ ـــفيِك بَْيُت هللِا تَ   ْهفـو     نَْحوهُ النَّفُس الزَّ

 هيّـــــــَةْ ـفيِك َروضات  ِحسـان      َوبَساتيُن بَ 

ـــــةْ ـــفيِك أَْشج  ار  َوَزهـر      َوَرياحيُن َشذيَـّ

 ات      بِأَغانيها الشَّجــــيَّةْ ــــــــَوُطيور  شادي

 يَّةْ ـــــفيِك َزْرع  فيِك مــــاء      َوِرمــــال  ذََهب

 رات  َوَغنيَّةْ ـــــَوُكنوز  في الصَّحاَرى     عامِ 

 دي     ِمْن لَدُن َربّي َهديَّةْ ــيا بِالدي أَْنِت ِعن
................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................. 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1   
ياِض، َوفي الطَّريِق َسألْت أَباها:  نورة  زاَرْت   َمَع أُْسَرتِها َمدينَةَ الّرِ

يْت  ياِض مدينةُ ِلَم سّمِ  ي؟.بَِهذا االْسِم يا أبِ  الّرِ

ا َخْضراَء، َكثيَرةَ ِرياضً  -ىا َمضَ يمَ فِ  -ا كانَتْ ، ألَنَّهَ مِ ا االسْ ذَ هَ بِ  ياضُ الرِّ  يتِ مِّ : سُ قال الوالدُ 
 اْلبَساتيِن َواْلَحدائِِق اْلغنَّاِء، َوَسَط الصَّْحراِء اْلقاِحلَِة. 

 اضي يا أَبي؟ واآلَن، أاَل تُوَجدُ فيها بَساتيُن َخْضراُء َكما كانَْت في المَ : نورةُ 

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2   

 .................... الم قمرية .................. الم مشسية

 ..................... تاء مربوطة .................. شدة بالكسرة

 .................... تاء مفتوحة .................. شدة بالفتحة

 

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

......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل 1 

ياُض َكما كانَْت رياضً   ان  َمكَ  بَِحدائِِقها التي تَْنتَِشُر في ُكلِّ ا َخْضراَء اْلواِلدُ: ما زالَِت الّرِ
ياِض َكثير  ِمَن الَمعالِم التَّاريخيَِّة َكِحْصِن الَمْصَمِك، وَ أِمْن  ْرعِ  آثارِ ْرجائِها. وفي الّرِ ِة يَّ الدِّ
 .، والَمتَحِف الَوَطنّيِ ةِ يخيَّ ارِ التَّ 

ياُض عاِصَمةُ الَمْملََكِة العََربيَِّة السُّعوِديَّةِ  ، وأَْكبَُر ُمدُنِها: فَفيها َمقَرُّ الُحْكِم، والّرِ
 . َوالوزاراُت والسَّفاراتُ 

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2    

 .................... تنوين بالفتح .................. شدة بالضمة

 ..................... تاء مربوطة .................. شدة بالكسرة

 .................... تاء مفتوحة .................. شدة بالفتحة

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

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

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

......................................................................................
...................................................................................... 
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 أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل  ـ1   

دَ ا اؤهَ ة ، أَْحيَ قَ اهِ ات  شَ ايَ نَها بِ فيَويوَجدُ  ، وفيها َشبََكة  ِمَن الُجسوِر ة  عَ ة ، َوَشواِرُعها واسِ ُمتَعَدِّ
َوبِقُْربِها تَقَُع القَْريَةُ التُّراثيِّةُ في ِالَجناِدريَِّة، التي يُقاُم َعلى أَْرِضها الَمْهَرجاُن  َواألَْنفاقِ 

لََكِة بِاألَلعاِب الشَّْعبيَِّة، الَوَطنيُّ ِللتُّراِث والثَّقَافَِة، وتُشاِرُك فيِه ُكلُّ َمناِطِق الَممْ 
 .وضاِت القَديَمِة، َويُقاُم َعلى َميدانِها ِسباُق الُهْجِن السَّنَوّيِ َوبِالَمعرُ 

 

 

 

 

  

 

  ـ  أجيب عن األسئلة التَّالية :2        

 ........................................................: ) ضدُّ كلمة ) احلاضر 

 كلمة )ِحصن ( :......................................................... مجع 

 ..........................................................:) مجع كلمة ) شارع 

 ........................................................:) معنى كلمة )التَّراثية 

 ....:) معنى كلمة ) الغناء...................................................... 

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

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

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

...................................................................................... 
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 ا مثلا واحًدـ احلرف املضموم أو املفتوح أو املكسور يعترب مقطعا صوتًي1  

 َنشَِِط َط شِِـ َنـ َنشَِِط

 َيصُِِل ُل صِِـ َيـ َيصُِِل

 ـ احلرف الساكن مع احلرف الذي قبله مثل : 2 

 مِِْرَفُق ـ ُق َفـ مِِْر مِِْرَفُق

 َنَجْحُت ـ ُت َجْحـ َنـ َنَجْحُت

  

 املقاطع الصوتية

على التعرف على التحليل   هي من أجنح الطرق لتعليم الطالب على القراءة ومع إتقان الطالب    
اليت سأذكر قواعده هنا ويتم يف الفصل تدريبه دوما للقراءة بهذه الطريقة واليت   الصوتي
نكون البيت واملدرسة حلقة متصلة منسجمة وتتضافر اجلهود فيسري الطالب بطريقة مبساعدتكم 

 واحدة فال يشعر بالتنافر أو االختالف بني ما يدرسه يف الفصل واملنزل .

 ملخص الـمقاطع الصوتية وهي كالتالي
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 ـ حرف الـمد مع احلرف الـممدود الذي قبله مثل : 3 

 ُرو   ُجو   ُثو   ثِِيـ   تِِيـ   بِِيـ  َنا   َدا  َصا

 ُيَذاكُِِر ُر كِِـ َذا ُيـ ُيَذاكُِِر

 َجـمِِيٍل ـ ٍل مِِيـ َجـ َجـمِِيٍل

 ـ احلرف الـمشدد مع الـحرف الذي قبله مثل 4

 َيَتَحرَُّك ـ ُك َحرَّ َتـ َيـ َيَتَحرَُّك

 ُتَلبُِّس ـ ـ ُس َلبِّـ ُتـ ُتَلبُِّس

 ُمـَحمَّد ـ ـ ُد َحمَّـ ُمـ ُمـَحمَّد

 قمرية ) ال ( إذا كانت الالم  يعترب مقطع صوتي واحد أي  القمرية مع همزة الوصل قبلهاالالم ـ  5

 اْلَفْصُل ـ ُل َفصـْ اْلـ اْلَفْصُل
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 مقطع صوتي واحد  ل قبلها يعتربـ الـحرف الـمشدد بعد الالم الشمسية مع همزة الوص 6

 اا واحًدفمثل مايلي يعترب مقطعا صوتًي

 وهكذا    الصُّـ    السِّـ    الرَّ   

 الرُُّسُل ـ ُل ُسـ الرُّ الرُُّسُل

 ا مثلا واحًد: احلرف املنون يعترب مقطعا صوتًي  ـ التنوين 7

 ُأْسُبوٍع ـ ٍع ُبو ُأْسـ ُأْسُبوٍع

 ُمَعلًِّما ـ ًما َعلِّـ ُمـ ُمَعلًِّما

 عند ذلك كلها كمقطع صوتي واحد أان صوتيان أو ثالثة متتالية فتقرقد يأتي مقطع  :  مالحظة

 ومثال ذلك ما يلي : 

 السُّوُق ـ ـ ُق السُّو السُّوُق

 الرُّمَّاُن ـ ـ ُن الرُّمَّا الرُّمَّاُن

 اا واحًدا صوتًيوقد تكون الكلمة كلها مقطًع

 َعدَّ ـ ـ ـ َعدَّ َعدَّ
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 ثالثا :أمثلة حملولة للتحليل الصوتي

 أو املكسور يعترب مقطع صوتي واحد مثلـ احلرف املضموم أو املفتوح  1

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 َقَرَأ َأ َر َقـ َقَرَأ

 َنَشَر َر َشـ َنـ َنَشَر

 َفِرَح َح ِر َفـ َفِرَح

 َنشَِِط َط شِِـ َنـ َنشَِِط

 ُلصَِِي ُل صِِـ َيـ ُلصَِِي

 مثل :ـ احلرف الساكن مع احلرف الذي قبله  2

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 َيْعِرُف ـ ُف ِر َيـْعـ َيْعِرُف

 مِِْرَفُق ـ ُق َفـ مِِْر مِِْرَفُق

 ٌمعِِْنُم ـ ٌم عِِـ ُمْنـ ٌمعِِْنُم
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 ـ حرف الـمد مع احلرف الـممدود الذي قبله مثل : 3

 ُرو   ُجو   ُثو  ثِِيـ    تِِيـ   بِِيـ  َنا   َدا  َصا

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 َناَم ـ ـ َم َنا َناَم

 ُعْثَماُن ـ ُن َما ُعْثـ ُعْثَماُن

 ُيَذاكُِِر ُر كِِـ َذا ُيـ ُيَذاكُِِر

 تابع املد    

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 َأْشَجاُر ـ ُر َجا َأْشـ َأْشَجاُر

 َكثِِيـٌر ـ ٌر ثِِيـ َكـ َكثِِيـٌر

 َسفِِيَنةِِ ةِِ َنـ فِِيـ َسـ َسفِِيَنةِِ

 َجـمِِيٍل ـ ٍل مِِيـ َجـ َجـمِِيٍل

 ُشُهوُر ـ ُر ـُهو ُشـ ُشُهوُر

 َمْسُروٍر ـ ٍر ُرو َمْسـ َمْسُروٍر
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 ـ احلرف الـمشدد مع الـحرف الذي قبله مثل 4

قراءة  الصوتيةحتليل الكلمة حسب املقاطع  الكلمة
 الكلمة

 اْلُمَكرََّمُة ـُة َم َكرَّ ُمـ اْلـ اْلُمَكرََّمُة

 َيَتَحرَُّك ـ ُك َحرَّ َتـ َيـ َيَتَحرَُّك

 ُتَلبُِّس ـ ـ ُس َلبِّـ ُتـ ُتَلبُِّس

 ُمـَحمَّد ـ ـ ُد َحمَّـ ُمـ ُمـَحمَّد

 َفهََّم ـ ـ ـ َم َفهَّـ َفهََّم

 

  

 

 

, )يابين تعلموا العلم   
فإن استغنيتم كان لكم 
كماًلا وإن افتقرمت كان 

 ( لكم ماًلا
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 ) ال (  أي واحد يعترب مقطع صوتي  ة الوصل قبلهاـ الالم القمرية مع همز 5

 إذا كانت الالم قمرية 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 اْلَقَلُم ُم َل  َقـ اْلـ اْلَقَلُم

 اْلُمْسلُِِم ُم ِل ُمـْسـ اْلـ اْلُمْسلُِِم

 اْلَفْصُل ـ ُل َفصـْ اْلـ اْلَفْصُل

  

 مقطع صوتي واحد  ل قبلها يعتربـ الـحرف الـمشدد بعد الالم الشمسية مع همزة الوص 6

 يلي :وهكذا واألمثلة يف الكلمات ما     الصُّـ    السِّـ    الرَّ   يلي يعترب مقطع صوتي واحد فمثل ما

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 الشََّجُر ـ ُر َجـ الشَّـ الشََّجُر

 النِّْفُط ـ   ُط النِّـْفـ النِّْفُط

 الرُُّسُل ـ ُل ُسـ الرُّ الرُُّسُل
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 : احلرف املنون يعترب مقطع صوتي واحد مثل  ـ التنوين7

 قراءة الكلمة الصوتيةحتليل الكلمة حسب املقاطع  الكلمة

 َشَجٌر ـ ٌر َجـ َشـ َشَجٌر

 ُأْسُبوٍع ـ ٍع ُبو ُأْسـ ُأْسُبوٍع

 ُمَعلًِّما ـ ًما َعلِّـ ُمـ ُمَعلًِّما

 مِِْسَطَرًة ًة َر َط مِِْسـ مِِْسَطَرًة

 عند ذلك كلها كمقطع صوتي واحد  أان صوتيان أو ثالثة متتالية فتقرقد يأتي مقطع  :  مالحظة

 ذلك ما يلي :ومثال 

 السُّوُق ـ ـ ُق السُّو السُّوُق

 الرُّمَّاُن ـ ـ ُن الرُّمَّا الرُّمَّاُن

 التُّفَّاح ـ ـ ح التُّفَّا التُّفَّاح

 

 
 

 

 

 ال تأبه بالُمحبِطين 

حافظ على نفسك من 
 أعداء النَّجاح
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 النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل ـ أقرأُ 1    

التَّالِميذ التَحدَُّث إلى ُزمالئهم َعِن الَمصايِف الَجبَليَِّة في اْلَمْملََكِة  ِمنَ َطلََب الُمعَْلُم  
 اْلعََربيَِّة اْلسُّعوديَِّة.

ى دَ إحَ ، اِئفِ الطَّ  حافظةُ تي ُزْرتُها وأَْعَجبَتْني مُ ِمَن الُمدُن الَّ  بَدَأَ ُمَهنَّد  الَحديَث قائِالً:
 ف  َجبَِلي  يَ (، وهي َمصْ فِ المصايِ  وسَ رُ ى )عَ سمَّ السُّعوديَِّة وتُ  ايفِ أَْشَهِر المصَ 

هاِت، والَحدَائِِق، والَمعاِلِم األَثَريَِّة.  يَتََميَُّز بَِكثَْرةِ الُمتَنَزَّ

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2   

 .................... الم قمرية .................. فعل

 ..................... مد باأللف .................. حرف

 .................... مد بالواو .................. اسم

 

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

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

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

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

 الثَّاني: مصايفنا الوحدة الثانية : ربوٌع من بالدي ـ الدرس _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل  1    

هاِت في الطَّ   ا، ما السَّائُِح ِلَجماِلهمَ ذان يَْقِصدُهُ ا اللَّ ا، والَهدَ : الشَّفَ ائفِ ِمَن أَْشَهِر الُمتَنَزَّ
 ا العَْذبَِة.ما، وِمياِههِ موُخصوبَِة أَْرِضه

 وَن الَمعاِلَم األَثَريَّةَ ِمثْل: قَْصِر ُشْبرا، وَسدِّ َوادي ِعْكِرَمةَ. َكما يَْقِصدُ السَّائِحُ 

اِن، والتُّوِت، والتِّ  تَْشتَِهُر محافظةُ  مَّ  يِن الْشوكّيِ الطَّائِِف بِِزراَعِة الِعنَِب، والرُّ
 ِ   (.)البَْرشومّي

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2    

 .................... الم قمرية .................. فعل

 ..................... مد باأللف .................. حرف

 .................... مد بالواو .................. اسم

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

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

 الوحدة الثانية : ربوٌع من بالدي ـ الدرس الثَّاني: مصايفنا _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1  
ا َمدينَةُ هَ ِمَن الَمصايِِف، ِمْن أََهمِّ  يها َكثير  تي فِ تََحدََّث َحاِمد  َعْن ِمْنَطقَِة َعسير  الَّ  مَّ ثُ 
 الَجبَِل( وسَ ى )َعرُ مَّ سَ َمصايِِف الَمْملََكِة، وتُ  أَْجَملِ  ، وِهَي ِمْن  اهَ أبْ 

 الُمْعتَِدِل، والمياِه الَوفيِرةِ، والَمعاِلِم األَثَريَّةِ  وِّ وقَْد ساَعدَْت َطبيعَةُ َعسير  ذَاُت الجَ 
، العَليلِ  يَْنعُُم السَّائِحوَن فيها بِالنَّسيمِ  جمياًل ا ْصبَِح أَْبها َمِصيفً َعِة في أَْن تُ الُمتَنَوِّ 

  ِر الَخالَّبَِة، والُخْضَرةِ الَكثيفَِة.والَمناظِ 
 

 

 

 

 

 

 صِِنُِّف الكلمات التَّالية حسب اجلدولُأـ    2    

 خضراء ـ فيهصحراء ـ املياه ـ اخُلضرة ـ واسعًة ـ أحياء ـ ـ ـ ُمتنزه  اململكة ـ اهلواء ـ طبيعٍِِة       

 الهاء آخر الكلمة التاء المربوطة االسم الممدود
      

      

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

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

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

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

 الوحدة الثانية : ربوٌع من بالدي ـ الدرس الثَّاني: مصايفنا _الصف الثالث االبتدائي 



44 

 

 
 

 

 

 النَّص التَّالي ثم ُأكتب خبط مجيل قرُأـ َأ 1    

ياِحيَِّة فيها: ُمتَنَزَّ  وِمْن أََهمِّ  هاِت الّسِ ُن ِمْن ِعدَّ هُ َعسير  الَوَطنِيُّ الُمتَنَزَّ ةِ َمواقَِع ِمْنها: ، ويَتََكوَّ
 ُ  الَحبَلَةُ.ودَلَغاُن  و السُّودَة

، أَْنَشأَِت الُحكوَمةُ َشبََكةً ِمَن الطُّ  وِر، ُرِق والُجسُ وألنَّ َهِذهَ الَمصايَِف ذَاُت َطبيعَة  َجبَليَّة 
جاَرةِ، ي تَْربُِطها بَِمناِطِق الَمْملََكِة؛ ِلتَْسهيِل التَّنَقُِّل ألَْغراِض التَّْعليِم، والتِّ تِ اِق، الَّ واألَْنفَ 
 .اَحةِ يَ والسِّ 

ِة الطَّائِِف، وأَْنَت يا حاِمدُ أَْحِضر حافظَ ا لمُ ما. أَْحِضر يا ُمَهنَّدُ ُصَورً أَْحَسْنتُ  قاَل الُمعَلُِّم: 
 .ا َمصايِفَنا الَجميلَةِ مَ ى ُزَمالؤكُ يرَ أَْبَها؛ لِ  ينةِ مدِ ا لِ ُصَورً 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................
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 الدرس الثاني: مصايفنا _الوحدة الثَّانية : ربوٌع من بالدي _الصف الثالث االبتدائي 
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الثة
َّ
 الوحدة الث

 أخالق املسلم
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غيُر       إيمــــانُهُ َكبـــــــــالمسْ   يرُ ـــــــِلُم الصَّ

 ورُ ـــــُره نَقـــيُّ        َوقَلــــْبُهُ َطهــــــــــَضمي

دَّاح ــباحِ        َواْلبُْلــــبُِل الصَّ  يَْصُحو َمَع الصَّ

ــج  ورُ ْعيهُ َمْشــــكُ ـاحِ        َوسـيَْسعى إِلى النَـّ

 َوانُ ــــــــالُحــبُّ َواإِلْحســــاُن        ِلعُْمِره ُعن

 َصديقُهُ اإِلْنســـــــاُن        َوالَحـْقُل َواْلعُْصفورُ 

سولُ ـــــَطريقُــــهُ اْلجـــــميُل        أَض  اَءهُ الرَّ

 دُّ َوالتَّْفـكيرُ ـــــــاْلجِ      َحموُل   وزادُهُ اْلَمـــــــ

 عُ ـــيُِحـــــــبُّه الَجمي        ُمَهــــــــــــذَّب  َوديع  

بيُع        َغــــــنَّْت بهِ  ــــــهُ الــــــرَّ  الطُّيورُ  َكأَنَـّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الوحدة الثَّالثة: أخالق املسلم  ـ نشيد الوحدة: املسلم الصَّغري _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1   
وَن تاَلميِِذِه الُمشاَرَكةَ بِاْقتِراحات  يُحافِظُ  منْ  مُ ، َطلََب الُمعَِلّ ّيِ الَمِ العَ في يَْوِم البيئَِة 

 ا بَيُنَُهْم،وَن فيمَ ى بيئَِة الَمْدَرَسِة. أََخذَ التَّالميذُ يُفَّكروَن َويَتَشاَورُ لَ ا عَ بِهَ 

 ؟ ِلتُْصبَِح َحديقَةً  نَْزَرُعها اِسعَة  ِلَم الَ وَ  الَمْدَرَسِة ساَحة   فِي: از  فَقاَل فوَّ  

، فََكيَف يُْمِكنُنا أَْن نَْزَرَعها؟السَّاَحةُ واِسعَ  َردَّ حاِزم :   ة  َونَْحُن ِصغار 

  اْلغَايَاتِ ال تَْقلَْق يا حاِزُم! فَبِالتَّعاوِن نَْجتاُز الصُّعوباِت َونَُحقُُق  از ُ: أَجاَب فوَّ  
 

 

 

 

 

 

 

  يلي:  ـ  أستخرُج من النَّص ما  2    
 .................... الم قمرية .................. فعل

 ..................... الم مشسية .................. اسم

 

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

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

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

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

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

 

 

............................ز

 الصف الثالث االبتدائي ـ     الوحدة الث َّالثة : أخالق املسلم ـ    الدرس األول: التَّعاون 
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 ـ أقرُأ النَّص التَّالي ثم ُأكتُب خبط مجيل1      

ِلِه ي قوْ ى بِِه فِ الَ ا هللاُ تَعَ ُن ُخلُُق الُمْسِلِم، َوقَْد أََمرنَفواز! فالتَّعاوُ أَ ْحَسْنَت يا  ُم: قاَل الُمعَلِّ  
 (ى اإِلثِْم َواْلعُْدَوانِ َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَ  : )َوتَعَاَونُواْ تعالىَ 

وَعة  بِعََمل  يَتَعاوُن ُكلَّ َمْجمُ  ، َوخصَّ ُم التَّالميذَ إِلى َمْجموعات  َوفي اليَْوِم التَّالي قَسََّم الُمعَِلّ 
تَْحِفُر الُحفََر، َوثاِلثة  تَْغرُس  وثانية  اَحةَ، ُف السَّ أَْفرادُها َعلى إِْنجاِزِه: َمْجموَعة  تُنَظِّ 

  اِء.ا بِالمَ هَ قيِ ابِعة  تَسْ رَ الشتاَلِت، وَ 

 

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2      

 .................... تنوين بالفتح .................. شدة بالضمة

 ..................... تاء مربوطة .................. شدة بالكسرة

 .................... تاء مفتوحة .................. شدة بالفتحة

 

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

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الثَّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس األول:  التَّعاون 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتُب بخط جميل1     

الشَّتاَلِت، َوَوفَر ِلْلَمْجموعاِت أَدَوات الْزراَعِة، فَأََخذَِت الَمْجموعاُت تَْعَمُل ُم أَْحَضَر الُمعَلِّ 
، َوما  بِِجدّ   ةً راسيُّ َعلى االْنتِهاِء َحتَّى كانََت الَساَحةُ َحديقَ ْن شاَرَف اليَْوُم الدِّ إَونَشاط 

 َخْضراَء 

ْجَمَل الَحديقَةَ! اِْستََطْعنا أَْن نَُحّوَل ساَحةَ ما أَ  دُِهَش فواز ُ ِمْن َجماِل الَحديقَِة، َوقاَل: 
.ت  قصير  وبُِجْهد  قَليِ ي َوقْ الَمْدَرَسِة إِلى َحديقَة  َغنَّاَء فِ   ل 

يماِن، يَزيدُ التَّرابَُط في الُمْجتََمعِ َويُشيُع إِنَّ التَّعاوَن ثََمَرة  ِمْن ثََمراِت اإلِ  قاَل الُمعَلَُّم: 
 ةَ بَْيَن النَّاِس.َودَّ ةَ َوالمَ الَمَحبَّ 

 

 

 

 

 

 ـ   

  يلي: أستخرُج من النَّص ما

 .................... تنوين بالفتح .................. شدة بالضمة

 ..................... تاء مربوطة .................. مد باأللف

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الثَّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس األول:  التَّعاون 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتُب بخط جميل1    

  مْن فوَّاٌزصَّاَلتِِهِِ الصَّغرَيةِِ. َطَلَب ي َحها فِِْد َجَمَعاَن َقا َكوًدُنُق اشِِراَء كِِتاٍب ُمفيٍد ُمْستثمًِِر ٌزاَقرََّر فوَّ
َمَع والِِدِِهِِ اءِِ الكِِتابِِ، َوَبْعَد َفراغِِهِِ مَِِن الواجِِباتِِ امَلْنِزليَّةِِ َذَهَب ى امَلْكَتَبةِِ لِِشَِِرَطحَِِبُه ِإَلوالِِدِِهِِ َأْن َيْص

 َوقَِِصٍص ا َوُيطالِِعاِن َأْبَرَز َعناويِن ُمْحَتَوياتِِها مِِْن ُكُتٍبِإىل امَلْكَتَبةِِ، َوَأَخذا َيَتَجوَّالِن فيَه

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2    
 .................... هاء آخر الكلمة .................. حرف جر

 ..................... تاء مربوطة .................. مد باأللف

 .................... تاء مفتوحة .................. مد بالياء

 

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الثَّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس الثَّاني:  اإليثار 
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 النَّص التَّالي ثم أُكتُب بخط جميل ـ أقرأُ  1      

ة  ُعْنوانُهااز  تََوقََّف فوَّ   ِعْندَ قِصَّ

 ي؟!ا أَبِ اِر يَ يثَ ى اإلِ ما َمْعنَ  اُر( فََسأََل واِلدَهُ: يثَ )اإلِ  

ةَ َواْقَرأْهَ    اِر.ى اإليثَ ا ِلتَعُِرَف َمْعنَ َردَّ الواِلدُ: اِْشتَِر الِقصَّ

از  ى فاِْشتَرَ   ةَ، َوعَ وَّ ِة قََرأَ َكْيَف ا. َوفِ ا ِلِقراَءتِهَ ُمُشتاقً  ادَ إِلى اْلبَْيـِتِ الِقصَّ ي الِقصَّ
 َعلى نَْفِسِه َوُهَو يُفاِرُق اْلَحياةَ. الثَِة أَخاهُ آثََر ُكلُّ واِحد  ِمْن َجْرحى اْلَحْرِب الثَّ 

 

 

 

 

 

 

 ـ أُدخُل ال على الكلمات اآلتية ثمَّ أكتُبُها في المكان المناسب2     

 ماٍء ـ ثالثًة ـ كتاٌب ـ جريح ـ مكتبًة ـ قصة ـ رجل ـ تعاون  ـ صغريٌة

     مشسية 
     قمرية

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الثَّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس الثَّاني:  اإليثار 

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

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الثَّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس الثَّاني:  اإليثار 
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 نَّص التَّالي ثم أُكتُب بخط ال ـ أقرأُ  1      

 ؟اِريَثى اإِلَة، َوَعَرْفَت َمْعَنَهْل َقَرْأَت القصَّ ا :ازًَفوَّ َسَألالوالُِِد مِِْن َعَملِِهِِ و اءِِ َقدَِِمَسَويف امَل

وكِِ، َوَقَع َثالَثٌة مَن ي َمْعَرَكةِِ اْلَيْرُمففِِ : اُهي إيَّنِِْتَفرَّي َعتِِي؛ والقِِصَُّة هي الَّيا َأبِِ : َنَعْمفوَّاٌزقاَل  
َقِريٍب  اَء َرُجٌل َيْبَحُث َعْنرَيًة، َفَج، َوكاَنْت ُجروُحُهْم َخطِِامَلْعَرَكةِِ ي َأْرِضى فِِامُلسلِِمنَي َجْرَح

 َعْن ُشْربِِ املاءِِ. َقِريَبُه ى الَثالَثةِِ، َوعِِْنَدما َأراَد َأْن َيْسقَيُه اْمَتَنَعاجَلْرَح َأَحُدأنُه  فَوَجَد لُه،

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2       

 .................... تنوين كسر .................. حرف جر

 ..................... ألف مقصورة ) ى ( .................. فعل

 

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الث َّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس الثَّاني:  اإليثار 
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 نَّص التَّالي ثم أُكتُب بخط ال ـ أقرأُ  1      

 َعْن ُشْربِِ املاءِِ. َقِريَبُه اْمَتَنَع

ي َفَلمَّا َذَهَب ِإىل َيَتَألَُّم، َوقاَل اْذَهْب ِإىل َأخي َفُهَو َأْحَوُج ِإىل املاءِِ مِِنِّبِِجِِواِرهِِ َجِريٍح َوَأشاَر بَِِيدِِهِِ ِإىل 
ي َفُهَو اْذَهْب ِإىل َأخِِ :َفقاَل َلُه اْء، َماْءَيقوُل: َم ثالٍث الثَّاني لَِِيْسقَيُه َسمَِِع َصْوَت َجريٍحاجَلريح ِِ

 الِِثِِ َوَجَدُه َقْد ماَت.ِإىل الثَّا َذَهَب ي. َفَلمََّأْحَوُج ِإىل املاءِِ مِِنِّ

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2       

 .................... حرف جر .................. فعل أمر

 ..................... ألف مقصورة ) ى ( .................. فعل ماضي

 

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الث َّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس الثًّاني:  اإليثار 
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 النَّص التَّالي ثم أُكتُب بخط جميل ـ أقرأُ  1      

 فََوَجدَهُ قَْد ماَت أَْيًضا. قريبهِ فََرَجَع إِلى الثَّاني فََوَجدَهُ قَدُ ماَت ثُمَّ ِ َرَجَع إِلى  

 : اْلَواِلدُ  

! فَالُمْسِلُم اْلَحقُّ يُ أجمَل ما  َغْيَرهُ َعلى نَْفِسِه فَيَجوُع ِليَْشبََع أَخوهُ  ْؤثرُ اإليثاَر يا بُنَيَّ
 َويَْظَمأُ ِليَْرتَِوَي أَخوهُ.

 
 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2      

 .................... تنوين بالفتح .................. بالفتحةشدة 

 ..................... تنوين ضم .................. شدة بالضمة

 .................... تاء مفتوحة .................. الم مشسية

 

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

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

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

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

 الصف الثالث االبتدائي ـ   الوحدة الث َّالثة : أخالق املسلم  ـ الدرس الثًّاني:  اإليثار 
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 م

 

 

 

ودٌ ـ ـ ن ق  يٌر اٌك ـ سر  بَ وٌظ ـ ش  ان  ـ محف  يلةٌ ـ الحيوَ الٌق ـ جم  روٌر ـ خَ مس  
اتفـ رصيف ٌ ـ ه  الجميع  ـ ش موعٌ   

 

  

 : أُصنِّف الكلمات حسب نوع المد

 مد  باأللف

...........

...........

...........

...........

...........

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

 مد  بالواو

...........

...........

...........

...........

...........

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

 مد  بالياء

...........

...........

...........

...........

...........

...........
. 
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ُ" "  واءتاء تنطتق وتاء وصتال ووقفتا  ُ    بيت  القاعدة: ) أن التاء املفتوحة تنطق اتء وصال ووقفاً " بيت
املربوطة فقد أخذت من التاء املفتوحة النقطتني والنطتق وصتال   وأختذت متن اءتاء ال ت    أما التاء

دون النقطتتتني والنطتتق وقفتتا ة ف رستتة مد اتتة  عنتتد الوصتت  تنطتتق اتء   أمتتا عنتتد الوقتت  تنطتتق وتتاء " 
 مد اة" (

 تة - ة - ت
َر..... َشَجر..... َصِغري..... َكِبري..... َطَر..... اْل" ض"  ِمس"

يرَت..... َواِاَعت..... َ َات..... َحِديَقت..... َجَِ  َوِديَّت..... َمد"

 طَاَ .......... َااَ .......... َشَهاَدا.......... ال"َسأ"ك وال.......... قالت.......... 
 
 
 

  الهاء " .. لن تخدعنينتبه اء المربوطة فقط " أالنقط على التَّ  أضعُ  - نشاط
 
  

 مسلمه ينتبه ورقه سفينه

 كلمه نوره ساره اللـه

 سعيده يضربه جريده أيكله
 

 

) تخدم هدف التفريق بين التاء المربوطة والتاء 
 المفتوحة والتفريق بينهما (
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اليوم سنحضر حفلة  ماذا علينا فعله؟ .مشاركتهم يف إكمال هذه 
 الكلمات بالتاء املفتوحة والتاء املربوطة واهلاء املربوطة 

 بَيتتتتتتتتتتت......

 طَا ......

.....اْلَفَراَشا

 ت.....َمن"زِلِ 

 ـ...اْلَمْدَرسَ  .....أَز و   
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 الوحدة الرابعة

 وسائل االتصاالت

 
 

 

 

 بألوان جميلة الصورة أُلونُ 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يَّن ِلي ب يْ  اسوٌب ز   ـتِييُْرِشدنِي ي ْحف ُظ ِلي  وقْ          تِيــــح 

ـــــانْ           ـد انْ ــــــــي ن ْحو  البُلْ ني ْنقُل  يُْدِخلنِي ِجْسم  اإِلْنس 

ــ          ي ْقرأُ ِلي قِصص  األ ْجــد ادْ  ْفحاٍت ت ْحِكي األْمج   ادْ ـص 
 ــــــف لْ ـأل ِصير  ُمِجدًّا ال  يغْ           ي ْفت ُح ِلي ب اب  الُمْست قـــبلْ 

ْيئًا ..ال  ي ْسـُهو ال ي ْلُهو          ال  ي ْنس ى ش   فِي الِعْلِم يُِجدُّ .. و 

ْوهُ  أِلن ِي ِطْفٌل م  اُســوبْ           وبْ ــــــــو  ِديق  الح   س أ ظلُّ ص 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 الوحدة الرَّابعة: وسائل االتصاالت  ـ نشيد الوحدة: صديُق احلاسوِب _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1    

ا مَ هِ وجِ ولُ  ِلزيارةِ َجارهم فِي الُمستشفَى، َوِعندَ  اازً اْصَطحَب الَوالدُ ابنهُ فوَّ  
، َمكتوبًا ولِ مُ حْ ِف المَ لَْوحةً تُشيُر إلى َمْنعِ اْستِخداِم الَهاتِ  از  الُمستشفَى لََمَح فوَّ 

 “ولِ مُ حْ المَ  الهاتِفِ  يُمنُع اْستِخدامُ ... ”َعليَها 

 فِي الُمستشفَى يَا أبَي؟ ولِ مُ حْ المَ  الهاتِفِ  ِلَماذا يُمنُع اْستِخدامُ   هُ:دَ َوالِ  از  فوَّ  سألَ 
 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2   

 .................... فعل ماضي .................. همزة وصل

 ..................... مد باأللف .................. همزة قطع

 .................... مد بالواو .................. فعل مضارع

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

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

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

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

 اهلاتُف احملموُلالوحدة الرَّابعة :  وسائل االتصاالت ـ الدَّرس األول:  _الصف الثالث االبتدائي 



61 

 

 

 

 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1    

بيِة فِي قَْد يُؤثِّ  ولُ مُ حْ الَوالدُ وُهَو يُغلُق جهازهُ: الَهاتُف المَ  ُر َعلى بعِض األجهزةِ الّطِ
 الُمْستَشفَى يَا بِنَّي.

 يَا أبِي؟!َحقًا  فواز: 

 ُن يُحظُر فِيها استخداُم الَهاتِف المحمول.اكِ نَّي، فَُهناَك أمَ ليَس َهذا فحسُب يَا بُ   الَوالدُ:

 : ِمثُل َماذا يَا أبِي؟فواز  

الوالد: ِمثُل الطَّائراِت فَإنهُ قْد يُعطُل أجهزةَ االتَِّصاالِت دَاخَل الطَّائرة؛ِ لذَا َعلينَا أْن نُغلَق 
 الَهاتَف المحمول ِعندَ ُصعودنَا إلى الطَّائرةِ.

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2   

 .................... الم قمرية .................. الم مشسية

 ..................... مد باأللف .................. مد بالواو

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

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

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

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

 الوحدة الرَّابعة :  وسائل االتصاالت ـ الدَّرس األول: اهلاتُف احملموُل _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1  

ين وأهمُّ هذِه األَماكِن الَمَساِجدُ )بُيوُت هللِا(، فَرنيُن الَهاتِف المحموِل يُزعُج الُمَصلِّ 
 .مْ ُع ُخشوَعهُ َويقطَ 

ِمَن هللِا َمنَّ بَِها َعلينا، َوبعَُضنَا يُِسُيء  نِعمة  إن الهاتف المحمول  يَا بُنيَّ 
 ر  لهذِه النَّعمةِ ، َغير ُمقدِّ هُ اْستِخدامَ 

 

 

 

 

 

 

 

  ـ أُكمل الفراغات التَّالية :2     
 ـ  األماكن الَّتي يُحظر فيها استخدام الهاتف المحمول هي ..............و............... 1

 أجهزةً  ......................ـ  مفرد  كلمة 2

 ـ ضد  كلمة  نزول  ...................... 3

 يُغلق  ......................... ـ ضد كلمة  4

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

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

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

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

 الرَّابعة :  وسائل االتصاالت ـ الدَّرس األول: اهلاتُف احملموُلالوحدة  _الصف الثالث االبتدائي 
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مهارة التمييز بين التَّاء المربوطة والتَّاء المفتوحة 
 والهاء

 

 التاء المربوطة
تكتب تاء مربوطة 

وتلفظ تاء عند الوصِل 
وهاء عند الوقف عليها 

 . بالسكون

 الهــــاء

 تكتب هاء وتلفظ هاء 

 الوقفعند الوصل وعند 

 

 التاء المفتوحة
 تكتب تاء

وتلفظ تاء عند الوصل 
 وعند الوقف

 المفتوحة في مواضع مختلفة منهاتُرسم التاء 

 تاء التأنيث السَّاكنة 

 تلحق آخر الفعل الماضي

ل ت ( ح   مثال ) ك ت ب ت ، ر 

 تاء الفاعل المتحركة

 تأتي في آخر الفعل الماضي

 مثال ) قرأُت ، ك ت بُت(
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ٌت ـ ص وٌت  ـ بناٌت  ـ جميلةٌ  ـ   ُمسليةٌ ـ  ـ  البيت ـ    مفيدةٌ   مجالَّ  

 مصورةٌ ـ حديقة ٌ ـ زهراتٌ 

ة                ت  
 نخالتٌ  مكتبةٌ   

  

  

  

  

  

 

 ُأصنِّف الكلمات اآلتية حسب نوع التَّاء يف اجلدول التَّالي :
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1    

 : يَا أَبِيقَائِلةً َواِلدََها  فََسأَلت دَانِيةُ  ،ِليَوِم َعَرفَةَ   ا ُمبَاِشًرااْجتََمعَت األُْسَرةُ ِلتُشاِهد بَث  
 ُل ُصَوِر التِّْلفَاِز ِمْن َمكان  إلَى آَخَر؟قَ نْ ، َكْيَف تُ 

 ي.تِ نَ نَاِعيَِّة، يابْ َعْن َطِريِق األَْقَماِر الّصِ  لُ قَ نْ الَواِلدُ: تُ 

 ؟ناِعيَّةُ الّصِ  دَانِيةُ: َوَما األَْقَمارُ 
 

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2   

 .................... الم قمرية .................. مشسيةالم 

 ..................... مد باأللف .................. مد بالواو

 

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

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

 الوحدة الرَّابعة :  وسائل االتصاالت ـ الدَّرس الثَّاني: األقمار الصِّناعية _الصف الثالث االبتدائي 
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1    

نَاِعيَّة ِهَي أْجَسام  تَدُوُر فِي الفََضاِء الَخاِرِجي َحْوَل األَْرِض َوقَْد الَواِلدُ: األَْقَماُر الّصِ 
ات  َكثِيرة .  َصنَعَها اإِلْنَساُن ألَدَاِء َمَهمَّ

اُت يَا أبِي؟  دَانِيةُ: َوَما َهذِه الَمَهمَّ

اِت ِلهذِه األَْقَماِر يَا بْ  ُهناَك َكثِير   الَوالدُ: نَتِي؛ فَبَْعُضَها يَْستَخدُم ِلَمْعرفَِة َحالِة ِمْن الَمَهمَّ
ِلنَْقِل البَّثِ  مُ دَ خْ تَ سْ ا يُ هَ ، وبعضُ ةِ ولَ مُ حْ الَهَواتِِف المَ يُستَخدُم ِلالتَِّصاالِت كَ  بعُضهاالطَّْقِس، وَ 
 ِ  الُمبَاِشِر. التِّلفْزيُونِّي

 

 

 

 

 

 

  يلي: ـ  أستخرُج من النَّص ما 2   

 .................... الم قمرية .................. الم مشسية

 ..................... مد باأللف .................. مد بالواو
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 ـ أقرأُ النَّص التَّالي ثم أُكتب بخط جميل1    

يَ   اِر يَا أبِي؟مَ بِاألقْ  تْ دَانيةُ: َوِلماذا ُسّمِ

يت بِاألقْ   هُ القََمَر فيِ دََورانِِه َحْوَل األْرِض.بِ اِر ألنَّها تُشْ مَ الَوالدُ: ُسّمِ

 ُشكًرا يَا أَبِي فَقَْد تَعَلَّمُت اليَوَم َشْيئًا َجِديدًا، َوَسأْبَحُث ِفي َمْكتبِة الَمْدَرسِة عْن َمزيد   دَانيةُ:
 نَاِعيَِّة.من المعلومات حول األَْقَماِر الّصِ 

نَة الَمِلِك َعبِد العَِزيز للعُلُوم والتّقنِيَة ِلَمعِرفَة يإلَى َموقِع َمدِ  َو يُمِكنَُك الُرُجوعالَوالدُ: 
 إنَجاَزات الَمْملَكة العََربيَة الُسعُودية فِي َمَجال األقَمار الِصنَاِعية

 

 

 

 

 

 

 

  ـ  أستخرُج من النَّص ما يلي: 2   

 .................... الم قمرية .................. الم شمسية

 ..................... مد باأللف .................. مد بالواو
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