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مائة قطعة إمالئیة على الھمزات مع جمیع قواعد اإلمالء لكل المراحل التعلیمیة خاص بمعلمى اللغة العربیة فقط عندنا

 ھذا خلق هللا
خلق هللا ( سبحانھ وتعالى ) كل المخلوقات بقدرتھ ، وأبدع كل الكائنات بحكمتھ وجعل فى خلقھ آیات تدل على بدیع صنعھ 

وعظیم قدرتھ ، فالكواكب والنجوم تسبح فى الفضاء الذى ال یعلم عددھا أحد وال یقدر على إحصائھا مخلوق ، واإلنسان سید ھذا 
 . الكون خلقھ هللا فى أحسن تقویم ومنحھ من الحواس والعقل ما یجعلھ بحق سید ھذا الكون ، فتبارك هللا أحسن الخالقین

( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء – ھمزة القطع – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب **
 ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة متوسطة على یاء – مد بالیاء

===================
ثمار المعرفة

تحرص الدولة على االھتمام بالطفولة ، ألن األطفال ھم غرس الیوم وثمار الغد ، وألن القراءة غذاء العقل والروح ونافذة یطل 
منھا الطفل على صورة الحیاة وعقول المفكرین ، فقد أنشأت المكتبات العامة فى كل مكان على أرض مصر ، والمكتبة خیر 

 . مكان یمد الطفل بالمعلومات العامة وفیھا یقرأ ویتعلم ویقضى وقتا نافعا فى مكان ھادئ ومنظم
الشرح : ( ھمزة القطع وألف الوصل – الھمزة المتوسطة على ألف – الھمزة المتطرفة على ألف وعلى یاء – كلمات بھا  **

( حرف یكتب وال ینطق
استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – ألف وصل – ھمزة متوسطة على ألف – ھمزة متطرفة على ألف – ھمزة متطرفة 

 ( على یاء – حرف یكتب وال ینطق

====================
 رعایة الطفولة

أطفالنا ھم أكبادنا التى تمشى على األرض ، وھم شباب الغد وقادة المستقبل ، ولذلك ترعاھم البالد ، وتحافظ علیھم صحیا وعلمیا 
، فتنشئ لھم المدارس والمالعب ، وتزودھم بالعلم والتوعیة ، وقد جعلت لھم عیدا یحتفل بھ العالم مؤكدا على حقوق الطفل فى 
 .. جمیع الدول وسوف ینشأ األطفال على حب الوطن الذى یرعاھم ویحافظ علیھم لیكونوا رجاال نافعین ألنفسھم ولوطنھم
الشرح : ( ھمزة القطع – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب – الھمزة المتوسطة على واو – الھمزة المتطرفة على ألف  **

( وعلى یاء
استحرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – ھمزة متوسطة على واو – ھمزة متطرفة على ألف – ھمزة متطرفة على یاء – 

 ( حرف ینطق وال یكتب
===================

 النھر العظیم
مصر ھبة النیل ، وعلینا أن نحافظ علیھا ونصونھا من كل سوء ونحمى نھرھا من التلوث وأبناءھا من المرض فقد أنعم هللا على 
مصر بنھر عظیم یشق أرضھا من الجنوب إلى الشمال ، یحمل سر الحیاة والجمال ، وینشر الخیر فى كل مكان تجرى فیھ میاھھ 

 . ، وكل یوم یضیف إلى األخضر القدیم أخضرا جدیدا
.. كالدلتا الجدیدة وسیناء . فحافظ یا بنى على سر الحیاة تسعد وتسلم

الشرح : ( الھمزة المتوسطة على السطر – الھمزة المتطرفة على السطر – ھمزة القطع – كلمات بھا حرف یكتب وال  **
 ( ینطق

استخرج من القطعة كلمة بھا ( مد بالواو – تنوین وبین نوعھ – ھمزة متوسطة على السطر – ھمزة متطرفة على السطر – 
 ( حرف یكتب وال ینطق – ھمزة قطع

===================
 األخوة اإلنسانیة

التعامل بین المسلم وغیره أمر طبیعى ، ألن ذلك شأن الحیاة والرسول صلى هللا علیھ وسلم ، عایش الیھود والمشركین فى المدینة 
وعاملھم ، وكانت سماحة اإلسالم وإنسانیتھ سائدة ، فال عدوان وال ظلم وإنما أخوة إنسانیة وتعاون فى كل أمر من أمور الحیاة ، 

.. وكان الرسول صلى هللا علیھ یلقى الوفود ویتحدث معھم دون النظر إلى لونھم أو دینھم
( الشرح :( الھمزة المتوسطة على ألف وعلى یاء – ھمزة القطع – األلف اللینة **



استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على ألف – ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة قطع – ألف لینة – حرف یكتب وال 
( ینطق

===================
 السعادة الكبرى

إذا شئت أن تحیا حیاة طیبة ملؤھا الرفاھیة والرخاء وتنال رضا ربك فالزم ما أمر هللا بھ واجتنب ما نھى عنھ ، بھذا تبلغ الغایة ، 
 . فإن فعلت ذلك فزت بالسعادة فى الدارین الدنیا واآلخرة وكنت من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ

. الزم الصدق وكن صادقا فى كل أمورك مع الناس ومع نفسك ومع هللا یحبك الناس ویحترمونك دائما
الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء وعلى واو – ھمزة القطع وألف الوصل – األلف اللینة – كلمات بھا حرف ینطق وال  **

 ( یكتب
استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – ألف وصل – ألف لینة – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة 

 ( متوسطة على واو – حرف یكتب وال ینطق
==================

 القاھرة
القاھرة عاصمة جمھوریة مصر العربیة ، وھى أكبر مدنھا ، شوارعھا واسعة ، ومیادینھا فسیحة ، ومتاجرھا ملیئة بالبضائع ، 

 . ومظاھر الحضارة القدیمة والحدیثة فیھا واضحة
فى العصر الفاطمى ، وامتد العمران فیھا على مر العصور ، وتطورت فیھا الحضارة ، حتى صارت محط  بناھا جوھر الصقلى

! أنظار العالم ، یفد إلیھا السائحون من الشرق والغرب ما أجمل القاھرة ! وما أعظم تاریخھا
 ( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء – ھمزة القطع – ألف الوصل **

 ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة قطع – ألف وصل – مد بالواو – حرف یكتب وال ینطق
=====================

صفات العمال
نحن العمال نتحمل قسوة األعمال ، وال نھتم بالرفاھیة ، ونعمل بكل فخر وشرف لبناء الوطن ، واستعادة أمجادنا فى كل المھن 
والصناعات ، ونحن ماھرون فى الصناعة ، ومتفوقون دائما فى كل الفنون ، وكلما ظھر جدید فى اآلالت نستفید منھا ونطورھا 

بعزیمة قویة . وفضلنا على البالد یزداد باستمرار وآثارنا النافعة شاھدة فى كل مكان ونحن نعمل بالحدیث الشریف " إن هللا یحب 
 " من أحدكم إذا عمل عمال أن یتقنھ

 ( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب – ھمزة القطع **
 ( استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة قطع – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة متوسطة على یاء – حرف یكتب وال ینطق

====================
 نحن فداء الوطن

وطنى الحبیب ، أفدیھ بروحى ، ففیھ ولدت ، وعلى أرضھ نشأت ، وتنفست ھواءه ، وشربت من مائھ ، وأكلت من غذائھ ، 
وأصحابى وأسرتى وأخواتى وعشت فیھ مع أھلى  . 

ویوم ینادى صوت الوطن للدفاع عنھ أكون أسرع من صدى الصوت ، وقد وھبت حیاتى مخلصا فى حب الوطن ، وإن مت كان 
. موتى استشھادا فى سبیل هللا ، ونیل رضاه وثوابھ فحب الوطن من اإلیمان

( الشرح : ( ھمزة القطع – الھمزة المتوسطة على ألف وعلى یاء وعلى السطر– األلف اللینة – الھاء المربوطة **
 ( استخرج من القطعة : ( ھمزة قطع – ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متوسطة على السطر - ألف لینة

 حریة الطائر
غرد أیھا الطائر كما یحلولك الغناء ، وامأل الدنیا بصوتك العذب والتقط الحب اللذیذ ، واشرب من الماء حتى ترتوى فأنت ال 

نواحى األرض  تبالى بالمشقة والتعب فى سبیل الحریة واالنطالق فى فضاء هللا الواسع ، وقد ضمن هللا لك الرزق والغذاء فى
 .. مادمت تبحث عن رزقك ، وتتعب فى سبیل الحصول علیھ ، ثم عد سالما من كل مرض أو داء إلى عشك ومع صغارك
الشرح : ( الھمزة المتطرفة على السطر وعلى ألف – ھمزة القطع وألف الوصل – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب –  **

 ( كلمات بھا حرف یكتب وال ینطق
استخرج من القطعة كلمھ بھا ( ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متطرفة على ألف – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة قطع – 



 ( ألف وصل – حرف ینطق وال یكتب – حرف یكتب وال ینطق
=====================

 دعـــــــــاء
 .یارب أعط الفقیر والمحتاج ما یغنیھ ویسعده ، وامنح من ال یملك سكنا بیتا جمیال ، یستقر فیھ ویھنأ

 . یارب أخمد نیران الفتن والحروب ، وانشر السالم بین األمم والشعوب فینعم الناس جمیعا باألمن والسعادة والرخاء
الشرح : ( ھمزة القطع وألف الوصل – الھمزة المتطرفة على ألف وعلى السطر – كلمات بھا حرف یكتب وال ینطق –  **

( التنوین بالفتح
استخرج من القطعة ( كلمة بھا ھمزة قطع – ألف وصل – حرف یكتب وال ینطق – تنوین بالفتحھ – ھمزة متطرفة على ألف – 

 ( ھمزة متطرفة على السطر
=====================

 خیر جلیس
الكتاب خیر جلیس لمن یرید الخیر لنفسھ ، وھو صدیق من ال صدیق لھ ، یرضیك إذا كنت غاضبا ، ویسرك إن قرأتھ وإن كنت 

. حزینا ، ففى صفحاتھ تسلیة وبین سطوره حكمة وعبرة
.. ھو صدیق مخلص ، سرك مكتوم عنده ، وھو حبیب لك ال یضرك ، تجد فیھ عظة وعبرة ، فاجلس إلیھ ، وابتغ فضال لدیھ
 الشرح : ( الھمزة المتوسطة على ألف – ھمزة القطع – ألف الوصل – التنوین بالفتحة – التاء المربوطة والھاء المربوطة **

) 
 ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – ألف وصل – تنوین بالفتحة – ھمزة متوسطة على ألف

===================
 آداب المجلس

إذا جلست مع قوم یتحدثون فأصغ إلى كالمھم بكل أدب واحترام ، وإن أردت الكالم فاستأذن قبل الحدیث ، وإذا ابتدأت فى حدیثك 
 فتأن فیھ وال تكثر من الحركة واإلشارة ، بذلك یحترمك الحاضرون ، ویستمعون لك وھم منتبھون

( الشرح : ( ھمزة القطع – ألف الوصل – الھمزة المتوسطة على ألف – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب **
 ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – ألف وصل – ھمزة متوسطة على ألف – حرف ینطق وال یكتب

=====================
 التربیة الحسنة

سئل مرب عن شدتھ فى المعاملة ، فأجاب بأنھا لیست قسوة ، وإنما ھى توجیھ وتھذیب وحنان ورعایة ، فنعم االبن الذى یقدر 
 . ھذا ، وبئس خلقا سلوك من یشمئز من توجیھ المربین ، فالمعلمون آباء ، یرجون ألبنائھم الخیر ویتمنون لھم السعادة والرقى

( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب **
. ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة قطع – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة متوسطة على یاء

=======================
 آداب الطریق

للطریق آداب یجب على المرء أال ینأى عنھا ، حتى ال یكون عرضة للنقد أو الھالك ، ومن ھذه اآلداب أال یأكل وھو سائر ، وال 
یقرأ فى كتاب أو صحیفة حتى ال یصطدم بغیر من السائرین أو تصدمھ سیارة ، كما یجب على المرء أن یسیر على الجانب 

. األیمن من الشارع وال یسرع أو یبطئ فى سیره فإن فعل ذلك سما بالخلق وعال السلوك وحافظ على نفسھ وغیره
 ( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على ألف – الھمزة المتطرفة على السطر واأللف والیاء – األلف اللینة **

استخرج من القطعة كلمھ بھا ( ھمزة متوسطة على ألف – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة متطرفة على یاء – ھمزة متطرفة 
 ( على ألف – ألف لینة – حرف ینطق وال یكتب

=======================
 الطبیعة الجمیلة

خلق هللا الطبیعة جمیلة ، ساحرة ، حافلة بأنواع الخیر والنعم من شجر وزھر وثمر ، ومن ھواء رقیق ، ومن عیون وجداول 
وأنھار تجرى میاھھا فتروى اإلنسان والحیوان والنبات وخلق أدوات النظافة من ریح تحمل األتربة إلى أماكن بعیدة ، ومطر 

 .. یغسل األشجار والطرقات ، وشمس ترسل أشعتھا القویة فتقتل كل الجراثیم الضارة
 ( الشرح : ( الھمزة المتطرفة على السطر – ھمزة القطع **



 ( استخرج من العبارة كلمة بھا ( حرف یكتب وال ینطق – ھمزة متطرقة على السطر – ھمزة قطع
=======================

 القریة فى الربیع
عطلةالربیع ، استأذنت والدى ، وتوجھت بصحبة رفاقى إلى القریة المجاورة لبلدتنا ، لتتمتع أنظارنا بالمناظر الرائعة . لقد  فى

صفا الجو ، وأورقت األشجار ، وغردت األطیار ، فأصبحت الطبیعة جمیلة ، كنا ننتقل بین حقول القریة مسرورین ال نمل السیر 
، وال نشعر بأى تعب ، فالبقاء فى أحضان الطبیعة الودیعة أمر یالئم أذواقنا ویجلب الفرح والسرور إلى قلوبنا ، ألن الطبیعة 

 .. أصبحت آیة فى الحسن والسحر والجمال
الشرح : ( الھمزة المتوسطة على ألف وعلى یاء – األلف اللینة – ھمزة القطع والف الوصل – كلمات بھا حرف ینطق وال  **

 ( یكتب
استخرج من القطعة كلمة بھا ( ألف لینة – ھمزة قطع – ألف وصل – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة متوسطة على ألف - ھمزة 

( متوسطة على یاء
========================

 المواطــــــن
سر فى طریقك أیھا المواطن الحر ، وارفع رأسك ، وكن فخورا بوطنك ، وكن مستقیما فى جمیع تصرفاتك ، جاھد فى الحیاه تنل 
المعالى ، وال تطلب سوى الحق ، واجعل نفسك مستعدة للنضال فى سبیل حریة أبناء وطنك وتقدمھم ، حافظ على أمجاد أجدادك 

، اعمل من أجل اآلخرین ، وارتفع فى التعامل معھم إلى مستوى اإلنسانیة الكاملة معتبرا أن من نعاملھم ھم أبناء هللا صاحب 
 . العظمة والقدرة

. ( الشرح : ( ھمزة القطع – ألف الوصل – األلف اللینة – الھمزة المتطرفة على السطر – التنوین بالفتحة **
 . ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ألف لینة – ھمزة قطع – ھمزة وصل – تنوین بالفتحة – ھمزة متطرفة على السطر

=======================
 القرآن الكریم

القرآن الكریم معایشة صادقة ، ال قبلھ وال بعده عطاء كریم فھو الذكر الحكیم ، من عند رب العالمین ، إنھ یصفى األرواح ، 
ویزكى النفوس ، ویسمو بالفضائل إلى أرقى مستوى ، إنھ الھدى والنور الذى یغمر المؤمنین الصالحین بآیاتھ البینات ، وھم 

.. یرتلونھ آناء اللیل ، وأطراف النھار ، وحتى یوم الساعة . إن تالوة القرآن الكریم عبادة الموحدین المتقین
الشرح : ( كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب – الھمزة المتطرفة على السطر – الھمزة المتوسطة على الواو – كلمات بھا  **

 ( حرف یكتب وال ینطق – الھمزة المتوسطة على یاء
استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متطرفة على السطر – حرف یكتب وال ینطق – ھمزة متوسطة على واو – حرف ینطق 

( وال یكتب – ھمزة متوسطة على یاء
=======================

الوطــــــــن
الوطن حبیب إلى كل فرد من أبنائھ ، عزیز على كل نفس ، فوق أرضھ نشأ أبناؤه ، وتحت سمائھ عاشوا ، ومن خیراتھ تغذوا ، 

ومن مائھ شربوا ، ومن نسیمھ تنفسوا أنفاس الحیاة . لھذا یحن المرء إلى وطنھ كلما بعد عنھ ، ویود لو یعود إلیھ
 .. ومن أجل الوطن تھون الحیاة ، وفى سبیلھ تبذل الدماء ، وتقوم الحروب بین الدول ، لیظل الوطن عزیزا بین األوطان

الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء وعلى واو – كلمات بھا حرف یكتب وال ینطق – الھمزة المتطرفة على السطر وعلى  **
 ( ألف

استخرج من القطعة كلمة بھا ( حرف یكتب وال ینطق – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة متطرفة على ألف – ھمزة متوسطة 
( على یاء – ھمزة متوسطة على واو – حرف ینطق وال یكتب

==========================
 حالوة العطاء

إذا وسع هللا لك فى الرزق ، وأعطاك ماال أكثر مما تحتاج إلیھ ، فأنفقت منھ على أقربائك وإخوانك فأنت كریم مشكور ، یتحدث 
الناس عنك بكل خیر ، فتشعر بالرضا واالرتیاح ، وتحس بحالوة العطاء ، فیزداد عطاؤك ویزداد محبوك ، أما إذا بخلت بمالك ، 

وحجزتھ لنفسك ، ولم تقدم منھ شیئا لقریب أو صدیق أو فقیر أو لعمل خیرى ، كنت بخیال مذموما معزوال عن الناس مغضوبا 
.. علیك من هللا



( الشرح : ( التنوین – الھمزة المتوسطة على واو وعلى یاء – ھمزة القطع **
استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متوسطة على واو – تنوین – كلمة بھا حرف ینطق وال یكتب – 

( ھمزة قطع
=======================

 العلم واألخالق
یا بنى : اعلم أن العلم طریق التقدم والرقى وسبیل الرخاء والرفاھیة بھ تنھض األمم ، ویعلو شأنھا ، وترقى إلى العال ، ولعلك 

 . تدرك قیمة العلم فى الحیاة ، وأثره فى بناء المجتمعات ، فتحرص على أن تتعلم العلم النافع ، لتفید نفسك ووطنك
وال بد مع ھذا أن تتمسك باألخالق الكریمة ، التى توجھك نحو الخیر ، وتبعدك عن الشر . فالعلم واألخالق ھما عماد بناء األفراد 

. واألمم
 الشرح : ( الھمزة المتوسطة على ألف – ألف الوصل – الھمزة المتطرفة على السطر – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب **

)
استخرج من العبارة كلمة بھا ( ألف وصل – ألف لینة – ھمزة متوسطة على ألف – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة متوسطة 

( على ألف
=====================

 الرحمـــــــة
ھى من أخص صفات هللا ( تعالى ) وقد جعل رحمتھ مائة جزء ادخر منھا تسعة وتسعین لآلخرة ، یرحم بھا عباده المؤمنین ، 

وجعل فى الدنیا جزءا واحدا ، یتراحم بھ الخالئق فیھا بینھم األقارب والجیران واألصدقاء ، حتى إن الناقة وھى أنثى الجمل ترفع 
خفھا عن ولیدھا تخشى أن تؤذیھ ، والقطة تمسك أبناءھا الصغار بأسنانھا فى رفق وحنو ، ومن ھنا كانت الرحمة من أعلى 

 . صفات المسلم
( الشرح : ( ھمزة القطع – الھمزة المتوسطة على واو وعلى یاء وعلى السطر – التنوین بالفتحة **

 استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة متوسطة على واو وعلى السطر – ألف لینة – تنوین بالفتحة
)

======================
 رسالة المدرسة

إنما یقاس نجاح المدرسة بخلق المواطن الصالح المنتج ، وتوفیر المناھج العلمیة للتلمیذ وللبیئة ، والكتاب المشوق للطالب ، 
والمعلم الواعى بمادتھ وأھداف منھجھ والمكتبة التى تغرس فیھ حب القراءة ، وتمأل فراغھ بما یفید واألنشطة الدینیة التى تغذى 
روحھ ، واالنشطة العلمیة التى تبعث فیھ القدرة على االبتكار ، والدولة تعمل جاھدة على تحقیق ھذه اإلمكانات ، لتحقق المدرسة 

 . رسالتھا السامیة
( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء وعلى السطر – التاء المربوطة والھاء المربوطة **

استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متوسطة على السطر – ھمزة متطرفة على ألف – ھمزة قطع – 
( ألف وصل – حرف ینطق وال یكتب

======================
 العمـــــل

الحیاة من حولنا تدل على أن التقدم أساسھ العمل ، فكثیر من العلماء والمخترعین قدموا لإلنسانیة أروع المخترعات التى تستمر 
 " بھا الحیاه ، واألدیان تدعو وتحث على العمل ، یقول هللا ( تعالى ):" وقل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنون

ولتعلم یا بنى أن األنبیاء والرسل وأصحاب الرساالت كانوا دائما یعملون ألنفسھم وألسرھم وألمتھم . فاعمل یا بنى لتفید نفسك 
 . وأسرتك ووطنك الكبیر

 ( الشرح : ( ھمزة القطع – كلمات بھا حرف یكتب وال ینطق – ألف الوصل – الھمزة المتوسطة على واو **
استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة قطع – كلة بھا حرف یكتب وال ینطق – ألف وصل – ھمزة متوسطة على واو – حرف 

(ینطق وال یكتب – ھمزة متوسطة على یاء
=====================

 أیھا األبنـــــاء
یا شباب الیوم ویا رجال الغد ، أنتم اآلن فى مرحلة الطفولة وغداً ستكونون شبابا ثم رجاال ، فاتجھوا من الیوم نحو مستقبلكم . 



ربوا أجسامكم بالریاضة وغذوا عقولكم بالقراءة ، واتخذوا العلم وسیلة إلى إرضاء هللا ، وطریقا إلى العمل واإلنتاج ، فالعلم 
. بدون عمل شجر ال ظل لھ وال ثمر ، وفقكم هللا

( الشرح : ( ھمزة القطع – كلمات بھا حرف یكتب وال ینطق **
استخرج من العبارة كلمة بھا (حرف یكتب وال ینطق – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة قطع – ھمزة متوسطة على السطر – 

( ھمزة متطرفة على السطر
========================

 نھر النیــــل
النیل نھر عظیم ، یشرب منھ اإلنسان والحیوان والنبات وترتوى األرض لتجود بأطیب الثمار ، ومناطق النیل رائعھ فالسفن 

غادیة ورائحة ، والشجر أخضر ، والزرع ناضر ، والزھر منتشر ، والثمر أشكال وألوان ، وقد سحر النیل الناس ، فعبده بعض 
القدماء ، وظن بعض الناس أنھ ینبع من الجنة ، وزاره مؤرخ یونانى قدیم ، وسار مع مجراه مسافة طویلة وقال : " مصر ھبة 

 " النیل
( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على یاء وعلى واو – ھمزة القطع **

( استخرج من العبارة كلمة بھا (ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متوسطة على واو – ھمزة قطع
=======================

 اإلجازة الصیفیة
ینتھى العام الدراسى ، بعد تعب وعناء ، وتقبل اإلجازة الصیفیة ، فیستریح فیھا الناحجون المجدون الذین اجتھدوا ، وفازوا 

بالنجاح آخر العام ، یقضونھا فى اللھو المفید ، واللعب الذى یبنى األجسام ، أو فى القراءة الحرة التى تزودھم بكثیر من ألوان 
المعرفة والثقافة . أما ھؤالء الكسالى الذین لم یوفقوا فى االمتحان فإنھم یقضونھا محبوسین فى البیوت ، یذاكرون المتحان الدور 

 . الثانى
( الشرح : ( كلمات بھا حرف یكتب وال ینطق – الھمزة المتوسطة على السطر والواو – ألف الوصل **

استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على واو – ھمزة متوسطة على السطر – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة 
( قطع – حرف ینطق وال یكتب

======================
 األمانـــــة

األمانة صفة من الصفات الحمیدة ، وفضیلة من الفضائل ، واألمانة لیست مقصورة على رد األموال ألصحابھا وإنما تشمل 
باإلضافة إلى ذلك جوانب شتى من الحیاة ، فالطبیب الذى یؤدى عملھ بإتقان ، ویسھر على راحة المرضى أمین ، والمعلم الكفء 
الذى یبذل قصارى جھده فى تعلیم أبنائھ أمین ، والصانع فى مصنعھ ، والفالح فى حقلھ كل منھما أمین حینما یخلص فى عملھ ، 

 . لیخفف المعاناة عن أبناء وطنھ
 ( الشرح : ( الھمزة المتوسطة على الیاء وعلى الواو – الھمزة المتطرفة على السطر – األلف اللینة **

استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متوسطة على واو – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة قطع – 
( حرف ینطق وال یكتب

======================
 الواحــــــات

الواحات جنات الصحراء ، قامت حول عیون الماء أشجارھا مورقة ، وثمارھا یانعة ، وأزھارھا تعطر الجو ، وھى كثیرة 
الخیرات مباركة الثمرات ، ھواؤھا جاف ، وماؤھا عذب ، وأرضھا خضراء ، المتعة فیھا ، والسكون حولھا ، والطیور فوق 

األشجار ، وسكانھا البدو یعیشون على ما یخرج من أرضھا من خیرات ، أخالقھم فیھا كرم وسخاء ، وصفاتھم مجمعھا الشجاعة 
 . والوفاء

 ( الشرح : ( الھمزة المتطرفة – الھمزة المتوسطة على واو **
( استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على واو – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة قطع

=====================
 الطبیعة والربیع

ما أبدع خلق هللا : وما أعظم قدرتھ !! انظر إلى الطبیعة وتأمل مناظرھا حین یأتى الربیع ، تجد الزروع الخضراء واألشجار 



المورقة ، والثمار المتنوعة ، والنسیم العلیل والھواء المنعش ، والسماء الصافیة ، إن سحر الطبیعة فى ھذا الفصل الجمیل یؤثر 
. على النفس تاثیرا رائعا ، فھیا تمتع أبناءھا ، وتجدد نشاطھم ، وتبعث فیھم الحیویة والسرور والنشاط

(الشرح : ( ھمزة القطع وألف الوصل – الھمزة المتوسطة على واو ویاء والسطر **
استخرج من العبارة كلمة بھا ( ھمزة متوسطة على یاء – ھمزة متوسطة على السطر – ھمزة متوسطة على واو – ھمزة 

( متطرفة على ألف – ھمزة قطع – ألف وصل – حرف ینطق وال یكتب
======================

 بر الوالدین
أمر هللا تعالى بعبادتھ وحده ال شریك لھ ، وبالبر بالوالدین وطاعتھما واإلحسان إلیھما ، وخاصة فى حالة الكبر التى تحتاج إلى 

شىء ، فھما سبب وجودنا فى ھذه الحیاة ، وقد تعبا فى  مزید من الرعایة ، وذلك بأن نتلطف معھما وال نجرح شعورھما بأى

تربیتنا صغارا وكبارا ، فال أقل من رد الجمیل لھما ومعاملتھما معاملة حسنة فى حیاتھما وبعد موتھما بال لھما بالرحمة  
 والمغفرة

الشرح : ( ھمزة القطع – الھمزة المتطرفة على السطر – كلمات بھا حرف ینطق وال یكتب – كلمات بھا حرف یكتب وال  **
 ( ینطق – التنوین بالفتحة

 ( استخرج من القطعة كلمة بھا ( ھمزة متطرفة – ھمزة قطع – حرف ینطق وال یكتب – حرف یكتب وال ینطق
====================

 واجب الشباب
إنك أیھا الصغیر ، تمر اآلن أنت وإخوانك وزمالؤك بمرحلة تعدون فیھا أنفسكم للمستقبل العزیز الذى تعیشون فیھ سعداء ، 

تعملون من أجل خیركم وعزة وطنكم ، وتحقیق كل آمالكم فى الحیاة ، فعلیكم أیھا األبناء أن تتخلقوا بالخلق الكریم ، وتتزودوا 
.. بالعلم النافع ، وتواصلوا العمل الدائب المثمر ، لتحققوا أمل الوطن فیكم ، وهللا یھدیكم ویھدى زمالءكم إلى سواء السبیل
الشرح : ( كلمات بھا حروف تنطق وال تكتب – الھمزة المتوسطة على واو وعلى یاء وعلى السطر – الھمزة المتطرفة  **

. ( على السطر – ھمزة القطع – كلمات بھا حروف تكتب وال تنطق
استخرج من العبارة كلمة بھا ( حرف یكتب وال ینطق – حرف ینطق وال یكتب – ھمزة متطرفة على السطر – ھمزة متوسطة 

 ( على واو وعلى یاء وعلى السطر – ھمزة قطع
===================

النظافـــة
. النظافة من اإلیمان ، وصفة مھمة لإلنسان ، وضرورة من ضروریات حیاتھ

والنظافة تنمى العقل ، وتساعده على التفكیر السلیم ، والنظافة تنمى الجسم ، وتقویھ ، وتساعده على القیام بواجباتھ . ولذا قیل : 
 . العقل السلیم فى الجسم السلیم

. والنظافة تعلى من قدر اإلنسان ، وتزید من احترامھ ، وحب الناس لھ
------------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة والالم القمریة – المد بأنواعھ ***
( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( الم شمسیة – الم قمریة – مد باأللف – مد بالواو – مد بالیاء

==================
 العمــــــل

العمل حیاة فیھ یعیش اإلنسان ، ویحیا حیاة طیبة سعیدة ، بما یحققھ لنفسھ من المسكن المناسب والطعام الجید ، والملبس الذى 
 . یظھر بھ بین الناس ، وھو حق لكل إنسان

فعلینا أن نعمل ، ونجد فى العمل ونتقنھ ، لننال ثقة الناس ، وھو واجب على كل إنسان كریم على نفسھ ، محب لوطنھ ، وعلیھ أن 
. یجد فى عملھ ، ویخلص فیھ

 " قال صلى هللا علیھ وسلم : " إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ
-----------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة والالم القمریة – المد بأنواعھ **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – الم شمسیة – الم قمریة



=================
 الوطــــــن

ھى أجمل  الوطن یعطینا األمن ، ومعانى الحیاة النبیلة ، من حب وصدق ووفاء ، والوطن ال یعادلھ وطن آخر ، وسماء وطنى
ھى أمتع أرض ، وحب الوطن یجرى فى دمائنا . فیجب الحفاظ على الوطن ، وأن نعمل مخلصین من  سماء ، وأرض وطنى

 . أجل تقدم ورخاء الوطن ، ونحمیھ من أى خطر
-----------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة – الالم القمریة – المد بأنواعھ **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – الم شمسیة – الم قمریة

===================
 التلفــــــاز

ھو جھاز حدیث ، ینقل الصوت والصورة ، ملونة وغیر ملونة ، وقد انتشر فى البیوت والنوادى ومحالت التجارة ، حتى أصبح 
. ضرورة للثقافة الدینیة ، والدراسة ، ومعرفة ما یجرى فى الحیاة من أخبار وأحداث

. وللتلفاز برامج كثیرة ، منھا : البرامج الدینیة والثقافیة والصحیة والریاضیة وبرامج األطفال واألسرة
------------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة – الالم القمریة – المد بأنواعھ **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة

=====================
التلـــــوث

یعانى أبناء ھذا الوطن من خطر التلوث ، ولكى نحافظ على الصحة علینا أن نكافح التلوث فنحرص على نظافة منازلنا 
. وشوارعنا ومدارسنا ، ونحارب الضوضاء بكل أشكالھا ، ویحاول كل منا أن یزرع شجرة أمام منزلھ ویرعاھا

. وما أجمل أن یشارك التالمیذ فى نظافة وتجمیل مدرستھم فھى بیتھم الثانى
-----------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة – الالم القمریة – المد بأنواعھ **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( الم شمسیة – الم قمریة – مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو

===================
 حدیقتنــــا

حدیقتنا حدیقتنا جمیلة یعتنى البستانى بزرعھا ، وتنظیم أحواضھا ، حتى تسر الناظرین ، وفیھا نافورة جمیلة یندفع منھا الماء إلى 
أعلى ثم یسقط فى منظر بدیع ، أنزل إلیھا فى وقت فراغى ألستمتع بھا ، وأقطف بعض أزھارھا ، ثم أضعھا فى زھریة جمیلة 

. على مكتبى
---------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة – والالم القمریة – المد بأنواعھ **
( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة

 الشمــــس
تظھر الشمس فى السماء ، فتظھر كالكرة الذھبیة ، وترسل أشعتھا ، فیذھب الناس إلى أعمالھم ، وتطیر الطیور ، وتنمو النباتات 
، وتتفتح األزھار ، وأشعتھا تقتل الجراثیم ، ولذلك یقال: البیت الذى تدخلھ الشمس ال یدخلھ الطبیب ونحن حین ننظر إلیھا فى 

. شروقھا وغروبھا ، ندرك قدرة هللا ، وبدیع خلقة
-----------------------

 ( الشرح ( الالم الشمسیة – والالم القمریة – المد بأنواعھ **
( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة

====================
معالم مصر السیاحیة



الماضى والحاضر ، وتبین لكل زائر أن المصریین بناة  مصر غنیة بمعالمھا السیاحیة الكثیرة ، التى تشھد بعظمة المصریین فى
حضارة ، ففى مصر األھرام وأبو الھول ، وعدید من المتاحف التاریخیة العظیمة كما توجد بھا المساجد العریقة التى تمتاز بالفن 

. المعمارى الجمیل ، كما توجد آثار مسیحیة ، كما توجد كثیر من المعالم السیاحیة فى صعید مصر
 ( الشرح ( الالم الشمسیة والقمریة – المد بأنواعھ – التاء المربوطة **

 . ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تاء مربوطة

====================
 التفــوق الدراســـى

یجب علىَّ لكى أحقق التفوق الدراسى أن أواظب على ذھابى إلى المدرسة ، وأال أتأخر عن مواعید الدراسة ، حتى ال یفوتنى 
درس المعلم ، وأن أسألھ عما ال أفھمھ ، أو یصعب على فھمھ وحین أخرج من المدرسة وأعود إلى بیتى أستریح من عناء الیوم 

. الدراسى ثم أستذكر دروسى أوال وأعمل واجباتى المدرسیة
--------------------------

 ( الشرح ( الھمزة المتوسطة على ألف – الالم الشمسیة – الالم القمریة – المد بأنواعھ **
  ھمزة متوسطة على ألف0استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة 

) 
===================

 واجبنا نحو نھر النیل

واجبنا نحو نھر النیل أن نحافظ على میاھھ نظیفة ، فال نلق بھ القاذورات ومخلفات المصانع ، حتى یبقى ماؤه نقیا نظیفا خالیا من 
الجراثیم ، وكل ما یضر الصحة ، حتى یحافظوا على صحتھم ، ونشاطھم ، وحتى یؤدوا أعمالھم فى نشاط وقوة ، إن النیل فضلھ 

. علینا عظیم ، ویجب أن نحافظ على میاھھ ، ونعتنى بھ كل العنایة
--------------------------

 ( الشرح ( الھمزة المتوسطة على واو – الالم الشمسیة والقمریة – المد بأنواعھ – التنوین بالفتحة **
 استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – ھمزة متوسطة على واو

) 
==================

 نھــــر النیــــل
. النیل نھر مبارك میمون ، ینبع من أواسط إفریقیا ، ویصب فى البحر المتوسط ، ویمر بعدة دول منھا جمھوریة مصر العربیة
والمصریون یعرفون فضل النیل ، ویقدرون فوائده العظیمة ، فمن مائھ العذب یشربون ، ویسقون دوابھم ومواشیھم ودواجنھم ، 

. ویروون أرضھم ، وحدائقھم ، وینظفون أجسامھم ومالبسھم وأدواتھم
-----------------------

 ( الشرح ( الھمزة المتوسطة على یاء – الالم الشمسیة – الالم القمریة – المد بأنواعھ **
 استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – ھمزة متوسطة على یاء

) 
====================

 أداء الواجب
أنت یا بنى تلمیذ صغیر ، ولكن أمل الوطن فیك كبیر ، فغدا تكبر وتصیر رجال تؤدى لبالدك أجل الخدمات فكن محبا لھ مخلصا 

التى تزودك بالعلم وھو سالحك فى مستقبلك وكن محبا  فى خدمتھ ، ساعیا لرفعتھ ، وعلو شأنھ ، وكن محبا لمدرستك فھى
. لوالدیك وألسرتك وزمالئك ، لتشعر بالسعادة وتحس بالراحة واالطمئنان

-------------------------
 ( الشرح ( الھمزة المتوسطة على ألف وعلى واو وعلى یاء – المد بأنواعھ – التنوین بالفتحة **

استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – ھمزة متوسطة على ألف – ھمزة متوسطة على واو 
 ( – ھمزة متوسطة على یاء – تنوین



األمانــــة
األمانة فضیلة من أجل الفضائل ، یتمسك بھا أصحاب القلوب المؤمنة ، ألنھا من صفات الرسل الذین حملوا عبء الدعوة 

. وأثقالھا العظمى ، وانطالقا من ھذا المبدأ یجب الحرص علیھا فال تنسوا أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا
-----------------------------

 ( الشرح ( الھمزة المتوسطة على واو وعلى یاء – الالم الشمسیة والقمریة – المد بأنواعھ **
استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف - مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – ھمزة متوسطة على واو – 

 ( ھمزة متوسطة على یاء
======================

 السیاحــــة
السیاحة صناعة عظیمة الفائدة تعود علینا بالمالیین وھى كما یقولون صناعة بالدخان ، فھى تفید وال تضر ، ولذلك نرحب 

بالسائحین ، ألنھم ضیوفنا فنحن نحسن استقبالھم ومعاملتھم وال نؤذیھم أو نرفع األسعار ، فیكونون سفراء لنا فى الخارج بعد 
 . عودتھم إلى بالدھم

----------------------------
 ( الشرح ( الھمزة المتوسطة على یاء وعلى واو – الالم الشمسیة والالم القمریة – المد بأنواعھ **

استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – ھمزة متوسطة على واو – 
 ( ھمزة متوسطة على یاء

=======================
 رجال الشرطـــة

رجال الشرطة دائما فى خدمة الشعب ، فھم بالنھار یحفظون النظام ، ویمنعون المشاجرات ، ویفضون المنازعات ، ویقضون 
على المخالفین ، ویطاردون المجرمین والھاربین من األحكام ویساعدون العدالة على تأدیبھم ، وفى اللیل یحرسون المنازل ، 

والتجار ، ویوفرون للناس األمن على حیاتھم ویقضون اللیل ساھرین والناس نیام ، وكل ھذه األعمال تدعونا إلى احترام رجال 
 . الشرطة وتقدیرھم

-------------------------
 ( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة – الھمزة المتوسطة على یاء – الھمزة المتوسطة على ألف **

استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – ھمزة متوسطة على ألف 
 ( – ھمزة متوسطة على یاء

======================
 زیارة للریف

 . دعانى صدیق لى یسكن بإحدى القرى لزیارتھ ففرحت بدعوتھ وجھزت نفسى للقیام بھذه الزیارة وحددت لھا موعدا
وفى الیوم المحدد ركبت إحدى السیارات العامة التى أخذت طریقھا إلى قریة صاحبى ، ولما وصلت إلیھا ذھبت إلى منزلھ ، 

 . فاستقبلنى ھو وأھلھ مرحبین ، وغمرونى بفیض من حبھم وكرمھم وقد أعجبنى الریف وتعلقت بھ لما فیھ من جمال وصفاء
-------------------------

 ( الشرح : ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة **
 . ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة

 یــــوم العیــــد
یوم العید من أسعد األیام لنا جمیعا ، صغارا وكبارا ، ذكورا وإناثا ، ألنھ یوم یستریح فیھ الناس من أعمالھم وینصرفون إلى 

 . المتعة ، والراحة ، واالستمتاع بكل ما ھو جمیل مباح
ونحن األطفال نفرح بالعید أكثر من غیرنا ، ففیھ نصحو من النوم مبكرین ، ونسرع إلى مالبسنا الجدیدة ، وبعد أن نأخذ مصر 

. مصروفنا نذھب إلى شراء ما نرید من لعب وبالونات ، ونركب األراجیح ، ونلعب بعض األلعاب
---------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة – التنوین بالفتحة **



( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – ال شمسیة – الم قمریة
=================

العامـــــل
العامل ھو األساس الذى یقوم علیھ بناء األمة ، فھو الذى یقیم المنازل والمصانع ، ویشق الطرق ، ویحفر الترع ، ویبنى القناطر 

والسدود ، وھو الذى یزرع األرض ، ویقوم بخدمتھا ، حتى تخرج أطیب الثمرات وھو أساس المصانع التى تنتج للبالد ما 
تحتاجھ من آالت وأدوات وأدویة للمرضى ، وأسلحة لرجال الشرطة والجیش إلى غیر ذلك ، مما یقوى البالد ویسیر بھا فى 

 . طریق التقدم
-------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة والالم القمریة **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – الم شمسیة – الم قمریة

==============
 اإلجازة الصیفیة

فى فترة اإلجازة أن أصحو من نومى  نقضى إجازتنا الصیفیة كل عام فى أحد المصایف الجمیلة على شاطئ البحر ، ونظامى
مبكرا ، وأتناول فطورى مع أفراد أسرتى ، ثم ألبس مالبس االستحمام وأذھب إلى البحر حامال ما یلزمنى من أدوات ومالبس ، 
. وفى البحر أنزل مع المستحمین ، وأمارس بعض السباحة ، وقد أصطاد السمك ، وقد أمارس بعض األلعاب الریاضیة المفیدة

----------------------
( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة – التنوین بالفتحة **

 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تنوین بالفتحة
====================

 النشاط الریاضى
 واألدبى تھتم مدرستى بالنشاط الریاضى اھتماما كبیرا ، بجانب اھتمامھا بالعلوم على اختالفھا ، وبألوان النشاط الریاضى

والدینى ، وكل ما فیھ نفع للتالمیذ وتقویة ألجسامھم ، وتثقیف لعقولھم وتھذیب لنفوسھم ، ومن مظاھر اھتمام  واالجتماعى
مدرستى بالریاضة أنھا تقیم آخر كل عام حفال ریاضیا یعرض فیھ التالمیذ بعض نشاطھم الریاضى ، الذى مارسوه فى المدرسة 

. طوال العام
-------------------------------

 ( الشرح ( التنوین بالضمة – المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تنوین

========================
 النحلـــــــة

النحلة حشرة نافعة ، ویعیش النحل فى الجبال واألشجار ، والخالیا التى یعدھا الناس لھ ، یخرج النحل إلى الحقول والحدائق ، 
. ویمتص رحیق األزھار ، ثم یخرجھ من بطونھ عسال حلوا شھیا ، فیھ شفاء للناس

 " قال هللا تعالى : " یخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانھ فیھ شفاء للناس
ھل تحب أن تكون مثل النحلة فى نفعھا ونشاطھا ؟

-----------------------------
 ( الشرح ( التنوین بالضمة – المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة **

 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تنوین بالضمة
=========================

 فصول السنة
فى السنة أربعة فصول ھى: فصل الشتاء وفصل الربیع وفصل الصیف وفصل الخریف ، فى الشتاء یشتد البرد اشتدادا وتسقط 

 . األمطار سقوطا غزیرا
وفى فصل الربیع یعتدل الجو اعتداال ، وتصفو السماء صفاء ، وتسطع الشمس سطوعا ، ویخفف الناس من مالبسھم . وفى فصل 

.الصیف یشتد الحر ویھرب الناس إلى ظل األشجار ، خوفا من حرارة الشمس . وفى الخریف تتساقط أوراق الشجر



----------------------------
( الشرح ( التنوین بالفتحة – المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة **

 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تنوین بالفتحة
======================

 مكتبة الطفـــل
تھتم مصر بالطفل ، فھو غرس الیوم وثمار الغد ، ولذلك تحرص على أن یتذوق األطفال ثمار المعرفة منذ الصغر ، لتكون لھم 

. السیادة فى مستقبل مشرق
والمكتبة خیر مكان یمد الطفل بالمعرفة والمعلومات العامة ، فیھا یقضى وقتا طیبا فى مكان ھادئ ومنظم ، فیألف القراءة ، 

ویقبل علیھا فتكثر معلوماتھ وتزداد معارفھ . فالقراءة غذاء العقل والروح ، ونافذة یطل منھا الطفل على صور الحیاة وعقول 
. الناس

---------------------------
 ( الشرح ( التنوین بالكسرة – التنوین بالفتحة – المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة **

استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – تنوین بالفتحة – ھمزة متوسطة على ألف – ھمزة 
 ( متوسطة على السطر

======================
 یوم الدراسة

أسرتى أن أنام مبكرا وأستیقظ مبكرا ، أصلى الصبح وأتناول فطورى وألبس مالبس المدرسة وأحمل حقیبة كتبى ،  عودتنى
وأذھب إلى المدرسة راكبا . وحین یدق الجرس نقف صفوفا منتظمة ونحیى العلم وننشد األناشید ، ونسیر إلى فصولنا فى 

. خطوات منتظمة وفیھا نستمع إلى شرح المدرسین فى العلوم المختلفة
----------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – التنوین بالفتحة – التنوین بالكسرة – الالم الشمسیة – الالم القمریة **
استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – تنوین بالفتحة – تنوین بالكسرة – الم شمسیة – الم 

 ( قمریة
 رحلة إلى حدیقة الحیوان

أعدت لنا المدرسة رحلة إلى حدیقة الحیوان ، فى أحد أیام اإلجازة ، وفى الموعد المحدد اجتمع المشتركون فى الرحلة وكان 
 . عددھم خمسین تلمیذا ولما اكتمل جمعھم بفناء المدرسة ، وحضر المشرفون علیھم من المدرسین ركبنا سیارة كبیرة

ولما وصلنا إلى الحدیقة ، نزلنا من السیارة ، ودخلنا الحدیقة فى ھدوء ونظام ، وأخذنا نتجول فى أنحائھا ، نشاھد بھا الطیور ، 
. والحیوانات المختلفة

--------------------------
( الشرح ( المد بأنواعھ التنوین بالفتحة – التنوین بالكسرة – الالم الشمسیة – الالم القمریة **

استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – تنوین بالفتحة – تنوین بالكسرة – الم شمسیة – الم 
( قمریة

===================
المعلـــــــم

المعلم ھو الذى یحمل على كتفھ عبء تعلیم الطفل من صغره ، وغرس األخالق الكریمة فیھ ، وتقویة جسمھ ، وتوسیع عقلھ 
. بالمعلومات المختلفة ؛ لیكون فى مستقبل أیامھ رجال نافعا ألمتھ عامال على رفعة شأنھا ، ورد كل عدوان علیھا

 . لھذا كان واجبنا علینا أن نحترم المعلم ، وننظر إلیھ نظره احترام وتقدیر ، ونقدم لھ كل خدمة فى مقدورنا
--------------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – التنوین بالفتحة – التنوین بالكسرة – الالم الشمسیة – الالم القمریة **
استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – تنوین بالفتحة – تنوین بالكسرة – الم شمسیة – الم 

 ( قمریة
 القاھــــرة

القاھرة عاصمة جمھوریة مصر العربیة . تمتاز القاھرة باألبنیة العالیة ، والشوارع الواسعة ، والمیادین الفسیحة ، والمنتزھات 



الجمیلة ، والمتاجر العظیمة ، والمسارح ودور الخیالة ، والنوادى الریاضیة ، والفنادق الفخمة ، والتماثیل المقامة فى میادینھا 
والمتاحف المنتشرة فى أنحائھا ، وبرجھا العظیم القائم على ضفة النیل ، وأھرامات الجیزة الخالدة ، وحدیقة الحیوان التى تضم 

 .. كثیرا من الحیوانات المفترسة واأللیفة
-------------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة – التاء المربوطة **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تاء مربوطة

=======================

 أصدقائــــى
أصدقائى ھم الذین أختارھم لصحبتى ، فأقضى معھم معظم أوقاتى ، وأستذكر دروسھم معھم ، وألعب معھم فى أوقات فراغى ، 

فى فرحى ، ویزوروننى إذا مرضت ، ویساعدوننى إذا احتجت إلى مساعدة . وأختار أصدقائى ممن حسنت  ویشاركوننى
أخالقھم، وعرفوا بالجد فى دروسھم ، وطاعة والدیھم ومدرسیھم ، وحسن معاملة زمالئھم واحترام كل من یتصلون بھم أو 

 . یتعاملون معھم
---------------------

 ( الشرح ( التاء المربوطة والتاء المفتوحة – المد بأنواعھ **
 ( استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – تاء مفتوحة – تاء مربوطة

 العلــــــم
العلم سالح األمم فى حربھا وسلمھا ، والعلماء ھم الذین یأخذون بأیدى شعوبھم ویتقدمون بھم. ونحن اآلن نعیش فى عصر العلم 

 . ، الذى غیر حیاة االفراد والشعوب وخفف عنھا كثیرا من اآلالم التى كانت تعانیھا فى جمیع نواحى الحیاة
ففى حیاتنا الیومیة الكثیر من آثار العلم ، مثل اآلالت الحدیثة ، وأجھزة الرادیو والتلیفزیون ووسائل المواصالت فالعلم ھو 

 .صاحب الفضل فى كل ما تنعم بھ البشریة
--------------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة – الالم القمریة – التاء المربوطة – التاء المفتوحة **
 استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تاء مربوطة – تاء مفتوحة

) 
======================

 قـــواعد المــرور
للمرور قواعد وقوانین ، والواجب على كل منا أن یتبع قواعد المرور ، وأن یراعى آداب المرور وعلى كل منا أن یتعلم قواعد 
المرور ، وأن یلتزم بھا فى كل وقت ، وأن یحترم رجال المرور ، ویعاونھم ، وعلیھ أن یمر وإذا ظھر الضوء األخضر ، وأن 

یقف إذا ظھر الضوء األصفر ، وعلیھ أن یعبر الطریق من المكان المخصص لعبور المشاة ، وعلیھ أن یسیر على الرصیف وال 
 . یمشى فى وسط الشارع

---------------------------
 الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة والالم القمریة التاء المربوطة والتاء المفتوحة **

استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تاء مربوطة – تاء مفتوحة 
 ( – تنوین بالكسرة

================

 

================



 بــــر الوالدین
أمر هللا تعالى بعبادتھ وحده ال شریك لھ ، وبالبر بالوالدین وطاعتھما واإلحسان إلیھما وخاصة فى حالة الكبر التى 

شىء ، فھما سبب وجودنا فى ھذه  تحتاج إلى مزید من الرعایة ، وذلك بأن نتلطف معھما وال نجرح شعورھما بأى
الحیاة ، وقد تعبا فى تربیتنا صغارا وكبارا ، فال أقل من رد الجمیل لھما ومعاملتھما معاملة حسنة فى حیاتھما وبعد 

موتھما بال . لھما بالرحمة والمغفرة
---------------------

 ( الشرح ( المد بأنواعھ – الالم الشمسیة والقمریة – التاء المربوطة – التنوین **
استخرج من القطعة السابقة كلمة بھا ( مد باأللف – مد بالیاء – مد بالواو – الم شمسیة – الم قمریة – تاء مربوطة – 

( تنوین بالفتحة – تنوین بالكسرة

 مرات1 عدل 7:03 - 2014 أكتوبر 4عدل سابقا من قبل أشرف على في السبت 
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