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 المذكرة العالجية 

 في القراءة واإلمالء

 الصف الثالث االبتدائي لطالبات
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 : ةاسم الطالب

  

  : فـــــــالص

 افي تحسين مستواه ةلمساعدة الطالب ةتوي على طرق تساعد ولي أمر الطالبمذكرة عالجية تح

منتهى السهولة على  المادتين في هاتينإن وجدت التدريب الكافي والمثابرة لجعل  ابل تفوقه

 بعدها للمواد األخرى تفرغة لتالطالب

 للتفوق في المواد األخرى افي هاتين المادتين يقوده ةتفوق الطالبف
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 

الصف الثالث  بدءا من الصف الثاني و قراءة واإلمالءفي ال الطالب عندما نتلمس الضعف الحاصل في     

وهذه  ارات ال تخلو منها اغلب الكلماتلمه الطالب إتقانإلى حتى الصفوف العليا إنما هو بسبب عدم 

 المهارات هي بعد التمكن الجيد من معرفة الحروف قراءة وكتابة هي :

 

 قراءة وإمالء كلمات جميع حروفها مفتوحة . 

 ء كلمات بعض حروفها مضمومة ، مكسورة  .قراءة وإمال 

 قراءة وإمالء كلمات تحتوي على السكون .

 .قراءة وإمالء كلمات تحتوي على المد 

 قراءة وإمالء كلمات تحتوي على الالم القمرية أو الشمسية .

 قراءة وإمالء كلمات تحتوي على التنوين .

 قراءة وإمالء كلمات تحتوي على الشدة .

 ء كلمات تنتهي بالتاء المفتوحة ، المربوطة ، الهاء .قراءة وإمال

 ) التحليل الصوتي ( طريقة لتهجئتها التهجئة عن طريق المقاطع الصوتية وأفضلفالبد من تهجئة الكلمة     

على بعض المهارات في الصف األول السكون والمد  تالطالب الحروف وتعرف تبعد أن أتقنفكما ذكرت 

هذا فإن  تمسية والشدة والتنوين والتاء المفتوحة والمربوطة والهاء بعد أن عرفوالالم القمرية والش

 .الطريقة السهلة في قراءة الكلمة هي تهجئتها بطريقة المقاطع الصوتية ) التحليل الصوتي (

للقراءة بهذه الطريقة أسهل وأسرع وتكون القدرة لديه أكبر من الطريقة األخرى وهي  ةفتدريب الطالب    

 لتهجئة بطريقة الحرف ا

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                                    
 عرض ملخصا سريعا هلا :ق للقراءة وسوف أأفضل الطر القراءة بطريقة املقاطع الصوتية هي من 

 ملخص الـمقاطع الصوتية وهي كالتايل
 ـ احلرف املضموم أو املفتوح أو املكسور يعترب مقطعا صوتيا واحدا مثل  1

 
 
 
 ـ احلرف الساكن مع احلرف الذي قبله مثل : 2 

 
 
 
 ـ حرف الـمد مع احلرف الـممدود الذي قبله مثل : 3

 بِيـ   تِيـ   ثِيـ   ثُو   ُجو   رُو  ن     اد    اص  

 
 
 
 
 
 وصل قبلها  يعترب مقطع صويت واحد أي  ) ال ( إذا كانت الالم قمريةـ الالم القمرية مع مهزة ال 4

 
 

 ـ الـحرف الـمشدد بعد الالم الشمسية مع مهزة الوصل قبلها يعترب  مقطعا صوتيا واحدا 5
 فمثل مايلي يعترب مقطعا صوتيا واحدا

ـ    الصُّـ    وهكذ     ا الرَّ    السِ 
 
 
 ـ التنوين  : احلرف املنون يعترب مقطعا صوتيا واحدا مثل 6

 ط  ن شِ  ط   ِشـ ـن   ط  ن شِ 

 لُ صِ ي   لُ  ِصـ ـي   لُ صِ ي  

 ِمْرف قُ  ـ قُ  فـ  ِمرْ  ِمْرف قُ 

 َن  ْحتُ  ـ تُ  ج ْحـ نـ  َن  ْحتُ 

 رُ اكِ ذ  يُ  رُ  كِـ ذ ا يُـ رُ اكِ ذ  يُ 
ـ يل  ـمِ ج    يل  ـمِ ج   ـ ل   ِميـ ج 

 اْلف ْصلُ  ـ لُ  ف صْـ  الْـ اْلف ْصلُ 

 الرُُّسلُ  ـ لُ  ُسـ الرُّ  الرُُّسلُ 
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 ـ احلرف الـمشدد مع الـحرف الذي قبله مثل 7
 
 
 

 
 

 قطع صويت واحد ومثال ذلك ما يلي:عند ذلك كلها كمن صوتيان أو ثالثة متتالية فتقرأ قد أييت مقطعامالحظة : 
 

 
 
 

 وقد تكون الكلمة كلها مقطعا صوتيا واحدأ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وع  بُ سْ أُ  ـ ع   بُو ُأْسـ وع  بُ سْ أُ 
 ام  ل ِ ع  مُ  ـ م ا ع لِ ـ ُمـ ام  ل ِ ع  مُ 

 كُ يـ ت ح رَّ  كُ  ح رَّ  تـ  يـ  يـ ت ح رَّكُ 

 سُ ب ِ ل  تُـ  ـ سُ  ل ب ِـ تُـ سُ ب ِ ل  تُـ 

 د  مَّ ـح  مُ  ـ دُ  مح َـّ ُمـ د  مَّ ـح  مُ 

 السُّوقُ  ـ ـ قُ  السُّو السُّوقُ 
 انُ الرُّمَّ  ـ ـ نُ  الرُّمَّا الرُّمَّانُ 

 ع دَّ  ـ ـ ـ ع دَّ  ع دَّ 
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 أوال : احلروف

 

 

 زُ  رُ  ذُ  دُ  خُ  حُ  جُ  ثُ  تُ  بُ  أُ 
 كُ  قُ  فُ  غُ  عُ  ظُ  طُ  ضُ  صُ  شُ  سُ 
 ُحـ ُجـ ثُـ  تُـ  بُـ يُ  وُ  ُهـ نُ  مُ  لُ 
 لُـ ُكـ قُـ فُـ غُـ ُعـ ُضـ ُصـ ُشـ ُسـ ُخـ
 ـهُ  ـُهـ هُ  ـغُـ ـُعـ ـغُ  ـعُ  يُـ  ُهـ نُـ ُمـ

 

 زِ  رِ  ذِ  دِ  خِ  حِ  جِ  ثِ  تِ  بِ  إِ 
 كِ  قِ  فِ  غِ  عِ  ظِ  طِ  ضِ  صِ  شِ  سِ 
 ِحـ ِجـ ثِـ تِـ بِـ يِ  وِ  ِهـ نِ  مِ  لِ 
 ِمـ لِـ ِكـ ِقـ ِفـ ِغـ ِعـ ِضـ ِصـ ِسـ ِخـ
 ـهِ  ـِهـ ـِغـ ـِعـ هِ  ـغِ  ـعِ  يِـ ِهـ نِـ ِشـ

 
 قراءة احلروف مرتبة جيدا          توقيع املدرس :  ةالطالب تأتقن
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 للحروف بشكل عشوائي ةقراءة الطالب نيا :اث

 ) غري مرتبة ( القراءة من اجلدول السابق للحروف بشكل عشوائي ةيطلب من الطالب
 اقرأ مايلي :: مثال 

ل        غ    ـ   ِجـ    شِ هُ    م   ِس  يُـ   ـس   ت   ث    ع ـ  ثِـ    
 

 

          موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /     
 

 قراءة احلروف بشكل عشوائي  جيدا          توقيع املدرس :  ةالطالب تأتقن       
 لضمة ومرة ابلفتحة ومرة ابلكسرة ابتيب مرة يف إمالء احلروف عشوائية بدون تر  ةجيرى اختبار للطالب

 

   
 
 درب الطالب على ذلك جيدا يف املنزلت اثلثا : إمالء احلروف بشكل عشوائي  

 
 تقييم فصلي يف إمالء احلروف عشوائيا

 
          موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /             

 

 احلروف اليت متلى عليكاكتب 
 
 
 
 
 
 
 

 توقيع املدرس :               احلروف بشكل عشوائي  جيدا  إمالء  ةالطالب تأتقن       
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 قراءة كلمات سهلة 

 ةيطلب من الطالب
 :ك ت ب  ،ز ر ع  ، د ف ع  . /  قراءة كلمات مجيع حروفها مفتوحة مثل اآليت 1
  ُضِرب   ، ُأُذنُ / قراءة كلمات حتتوي بعض حروفها على الضمة مثل : ي ِصُل  ،  2
 / قراءة كلمات حتتوي بعض حروفها على الكسرة مثل : ل ِعب  ، ف رِح  ،ف ِهم  . 3

 أوال 
 قراءة كلمات مجيع حروفها مفتوحة

 تدريب كتابي منزلي

 تحت اله شرحه بعد ابنفسه التدريب بحل ةالطالب قومت:)  األول السطر مثال على  اآلتية الكلمات حللأ
  هابتدريس يقوم من إشراف

 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريب منزيل
 :اقرأ الكلمات اآلتية 

 ك س ر   ر ك ز   نـ ب ت   ك ت ب   أ  قـ ر  
 ز  بـ  خ   ح  ب  س   ع  ر  ز   س  ر  غ   ن ش ر  

ل   ذ ه ب   مح  ل    َ  ب  ر  ه   ر ف س   أ ك 
 خ ر ج   س أ ل   ط ل ب   و ق ع   ح د ث  

 

 

 

 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 قـ ر أ   أ   ر   ـق   قـ ر أ  

     ج ب ل

     و ج د  
     ع ر ف  
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 تدريب كتايب فصلي  ) اختبار (

 حتليل الكلمات على مثال السطر األول :
 

 

 

 

 

 

 فصلي ) تقييم ( ) مهم جدا ( 2تدريب 
 قراءهتا ةطلب من الطالبلمات السابقة يف اجلدول التايل وتكلمات مماثلة للك  املعلمةدون ت -     

         

 

 

    هو يوم :            املوافق      /      /          موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل
 

 

 

 مالحظة :

 مرة أخرى  فتتدرب إتقانهااملهارات التالية، أما يف حالة عدم  ت الطالب املهارة تنتقل إىلأتقن إذا

 للمهارة  ةالطالب إتقانعالمة صح اليت تفيد  ضع املعلمةعدة مرات إىل أن ت

 

 

 

 

 

 

 اءة الكلمةقر  حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 قـ ر أ   أ   ر   ـق   قـ ر أ  

     خ ل ق  

     ه ر ب  
     و ق ع  

    

    

    املعلمةتوقيع        املهارة يف املرة األوىل                 ةالطالب تأتقن

    املعلمةتوقيع        املهارة يف املرة الثانية                 ةالطالب تأتقن

    توقيع املعلمة       املهارة يف املرة الثالثة                 ةالطالب تأتقن
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 تدريب إمالئي منزيل 

  املنزل كلمات مماثلة للكلمات السابقة يف اجلدول التايليف ةميلى على الطالب
 

 

 

 

 

 

 ة الكلمات في الجدول السابق على اإلمالء في أوراق خارجية وفي نهاية التدريب يملى على الطالب ةدرب الطالبت

 

 تدريب إمالئي فصلي )تقييم (

 

            وافق      /      /      موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            امل
 كلمات مماثلة للكلمات السابقة يف اجلدول التالي الفصليف  ةميلى على الطالب

       

 

 

 

 

 

 مالحظة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    املعلمةتوقيع        الطالب املهارة يف املرة األوىل                 تأتقن

  املعلمة  توقيع                        املهارة يف املرة الثانية ةالطالب تأتقن

  املعلمة  توقيع        املهارة يف املرة الثالثة                 ةالطالب تأتقن
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قراءة كلمات حتتوي بعض حروفها على ،  قراءة كلمات حتتوي بعض حروفها على الضمةثانيا : 
 . الكسرة

 تدريب كتابي منزل

 
 

 

 

 

 

 ( تقييمتدريب كتابي فصلي  ) 

 حتليل الكلمات على مثال السطر األول :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب منزلي
 اقرأ هذه الكلمات :

ـِمع   م ِرض   ت ِعب   حلِ ق   ل ِعب    س 
 ص ِحب   ق ِبل   ل ِقي   ط  ن شِ  ع ِلم  

 لُ صِ ي   ر  ثُـ ك   ل  هُ س   ن  سُ ح   نذُ أُ 
 ف  رِ صُ  فُ قِ ي   بُكتُ  بُ هِ ي   دُ عِ ي  

  

 

 قراءة الكلمة مة حسب املقاطع الصوتيةحتليل الكل الكلمة

 ف رِح   ح   رِ  ـف   ف رِح  

     لُ صِ ي  

     ُصُحف
     ُنِظر  

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 ف رِح   ح   رِ  ـف   ف رِح  

     لُ ُرسُ 

     ُسف ر
     ص ِحب  
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 فصلي ) تقييم ( ) مهم جدا ( 2تدريب 

 د تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              توقيع ويل األمر ابلعلم :   موع
 قراءتها ةكلمات مماثلة للكلمات السابقة يف اجلدول التالي ويطلب من الطالب املعلمةدون ت -     

         

 

 

 املعلمةة                           توقيع املهار ةالطالب تأتقن          

 هلا ةعترب غري متقنة يف أي مهارة تالية وسوف تالطالب قيمتاملهارة فلن  ةتقن الطالبإذا مل ت

 ريبات السابقة التد اعاد هلوت

 توقيع املدرس :          يف املهارات التالية اهل املعلمةواختبار  ااملهارة وباإلمكان املتابعة وتدريبه ةالطالب تتقنأ

 يف أي مهارة تالية . ةالطالب املعلمة د عالمة صح يف املربع السابق لن تقيممالحظة  : بدون وجو

 تدريب إمالئي منزلي

 

 

 

 

 

 .ة الكلمات في الجدولعلى اإلمالء في أوراق خارجية وفي نهاية التدريب يملى على الطالب ةدرب الطالبت

 ( تقييم)تدريب إمالئي فصلي 

        موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /        
 كلمات مماثلة للكلمات السابقة يف اجلدول التالي الفصليف  ةميلى على الطالب

       

 

 

                               املعلمةاملهارة          توقيع  ةالطالب تأتقن         

 اهل ةعترب غري متقنتقيم الطالبة يف أي مهارة تالية وسوف تاملهارة فلن  ةتقن الطالبإذا مل ت
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 قراءة كلمات تشتمل على السكون  اثلثا :

 عند قراءة كلمة حتتوي على السكون فإن احلرف الساكن يتهجى  مع ما قبله كمقطع صويت واحد 
 رشاد الطالب :مالحظة لويل األمر إل

 كسرة  (  –ضمة –احلرف عندما يكون عليه سكون نقف عنده وقفة بسيطة  بدون حركة )فتحة 
 واحلرف الساكن ال يقرأ لوحده بل ال بد من قراءته مع احلرف السابق 

 فمثال الكلمات :   )   ن ْشُكُر ( تتهجى أوال ) ن ْشـ ُكـ ُر  ( مث تقرأ كاملة  ) ن ْشُكُر (
 و) ُغْصُن ( تتهجى أوال ) ُغْصـ  ُن ( مث تقرأ كاملة  )ُغْصُن (                  

ـ ِفْظ ُت (مث تقرأ كاملة )ح ِفْظُت ( وهكذا       ِفْظُت ( تتهجى أوال ) ح   و) ح 
 (    تدريبات)       

 تدريبات منزلية
 املقطع : ط بدائرة  احلرف الساكن مع ما قبله يف الكلمات اآلتية مث انطق ذلكيأح (  1

 ن ْشُكُر           ش رِْبُت              ي ْذه ُب               ت ْصن ع
 اقرأ املقاطع اآلتية :(  2

 

 ُغْر     ُعْط      ِعْلـ     م ْكـ    ل ْعـ     ِمْش     ص ْد   ِعطْ       ُغْصـ        يـ غُـ   َي ْـ    ْسـ    جِ   ي ْشـ   
ينطق ) ي  ( لوحده مث ) ش ( لوحده بل سواي كمقطع صويت واحد وهكذا دائما يف كل حرف ساكن مع ال ي ْشـ   فهنا يف مثل 

 ماقبله
 السليم هلا  ااملزيد من هذه املقاطع إذا احتيج لذلك للتأكد من نطقه ةوابإلمكان إعطاء الطالب

 انطق احلرف الساكن مع ماقبله يف الكلمات اآلتية :(  3

ُهم ِمْرف ق َن  ْحتُ  ذ ْنب أ ْصف ر  ِعْند 
 يـ ْنظُرُ  ِصْدق ش رِْبتُ  َي ْد عُ  ت ْظه رُ 

 قرأ الكلمة كاملة :أانطق احلرف الساكن مع ما قبله يف الكلمات اآلتية مث (  4

 ُخْبز أ ْخض ر ن ظ ْرتُ  ت ْصن ع ُيْسِلمُ 
ُعدُ  ْبعُ  ح ِفْظتُ  أ ْعِرفُ  تـ بـْ  ع ر ْفتُ  س 

 
 قم بنطق احلرف الذي قبلها مع احلرف الساكن تذكر دائما حينما جتد سكون فأذا إ

almanahj.com/sa



 - 13 - 

 : اآلتيةقرأ الكلمات ( ا 5

 يـ ْعِرفُ  َي ْف ظُ  يـ ْرُسمُ  د ْرسُ  بـ ْعضُ 
ْعتُ  يـ ْلب سُ  ي ْصُحو  ت ْطُبخُ  ي ْذه بُ  َسِ 
 يـ ْنظُرُ  ِصْدق ش رِْبتُ  َي ْد عُ  ت ْظه رُ 

 : ين األولني على مثال السطر  حلل الكلمات اآلتية حسب املقاطع الصوتيةأ(  6
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ستطيع قراءة كلمات حتتوي على السكون بكل سهولة فأرجو حىت تتقن الطالب املهارة وتت املنزلية مهمة جدا هذه التدريبا
 . ا هيجتهادهالتدريبات واب ال خبط يدهة وأن حتلباالهتمام بكل تدريب ورد و اإلشراف والشرح للطا

 
 
 

  
 
 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 يـ ْعِرفُ  ـ فُ  رِ  ـْعـي   يـ ْعِرفُ 

ْحـ  نـ   َن  ْحتُ   َن  ْحتُ  ـ تُ  ج 
      يـ ْرُسمُ 

      ح ِفْظتُ 
      ُغْرف ة
      ُمْدِهش
      يـ ْلب سُ 
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 (    )      تدريبات فصلية  
      ملوافق      /      /         موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            ا

 اقرأ املقاطع اآلتية :(  1
 قراءهتا ا( ويطلب منه 2يف أوراق خارجية مقاطع للطالب كما يف تدريب منزيل رقم )  املعلمةعرض ت

 
 قرأ الكلمة كاملةأانطق احلرف الساكن مع ما قبله يف الكلمات اآلتية مث ( 2

 
 منزيل 5كلمات حتتوي على السكون  كما يف تدريب   ةلطالبقرأ ااآلتية ) تقرأ الكلمات ( ا 3

 

 
 : على مثال السطرين األولني  حلل الكلمات اآلتية حسب املقاطع الصوتية؟أ(  5

 يف أوراق خارجية ( ا( تعرض هل 6) مثل التدريب رقم ) 
 

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبارات السابقة للطالب

 :   املعلمةمهارة قراءة كلمات حتتوي على السكون            توقيع  ةالطالب تأتقن           

 تقنها .      إذا مل ت  املهارة أو عالمة   ةالطالب تيف املربع إذا أتقن  ✓يتم وضع عالمة 

 

 

 
 كلمات تشتمل على السكون    إمالء

 تدريبات منزلية
 منزيل  5ل يف اجلدول التايل كلمات من التدريب رقم يف املنز  ة( ميلي من يقوم بتدريس الطالب 1
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يف املنزل كلمات أخرى من كتاب القراءة أو من عندهم  يف اجلدول التايل كلمات تشتمل  ة( ميلي من يقوم بتدريس الطالب 2
اليت سيتدرب عليها فيما بعد يف هذه  على السكون ويراعى أال حتتوي على املد أو الالم القمرية والشمسية وغريها من املهارات

 املذكرة 

    
    

 

  (   تقييم فصلي)   
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              توقيع ويل األمر ابلعلم :   

توي على املد أو الالم القمرية والشمسية وغريها من يف اجلدول التايل  كلمات حتتوي على السكون ويراعى أال حت ةلي الطالبيت
 املهارات اليت سيتدرب عليها فيما بعد يف هذه املذكرة 

    
    

 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل :

 توقيع املدرس :مهارة إمالء كلمات حتتوي على السكون             ةالطالب تأتقن           

 إذا مل يتقنها .                        يف املربع إذا أتقن الطالب املهارة أو عالمة    ✓المة يتم وضع ع
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 رابعا :
 املد 

 ةإرشادات أولية لويل األمر للشرح للطالب
 حروف املد ثالثة 

 األلف    الواو  والياء
ركا ابلضمة أو الفتحة أو الكسرة  فال يعترب حرف مد بل ساكنا حىت لومل  تكتب فلو كان متح وحرف املد هذا البد أن يكون

 حرفا عاداي  هذا الشرط األول 
والشرط الثاين أن املد ابأللف البد أن يكون احلرف الذي قبله مفتوحا واملد ابلواو البد أن يكون احلرف الذي قبله مضموما 

 واملد ابلياء البد أن يكون احلرف الذي قبله مكسورا 
 حتقق هذين الشرطني لكي يكون األلف أو الواو أو الياء حرف مد إذا البد من

 واأللف والواو والياء نقول عنها أهنا حرف مد واحلرف الذي قبلها يسمى حرفا ممدودا 
 (  املد ابأللف 1

 تدريبات منزلية
 منزيل  ( 1تدريب ) 

 درب الطالب على قراءة مثل املقاطع التالية:يف البداية ت

 اق   ت   ن   اد   اص  
 اس   اغ   اف   اب   اع  

 لوحده فيبني للطالب أبن ينطقهما كمقطع صويت واحد  (ا  )لوحده و   (ص  ) مثال يقرأ ( اص  ) يف املقطع  الطالباتبعض 

 منزيل  ( 2تدريب ) 
 اقرأ املقاطع التالية

 

 اذ   اح   اش   اب   اث  
 اي   او   ام   ال   اك  
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 منزيل  ( 3) تدريب  
 قرأ ذلك املقطعحرف املد يف الكلمات التالية مث أول احلرف املمدود و ضع دائرة حأ

 

 انط  لْ سُ  داجِ م   يامِ س   راكِ ش   ادع  سُ 
 الق  تُـ رْ بُـ  باتِ ك   ر  افـ  س   راكِ ذ  يُ  انم  ثْ عُ 

 منزيل  ( 4) تدريب 
 اقرأ ما أييت  :     
 

 ال  ق   ب  ت   م  ن   ام  ص   اد  ص  
 ابب  ك   ابر  ش   امص  عِ  عارِ ش   اب  ه  

اِمد  ق ال   أ ْكو اب ِجب ال أ ْصح اب ح 
ال أ ْلو ان اِلق ِاْعِتد   ف اِعل و اِسع خ 

 

بني الفتحة وبني  املد ابأللف يف النطق ويف اإلمالء وهذا خطأ  فرقالطالبات ال ت بعضمن املالحظات املهمة جدا 
 شائع يعاجل بكثرة التدريب والتدريبات التالية حول هذه للتفرقة 

 أوال 
 فرقة بني احلرف املفتوح الذي ليس بعده مد واحلرف املفتوح الذي بعده مد ابأللفللت

 منزيل  ( 5تدريب ) 
 إقرا ما يلي 

ر      ج ف ج اف م        ص ل ص ال        ب ر  اب  ه ب   ه اب         خ ل  خ ال      د ر  د ار         َن    ن 
ي     ار         م ر ع م   ع ام        ف م  ف از        ك ر ك   ل      ع ر ف              م ار         ين     ن  ت ل ت 

ِجح      ص د  ص ام      ع اِرف     ص د ق ص اِدق       د ر س د اِرس    َن  ح ن 
يف  ةفرق الطالبحيث املعىن ولكن املقصود هنا أن تطبعا قد ال تكون بعض الكلمات هنا سليمة من 

  ابأللفالذي بعده مد  املفتوحوبني احلرف  ابأللفالذي ال أييت بعده مد  املفتوحرف النطق بني احل
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 كلمات مماثلة ملا سبق حىت يتأكد من قدرته على التفرقة جيدا  ةوتعطى للطالب
 ( منزيل    6تدريب  )   

 ام  ص   ر ك ز   اد  ص   ك ت ب   قـ ر أ  
 ال  ق   ب  ت   ع  ر  ز   س  ر  غ   م  ن  
 ل  خ  د   م  ز  ح   راكِ ذ  يُ  نام  ثْ عُ  ل  ك  أ  
ا د ن   ع  ل  ط   ر  ظ  ن   ر  افـ  س    ش ذ 

 ( منزيل  7تدريب  )  
 حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية على مثال ماتراه :أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 م  ن   ـ ـ م   ن   م  ن  

 انُ م  ثْ عُ  ـ نُ  ام   ـ ثْ عُ  انُ م  ثْ عُ 

 ن ش ر   ن ش ر   ر   ـش   ـن   ن ش ر  

      امص  عِ 
      أ ْسن ان
      ك ت ب  

      ادع  سُ 
      ض ِحك  
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 تقييم  فصلي

          موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /       

 1تدريب 
 قراءهتا  ا(منزيل ويطلب منه  1طع صوتية كما يف التدريب )  مقا ةتعطى للطالب

 2تدريب 
 حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية :أ

 (  منزيل  7يف ورقة خارجية وهو مثل تدريب  )  
 3تدريب 

 اطلب منهكلمات هبا حروف مفتوحة وال أييت بعدها حرف مد  وكلمات هبا مد ابأللف وي  ةتعطى للطالب
 ( منزيل  7و  5قراءهتا كما يف التدريبني  )  

 

 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل يف أوراق خارجية :

     توقيع املدرسمهارة قراءة كلمات حتتوي على املد باأللف وبدونه          ةالطالب تأتقن           
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 ابأللف كلمات تشتمل على املد    إمالء
 تدريب منزيل

يف اجلدول التايل كلمات مماثلة للتدريب السابق يف القراءة أي كلمات هبا حروف مفتوحة وال أييت بعدها حرف  ةميلى على الطالب
ِرك وهكذا وهكذا ها ويراعى أال حتتوي على الالم القمرية والشمسية وغري  مد  وكلمات هبا مد ابأللف مثل ط ل ع  ط اِلع   تـ ر ك   ت 

 من املهارات اليت سيتدرب عليها فيما بعد يف هذه املذكرة

     
     
     

 
  (   تقييم فصلي)    

       موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /        
وكلمات هبا مد ابأللف مثل يت بعدها حرف مد ف مفتوحة وال أيكلمات هبا حرو دول التايل  يف اجل ةالطالب على املعلمة متلي

 ويراعى أال حتتوي على الالم القمرية والشمسية وغريها من املهارات اليت سيتدرب عليها فيما بعد يف هذه املذكرة  وهكذا

    
    

 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل :

  توقيع املدرس : توي على املد باأللف وبدونه           مهارة إمالء كلمات حت ةالطالب تأتقن           
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 املد ابلواو (  2

 تدريبات منزلية
 منزيل  ( 1تدريب ) 

 :قراءة

 ُحو ُجو ثُو ُتو بُو
 ُخو ُزو ُرو ُذو ُدو

 نطقهما كمقطع صويت واحد ة أبن تلوحده فيبني للطالب  (  و  و )لوحده ( ُب  ) مثال يقرأ  ( بُو )يف املقطع   الطالباتبعض 

 منزيل  ( 2تدريب ) 
 قرأ ذلك املقطعحرف املد يف الكلمات التالية مث أضع دائرة حول احلرف املمدود و 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

 منزيل  ( 3)تدريب 
 اقرأ ما أييت  :     
 

 ُشُهور ه ُفوف ورُ كُ ش   وركُ شْ م   ُجُحور

 ورُ هُ زُ  م ْسُرور ورنُُ  ورُ زُ يـ   ورقُ صُ 

 نُور ومثُ  أ ْرُجو وملُ عُ  ُصور ة

 ورُ حُ  ولفُ  ورسُ  نـُُقودُ  ُوُجوه
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 تدريبات
 ابلواوالذي بعده مد  ضموماملالذي ليس بعده مد واحلرف  املضمومللتفرقة بني احلرف 

 منزيل  ( 4تدريب ) 
 إقرا ما يلي 

 ُدر   ُدور            بُر  ص ُبور         ُقم    يـ ُقوم              يـ ُزر   يـ ُزور            ُحر   ُجُحور
 م    يـ ُلومُفل   ُفول           ُسر   ُسور         ُقل   يُقول              ُصم   ُصوم           يـ لُ 

 ي ُسد   ي ُسود        ُتب  يـ ُتوب        ُمل   ُمول             ُكف    ُكوف          ُخخ   ُخوخ
يف  ةفرق الطالبحيث املعىن ولكن املقصود هنا أن تطبعا قد ال تكون بعض الكلمات هنا سليمة من 

 رف املضموم الذي بعده مد ابلواو النطق بني احلرف املضموم الذي ال أييت بعده مد ابلواو وبني احل
 على التفرقة جيدا اتأكد من قدرهتة كلمات مماثلة ملا سبق حىت نوتعطى للطالب

 ( منزيل    5تدريب  )   
 طُُرق وطبُ رْ م   ولسُ غْ م   ومُ عُ يـ   م  ظُ ع  
 نُور ولصُ فُ  ُمُدن ُسف ر ورقُ صُ 

 ق  زِ رُ  يـ ُلوم م  رُ ك   ُمْطُبوخ يـ ق عُ 
 ق  بِ سُ  ُحُروف ُلوسفُـ  م ْسُرور فُ صِ ي  
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 ( منزيل  6تدريب  )  
 حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية على مثال ماتراه :أ

 
 
 
 

 حتليلها حتليال صوتيا  اكلمات يف ورقة خارجية ويطلب منه  ةوابالمكان زايدة مثل هذا التدريب حبيث تعطى للطالب
 تقييم  فصلي

      /      /               موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 ُسف رُ  ـ رُ  ف   سُ  ُسف رُ 

 وفُ طُ ي   ـ فُ  ُطو ي   وفُ طُ ي  

 ولُ سُ غْ م   ـ لُ  ُسو م ْغـ ولُ سُ غْ م  

      ل  هُ س  
      ودُ جي ُ 
      ورُ هُ زُ 

      ورُ حُ 
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 1تدريب 
 قراءهتا  ا(منزيل ويطلب منه  1مقاطع صوتية كما يف التدريب )   ةتعطى للطالب

 2تدريب 
 حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية :أ

 (  منزيل6يف ورقة خارجية وهو مثل تدريب  )  
 3تدريب 

 اهبا حروف مضمومة وال أييت بعدها حرف مد  وكلمات هبا مد ابلواو ويطلب منهكلمات   ةتعطى للطالب
 ( منزيل  5و  4قراءهتا كما يف التدريبني  )  

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبارات السابقة للطالب

 توقيع املدرس      ى املد بالواو وبدونه    مهارة قراءة كلمات حتتوي عل ةالطالب تأتقن           

 

  ابلواوكلمات تشتمل على املد    إمالء
 تدريب منزيل 

     
     
     

  
 

  (   تقييم فصلي)    
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /             

    
    

 

 

almanahj.com/sa



 - 25 - 

 

 

 (  املد ابلياء 3
 تدريبات منزلية

 منزيل  ( 1تدريب ) 
 يف البداية قراءة مثل املقاطع التالية:

 ِحيـ ِجيـ ثِيـ تِيـ بِيـ
خيـ ِديـ ِذيـ رِيـ زِيـ َِ 

 لوحده فيبني للطالب أبن ينطقهما كمقطع صويت واحد ( ي   )لوحده   و (  بِـ )  مثال يقرأ   ِبيـيف املقطع    الطالباتبعض 
  

 
 منزيل  ( 2تدريب )  

 رف املمدود وحرف املد يف الكلمات التالية مث إقرأ ذلك املقطعضع دائرة حول احلأ    
 

يع يلُ ـمِ تـ  يطُ ـخِ ت   يوِ كْ ت    ر ِحيِقي مجِ 
 منزيل  ( 3)تدريب 

 اقرأ ما أييت  :     
 

 و ط ِن  ُأرِيدُ  ت ِعيش تـ ْرتِيب أ يب 
يع تـ ْقِليم يق أ ْعِطِن  مجِ   م رِيض هنِ 

 يددِ ج   يدعِ ب   يبرِ ق   يدُ صِ ي   ـرُي سِ ي  
يع ر ِصيف ق ِصري ة س رِير  ر ِحيِقي مجِ 
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 تدريبات
 ابلياءالذي بعده مد  املكسورالذي ليس بعده مد واحلرف  املكسورللتفرقة بني احلرف 

 منزيل  ( 4تدريب ) 
 ما يلي  اقرأ

ج     بـ ِهيج               ِمل    ِميل           ِعد   ِعيد          ِصل    ِصيل    ِبع    بِيع                       هبِ 
 ز ِميل            ِسد        ِسيد              ز ِمل

 4تبع تدريب 
درك وعليك قرأهتا قراءة سليمة حىت تمرة أخرى بعد حذف املد ابلياء  كتبتهنا كلمات هبا مد ابلياء مث  

 الفرق بينهما يف النطق
 ش ِعر ش ِعري  ز ِمل ز ِميل
يع  س ِرر س رِير ع مجِ   مجِ 
 يُِرد يُرِيد  ق ِصر ة ق ِصري ة

 
 ( منزيل    5تدريب  )   

احلرف املكسور الذي ليس بعده مد ابلياء وبني احلرف املكسور  املقارنة بنيتدريب اهلدف منه أيضا أن 
 الذي بعده مد ابلياء ،:

 مي ِْشي ِعن ب نِع م م ِسري ع ِظيم
ع   ض ِحك    يـ ْعِرفُ  يُِنريُ  يدرِ ف   َسِ 
يل  يلـمِ ج   ص ِحب   ِمْرف ق ط  ن شِ  مجِ 
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 ( منزيل  6تدريب  )   

 ثال :املحلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية على أ
 
 
 
 
 

 

 مكان زايدة مثل هذا التدريب حبيث تعطى للطالب كلمات يف ورقة خارجية ويطلب منه حتليلها حتليال صوتيا وابإل
 تقييم  فصلي

 وافق      /      /            ة يف الفصل هو يوم :            املموعد تقييم هذه املهار 

  
 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل يف أوراق خارجية :

   توقيع املدرس :    مهارة قراءة كلمات حتتوي على املد بالياء وبدونه       ةالطالب تأتقن           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

ْعـ تـ ْعِليمُ   تـ ْعِليمُ  ـ مُ  ِليـ تـ 
يلُ ـمِ ج   ـ   يلُ ـمِ ج   ـ لُ  ِميـ ج 

 ف رِح   ـ ح   رِ  ـف   ف رِح  

      أ يب 
      تـ ْقِليمُ 
      أ ِخري ة
      ت ِعيشُ 
      أ ْعِطِن 
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  ابلياءمات تشتمل على املد كل   إمالء
  منزيل   (تقييم )    

     
     

  (   تقييم فصلي)    
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              

ويراعى أال حتتوي على  ابلياءد وكلمات هبا مف مكسورة وال أييت بعدها حرف مد كلمات هبا حرو دول التايل  يف اجل ةالطالب متلى
 الالم القمرية والشمسية وغريها من املهارات اليت سيتدرب عليها فيما بعد يف هذه املذكرة 

    
    

 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل :

 : ةوقيع املدرستمهارة إمالء كلمات حتتوي على املد بالياء وبدونه           ةالطالب تأتقن           
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 خامسا :  
 قراءة كلمات تشتمل على

 الالم القمرية أوالشمسية
 الالم القمرية - 1

 الالم القمرية : تدخل على أول االسم وهي ُتْكت ُب وتـُْقر أُ والالم القمرية دائما ساكنة 
 لالم القمرية بوجود احلرف الذي بعدها فإذا كان من حروف الالم القمرية ونعرف ا

أربعة عشر حرفا جمموعة يف هذه اجلملة : احفظها كي يسهل عليك  14قلنا عن الالم القمرية أبهنا قمرية وحروف الالم القمرية 
 معرفتها وهي :

 
 
 

 تدريبات منزلية
  (1  ) 

 مث انطق ذلك املقطع : م القمرية بعدها أي ) ال (أحط بدائرة  على مهزة الوصل والال 
ل ة اْلم ْسِجد اْلع س لُ  اجلْ ِمْيعُ   اْلُقُلوبُ  اْلِقبـْ

 عند قراءة كلمة حتتوي على ال القمرية  ننطق الالم ومهزة الوصل قبلها كمقطع صويت واحد
 :لمة كاملة مث اقرأ الك يف الكلمات اآلتيةمهزة الوصل والالم القمرية بعدها انطق (  2

 اهْلُْدُهد اْلِمْنش ف ة اْلُقم اش اْلم ْطب خ احلِْص ان

 احْلُْفر ة اْلُمد رِ س اْلبـ ْيت الِقطَّة اْليـ ْوم

تها تعلمها اليوم مع تطبيق املهارات السابقة اليت درسة اليت تللكلمات املهارة احلالي ايف قراءهت ةطبق الطالبمالحظة هامة : طبعا ت
 قرأ احلرف الساكن أيضا مع ماقبله وحرف املد مع احلرف املمدود .ذلك أبن توتدرب عليها و 

 : اآلتيةقرأ الكلمات ( ا 3
 اجلِْْسم اْلُمْسِلمُ  اْلو اِلد اْلق ل م اْْل رْي 
 اْلِوس ام اهلِْاللُ  اْلو ْرد اْلُبْست ان اْلع ْدل
 اْلُوُرود اْلُعْمرُ  اْلِعيدُ  األْصف ر ْاألمح ر

 
 
 

 أبغِ حجَّك وخ ف ع قيمه                   

almanahj.com/sa



 - 30 - 

 : على مثال ماتراه  الكلمات اآلتية حسب املقاطع الصوتية حللأ(  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذه التدريبات املنزلية مهمة جدا حىت يتقن الطالب املهارة ويستطيع قراءة كلمات حتتوي على الالم القمرية  بكل سهولة فأرجو 
  ا هيوابجتهاده ال خبط يدهة وأن حتاالهتمام بكل تدريب ورد و اإلشراف والشرح للطالب

 الالم الشمسية  - اثنيا
الالم الشمسية : وهي تدخل على أول االسم وهي ُتْكت ُب وال تـُْقر أُ واحلرف الذي بعد الالم الشمسية دائما يكون مشددا 

وحروف الالم الشمسية نعرفها إذا عرفنا حروف الالم القمرية فاحلرف إذا مل يكن من حروف الالم القمرية فهو من حروف الالم 
 الشمسية .

 ريبات منزليةتد
 منزيل  ( 1تدريب ) 

 على قراءة مثل املقاطع التالية: ةدرب الطالبيف البداية ت

 السُّـ السَّـ الر ِ  الرُّ  الرَّ 
 الط ِ  الطَّ  التُـّ  التـ ِ  التَّـ

يتقن  فما سبق ينطق كمقطع صويت واحد مهزة الوصل والالم الشمسية اليت ال تنطق واحلرف املشدد بعدها ويدرب جيدا حىت
 الفرق اهلام هنا أبن الالم القمرية تنطق بينما الشمسية ال تنطق وإن كانت مكتوبة  اقراءة هذه املقاطع ويوضح هل

 
 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 اْلُمْسِلمُ  مُ  لِ  ُمـْسـ الْـ اْلُمْسِلمُ 

 اْلِكت ابُ  بُ  ت   كِـ  الْـ  اْلِكت ابُ 

 اْلُفطُورُ  رُ  طُو فُـ الْ  اْلُفطُورُ 

      اْلف ْصلُ 

      داْلو الِ 

      اْلِعيدُ 
      الرُبْتـُق ال
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 منزيل  ( 2تدريب ) 
على يف الكلمات التالية ضع دائرة حول مهزة الوصل والالم الشمسية واحلرف املشدد بعدها مث انطق ذلك أ    

 مثال الكلمة األوىل :
 

 الرَّْسم الزُّج اج الثُّومُ  الثِ م ارُ  لسَّم كُ ا

 السَّيف النَّْحل ة الصِ غ ارُ  الصُُّعود الرِ س الة
 منزيل  ( 3)تدريب 

 اقرأ ما أييت  :     
 النَّْحل الشَّج ر الصَّرْبُ  الصَّْعب النُّور
 الطَّرِيق الرَِّصيف السَّم كُ  النُّور النِ ع مُ 

ين الشَّف ق ةُ  ْنياا الدِ   الطَّري اللَّْيل لدُّ
ْلمُ  السُّوق الدُّبُّ   الرَّمْح ة النَّاس السِ 
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 : املقاطع الصوتية على املثال  حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملقطع سكون وحنن َيلل مهزة الوصل والالم الشمسية واحلرف املشدد بعدها كمقطع صويت واحد وإذا جاء بعد هذا ا :لتحليلا
على ذلك  ةدرب الطالبرف أو مقطع وكذلك ابلنسبة للمد فتعرفنا من قبل أن احلرف الساكن ينطق مع ما قبله سواء كان ح

 السرعة يف القراءة  ةبطريقة املقاطع الصوتية قد مت ذكر فوائدها من قبل ومنها إكساب الطالب ةجيدا وقراءة الطالب
 
 

                                      
 تقييم  فصلي 

 :            موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /     

 1تدريب  
 قراءهتا  ا( ويطلب منه  الر ِ  -  الرُّ  -الرَّ مقاطع صوتية مثل مايلي)  ةتعطى للطالب

 2تدريب 
 املقاطع الصوتية : حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسبأ

 حتليلها  اكلمات حتتوي على الالم القمرية وأخرى على الالم الشمسية ويطلب منه  ةتعطى للطالب

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

ـ الشَّج رُ  ـ الشَّ  الشَّج رُ  ـ رُ  ج 

 النِ ْفطُ  ـ ـ طُ  الن ِـْفـ نِ ْفطُ ال

ي الدِ ين  الدِ ين ـــ ـ ن ـالدِ 
      الشِ ر اع
      الشُّروق
      الرِ ايض
      الزُّج اج
      الرَّمْح ة
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 تدريب
 قراءهتا اكلمات حتتوي على الالم القمرية ويطلب منه  ةتعطى للطالب

 
 تدريب 

 قراءهتا اكلمات حتتوي على الالم الشمسية ويطلب منه  ةتعطى للطالب
 يف أوراق خارجية ( ا( تعرض هل 4يب رقم ) ) مثل التدر  

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبارات السابقة للطالب

   املعلمةمهارة قراءة كلمات حتتوي على الالم القمرية            توقيع  ةالطالب تأتقن 

  
  الالم القمرية وأخرى على الالم الشمسيةكلمات تشتمل على    إمالء

 ريبات منزليةتد
 منزيل  5( ميلي من يقوم بتدريس الطالب يف املنزل يف اجلدول التايل كلمات من التدريب رقم  1

    
    
    

  

 تقييم فصلي
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              

 الالم القمرية وأخرى على الالم الشمسيةعلى  التايل  كلمات حتتوييف اجلدول  ةالطالبعلى  املعلمةلي مت(  2

    
    

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبار السابق للطالب

   املعلمةالطالب مهارة إمالء كلمات حتتوي على الالم القمرية            توقيع  تأتقن

   املعلمةعلى الالم الشمسية            توقيع الطالب مهارة إمالء كلمات حتتوي  تأتقن
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 التنوينسادسا :  

 قراءة كلمات حتتوي على التنوين

 ةلولي األمر لشرحها للطالب يةتوضيحمعلومات 

 التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر االسم 

: تنوين الضم ، وتنوين الكسر، وتنوين الفتح . والتنوين ثالثة أنواع  

تانَعلىَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةََنوينَالضمَوهوَضمت  
 فقط وتكتب ضمتان  النون تقرأفعندما يأتي اسم منون بالضم مثال فإننا ننطق الحرف األخير بالضمة + نون وهذه 

  نقرأ هنا حرف الباء بالضمة ثم ننطق نونا بعده(   ٌ  مثل  )   ب
 فقط وتكتب فتحتان  النون تقرأتحة  + نون وهذه وعندما يأتي اسم منون بالفتح مثال فإننا ننطق الحرف األخير بالف

 نقرأ هنا حرف الباء بالفتحة  ثم ننطق نونا بعده وهكذا (   مثل  )   بًا

 تنوينَالفتحَوهوَفتحتانَعلىَاحلرفَاألخريَمنَالكلمة
َكسراتنَعلىَاحلرفَاألخريَمنَالكلمة  تنوينَالكسرَوهو

َكتابَ مالحظةَ:َابلنسبةَلتنوينَالضمَنكتفيَبوضعَضم َ(َََ تانَفوقَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةَمثلَ)َ
َكتاٍبَ( َكسراتنََفوقَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةََ) َوكذلكََابلنسبةَلتنوينَالكسرَنكتفيَبوضع

أماَابلنسبةَلتنوينَالفتحَفالَيكفيَفقطَأنَنضعَفتحتانَعلىَاحلرفَاألخريَمنَالكلمةَبلَالبدَمنَوضعَ
َألفَزائدةَبعدَاحلرفَاألخريَمث َكتاابا َل

َكانَاحلرفَاألخريَاتءَمربوطةَ)َ ةَ،َةَ(َأوَألفَمقصورةَ وهذهَاأللفَيفَتنوينَالفتحََتوضعَدائماَإالَإذا
َ(َأوَمهزةَقبلهاَألفَمثلَ)َماءاَ(َ. َمثلَ)َِمَن اَ،َض ح ىا

 تدريبات منزلية
  (  منزيل 1تدريب ) 

 على قراءة مثل املقاطع التالية: ةدرب الطالبيف البداية ت

  ُُُلُُُ  ُُُتُُُُُُ ُُُُُُُُُ ُُُ ك  ُُُصُُُ  ُُُرُُُُُُُُُ

 ٍل ٍت ٍك ٍص ر  

 ًشا ًتا اًك ًصا ار  
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 (  منزيل 2تدريب ) 
 قرأ  ذلك املقطع مث اقرأ تلك الكلمة :ف املنون يف الكلمات التالية مث أضع دائرة حول احلر أ    

 

 َدَجاَجًة اًرَجَش ٍبَلْعَث اٍجَجَد  ُُُبَُُُأ  ُُُدُُُاِلَخ

  ُُُْسِلمُُُمُُُ كُُُُْيِد ٍرـْمَت ٍةَرَجَش ااًنَتْسُف اًمَلَق

 اقرأ ما أييت  :       (  منزيل 3تدريب )       

  ُُُدُُُاِرَب  ُُُوُُُْلحُُُ  ُُُرُُُاِمَع  ُُُنُُُْبِا  ُُُبَُُُأ

 م رِيض   ٍةاَعَس ة  ر  ج  ش    ُ ةُ ر  ج  ش    ُ ةُ اع  س  
 اب  ل  عْ ثـ   ااج  ج  د   ل  صْ ف    اج  ج  د   ٍكْيِد

 ُكر ة   ات  يْـ بـ   اك  يْ دِ  ة  صَّ قِ  ار  ج  ش  
                                              

 منزيل  ( 3تدريب ) 
 ثال املعلى  نون الكلمات اليت يف العمود األول مرة بتنوين الضم ومرة بتنوين الكسر ومرة بتنوين الفتحأ

 ق م ر ا ق م ر    َُُُقَمرُُُ َقَمر

 ف ِطري ة   ف ِطري ة    ُ ف ِطري ةُ   ف ِطري ة

    ج ار

    ِقْطع ة

    ِمْعط ف

    ِكْسر ة

    سـماء
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 ثال:املحلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية على  أ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تقييم  فصلي
 /                   /موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      

 دريبات مماثلة للتدريبات املنزلية السابقة يف أوراق خارجية ت ةتعطى للطالب
 ويركز على قراءة الكلمات ألن هذا هو اهلدف األساسي من مجيع التدريبات

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبارات السابقة للطالب

 : املعلمةيع توقمهارة قراءة كلمات حتتوي على التنوين            ةالطالب تأتقن  

 

 

 

  
 
 

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

ـ َشـ  ُُُرَُُُجَش  ُُُ ُُُرج  ش   ـ ُُُ ُُُر ج 

 وع  بُ سْ أُ  ـ ع   بُو ُأْسـ وع  بُ سْ أُ 
 ْسِلًمامُُُ ـ م ا ـلِ  ُمـْسـ ْسِلًمامُُُ

 ِمْسط ر ة   ة   ر   ط   ِمْسـ ِمْسط ر ة  
       ُُُدُُُاِرَب

      يٍفِظَن

      اًحَلَب
      قـ ْري ة  
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 كلمات تشتمل على التنوين   إمالء
 تشتمل على التنوين أبنواعه الثالثةيف اجلدول التايل كلمات مماثلة للتدريب السابق يف القراءة أي كلمات  ةميلى على الطالب

ملذكرة وهي كلمات حتتوي على إىل اآلن يف هذه ا ةتدرب عليها الطالبأال حتتوي على املهارة اليت مل ت ويراعى يف هذه الكلمات
 الشدة 

 متلى على الطالب
 كلمات بتنوين الضم3

 متلى على الطالب
كلمات بتنوين 3

 الكسر

 متلى على الطالب
 كلمات بتنوين الفتح3

 متلى على الطالب
كلمات بتنوين الفتح تنتهي ابلتاء املربوطة أو 

 األلف املقصورة أو اهلمزة اليت قبلها ألف 
     
     
     

  (   تقييم فصلي)    
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              

 دول التايل كلمات تشتمل على التنوين أبنواعه الثالثةيف اجل ةالطالب متلى
إىل اآلن يف هذه املذكرة وهي كلمات حتتوي على تدرب عليها الطالب ه الكلمات أال حتتوي على املهارات اليت مل تويراعى يف هذ

 الشدة 

    
    

 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل يف أوراق خارجية :

 : املعلمةتوقيع مهارة إمالء كلمات حتتوي على التنوين               ةالطالب تأتقن 
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 الشدة:  سابعا
 الشدةقراءة كلمات تشتمل على

 ابلكسرة )   ِ  (ا ابلضمة )  ُّ  ( أو مشددا ابلفتحة )   َّ  ( أو مشددشدد يف الكلمة إما أن يكون مشددا احلرف امل
مثل غسَّل أصلها  ،احلرف الذي عليه شدة عبارة عن حرفني األول دائما عليه سكون والثاين هي احلركة املوجودة على الشدة  و 

 قُّ  أصلها يدْققُ غ ْسس ل  نظِ ف أصلها نْظِظف  يد
 وعند قراءة كلمة أحد حروفها عليه شدة فإنه ال بد أن يقرأ مع ما قبله كمقطع صويت واحد

  (ق  لَّ س  ت   ( مث تقرأ كاملة  ) ق  ـ لَّ س  ـ ت   ( تتهجى  ) ق  لَّ س  ت   مثل ) 
  (م  لَّ س   ( مث تقرأ كاملة  ) م  ـ لَّ س   ( تتهجى  )م  لَّ س   _ ) 

  (سُ ر ِ د  تُ  ( مث تقرأ كاملة )سُ  ر ِ د  ـ تُ )  ( تتهجىسُ ر ِ د  تُ )  -
 )    تدريبات    (   

 تدريبات منزلية
  (1  ) 

 إقرأ املقاطع الصوتية التالية كمقطع صويت واحد 

 ع طَّ     ع طِ      ع طُّ            ُكلَّـ   ُكلُّـ   ُكلِ ـ      
ـ    م شُّـ       ِسدِ         ِسدُّ       ِسدَّ                          م شَّـ   م شِ 

  (2  ) 
 : ط بدائرة  على احلرف املشدد واحلرف الذي قبلها كما يف املثال مث اقرأ ذلك املقطعيأح 

ْـت مُّ  سُ ر ِ د  تُ  مُ ـل ِ ع  يُـ  ط  ـطَّ خ   م  ـب سَّ تـ  ـن ا هت   ع مُّ

 
 

 قبله كمقطع صويت واحد تذكر : عند قراءة كلمة حتتوي على حرف مشدد ننطق احلرف املشدد مع ماأ
 :مث اقرأ الكلمة كاملة  يف الكلمات اآلتيةاحلرف املشدد مع احلرف الذي قبلها كمقطع صويت واحد انطق (  2

 ان  يـُّ بِ ن   انِ بُّ ر   ف  شَّ ن   م  لَّ س   دمَّ ـح  مُ 
 جُ وْ رُّ فـ   يـ ت ح رَّكُ  مُ ل ِ س  يُ  مُ ل ِ ك  يُ  مل ِ ع  تـ  مُ 

ق املهارات السابقة اليت درسها تعلمها اليوم مع تطبيا للكلمات املهارة احلالية اليت تقراءهت يف ةطبق الطالبمالحظة هامة : طبعا ت
 قرأ احلرف املشدد أيضا مع ما قبله وحرف املد مع احلرف املمدود والالم القمرية والشمسيةوتدرب عليها وذلك أبن ت
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 : اآلتيةقرأ الكلمات ( ا 3

 اْلُمك رَّم ةُ  قُ يـ ت س لَّ  انمَّ رُ  تط  شَّ م   ارَن َّ 

 ـيب ِ ر  مُ  سر ِ د  مُ  يم ِ ع   يد ِ ج   رْ ك ِ ف  
ْت مُّ  أُمُّن ا ي ُكفُّ  ي ِدلُّ  ُأِحبُّ   هت 

 
 :ثالاملعلى  حلل الكلمات اآلتية حسب املقاطع الصوتيةأ(  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ءة كلمات حتتوي على الشدة  بكل سهولة فأرجو ستطيع قراة املهارة وتتقن الطالبلتدريبات املنزلية مهمة جدا حىت تهذه ا
 االهتمام بكل تدريب ورد 

  
 

 تقييم  فصلي 
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              

 1تدريب  
 ا ( ويطلب منه قراءهتم شُّـ ع طَّ     ُكلِ ـ  مقاطع صوتية مثل مايلي) ةتعطى للطالب

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 أُمُّن ا ـ ـ ـ ن   ـأُمُّ  أُمُّن ا

سُ ب ِ ل  تُـ   سُ ب ِ ل  تُـ  ـ ـ سُ  ل ب ِـ تُـ 

دمَّ ـح  مُ   دمَّ ـح  مُ  ـ ـ دُ  مح َـّ ُمـ 

احُ فَّ تُـ  افَّ تُـ   احُ فَّ تُـ  ـ ـ ـ حُ    

       ارمَّ ع  

       تـ ت ك لَّمُ 

       حُ ر ِ س  تُ 

       ج دُّن
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 2تدريب 
 حلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية :أ

 حتليلها  اكلمات حتتوي على حروف مشددة ويطلب منه  ةتعطى للطالب
 
 3تدريب 

 قراءهتا اويطلب منهحروف مشددة كلمات حتتوي على   ةتعطى للطالب
 يف أوراق خارجية ( ا( تعرض هل 3) مثل التدريب املنزيل رقم ) 

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبارات السابقة للطالب

   املعلمةتوقيع          حروف مشددةمهارة قراءة كلمات حتتوي على  ةالطالب تأتقن 

 
 

 حروف مشددةكلمات تشتمل على   إمالء                                        

 تدريبات منزلية
1  

    
    

 
 ليتقييم فص

 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              

 حروف مشددةعلى  كلمات حتتوي 2

    
    

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبار السابق للطالب

 ةاملعلموقيع ت         حروف مشددةمهارة إمالء كلمات حتتوي على  ةالطالب تأتقن 
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 قراءة عدة مقاطع صوتية متتالية                                      
 السبب يف ذلك من بداية املذكرة  لمة بطريقة املقاطع الصوتية وبينتطبعا املعتمد يف هذه املذكرة قراءة الك

 تهجي الكلمة حيث أهنا الطريقة األفضل واألسرع ل
 أن احلرف الساكن يقرأ مع ماقبله كمقطع صويت واحد واملد مع املمدود ومهزة الوصل والالم القمرية بعدها فذكرن

 ومهزة الوصل واحلرف املشدد بعد الالم الشمسية ، والتنوين يعترب مقطع صويت واحد 
احنن بصدده وشرحه هنا وإن كنا قد طعا صوتيا واحدا وهو موقد أييت مقطعان صوتيان متتاليان أو أكثر فعند ذلك تعترب كلها مق

اعتربن ذلك فيما سبق عند التدريب على التحليل فجاءت يف بعض الكلمات مقاطع صوتية متتالية وقد تعرف عليها الطالب 
 وتدربوا عليها ولكن نسوقها هنا وَنعلها بشكل منفصل للرتكيز على هذه املهارة وصقلها 

 )  شرح مبسط  (
ينُ  الكلمة مثل )  الدِ  ( مث جاء بعده مد ابلياء( جاء هنا مقطعان صوتيان متتاليان املقطع ) الدِ 

يـ / ُن  (   التـُّفَّاح (وهكذا حىت لو كانت ثالثة مثل كلمة ) فيقرأ املقطعني كمقطع صويت واحد ) الدِ 
 وقد تكون الكلمة كلها مقطع صويت واحد مثل ) ج دِ ي (

 
 تدريب منزيل 

 بتهجئة الكلمات التالية حسب املقاطع الصوتية مث أذكر عدد املقاطع الصوتية املتتالية هبا أقوم
 
 
 
 
 
 
 

 تدريب منزيل : 
 ضع دائرة حول املقاطع الصوتية املتتالية مث اقرأ تلك الكلمة :أبتهجئة الكلمات التالية مث  أقوم

 
 
 
 

 عدد املقاطع الكلمة 
 عدد املقاطع الكلمة  هبااملتتالية  الصوتية 

 هبا املتتالية الصوتية 

  الرَّسَّامُ   الرَّمْح ةُ 
  ع مِ ي  َن َّارُ 

ُتهُ   التَّاِجرُ  ثـْ   ح دَّ

ـدَّاد                   ر ة    الطَـّيَّا َِ            التَّْمرُ  ح                                   ِللـصَّــال ِة       الـظُـّْهـُر
ُع                                                  الُفخَّارُ                     اللَّْو ُن       َِ  قـ رِ بْ  اْلع طَّارُ  الـشَّـاِر
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 تدريب منزيل :
 ثال:املحلل الكلمات اليت يف اجلدول التايل حسب املقاطع الصوتية على أ

  
 
 

 
 

 
 : تدريب منزيل      

اقرأ 

 الكلمات التالية  :
 
 
 

 
 تقييم  فصلي 

 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /              
 تدريبات مماثلة للتدريبات املنزلية السابقة يف أوراق خارجية  ةالبتعطى للط

 ويركز على قراءة الكلمات ألن هذا هو اهلدف األساسي من مجيع التدريبات
 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبارات السابقة للطالب

 : املعلمةتوقيع       متتالية   مهارة قراءة كلمات حتتوي على عدة مقاطع صوتية ةالطالب تأتقن  

 قراءة الكلمة حتليل الكلمة حسب املقاطع الصوتية الكلمة

 النِ ْفطُ  ـ ـ طُ  الن ِـْفـ نِ ْفطُ ال

ي ي نُ الدِ  َُ ن ـالدِ   ُ  الدِ ين ـــ ـ 
      الرَّمْح ة
      َن َّارُ 
                      ر ة    الطَـّيَّا

      التِ ْلف ازُ 
      ع لَّْمُتهُ 
      الرُّمَّانُ 
      ع دَّتْ 
      اِبلر ِبْـحِ 

ةُ  الصَّافَّاتُ  الطُّالَّبُ   اط  طَّ خ   الزَّْهر اءُ  السَّيِ د 
 تْ قَّ نـ   اِبلصِ ْدقِ  السُّوقُ  اِبلر ِبْـحِ  ش جَّْعُتهُ 
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 عدة مقاطع صوتيةعلى  كلمات حتتوي 

 تدريبات منزلية
 

    
    

 
 
 

 تقييم فصلي
 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      

 عدة مقاطع صوتيةعلى  كلمات حتتوي

    
    

 

 

 يف الفصل يف أوراق خارجية : ةبعد إجراء االختبار السابق للطالب

   املعلمةتوقيع          عدة مقاطع صوتيةمهارة إمالء كلمات حتتوي على  ةالطالب تأتقن 
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 كلمات تشتمل على عدة مقاطع صوتية متتالية    إمالء
 
 
 

 ) تدريب منزيل (
 راءة يف اجلدول التايل كلمات مماثلة للتدريب السابق يف الق ةميلى على الطالب

     
     

 
  (   تقييم فصلي)    

 موعد تقييم هذه املهارة يف الفصل هو يوم :            املوافق      /      /       
 

 عدة مقاطع صوتية متتاليةحتتوي على  كلمات  

    
    

 بعد إجراء االختبارات السابقة للطالب يف الفصل :

 ء كلمات حتتوي على عدة مقاطع صوتية متتاليةمهارة إمال ةالطالب تأتقن           

 : املعلمةتوقيع                                            ة       املهار ةالطالب تأتقن

 

 

 

 بقي مهارة التاء املربوطةواملفتوحة واهلاء 

 ولكن لو جتاوزت الطالبة املهارات السابقة تنتقل إليها
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 ها يف هذه املذكرةتإمالء كلمات منوعة حتتوي على املهارات السابقة اليت درس                       

 ستطيع كتابة أي كلمةة يوميا على إمالء كلمات حتى تتمكن متكنا جيدا من اإلمالء وتاملفروض تدريب الطالب

 يوميا لكل جدول اإلمالءوقد وضعت عدة جداول هنا حبيث يكون 

(   1   ) 

 

 

 

 
   (2   ) 

 

 

 

 

   (3   ) 

 

 

 

 

   (4   ) 
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   (5   ) 

 

 

 

 

   (6   ) 

 

 

 

 

   (7   ) 

 

 

 

 

 اإتقاهنخارجية حىت يتم التأكد التام من  راقأو على املزيد من اإلمالء يف  ةتدريب الطالب وابإلمكان
 ها يف هذه املذكرةتلكتابة أي كلمة متلى عليه من مثل اليت درس
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 كتابة نصوص إمالئية
 يوميا مجل أو عبارات  اأبن ميلى عليه  ةينصح إذا وجد هناك ضعف لدى الطالب

 من سطر إىل سطر ونصف 
 اإلخفاق لدى الطالب ويستعان ابجلدول التايل لبيان

 ما ميلى عليك اكتيب
 

 

 
 حتتوي على : ةفيها الطالب تأخطأ اليتالكلمات 

 الالم القمرية السكون
 أو الشمسية

عدم التفرقة بني 
 املد واحلركة

 تنوين الضم 
 أو الكسر

التاء املربوطة  الشدة تنوين الفتح
 واملفتوحة واهلاء
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 لعمود مبا يتناسب وأخطاء الطالبيف ا يوضع عالمة صح

 : ليس شرطا أن حتتوي العبارة اليت متلى على الطالب على مجيع املهارات فتملى على الطالب  مالحظة
على كلمات حتتوي على  ةمث يف حالة اكتشاف مثال أخطاء يف إمالء الطالبأي عبارة من كتاب القراءة 
بة الكلمات اليت حتتوي على هذه املهارة وميكن الرجوع تشرح له كيفية كتاالالم القمرية أو الشمسية 

 ومتلى عيه كلمات عديدة حتتوي على تلك املهارة  إىل املذكرة يف املكان اليت شرحت فيه 
عبارات  ةالطالب على  لىالطالب عبارات جديدة وهكذا حىت متيتابع وميلى  اجيد إتقاهنامث يف حالة 

اإلمالء إتقان تما بفضل هللا  تأتقن ةعندها حنكم على أن الطالب معدومة أوقليلة  أخطاءعديدة وَند 
 تعاىل .

 
 
 
 

 يلي يف الصفحة التالية لتدريب الطالب على اإلمالء يوميا وابإلمكان نسخ ما
 ما ميلى عليك اكتىب

 

 

 
 حتتوي على : ةفيها الطالب تالكلمات اليت أخطأ

 الالم القمرية السكون
 أو الشمسية

قة بني عدم التفر 
 املد واحلركة

 تنوين الضم 
 أو الكسر

التاء املربوطة  الشدة تنوين الفتح
 واملفتوحة واهلاء
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 ما ميلى عليك اكتيب

 

 

 
 حتتوي على : ةفيها الطالب تالكلمات اليت أخطأ

 الالم القمرية السكون
 أو الشمسية

عدم التفرقة بني 
 املد واحلركة

 تنوين الضم 
 أو الكسر

التاء املربوطة  الشدة وين الفتحتن
 واملفتوحة واهلاء

       
 

 حبمد هللا تعاىل  املذكرة متت 
 

almanahj.com/sa وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيلتوفيق ابللجميع  مع دعوايت


