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خطة صالجية في مادة اإلمالء 
ً

وصٌك أختً المعلمة قبل البدء فً تدرٌس اإلمالء لتلمٌذاتك بأن      أ

:  وذلك لألهداف التالٌة. تجري لهن اختباًرا تشخٌصًٌا فً حصٍة واحدةٍ 

  أن تصنفً تلمٌذاتك حسب مستوٌاتهن التً بلغنها خالل السنوات

 .السابقة 

  أن ترصدي األخطاء اإلمالئٌة عند تلمٌذاتك. 

  أن تحددي المشكلة اإلمالئٌة التً تعانً منها كل تلمٌذة على حدة. 

  وفق أن تضعً أسالٌب معالجة الضعف اإلمالئً لدى تلمٌذاتك

 .نتٌجة التشخٌص

  ةتشخٌصًات نماذج الختبارفٌما ٌلً  لك أقدمو
ًًً

ً(عاػقةًحيقىًاؾػقػي:ًؿشرػةًاؾؾغةًاؾعربقة
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً



 1االختبار التشخيصي في مادة اإلمالء   
ًالنص اإلمالئيًًأواًل

ً(ًدرجات5ً=ًـصفًدرجةً×ًعشرًؿػرداتًً):ًًًؿػرداتًإؿالئقةًًً(أًً)
ً

الجواب المطلوب الكلمة 

ًعؾقفاًً(ال)إدخالًحلقةً
ًإدخالًالمًاجلرًعؾقفاًاؾـفارً
ًحذفًالمًاجلرًؿـفاًؾؾنبً

ًإدخالًحرفًاؾلاءًعؾقفاًاؾطائرةً
ًردمًذؽؾفاًاؾػاصؾةً
/2ًس

.ًإنًاؾردولًؽاؾشؿسًؾؾدـقا،ًويفًاؾؼرآنًاؾؽرقمًـورًؾؾؼؾبًوتؼوقمًؾؾيان:ًؼالًادلعؾؿةً
 ؿاًاؾذيًحذفًؿنًاؾؽؾؿاتًاؾماؾقةًبعدًدخولًاحلرفًاألولًعؾقفاً؟ -1

ً
ما حذف منها الكلمات 

ًاؾدـقاً
ًؾؾؼؾبً
ًؾؾيانً

؟ًً(:)ؿاًادمًعالؿةًاؾرتؼقمًاؾيتًبنيًاؾؼودني -2
 .مشيقةًغريًؿاًدلقً(ال)ادمىرجًؿنًاؾعلارةًؽؾؿةًبفاً -3

ً(ب)
ً(ًدرجة25=ًًدرجة2,5ً×ًًؽؾؿة50ً):ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإؿالءًاخملاري

تزقنًباألخالقًاؾػاضؾة،ًوالًتؽنرًاؾؾومًؾؾـاس،ًوؼدمًاؾعونًإلخواـكًادليؾؿني،ًػادليؾمًؾؾؿيؾمًؽاجليدً -1
.ًاؾواحد،ًوؽنًذاؽرًا،ًوالًتؽنًباؾـعؿةًؽاػرًا،ًوالًبادلعروفًـاؽرًا

 .اؾشفادتان،ًػاؾصالة،ًػاؾصوم،ًػاؾزؽاة،ًػاحلجًؾلقتًاهللًدلنًادمطاعًإؾقهًدلقال:ًأرؽانًاإلدالمًمخية -2

 .الًقؽونًاؾـهاحًؿصاحلًاًدلنًؽانًؾؾفوًواؾؾعبًصاحلًا -3

:  ثانيًا 



وميؽـفاًؿنًحتدقدًاؾصعوباتًاإلؿالئقةًاؾيتً،ًقعطيًادلعؾؿةًتصورًاًعنًاؾـصً،ًفذاًجدولًحتؾقؾيًؾؾـصًاؾيابقً
:ًوؾقعقـفاًذؾكًيفًاؾمصوقحًواؾمشىقصً،ًؼدًتمعنرًػقفاًتؾؿقذاتفاً

كلمات المهارة الواردة في النص  المهارة تسلسل 

ً(ال)اؾؽؾؿاتًاؾيتًأوهلاًالمًودخؾتًعؾقفا1ًً
.ًاؾشؿيقة

.ً،ًاؾؾوم،ًاؾؾعبً(حلقة)

اؾؼؿرقةًأوًً(ال)دخولًالمًاجلرًعؾىًؿاًػقه2ًً
.ً،ًؾؾنبً،ًؾؾدـقاً،ًؾؾؼؾبً،ًؾؾيانً،ًؾؾـاسً،ًؾؾؿيؾمً،ًؾؾفوً(اؾـفار).ًاؾشؿيقة

ودلؼمفاًاؾلاءًأوًاؾػاءًً(ال)اؾؽؾؿاتًادللدوءةًبـ3ًً
.ًًأوًاؾؽاف

.ً،ًباألخالقً،ًباؾـعؿةً،ًبادلعروفً(اؾطائرة) -
 .ػادليؾمً،ًػاؾصالةً،ًػاؾصومً،ًػاؾزؽاةً،ًػاحلج -

.ًؽاؾشؿسً،ًؽاجليد -
.ًاؾػاصؾةًوًاؾـؼطمانًوًاؾرأدقمانًوًاؾـؼطة.ًعالؿاتًاؾرتؼقم4ً

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ثالثًا 



ً:متألًادلعؾؿةًاجلدولًاؾماؾيًؿنًخاللًتصوقوفاًؾؽماباتًاؾمؾؿقذاتًاإلؿالئقةًؾؾـصًاؾيابقً
ًادلفاراتًاإلؿالئقةًً

يلً
أمساءًاؾمؾؿقذةًتيؾ

اؾؽؾؿاتًاؾيتًأوهلاً
المًودخؾتًعؾقفاً

اؾمعرقفًً(ال)

دخولًالمًاجلرً
ً(ال)عؾىًؿاًػقهً

اؾؼؿرقةًأوً
اؾشؿيقةً

اؾؽؾؿاتًادللدوءةً
بالًودلؼمفاًاؾلاءً
أوًاألؾفًأوًاؾؽافً

ًعالؿاتًاؾرتؼقمً
اجملؿوعً

1ًًًًًًً
2ًًًًًًً
3ًًًًًًً
4ًًًًًًً
5ًًًًًًً
6ًًًًًًً
7ًًًًًًً
8ًًًًًًً
9ًًًًًًً
10ًًًًًًً
11ًًًًًًً
12ًًًًًًً
13ًًًًًًً
14ًًًًًًً
15ًًًًًًً
16ًًًًًًً
17ًًًًًًً
18ًًًًًًً
19ًًًًًًً
20ًًًًًًً
21ًًًًًًً

ًًًًًاجملؿوعً
: رابعًا



:ًمنوذجًممؾوءًجلدولًاالخملارًاؾمشىقصًألخطاءًاؾمؾؿقذاتًؿصـػةًحيبًاألخطاءًاإلؿالئقةًيفًاؾـص
ًادلفاراتًاإلؿالئقةًًً

يلً
أمساءًاؾمؾؿقذةًتيؾ

اؾؽؾؿاتًاؾيتًأوهلاً
المًودخؾتًعؾقفاً

اؾمعرقفًً(ال)

دخولًالمًاجلرً
ً(ال)عؾىًؿاًػقهً

اؾؼؿرقةًأوً
اؾشؿيقةً

اؾؽؾؿاتًادللدوءةً
بالًودلؼمفاًاؾلاءً

ًفًأوًاؾؽافأوًاألل
ًعالؿاتًاؾرتؼقمً

اجملؿوعً

5ًًً///ً//ًػارؿة1ًً
2ًًً/ً/ًأؿل2ًً
6ًً/ً///ً//ًبيؿه3ًً
4ًًً///ً//ًً5ً
5ًًًً/ًً1ً
6ًًً/ًًً1ً
7ًًً//ً/ًً3ً
8ًًً/ًًً1ً
9ًًً/ً/ًً/3ً
10ًًً/ً/ًً2ً

14ً13ً1ً1ً29ًاجملؿوعً
: خامسًا
:ًحتؾلًادلعؾؿةًاجلدولًاخلاصًبأخطاءًاؾمؾؿقذاتًبعدًؿؾكهً؛ًؾمموصلًإديًإجابةًاألدكؾةًاؾماؾقة -
 ًًؿنًأضعفًاؾمؾؿقذاتًوأؽنرفنًأخطاًءًإؿالئقةًـًؾؾعـاقةًاخلاصةًبفن.
 ؿاًأؽنرًاألخطاءًاإلؿالئقةًذقوعًاًعـدًاؾمؾؿقذاتًؾؾرتؽقزًعؾقفاًيفًاؾدروسًاإلؿالئقة. 

 ًؿاًادلفاراتًاإلؿالئقةًاؾيتًأتؼـمفاًاؾمؾؿقذاتًػفنًالًخيطكنًػقفاًإرالؼًاً،ًأوًفيًذاتًأخطاءًؼؾقؾةًجدًا.
: سادسًا

حقثً،ًتلينًادلعؾؿةًعؾىًـمائجًفذاًاجلدولًأداؾقبًعالجفاًؾـواحيًاؾضعفًعـدًراؾلاتفاًيفًتدرقلاتًادلراجعةً
ويفًربطفاًػروعًاؾؾغةًاؾعربقةًاألخرىً،ًويفًأداؾقبًاؾمدرقسًؾؾؿوضوعاتًاجلدقدةً،ًترؽزًعؾىًـواحيًاؾضعفً

.ًبادلفاراتًاإلؿالئقةًاؾيتًتعاـيًاؾمؾؿقذاتًؿنًاؾضعفًػقفاً
خططً،ًوادمدعىًاألؿرًختصقصًوؼتًؿنًحصصًاؾؾغةًاؾعربقةًأوًغريفاًؾعالجًاؾضعفً،ًوإذاًؽانًاؾضعفًؽلريًاً

.ًؾذؾكًمبشورةًؿدقرةًادلدردةًوادلرذدةًاؾطالبقةً
                          معالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة  :سابعًا



 ًًتصـقفًاؾمؾؿقذاتًحيبًأخطائفن:
تؼومً.ًبـاًءًعؾىًاؾـمائجًاؾيتًحصؾتًعؾقفاًادلعؾؿةً،ًواؾمصورًاؾواضحًدليموىًاؾمؾؿقذاتًوـوعقةًأخطائفنً

.ًبمؼيقؿفنًإديًجمؿوعاتًحبيبًأخطائفنًاؾشائعةً
 ًقؽونًاخلطأًاؾشائعًيفًواحدةًؿنًاحلاالتًاؾماؾقة: 

وتدربًاؾمؾؿقذاتًعؾىًتالػقهًؿنًخاللًتؽرارًاإلؿالءًً:ًخطأًتشرتكًػقهًتؾؿقذاتًاؾػصلًؽؾفن .1
اؾيلوريً،ًأوًعنًررققًعرضًاخلطأًوصوابهً،ًثمًؿـاؼشمهًوتوضقوهًواؾمذؽريًباؾؼاعدةًاإلؿالئقةًثمًاؾمدرقبًعؾقهً
باإلؿالءًاالخملاريًادللاذرً،ًواؾربطًباإلؿالءًيفًدروسًاؾؾغةًاؾعربقةًاألخرىًباؾرتؽقزًعؾىًـؼاطًاؾضعفًاإلؿالئقةً

 .عـدًاؾمؾؿقذاتً

يفًفذهًاحلاؾةًتؾهأًادلعؾؿةًإديًاؾمدرقبًعنًررققًتؼيقمًتؾؿقذاتًً:ًخطأًتشرتكًػقهًبعضًاؾمؾؿقذات .2
اؾػصلًإديًجمؿوعاتًحبيبًـوعقةًأخطائفنً،ًثمًتدرقبًؽلًجمؿوعةًوحدفاًعنًررققًؿلءًجداولًخاصةًأوً

 .ًًًًًًًًًًًًًًًوؽلًذؾكًيفًتدرقلاتًتعدفاًادلعؾؿةًوتـظؿفاً.ًادمىراجًؽؾؿاتًؿعقـةًأوًتصوقبًؾألخطاءً

ًوفذاًقمطؾبًؿنًادلعؾؿةًإعدادًتؾكًاألخطاءًواخمقارًؽؾؿاتفاًأؿنؾةًأًوًـصوصًاً،ًؽؿاًميؽنًاؾمدرقبًعؾىًًعالجً
فذاًاؾـوعًؿنًاألخطاءًاؾشائعةًعنًررققًاؾواجلاتًاخلاصةًتعطىًؽلًجمؿوعةًؿاًقـادلفاً،ًوعنًررققًتؽرارً

.ًاإلؿالءًاؾيلوريًؽذؾكًً،ًؿعًؿراعاةًحاجةًؽلًجمؿوعةً
تيمىدمًادلعؾؿةًأداؾقبًاؾمدرقبًً:ًخطأًذائعًعـدًتؾؿقذةًواحدةًوقمؽررًؿـفاًاؾوؼوعًيفًفذاًاخلطأ .3

اؾمدرقبًباإلؿالءًاؾذاتيًؽأنًختمارًادلعؾؿةًؿنً:ًاؾػردقةًاؾيتًالًتيمووذًعؾىًوؼتًاحلصةًوجفدًادلعؾؿةًؿنلً
األـاذقدًادلؼررًحػظفاًؿاًحيمويًعؾىًأدكؾةًؿـادلةً،ًأوًؽؾؿاتًًتؽررًاؾمؾؿقذةًاخلطأًػقفاًوقطؾبًؿـفاًؽمابمفاً

ثمًؿؼارـةًاؾـصًبؽمابةًاؾمؾؿقذةًوقؽررًذؾكًإنًادمدعىًاألؿرً،ًأوًأنًتؽؾفًاؾمؾؿقذةًحبػظًاؾؽؾؿاتً،ًؿنًحػظفاً
 .اؾيتًقؼعًػقفاًاخلطأًً،ًثمًقطؾبًؿـفاًؽمابمفاًؿنًذاؽرتفاً

ًوميؽنًاؾمدرقبًعؾىًًفذاًاؾـوعًؿنًعالجًاألخطاءًبوادطةًاؾواجلاتًاخلاصةًاؾيتًتؽؾػفاًادلعؾؿةًأداءفاًدونًغريفاً
.ًؿنًاؾمؾؿقذاتًً

ًوبشؽلًعامًتؼدرًادلعؾؿةًؿدىًحاجةًاؾمؾؿقذاتًؾـوعقةًعالجًاؾضعفًاإلؿالئيًػإنًؽانًاؾضعفًؿؼؾؼًاًوؿيموىً
اؾمؾؿقذاتًغريًؿطؿكنًخططًـًمبشورةًؿدقرةًادلدردةًوادلرذدةًاؾطالبقةًوادلشرػةًاؾرتبوقةًـًؾربـاؿجًعالجيً
خمصصًقعطىًؿنًاؾوؼتًؿاًقيموقً،ًوتؾوقًبهًاؾمؾؿقذاتًاؾضعقػاتًإؿالئقًاً،ًوؼدًقشرتكًؿعفاًؿعؾؿاتً

.ًأخرقات
ً
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ًًً:النص اإلمالئيً:أواًل 
 ًالًتيئًإديًؿنًأحينًإؾقكًاؾلمة. 

 ًؿنًحتؾىًباؾوػاءًورعىًعفدًاألخالءًفدأًباؾهًوصػاًعقشه. 

 ًاؾمفقؤًؾػعلًاخلريًحمؿوٌدً،ًواإلؼدامًعؾىًاؾشرًِّؿذؿوٌم. 

 ًاؾعاؼلًالًقيمصغرًذقكًاًؿفؿاًؽانًصغريًا. 

 ًًؿنًقعؿلًدوءًاًجيدًجزاًءًعؾقه.
:  ثانيًا 

:ًفذاًجدولًحتؾقؾيًؾؾـصًاؾيابقً
كلمات المهارة الواردة في النص  المهارة تسلسل 

.ًًوفيًؽنريةًيفًاؾعلاراتً.ًاألؾفً،ًاؾقاءً،ًاؾواوًادلدود1ًً
األؾف2ًً

.ًإديًـًحتؾىًـًرعىًـًصػاًـًعؾىًادلؼصورةً

أمساءًؿـوـة3ًً
.ًذقكًاًـًدوءًاًـًجزاًءًؿفؿوزةً

فؿزةًاؾوصل4ًً
.ًًأحينًـًإؾقكًـًاإلؼدامًـًأؾلمةًـًاؾعاؼلًـًاؾمفقؤًـًباؾوػاءًـًاؾشرًواؾؼطعً

اؾماءًادلربورة5ًً
.ًًأؾلمةًـًباؾهًـًعقشهًـًعؾقهًواهلاءًً

اهلؿزة6ًً
.ًتييءًـًاؾوػاءًـًفدأًـًألخالءًادلمطرػةًًً

.ًحمؿوٌدًـًؿذؿوٌمًـًصغريًاًاؾمـوقن7ًًً
 
 
 
 
 
 
 

: ثالثًا 



ًادلفاراتًاإلؿالئقةًً

يلً
األؾفًادلدودًأمساءًاؾمؾؿقذةًتيؾ

ادلؼصورةً
أمساءً
ؿـوـةً
ؿفؿوزةً

فؿزةً
اؾوصلً
واؾؼطعً

اؾماءً
ادلربورةً
واهلاءً

اهلؿزةً
ًاؾمـوقنًادلمطرػةًًً

اجملؿوعً

1ًًًًًًًًًً
2ًًًًًًًًًً
3ًًًًًًًًًً
4ًًًًًًًًًً
5ًًًًًًًًًً
6ًًًًًًًًًً
7ًًًًًًًًًً
8ًًًًًًًًًً
9ًًًًًًًًًً
10ًًًًًًًًًً
11ًًًًًًًًًً
12ًًًًًًًًًً
13ًًًًًًًًًً
14ًًًًًًًًًً
15ًًًًًًًًًً
16ًًًًًًًًًً
17ًًًًًًًًًً
18ًًًًًًًًًً
19ًًًًًًًًًً
20ًًًًًًًًًً
21ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًاجملؿوعً
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ًًً:النص اإلمالئيً:أواًل 
:ًجؾسًاألبًقوؿًاًبنيًأبـائهًؼائاًلًقاًأبـائيً

ًعؾىًعؿلًاخلريً،ًوإنًاؾصدققًقؤثرًيفًرلاعًصدقؼهًػاخمارواًاؾصدققًاإنًادلرءًؿيؤولًعنًأعؿاؾهًػاحرصو
واحذرواًؿؤاخاةًاؾؾكقمً،ًوإقاؽمًواؾشؿاتةًػإـفاًؾؤمًقعودًبؤدفاًعؾىًصاحلفاً،ًوادلؤؿنًؿرآةً.ًاؾصاحلً

.ًأخقهًقـصوهًوقؤازرهً،ًقصدؼهًاؾؼولًوالًقؽذبهً
:  ثانيًا 

:ًفذاًجدولًحتؾقؾيًؾؾـصًاؾيابق
كلمات المهارة الواردة في النص  المهارة تسلسل 

.ًوفيًؽنريةًيفًاؾعلاراتً.ًاألؾفً،ًاؾقاءً،ًاؾواوًادلدود1ًً

اهلؿزة2ًً
ادلمودطةً

ًـًؿرآةًـًادلؤؿنًـًبؤدفاًـًًؾؤمًـقؤثرًـًؿؤاخاةًـًاؾؾكقمـًؿيؤولًـًأبـائيًـًؼائاًلًـًأبـائهً
ً.ًقؤازره

فؿزةًاؾوصل3ًً
واؾؼطعً

ًػاخمارواًـًاؾصاحلًـًاؾصدققًـًادلرءـًإنًـًاخلريًـًوإقاؽمًـًًاػاحرصوـًأعؿاؾهًـًأبـائهًـًاألبً
ً.اؾؼولًًـًأخقهًـًادلؤؿنًـًاؾشؿاتةًـًاحذرواًـًاؾؾكقمـً

اؾماءًادلربورة4ًً
ً.ًصدقؼهًـًقـصوهًـًاؾشؿاتةًـًأعؿاؾهًـًأخقهًـًًؿرآةـًؿؤاخاةًًـًقؤازرهـًأبـائهًواهلاءً

.ًًـًػاخمارواًـًاحذرواًاػاحرصواألؾفًاؾػارؼة5ًً
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ثالثًا 



ًادلفاراتًاإلؿالئقةًً

يلً
اهلؿزةًادلدودًأمساءًاؾمؾؿقذةًتيؾ

ادلمودطةً
فؿزةًاؾوصلً
واؾؼطعً

اؾماءًادلربورةً
ًاألؾفًاؾػارؼةًواهلاءً

اجملؿوعً

1ًًًًًًًً
2ًًًًًًًً
3ًًًًًًًً
4ًًًًًًًً
5ًًًًًًًً
6ًًًًًًًً
7ًًًًًًًً
8ًًًًًًًً
9ًًًًًًًً
10ًًًًًًًً
11ًًًًًًًً
12ًًًًًًًً
13ًًًًًًًً
14ًًًًًًًً
15ًًًًًًًً
16ًًًًًًًً
17ًًًًًًًً
18ًًًًًًًً
19ًًًًًًًً
20ًًًًًًًً
21ًًًًًًًً

ًًًًًًاجملؿوعً
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ًًً: النص اإلمالئيً:أواًل 

ادلقاهً
 ًـأخذًؿقافـاًؿنًحمطاتًؾؾموؾقةًًؿـشأةًعؾى

 .ًاؾشوارئً

 ًتؤؿنًؽذؾكًؿنًاؾيدودًاؾيتًأـشكتًعؾىًاؾودقان
 .اؾضىؿةًً

 ًوجوًاألرضًحيويًؿاًءًغزقرًاًخملوءًاًؿـذًؿكات
 .اؾيـنيًً

 ًًواؾذيًقيمىرجًحبػرًاآلبار. 

 ًًؿصادرًادلقاهًؼؾقؾةًيفًبالدـا. 

 ًؼطراتًؿنًادلاءًؼدًتؽؾػـاًاؾشيءًاؾؽنري. 

 ًاإلدرافًيفًاالدمعؿالً،ًودوءًاؾعـاقةًباألـابقب
 .واؾصـابريًفمًاؾؾذانًقيللانًضقاعًادلقاهً

 ًـفاـاًاهللًدلواـهًوتعاديًعنًاإلدراف. 

 ًجيبًأنًـؼمصدًيفًاؾوضوءً،ًواؾغيقلً،ًودؼي
.ًاحلدائقًوًاؾزروعًوًيفًؽلًذؤوــاً

:ًفذاًجدولًحتؾقؾيًؾؾـصًاؾيابقً: ثانيًا 
كلمات المهارة الواردة في النص  المهارة تسلسل 

.ًًوفيًؽنريةًيفًاؾعلاراتً.ًاألؾفً،ًاؾقاءً،ًاؾواوًادلدود1ًً
.ًؿصادرًـًاؾضىؿةًـًضقاعًـًصـابريًدنًاؾصادًواؾضاد2ًً
.ًحمطاتًـًًؿكاتًـاؾماءًادلػموحة3ًً
.ًاؾضىؿةًـًاؾموؾقةًـًاؾعـاقةًـًؿـشأةًـًؼؾقؾةًاؾماءًادلربورة4ًً
.ًًادلقاهًـًاهللًـًدلواـهًاهلاءًيفًآخرًاؾؽؾؿة5ًًً
.ًًـًادلاءًـًاؾشيءًـًدوءًذوارئاهلؿزةًادلمطرػة6ًًًً
.ًحمطاٍتًـًؿـشأٍةًـًغزقرًاًـًؼؾقؾٌةًـًؼطراٌتًاؾمـوقن7ًًً
.ًًـًاؾموؾقةًـًاؾصـابريًًاؾصـابريـاؾشيءًـًًاؾيـنيًًًـًًاؾضىؿةًـًاؾشوارئًـًاؾيدوداؾالمًاؾشؿيقة8ًً
.ًادلقاهًـًاألرضًـًاآلبارًـًادلاءًـًاؾؽنريًـًاالدمعؿالًـًاؾعـاقةًاؾالمًاؾؼؿرقة9ًً
.ًاؾيتًـًاؾذيًـًاؾؾذانًاألمساءًادلوصوؾة10ًً
.ًؽذؾكًأمساءًاإلذارة11ًً

دخولًالمًاجلرًواؾلاء12ًً
.ًًؾؾموؾقةًـًباألـابقبًعؾىًاؾؽؾؿاتً

اهلؿزةًادلمطرػة13ًً
.ًؿاٍءًـًخملوءًاًادلـوـةًتـوقنًاؾػمحًً

.ًأـشكتًـًـأخذًـًـؤؿنًـًؿـشأةًـًؿكاتًـًذؤونًـًاحلدائقًاهلؿزةًادلمودطة14ًًً



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ثالثًا 
ًادلفاراتًاإلؿالئقةًً
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اجملؿوعً

1ًًًًًًًًًًًًًًًًً
2ًًًًًًًًًًًًًًًًً
3ًًًًًًًًًًًًًًًًً
4ًًًًًًًًًًًًًًًًً
5ًًًًًًًًًًًًًًًًً
6ًًًًًًًًًًًًًًًًً
7ًًًًًًًًًًًًًًًًً
8ًًًًًًًًًًًًًًًًً
9ًًًًًًًًًًًًًًًًً
10ًًًًًًًًًًًًًًًًً
11ًًًًًًًًًًًًًًًًً
12ًًًًًًًًًًًًًًًًً
13ًًًًًًًًًًًًًًًًً
14ًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًاجملؿوعً
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ؼادةًوػموحاتًًً:النص اإلمالئي :أواًل 

اـمصرًادليؾؿونًيفًؿعرؽةًاؾؼاددقةًبؼقادةًدعدًبنًأبيًوؼاصً،ًوػموواًاؾعراقًوػموواًبالدًاؾشامًبعدًأنًاـمصرواً
وػمحًاؾؼائدًرارقًبنًزقادًوًأؿريهًؿودىًبنًـصريً،ًوػمحًعؿروًبنًاؾعاصًػؾيطنيًوؿصرً.ًعؾىًاؾرومًيفًؿعرؽةًاؾريؿوكً

.ًبالدًاألـدؾسً
.ًوؽانًفؤالءًاؾؼادةًوفذهًاجلقوشًعـدؿاًقػموونًبؾدًاًالًقؼمؾونًرػاًلًوالًاؿرأًةًوالًذقىًاًوالًعهوزًاًوالًأعزلًؿنًاؾيالحً

وؾؽـفمًقصؾوونًؿنًذؤونًاؾلؾدًاؾذيً،ًوالًقعؿؾونًدوءًاً،ًوالًخيربونًذيءً،ًوؽاـواًالًقؼطعونًذهرًةًوًالًقفدؿونًبـاًءً
مماًدػعًأفلًتؾكًاؾلالدًإديًأنًأدؾؿواًإعهابًاً،ًوقؼقؿونًاؾعدلًبنيًاؾـاسً،ًوقـشكونًؾهًادلراػقًاحلقوقةً،ًقػمووـهً
.ًًوادمعظاؿًاًؾدقـفمً،ًبادليؾؿنيً
:ًفذاًجدولًحتؾقؾيًؾؾـصًاؾيابقً: ثانيًا 
كلمات المهارة الواردة في النص  المهارة تسلسل 

.ًًوفيًؽنريةًيفًاؾعلاراتً.ًاألؾفً،ًاؾقاءً،ًاؾواوًادلدود1ًً
.ًًؿودىًبنًـصريًـًرارقًبنًزقادًـًعؿروًبنًاؾعاصًـبؼقادةًدعدًبنًأبيًوؼاصبنيًعؾؿنيًً(ابن)ؽؾؿة2ًً

زقادةًبعضًاألحرف3ًً
.ًًعؿروًبنًاؾعاص:ًوزقادةًواوًعؿروًيفً.ًػموواًـًؽاـواًـًاـمصرواًـًأدؾؿواً:أؾفًواوًاجلؿاعةًيفًيفًاؾؽؾؿةًً

.ًؼادةًـًؿعرؽةًـًبؼقادةًـًًاؿرأةًـًذهرةً.اؾماءًادلربورة4ًً
.ًفذهًـًؾهًـًقػمووـهًاهلاءًيفًآخرًاؾؽؾؿة5ًًً

حذفًبعضًاألحرف6ًً
.ًفؤالءًـًفذهًـًؾؽـفمً:ًاألؾفًؿنًؿنًاؾؽؾؿةً

.ًبؾدًاًـًرػاُلًـًاؿرأًةًـًذقىًاًـًؽلريًاًـًعهوزًاًـًدوءًاًـًذقكًاًـًإعهابًاًـًادمعظاؿًاًاؾمـوقن7ًًً
.ًاؾشامًـًاؾرومًـًاؾيالحًـًاؾـاسًاؾالمًاؾشؿيقة8ًً

اؾالمًاؾؼؿرقة9ًً
ادليؾؿونًـًاؾؼاددقةًـًاؾعراقًاؾريؿوكًـًاألـدؾسًـًاؾؼادةًـًاجلقوشًـًاؾلؾدًـًادلراػقًـًاحلقوقةًـً

.ًاؾعدلًـًاؾلالدً
.ًاؾذيًاألمساءًادلوصوؾة10ًً
ً.ً(الً)اـمصرًـًاـمصرواًـًاؿرأةًـًادمعظاؿًاًـًواؾؽؾؿاتًاحملالةًبـًفؿزةًاؾوصل11ًً

دخولًالمًاجلرًواؾلاء12ًً
..ًًبادليؾؿنيًـًؾدقـفمًعؾىًاؾؽؾؿةً

اهلؿزةًادلمطرػة13ًً
.ًبـاًءًـًذقكًاًـًدوءًاًادلـوـةًتـوقنًاؾػمحًً

.ًأـشكتًـًـأخذًـًـؤؿنًـًؿـشأةًـًؿكاتًـًذؤونًـًاحلدائقًاهلؿزةًادلمودطة14ًًً
.ًأبيًـًأنًـًأؿريةًـًأعزلًـًأفلًـًأدؾؿواًـًإعهابًاًفؿزةًاؾؼطع15ًً

 



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ثالثًا 
ًادلفاراتًاإلؿالئقةًً
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1ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
2ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
3ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
4ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
5ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
6ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
7ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
8ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
9ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
10ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
11ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
12ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
13ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
14ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًاجملؿوعً



 


