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: عزيزي الأُب، عزيزتي الأمُّ

الُم عليكما وَرحمُة اهلل وبركاُته، وبعد: ال�سَّ

الحم��د هلل ال��ذي عل��م بالقل��م، وال�س��الة، وال�س��الم على �س��يدنا محمد، وعل��ي اآله 

و�سحبه و�سلم،    

 وبعد فهذا كتاب )التميز في اللغة العربية( للمرحلة التمهيدية من اأربعة اأجزاء 

نقدمه لأطفالنا ، وفلذات اأكبادنا راجين اأن ينال الر�سا ، والقبول  اإن �ساء اهلل.

المرحل��ة التمهيدي��ة م��ن اأهم المراحل ف��ي التعليم، وتق��دم الأمم يب��داأ من هذه 

المرحلة؛ لذلك وجب علينا جميًعا اأن نهتم باأطفالنا باتباع طرق تربوية �سليمة. 

ومن اأهم اأهداف �سل�سلة )التميز في اللغة العربية( الهتمام بلغة القراآن، وتن�سئة 

جيل قادر على النهو�ض باأمته، وذلك بطريقة �سهلة، و�سائقة تتفق مع متطلبات الع�سر، 

ول تقل جودة عن العلوم الأخرى، وقد روعي في هذا الكتاب �س��هولة الو�س��ع، وجمال 

التن�سيق، وح�سن الت�سوير حتى نوفي بالغر�ض المق�سود.

والهتمام بالتدريب المنزلي مثل ما يتم داخل قاعة الدر�ض، ومراعاة المرحلة 

ا. تربويَّ

وفقنا اهلل واإياكم لما فيه خير البالد والعباد.

  

الموؤلفان

ر�سالة خا�سة
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تعريف ال�س��كون:هو دائرة �س��غيرة تو�س��ع فوق الح��رف، فتجعلنا 

ن�سكت �سكتة ب�سيطة بعد نطقه. 

�سب الت�سمية: لأننا ن�سكن )ن�سكت( قلياًل بعد نطق الحرف ال�ساكن 

مثل: )اأْب  - اأْم -  جْد (.

مالحظات على السكون:

1- الحرف ال�س��اكن ل يمكن النطق به وحده منفرًدا ، بل يجب اأن 

ُيقراأ مع الحرف ال�س��ابق له. والنطق به منفرًدا ي�س��عرنا ب�سيق 

في التنف�ض. 

2-ل يمك��ن للحرف ال�س��اكن اأن يكون ف��ي اأول الكلمة )لأن الحرف 

ال�ساكن ل بد اأن ُيقراأ مع الحرف ال�سابق له(.

3- لإتق��ان جودة ق��راءة اأي كلمة بها �س��كون ، يجب التدريب على 

قراءة الحرف ال�س��اكن مع الحرف ال�س��ابق له ، والوقوف وقفة 

ب�سيطة وي�سيرة قبل اإتمام الكلمة. 

اأْك��ِرْم                                  تقراأ )اأَْك�� ) �سكتة ب�سيطة( �ِرْم.

َر�َس�م�ُْت                                تقراأ )َر�َسْم�  )�سكتة ب�سيطة( �ُت.

4- ترف���ض اللغ��ة العربية التقاء حرفين �س��اكنين ، فال يمكن اأبًدا 

اأن يتوالى حرفان �ساكنان في كلمة واحدة.

5- ل ب��د اأن نو�س��ح للطفل، ون�س��رح له با�ستفا�س��ة معاني الكلمات 

التي يقروؤها؛ لأن اللغة في الأ�سا�ض تعبير عن المعاني والأفكار.

ال�سكون
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اكتب ما يلي الحروف الهجائية بحركة ال�سكون:

الحروف الهجائية بحركة ال�سكون                                  
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4 َجْد 3 اأَْخ  2 اأُْم  1 اأَْب  

8 ُكْل 7 ُخْذ6 َيْد5 ِقْف

12 َكْلٌب11 َل�ْحٌم10 َحْبٌل9 ُذْق

تدريبات �سفهية عن كيفية نطق احلرف ال�ساكن )1(

نو�سح للتالميذ اأن الحرف ذا الحركة ينطق منفرًدا، لكن الحرف ال�ساكن يقراأ مع  الحرف ال�سابق له، ون�سرح لهم ال�سكون، وهو 

الوقوف وال�سكت على الحرف مع تو�سيح عالمة ال�سكون، وهي الدائرة ال�سغيرة فوق الحرف.
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      اأَْب    

               

               

               

               

     اأُْم     

               

               

               

               

     َجْد     

               

               

               

               
نو�سح للتالميذ اأن الحرف ذا الحركة ينطق منفرًدا، لكن الحرف ال�ساكن يقراأ مع  الحرف ال�سابق له، ون�سرح لهم ال�سكون، وهو 

الوقوف وال�سكت على الحرف مع تو�سيح عالمة ال�سكون، وهي الدائرة ال�سغيرة فوق الحرف، ويتم التدريب على كتابة هذه 

الكلمات والربط بين ال�سورة و�سرح هذه الكلمات.

اقراأ واكتب
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     َجْد          اأُْم           اأَْب    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
نو�سح للتالميذ اأن الحرف ذا الحركة ينطق منفرًدا، لكن الحرف ال�ساكن يقراأ مع  الحرف ال�سابق له، ون�سرح لهم ال�سكون، وهو 

الوقوف وال�سكت على الحرف مع تو�سيح عالمة ال�سكون، وهي الدائرة ال�سغيرة فوق الحرف، ويتم التدريب على كتابة هذه 

الكلمات والربط بين ال�سورة و�سرح هذه الكلمات. 

واجب 

منزيل
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  تو�سيح اأن هذه الأفعال اأفعال اأمر، وهي ما تدل على طلب �سيء من �سخ�ض اآخر،  وللتو�سيح نقوم بو�سع هذه الأفعال في جمل؛ 

حتى يكتمل الفهم.

     ُكْل       ُذْق       ُخْذ   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

اقراأ واكتب
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  �سل الكلمات بال�سورة املنا�سبة: 1

 اكتب الأ�سماء حتت ال�سور الآتية: 2
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     َيْد      َحْبٌل َل�ْحٌم

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

اقراأ واكتب
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تدريبا
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تدريبات

تدريبات

�سع دائرة حول احلرف ال�ساكن :1

اأكمل  احلرف ال�ساكن :2

18

4 ِقْف  

2  ُخ�     1 َل�   �ٌم

6 َحْبٌل 

3 َك�   �ٌب 

5  َيْد     

3 ُكْل     2 ُذْق     1 ُخْذ    
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تدريبات �سفهية عن كيفية نطق احلرف ال�ساكن )2(

نو�سح للتالميذ اأن الحرف ذا الحركة ينطق منفرًدا، لكن الحرف ال�ساكن يقراأ مع الحرف ال�سابق له، ون�سرح لهم ال�سكون، وهو 

الوقوف وال�سكت على الحرف مع تو�سيح عالمة ال�سكون، وهي الدائرة ال�سغيرة فوق الحرف.

4 َظْرٌف  

7 َن�ْج�ٌم  

6 َوْرٌد 

9 ِذْئٌب 

5   �َسْم�ٌض     

8  ِق�ْرٌد     

ْقٌر     1 َفْهٌد              ْبٌع     2 �سَ 3 �سَ
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      َفْه�ٌد    

               

               

               

               

     َكْل�ٌب     

               

               

               

               

ْقٌر           �سَ

               

               

               

               

اقراأ واكتب
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   َفْه�ٌد    

               

               

               

               

     َكْل�ٌب     

               

               

               

               

ْقٌر          �سَ

               

               

               

               

واجب 

منزيل
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  َن�ْج�ٌم  

               

               

               

               

   ِق�ْرٌد  

               

               

               

               

   ِذْئٌب     

               

               

               

               

اقراأ واكتب
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   ِذْئٌب       ِق�ْرٌد    َن�ْج�ٌم 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

واجب 

منزيل
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  َبْيٌت  

               

               

               

               

   َخْيٌل     

               

               

               

               

   َجْي�ٌض     

               

               

               

               

اقراأ واكتب
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   َجْي�ٌض        َخْيٌل       َبْيٌت  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

واجب 

منزيل
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تدريبات

تدريبات

�سع دائرة حول احلرف ال�ساكن :1

اأكمل  احلرف ال�ساكن :2

26
                                             

ْقٌر     �سَ

  َن�ْج�ٌم  

  َفْهٌد  

ْبٌع   �سَ

2

  �سل الكلمات بال�سورة املنا�سبة: 1

 اكتب الأ�سماء حتت ال�سور الآتية: 2



ت
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در
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تدريبات

تدريبات
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اأكمل  احلرف ال�ساكن :4

�سع دائرة حول احلرف ال�ساكن :3

4 َبْيٌت  

2 َو   ٌد     1 َب�    ��ٌت

6 َجْي�ٌض 

3 َخ�   ��ٌل 

5 َخْيٌل    

ٌم     3 ِق�ْرٌد     2 ِذْئٌب     1 َنْ
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ما هو الم�����د: هو اإطالة ال�سوت بحرف الم�د.

وما هي حروف الم��د:  - الألف ال�ساكنة المفتوح ما قبلها )َباٌب(. 

ُفوٌر(.                                                     - الواو ال�ساكنة الم�سموم ما قبلها )ُع�سْ

                                           - الياء ال�ساكنة المك�سور ما قبلها )اأَِخي(.

اأنواع المد:  - الم�د بالألف.

                       - الم�د بالي�اء.

                       - الم�د بالواو.

ما هو الحرف الممدود: هو الحرف الذي ي�سبق حرف المد، ويو�سع عليه 

حركة حرف المد )ال�سمة – الفتحة – الك�سرة(.

خصائص حرف المـد:

1- ل ياأت��ي ح��رف المد ف��ي اأول الكلم��ة؛ لأنه لم ي�س��بقه حرف ممدود 

)وهو في الأ�سل �ساكن(. 

 2 - ل يو�سع عليه ت�سكيل .                                                                                      

 3 - ياأتي في و�سط الكلمة اأو في اآخرها.                                                                         

4- الحرف ال�سابق لمد الألف يكون دائًما مفتوًحا.                                               

5  -الحرف ال�سابق لمد الياء يكون دائًما  مك�سوًرا.                                              

6 - الحرف ال�سابق لمد الواو يكون دائًما م�سموًما.  

المـــــد
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اقراأ ولحظ الفرق بني الفتحة واملد بالألف:                    1

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  اآ  اأَ 

  َبا  َب 

  َتا  َت 

  َثا  َث 

  َجا  َج 

  َحا  َح 

  َخا  َخ 

  َدا  َد 

  َذا  َذ 

  َرا  َر 

  َزا  َز 

  �َسا  �َض 

  �َسا  �َض 

ا  �َض    �سَ

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

ا  �َض    �سَ

  َطا  َط 

  َظا  َظ  

  َعا  َع 

  َغا  َغ 

  َفا  َف 

  َقا  َق 

  َكا  َك 

  ل  َل 

  َما  َم 

  َنا  َن 

  َها  ه�َ 

  َوا  َو 

  َيا  َي 

ل بد للمعلم من قراءة الحرف مفتوًحا )حركة واحدة( ثم يقروؤه ممدوًدا )حركتان( ثم يردد، ويكرر التالميذ خلفه لمعرفة 

الفرق بين الحرف المفتوح، والمفتوح الذي بعده األف المد. التركيز على اأن الألف المدية تكون دائًما م�سبوقة بحرف مفتوح.

المـد بالألف
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الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  اآ  اأَ 
                              

                              

  َبا  َب 
                              

                              

  َتا  َت 
                              

                              

  َثا  َث 
                              

                              

  َجا  َج 
                              

                              

  َحا  َح 
                              

                              

  َخا  َخ 
                              

                              

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  َدا  َد 
                              

                              

  َذا  َذ 
                              

                              

  َرا  َر 
                              

                              

  َزا  َز 
                              

                              

  �َسا  �َض 
                              

                              

  �َسا  �َض 
                              

                              

ا  �َض    �سَ
                              

                              

اقراأ واكتب
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الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  َدا  َد 
                              

                              

  َذا  َذ 
                              

                              

  َرا  َر 
                              

                              

  َزا  َز 
                              

                              

  �َسا  �َض 
                              

                              

  �َسا  �َض 
                              

                              

ا  �َض    �سَ
                              

                              

واجب 

منزيل

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  اآ  اأَ 
                              

                              

  َبا  َب 
                              

                              

  َتا  َت 
                              

                              

  َثا  َث 
                              

                              

  َجا  َج 
                              

                              

  َحا  َح 
                              

                              

  َخا  َخ 
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اقراأ واكتب

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

ا  �َض    �سَ
                              

                              

  َطا  َط 
                              

                              

  َظا  َظ  
                              

                              

  َعا  َع 
                              

                              

  َغا  َغ 
                              

                              

  َفا  َف 
                              

                              

  َقا  َق 
                              

                              

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  َكا  َك 
                              

                              

  ل  َل 
                              

                              

  َما  َم 
                              

                              

  َنا  َن 
                              

                              

  َها  َه� 
                              

                              

  َوا  َو 
                              

                              

  َيا  َي 
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واجب 

منزيل

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

ا  �َض    �سَ
                              

                              

  َطا  َط 
                              

                              

  َظا  َظ  
                              

                              

  َعا  َع 
                              

                              

  َغا  َغ 
                              

                              

  َفا  َف 
                              

                              

  َقا  َق 
                              

                              

الحرف الممدود بالألفالحرف المفتوح

  َكا  َك 
                              

                              

  ل  َل 
                              

                              

  َما  َم 
                              

                              

  َنا  َن 
                              

                              

  َها  َه� 
                              

                              

  َوا  َو 
                              

                              

  َيا  َي 
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اقراأ واكتب

اَد   َطاَر    �سَ

                              

                              

                              

                              

اَد    َباَع   �سَ

                              

                              

                              

                              

  َفاَز   َغاَب 

                              

                              

                              

                              

  َجاَع   َطاَف 

                              

                              

                              

                              

  َقاَل   َفاَت 

                              

                              

                              

                              

اَم    َناَر   �سَ

                              

                              

                              

                              

يو�سح المعلم اأن هذه الأفعال هي اأفعال ما�سية مكونة من ثالثة اأحرف، واأن بها حرف المد. يتم تكرار هذه الأفعال كل فعل 

على حدة وتو�سيح معانيه حتى لو بدا اأن التالميذ لم ي�ستوعبوه.
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واجب 

منزيل

اَد   َطاَر    �سَ

                              

                              

                              

                              

اَد    َباَع   �سَ

                              

                              

                              

                              

  َفاَز   َغاَب 

                              

                              

                              

                              

  َجاَع   َطاَف 

                              

                              

                              

                              

  َقاَل   َفاَت 

                              

                              

                              

                              

اَم    َناَر   �سَ

                              

                              

                              

                              

يو�سح المعلم اأن هذه الأفعال هي اأفعال ما�سية مكونة من ثالثة اأحرف، واأن بها حرف المد. يتم تكرار هذه الأفعال كل فعل 

على حدة وتو�سيح معانيه حتى لو بدا اأن التالميذ لم ي�ستوعبوه.
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اقراأ واكتب

اَفَح   َباَرَك    �سَ

                              

                              

                              

                              

  َعاَهَد   َهاَجَر 

                              

                              

                              

                              

  �َساَمَح   َعاَنَد 

                              

                              

                              

                              

  ُيَهاِجُر   ُيَفاِرَق  

                              

                              

                              

                              

ُم     ُيَواِفُق   ُيَخا�سِ

                              

                              

                              

                              

  ُيَعاِمُل       ُيَذاِكُر 

                              

                              

                              

                              

يو�سح المعلم اأن هذه الأفعال هي اأفعال ما�سية مكونة من اأربعة اأحرف، واأن 

بها حرف المد. يتم تكرار هذه الأفعال كل فعل على حدة وتو�سيح معانيه 

حتى لو بدا اأن التالميذ لم ي�ستوعبوه.

وقت  الحدث  )يعني  م�سارعة  اأفعال  هي  الأفعال  هذه  اأن  المعلم  يو�سح 

التكلم( مكونة من اأربعة اأحرف، واأن بها حرف المد. يتم تكرار هذه الأفعال 

كل فعل على حدة وتو�سيح معانيه حتى لو بدا اأن التالميذ لم ي�ستوعبوه.



الكتاب الرابع �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

37

واجب 

منزيل

اَفَح   َباَرَك    �سَ

                              

                              

                              

                              

  َعاَهَد   َهاَجَر 

                              

                              

                              

                              

  �َساَمَح   َعاَنَد 

                              

                              

                              

                              

  ُيَهاِجُر   ُيَفاِرَق  

                              

                              

                              

                              

ُم     ُيَواِفُق   ُيَخا�سِ

                              

                              

                              

                              

  ُيَعاِمُل       ُيَذاِكُر 

                              

                              

                              

                              

يو�سح المعلم اأن هذه الأفعال هي اأفعال ما�سية مكونة من اأربعة اأحرف، واأن 

بها حرف المد. يتم تكرار هذه الأفعال كل فعل على حدة وتو�سيح معانيه 

حتى لو بدا اأن التالميذ لم ي�ستوعبوه.

وقت  الحدث  )يعني  م�سارعة  اأفعال  هي  الأفعال  هذه  اأن  المعلم  يو�سح 

التكلم( مكونة من اأربعة اأحرف، واأن بها حرف المد. يتم تكرار هذه الأفعال 

كل فعل على حدة وتو�سيح معانيه حتى لو بدا اأن التالميذ لم ي�ستوعبوه.
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اقراأ ولحظ الفرق بني الك�سرة واملد بالياء:2

ممدود بالياءالحرف المك�سور  

  ِئي  اإِ 

  ِبي  ِب  

  ِتي  ِت 

  ِثي  ِث 

  ِجي  ِج  

  ِحي  ِح 

  ِخي  ِخ 

  ِدي   ِد 

  ِذي   ِذ 

  ِري   ِر 

  ِزي   ِز 

  �ِسي  �ِض 

  �ِسي  �ِض 

ي  �ِض    �سِ

ممدود بالياءالحرف المك�سور  

ي   �ِض    �سِ

  ِظي   ِط 

  ِظي   ِظ   

  ِعي   ِع 

  ِغي   ِغ 

  ِف�ي   ِف 

  ِقي   ِق 

  ِكي   ِك 

  يِل   ِل 

  ِمي   ِم 

  يِن   ِن 

  ِهي   ه�ِ 

  ِوي   ِو 

  ِيي   ِي 

ل بد للمعلم من قراءة الحرف مك�سوًرا )حركة واحدة( ثم يقروؤه ممدوًدا )حركتان( ثم يردد، ويكرر التالميذ خلفه لمعرفة 

الفرق بين الحرف المك�سور، والمك�سور بعده ياء المد. التركيز على اأن الياء المدية تكون دائًما  م�سبوقة بحرف مك�سور.

المـد بالياء



الكتاب الرابع �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

39

اقراأ واكتب

ممدود بالياءالحرف المك�سور

  ِئي  اإِ 

                              

                              

  ِبي  ِب  

                              

                              

  ِتي  ِت 

                              

                              

  ِثي  ِث 

                              

                              

  ِجي  ِج  

                              

                              

  ِحي  ِح 

                              

                              

  ِخي  ِخ 

                              

                              

ممدود بالياءالحرف المك�سور

  ِدي   ِد 

                              

                              

  ِذي   ِذ 

                              

                              

  ِري   ِر 

                              

                              

  ِزي   ِز 

                              

                              

  �ِسي  �ِض 

                              

                              

  �ِسي  �ِض 

                              

                              

ي  �ِض    �سِ
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واجب 

منزيل

ممدود بالياءالحرف المك�سور

  ِئي  اإِ 

                              

                              

  ِبي  ِب  

                              

                              

  ِتي  ِت 

                              

                              

  ِثي  ِث 

                              

                              

  ِجي  ِج  

                              

                              

  ِحي  ِح 

                              

                              

  ِخي  ِخ 

                              

                              

ممدود بالياءالحرف المك�سور

  ِدي   ِد 

                              

                              

  ِذي   ِذ 

                              

                              

  ِري   ِر 

                              

                              

  ِزي   ِز 

                              

                              

  �ِسي  �ِض 

                              

                              

  �ِسي  �ِض 

                              

                              

ي  �ِض    �سِ
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اقراأ واكتب

ممدود بالياءالحرف المك�سور

ي   �ِض    �سِ

                              

                              

  ِطي   ِط 

                              

                              

  ِظي   ِظ   

                              

                              

  ِعي   ِع 

                              

                              

  ِغي   ِغ 

                              

                              

  ِف�ي   ِف 

                              

                              

  ِقي   ِق 

                              

                              

ممدود بالياءالحرف المك�سور

  ِكي   ِك 

                              

                              

  يِل   ِل 

                              

                              

  ِمي   ِم 

                              

                              

  يِن   ِن 

                              

                              

  ِهي  ِه�  

                              

                              

  ِوي   ِو 

                              

                              

  ِيي   ِي 
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واجب 

منزيل

ممدود بالياءالحرف المك�سور

ي   �ِض    �سِ

                              

                              

  ِطي   ِط 

                              

                              

  ِظي   ِظ   

                              

                              

  ِعي   ِع 

                              

                              

  ِغي   ِغ 

                              

                              

  ِف�ي   ِف 

                              

                              

  ِقي   ِق 

                              

                              

ممدود بالياءالحرف المك�سور

  ِكي   ِك 

                              

                              

  يِل   ِل 

                              

                              

  ِمي   ِم 

                              

                              

  يِن   ِن 

                              

                              

  ِهي  ِه�  

                              

                              

  ِوي   ِو 

                              

                              

  ِيي   ِي 
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اقراأ واكتب

ِغي�ٌر    َكِبي�ٌر   �سَ

                              

                              

                              

                              

  َبِطيٌء   �َسِري�ُعٌ 

                              

                              

                              

                              

  َنِحيٌف   �َسِمي�ٌن 

                              

                              

                              

                              

  َبِخي�ٌل   َكِري�ٌم  

                              

                              

                              

                              

  َقِبي�ٌح   َجِمي�ٌل  

                              

                              

                              

                              

  َخِفي�ٌف   َثِقي�ٌل  

                              

                              

                              

                              

يو�سح المعلم اأن هذه الكلمات هي �سفات وعك�سها، واأن بها حرف المد. يتم تكرار هذه ال�سفات كل على حدة وتو�سيح اأن الياء الممدودة مك�سور ما قبلها. والتعرف 

اإلى خ�سائ�ض المد بالياء باأنه ياأتي و�سط الكلمة واآخرها )لأنه فى الأ�سل حرف �ساكن(.
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واجب 

منزيل

ِغي�ٌر    َكِبي�ٌر   �سَ

                              

                              

                              

                              

  َبِطيٌء   �َسِري�ُعٌ 

                              

                              

                              

                              

  َنِحيٌف   �َسِمي�ٌن 

                              

                              

                              

                              

  َبِخي�ٌل   َكِري�ٌم  

                              

                              

                              

                              

  َقِبي�ٌح   َجِمي�ٌل  

                              

                              

                              

                              

  َخِفي�ٌف   َثِقي�ٌل  

                              

                              

                              

                              

يو�سح المعلم اأن هذه الكلمات هي �سفات وعك�سها، واأن بها حرف المد. يتم تكرار هذه ال�سفات كل على حدة وتو�سيح اأن الياء الممدودة مك�سور ما قبلها. والتعرف 

اإلى خ�سائ�ض المد بالياء باأنه ياأتي و�سط الكلمة واآخرها )لأنه فى الأ�سل حرف �ساكن(.



الكتاب الرابع �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

45

اقراأ ولحظ الفرق بني ال�سمة واملد بالواو:3

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

  اأُو  اأُ 

  ُبو  ُب  

  ُتو  ُت 

  ُثو  ُث 

  ُجو  ُج  

  ُحو  ُح 

  ُخو  ُخ 

  ُدو   ُد 

  ُذو   ُذ 

  ُرو   ُر 

  ُزو   ُز 

  �ُسو  �ُض 

  �ُسو  �ُض 

و  �ُض    �سُ

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

و   �ُض    �سُ

  ُطو   ُط 

  ُظو   ُظ   

  ُعو   ُع 

  ُغو   ُغ 

  ُفو   ُف 

  ُقو   ُق 

  ُكو   ُك 

  ُلو   ُل 

  ُمو   ُم 

  ُنو   ُن 

  ُهو   ُه� 

  ُوو   ُو 

  ُيو   ُي 

ل بد للمعلم من قراءة الحرف م�سموًما )حركة واحدة( ثم يقروؤه ممدوًدا )حركتان( ثم يردد، ويكرر التالميذ خلفه لمعرفة 

الفرق بين الحرف الم�سموم ، والممدود بالواو. التركيز على اأن الواو المدية تكون دائًما م�سبوقة بحرف م�سموم.

المـد بالواو )و(
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اقراأ واكتب

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

  اأُو  اأُ 

                              

                              

  ُبو  ُب  
                              

                              

  ُتو  ُت 
                              

                              

  ُثو  ُث 
                              

                              

  ُجو  ُج  
                              

                              

  ُحو  ُح 
                              

                              

  ُخو  ُخ 
                              

                              

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

  ُدو   ُد 

                              

                              

  ُذو   ُذ 
                              

                              

  ُرو   ُر 
                              

                              

  ُزو   ُز 
                              

                              

  �ُسو  �ُض 
                              

                              

  �ُسو  �ُض 
                              

                              

و  �ُض    �سُ
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واجب 

منزيل

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

  اأُو  اأُ 

                              

                              

  ُبو  ُب  
                              

                              

  ُتو  ُت 
                              

                              

  ُثو  ُث 
                              

                              

  ُجو  ُج  
                              

                              

  ُحو  ُح 
                              

                              

  ُخو  ُخ 
                              

                              

الحرف الممدود بالواوالحرف الم �سموم 

  ُدو   ُد 

                              

                              

  ُذو   ُذ 
                              

                              

  ُرو   ُر 
                              

                              

  ُزو   ُز 
                              

                              

  �ُسو  �ُض 
                              

                              

  �ُسو  �ُض 
                              

                              

و  �ُض    �سُ
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اقراأ واكتب

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

و   �ُض    �سُ

                              

                              

  ُطو   ُط 
                              

                              

  ُظو   ُظ   
                              

                              

  ُعو   ُع 
                              

                              

  ُغو   ُغ 
                              

                              

  ُفو   ُف 
                              

                              

  ُقو   ُق 
                              

                              

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

  ُكو   ُك 

                              

                              

  ُلو   ُل 
                              

                              

  ُمو   ُم 
                              

                              

  ُنو   ُن 
                              

                              

  ُهو     ُه�  
                              

                              

  ُوو   ُو 
                              

                              

  ُيو   ُي 
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واجب 

منزيل

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

و   �ُض    �سُ

                              

                              

  ُطو   ُط 
                              

                              

  ُظو   ُظ   
                              

                              

  ُعو   ُع 
                              

                              

  ُغو   ُغ 
                              

                              

  ُفو   ُف 
                              

                              

  ُقو   ُق 
                              

                              

الحرف الممدود بالواوالحرف الم�سموم 

  ُكو   ُك 

                              

                              

  ُلو   ُل 
                              

                              

  ُمو   ُم 
                              

                              

  ُنو   ُن 
                              

                              

  ُهو   ُه� 
                              

                              

  ُوو   ُو 
                              

                              

  ُيو   ُي 
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اقراأ واكتب

  �ُسوٌر   ُنوٌر 

                              

                              

                              

                              

  ُجُلوٌد   َبُنوَن 

                              

                              

                              

                              

ْنُدوٌق    ُطُيوٌر   �سُ

                              

                              

                              

                              

وٌن   ُحُدوٌد     ُح�سُ

                              

                              

                              

  ُتوٌت   ُحوٌت  

                              

                              

                              

ُفوٌر   َلْيُموٌن     ُع�سْ

                              

                              

                              

  َنُفوُز      َوُقوٌد  
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واجب 

منزيل

  �ُسوٌر   ُنوٌر 

                              

                              

                              

                              

  ُجُلوٌد   َبُنوَن 

                              

                              

                              

                              

ْنُدوٌق    ُطُيوٌر   �سُ

                              

                              

                              

                              

وٌن   ُحُدوٌد     ُح�سُ

                              

                              

                              

  ُتوٌت   ُحوٌت  

                              

                              

                              

ُفوٌر   َلْيُموٌن     ُع�سْ

                              

                              

                              

  َنُفوُز      َوُقوٌد  
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تعري��ف التنوين: هو نون �س��اكنة تلحق اآخر ال�س��م نطًق��ا ل كتابة، وعالمة 

التنوين هي �سمتان اأو ك�سرتان اأو فتحتان.

�سبب الت�سمية: لأننا ن�سيف حرف ) ْن( عند نطق الكلمة التي في اآخرها تنوين.

أنواع التنوين : 

1- التنوين بال�سم، وعالمته )��ٌ� (.

2- التنوين بالك�سر  ) ��ٍ� (.

3-التنوين بالفتح، وعالمته )��ً�( فوق الحرف الأخير اأو فوق األفه الزائدة.

مالحظات على التنوين: 

1- ياأتي في اآخر الكلمة فقط، ول ياأتي في اأولها اأو و�سطها.

2- ياأتي في ال�سم فقط، ول ياأتي في الفعل اأو الحرف.

3- ل ياأتي التنوين مع الأ�سماء المعرفة ب� )ال(.

4- ف��ي تنوي��ن الفتح ير�س��م األف بعد الفت��ح، ويكتب التنوين اإم��ا على الألف 

المر�سومة اأو على الحرف ال�سابق لها.

5- الكلم��ات المنتهي��ة بهم��زة قبلها األف مد )�س��ماء – ماء – اإن��اء( اأو همزة 

مر�س��ومة عل��ى األف مثل )نباأ – مبداأ( ل ير�س��م معه��ا األف مع تنوين الفتح 

والكلمات المنتهية بتاء مربوطة مثل )بطة – طائرة – وليمة(.

التنوين
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 اقراأ ولحظ:

 نطق الحرف مع تنوين ال�سم  �سكل الحرف مع تنوين ال�سم الحرف الم�سموم 

ُبْنٌبُب

ُتْنٌتُت

ُثْنٌثُث

ُجْنٌجُج

ُحْنٌحُح

ُخْنٌخُخ

�ُسْن�ٌض�ُض

�ُسْن�ٌض�ُض

ْن�ٌض�ُض �سُ

ْن�ٌض�ُض �سُ

ُط�ْنٌط�ُط�

ُظ�ْنٌظ�ُظ�

ُع�ْنٌعُع

ُغ�ْنٌغُغ

ُدْنٌدُد

ُذْنٌدُذ

التنوين الم�سموم
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اقراأ واكتب

  ٌذ     

                         
                         

 �ٌض     

                         
                         

  ٌم     

                         
                         

 ٌظ     

                         
                         

  ٌخ     

                         
                         

  ٌي     

                         
                         

 ٌط     

                         
                         

 ٌف     

                         
                         

 �ٌض     

                         
                         

 �ٌض     

                         
                         

  ٌغ     

                         
                         

  ٌد     

                         
                         

  اأٌ     

                         
                         

  ٌت     

                         
                         

  ٌر     

                         
                         

  ٌب     

                         
                         

  ٌح     

                         
                         

  ٌق     

                         
                         

  �ٌض     
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واجب 

منزيل

  ٌذ     

                         
                         

 �ٌض     

                         
                         

  ٌم     

                         
                         

 ٌظ     

                         
                         

  ٌخ     

                         
                         

  ٌي     

                         
                         

 ٌط     

                         
                         

 ٌف     

                         
                         

 �ٌض     

                         
                         

 �ٌض     

                         
                         

  ٌغ     

                         
                         

  ٌد     

                         
                         

  اأٌ     

                         
                         

  ٌت     

                         
                         

  ٌر     

                         
                         

  ٌب     

                         
                         

  ٌح     

                         
                         

  ٌق     

                         
                         

  �ٌض     
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تدريبات �سفهية على كلمات بها تنوين بال�سم:

اٌن   ِح�سَ 4

7 َدَجاجٌة 

َخُروٌف  6

9 ُدبٌّ 

5 ُحوٌت   

8  ِديٌك   

ٌة 1 اإِْبِريٌق    �َساٌح   2 َبطَّ 3 ِتْ
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اقراأ واكتب

ٌة   اإِْبِريٌق    �َساٌح     َبطَّ    ِتْ
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واجب 

منزيل

ٌة  اإِْبِريٌق    �َساٌح   َبطَّ    ِتْ
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اقراأ واكتب

2 َوَطٌن  َعِزي��ٌز  1 َرُج�ٌل َك�ِري�ٌم  

3 َدْر�ٌض  ُمِفي�ٌد   4 َب�َل�ٌد اأَِمي�ٌن   
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واجب 

منزيل

2 َوَطٌن  َعِزي��ٌز  1 َرُج�ٌل َك�ِري�ٌم  

4 َب�َل�ٌد اأَِمي�ٌن  3 َدْر�ٌض  ُمِفي�ٌد  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  



ت
يبا
در
ت
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تدريبات

تدريبات

ا حتت الكلمات التي بها تنوبن ال�سم:1 �سع خطًّ

اأكمل احلرف الأخري مع و�سع التنوين بال�سم: 

ا   1 ِح�سَ

4 َدَجاَج� 

3 َخُرو   

6 ُد  

2 ُحو    

5 ِدي�     

َرُج�ٌل  -  َيْلَعُبوَن  -  اأَ�ْسُكُن  -  َيْفَرُحوَن   

-  َك�ِري�ٌم  -  َوَطٌن  -  َعِزي��ٌز  -  َيْنَجُح - 

�َساٌح  -  �َسْرٌح  -   اإِْبِريٌق  -  َبْحٌر  -  ِتْ

2
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 اقراأ ولحظ:5

  نطق الحرف مع تنوين الك�سر  �سكل الحرف مع تنوين الك�سرالحرف المك�سور 

ِبْنٍبِب

ِتْنٍتِت

ِثْنٍثِث

ِجْنٍجِج

ِحْنٍحِح

ِخْنٍخِخ

�ِسْن�ٍض�ِض

�ِسْن�ٍض�ِض

ْن�ٍض�ِض �سِ

ْن�ٍض�ِض �سِ

ِطْنٍط�ِط�

ِظ�ْنٍظ�ِظ�

ِعْنٍعِع

ِغ�ْنٍغِغ

ِدْنٍدِد

ِذْنٍذِذ

وُر  التنوين المْك�سُ
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اقراأ واكتب

  ٍث     

                         
                         

  ٍت     

                         
                         

  ٍر     

                         
                         

  ٍب     

                         
                         

  ٍح     

                         
                         

  �ٍض     

                         
                         

  ٍط     

                         
                         

  ٍف     

                         
                         

  �ٍض     

                         
                         

  ٍغ     

                         
                         

  ٍد     

                         
                         

 ٍق     

                         
                         

  ٍذ     

                         
                         

  �ٍض     

                         
                         

  ٍم     

                         
                         

  ٍظ     

                         
                         

  ٍخ     

                         
                         

  ٍي     
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  ٍث     

                         
                         

  ٍت     

                         
                         

  ٍر     

                         
                         

  ٍب     

                         
                         

  ٍح     

                         
                         

  �ٍض     

                         
                         

واجب 

منزيل

 ٍط     

                         
                         

  ٍف     

                         
                         

  �ٍض     

                         
                         

  ٍغ     

                         
                         

  ٍد     

                         
                         

 ٍق     

                         
                         

  ٍذ     

                         
                         

  �ٍض     

                         
                         

  ٍم     

                         
                         

  ٍظ     

                         
                         

  ٍخ     

                         
                         

  ٍي     
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تدريبات �سفهية على كلمات بها تنوين بالك�سر:

4 َدَواٍء  

7 اأَْقالٍم 

6 ُحوٍت 

9 ُزُهوٍر 

5  ِحَذاٍء  

8  ُطُيوٍر   

3 اإَِن�اٍء 1 َغَزاٍل   2  ُبْرُتَقاٍل   
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  ُطُيوٍر     ُزُهوٍر   اأَْقالٍم 

اقراأ واكتب
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     ُطُيوٍر     ُزُهوٍر   اأَْقالٍم 

واجب 

منزيل
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1 َع�َس�ٌل ِمْن َنْحٍل   2  �َس�ْمٌن ِمْن َلَب�ٍن       

4 َخ�َسٌب ِمْن �َس�َجٍر 3 َثْوٌب ِمْن ُقْطٍن  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

اقراأ واكتب
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1 َع�َس�ٌل ِمْن َنْحٍل   2 �َس�ْمٌن ِمْن َلَب�ٍن       

4 َخ�َسٌب ِمْن �َس�َجٍر 3 َثْوٌب ِمْن ُقْطٍن  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

واجب 

منزيل
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ت
تدريبا
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تدريبات

تدريبات

70

�سع خطًا حتت الكلمات التي بها تنوبن ال�سم:1

اأكمل احلرف الأخري مع و�سع التنوين بالك�سر: 2

اأَْقاَلٍم - �َسَجَن - اإْن�َساٌن - ُقْطٍن - َع�َسٌل  - ُطُيوٍر   

ْحُت - َلَب�ٍن َثْوٌب - �َس�َجٍر - ِكَتاٌب - ُزُهوٍر  - َنَ

6 ُحو    4 َدَوا     5 ِحَذا   

3 اإَِن�ا   1 َغَزا     2 ُبْرُتَقا    
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ت
يبا
در
ت

تدريبات    

تدريبات

لحظ واأكمل: 3

اكتب ما يلي بخٍط جميٍل:4
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1 َكْلُب  

             3

اُن  2 ِح�سَ

4 ُزُهوُر 

             5

  َكْلٍب

  َع�َسٍل

اٍن    ِح�سَ

                

  َقَف�ٍض 

    َكْلٌب  

     َع�َسٌل   

              

     ُزُهوٌر   

     َقَف�ٌض   

ْعٍب       ْحُت يِف اْمِتحاٍن �سَ       َنَ
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 اقراأ ولحظ :6

  نطق الحرف مع تنوين الفتح  �سكل الحرف مع تنوين الفتحالحرف المفتوح 

َبْنًباَب

َتْنًتاَت

َثْنًثاَث

َجْنًجاَج

َحْنًحاَح

َخْنًخاَخ

�َسْن�ًسا�َض

�َسْن�ًسا�َض

ا�َض ْن�سً �سَ

ا�َض ْن�سً �سَ

َطْنًطاَط�

َظْنًظاَظ�

َعْنًعاَع

َغْنًغاَغ

َدْنًداَد

َذْنًذاَذ

التنوين المفتوح
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اقراأ واكتب

  ًثا     

                         
                         

  ًتا     

                         
                         

  ًرا     

                         
                         

  ًبا     

                         
                         

  ًحا     

                         
                         

  �ًسا     

                         
                         

  ًطا   

                         
                         

  ًفا   

                         
                         

ا        �سً

                         
                         

  ًغا  

                         
                         

   ًدا    

                         
                         

  ًذا     

                         
                         

ا        �سً

                         
                         

  ًما     

                         
                         

  ًظا     

                         
                         

   ًخا     

                         
                         

  ًقا     

                         
                         

  ًيا     
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واجب 

منزيل

  ًثا     

                         
                         

  ًتا     

                         
                         

  ًرا     

                         
                         

  ًبا     

                         
                         

 ًحا     

                         
                         

  �ًسا     

                         
                         

  ًطا   

                         
                         

  ًفا   

                         
                         

ا        �سً

                         
                         

 ًغا  

                         
                         

 ًدا     

                         
                         

  ًذا     

                         
                         

ا       �سً

                         
                         

  ًما     

                         
                         

  ًظا     

                         
                         

 ًخا     

                         
                         

  ًقا     

                         
                         

  ًيا     
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تدريبات �سفهية على كلمات بها تنوين بالفتح:

َحَطًبا   4

7 �َساَعًة 

6 اإَِناًء 

9 َقاِطَرًة 

ًبا   5  َق�سَ

8 َطاِئَرًة   

3 َذَه�ًبا 1 َعْيًنا   2 َفَر�ًسا   
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ًبا   اإَِناًء  َحَطًبا      َق�سَ

اقراأ واكتب
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ًبا   اإَِناًء  َحَطًبا      َق�سَ

واجب 

منزيل
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  َراأَْي�ُت َك�ْل�ًبا   اأََك�ْل�ُت ُخْبًزا  

ِديًقا    َقَراأُْت َدْر�ًسا  ُزْرُت �سَ

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

اقراأ واكتب
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  َراأَْي�ُت َك�ْل�ًبا   اأََك�ْل�ُت ُخْبًزا  

ِديًقا    َقَراأُْت َدْر�ًسا  ُزْرُت �سَ

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

واجب 

منزيل
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ت
تدريبا
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تدريبات

تدريبات

80

ا حتت الكلمات التي بها تنوبن بالفتح:1 �سع خطًّ

اأكمل احلرف الأخري مع و�سع التنوين بالفتح: 2

ِديًقا – َنْزَرُع -  ُخْبًزا – َلْوٍن -  َدْر�ًسا -  ُقْطٍن -   �سَ

�َساَعًة -  َقاِطَرًة -  ِكَتاٌب  - َع�َسٌل -  َطاِئَرًة            

3 َذَه�ب� 1 َعْين�   2 َفَر�س�   

6 َقاِطَر    4 �َساَع� 5 َطاِئَر      
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ت
يبا
در
ت

تدريبات    

تدريبات

لحظ واأكمل: 3

4: اكتب ما يلي بخٍط جميٍلٍ

الكتاب الرابع �سل�سلة التميز يف 
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1 َدْر�ٌض 

2 َقَف�ٌض 

              3

             4

  َدْر�ًسا 

                

  ِفَناًء   

                

     َدْر�ٍض  

     َقَف�ٍض   

     ِفَناٍء   

     َجَبٍل   

      َنْزَرُع  ِف�ي َحْقِلنا ُقْطًنا َوَقْمًحا    
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1- الت��اء المفتوح��ة: تاأتي في اآخر الكلمة، وُتكتب دائًما )ت( وتلفظ دائًما 

ا )التاء المب�سوطة(.  )ت( وت�سمى اأي�سً

-تلفظ و�ساًل: )ت( �ساكنة اأو متحركة بح�سب ت�سكيلها.                           

2 - التاء المربوطة: تاأتي في اآخر الكلمة، وُتكتب باإحدى الطريقتين:       

- )ة( اإذا �سبقها حرف من الحروف العنيدة  )التى ل تت�سل بما بعدها(.               

-  ) �ة(  اإذا لم ي�سبقها حرف من الحروف العنيدة.                   

وتلفظ باإحدى الطريقتين:

-تلفظ و�ساًل: )ت(  متحركة دائًما )ل توجد تاء مربوطة م�سكلة بال�سكون(.     

- تلفظ وقًفا )ه�(  �ساكنة دائًما

 3- الهاء المربوطة: تاأتي في اآخر الكلمة، وتلفظ )ه�(  و�ساًل ووقًفا، وتكتب 

باإحدى الطريقتين:  

-  ) ه(  اإذا �سبقها حرف من الحروف العنيدة.                                                    

-  ) �ه(  اإذا لم ي�سبقها حرف من الحروف العنيدة. 

 التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء المربوطة 
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تدريبات �سفهية عن كيفية نطق التاء املفتوحة: 

تدريبات �سفهية عن كيفية نطق الهاء املربوطة:

1 َب�ْيٌت  

1 َكِرَه 

4 َذَه�ْبُت 

3 ِب�ْن�ٌت 

3 َق�َل�ُمُه 

6 َزاَرْت 

2  ُح�وٌت  

2   ِفْقٌه   

5 َق�َراأُْت   
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اكتب ما يلي:

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

           كتابة كلمات عن كيفية نطق التاء املفتوحة:

   ُح�وٌت   ِب�ْن�ٌت  َب�ْيٌت  

     َق�َراأُْت     َزاَرْت   َذَه�ْبُت 
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واجب 

منزيل

   ُح�وٌت   ِب�ْن�ٌت  َب�ْيٌت  

     َق�َراأُْت     َزاَرْت   َذَه�ْبُت 
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اكتب ما يلي:

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

كتابة كلمات عن كيفية نطق الهاء املربوطة:

  َكِرَه 

  َكِرَه 

  َق�َل�ُمُه 

  َق�َل�ُمُه 

     ِفْقٌه   

     ِفْقٌه   

واجب 

منزيل
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ت
يبا
در
ت

تدريبات    

تدريبات
 اأكمل بكتابة احلرف الناق�ض لكل كلمة:     1

ا حتت الكلمات التي تنتهي بتاء مفتوحة:2 �سع خطًّ

1 َب�ْي�    

4 �َس�َم�َك�ٌة 

4 َكِر    

3 ِب�ْن��   

6 َذَه�ْبُت 

6 َق�َل�ُم�   

2  ُح�و    

5 َق�َراأُْت

5   ِفْق�   

3 َزاَرْت 1  َم�ْزَرَعٌة  ٌة 2   َب�ْي�سَ
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تدريبات �سفهية عن كيفية نطق التاء املربوطة واأ�سكالها 

4 َث��َم��َرة  

  �َس�َم�َك�ُة 

اَرة  6 �َس�يَّ

 َم�ْزَرَعُة 

5 َوْرَدة  

ُة         َب�ْي�سَ

3 �َسَجَرة 1 ُك��َرة   2 َب�َق�َرة   

 عندما تاأتي منف�سلة ويكون �سكلها )ة(1

عند الو�سل باحلرف ال�سابق وتكون هكذا ) ��ة(2
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اكتب ما يلي:

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

كتابة كلمات ت�ستمل على التاء املربوطة:

  ُك��َرة

  َث��َم��َرة

 �َس��َج��َرة 

اَرة   �َس�يَّ

     َب�َق�َرة   

     َوْرَدة   
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واجب 

منزيل

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

  ُك��َرة

  َث��َم��َرة

 �َس��َج��َرة 

اَرة   �َس�يَّ

     َب�َق�َرة   

     َوْرَدة   
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اكتب ما يلي:

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

كتابة كلمات ت�ستمل على التاء املربوطة:

ُة     َم�ْزَرَعُة   �َس�َم�َك�ُة    َب�ْي�سَ

واجب 

منزيل

ُة    َم�ْزَرَعُة   �َس�َم�َك�ُة   َب�ْي�سَ
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ت
تدريبا
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تدريبات

تدريبات

92

4 َث��َم��َر    

7  �َس�َم�َك��

اَر   6 �َس�يَّ

9 َم�ْزَرَع� 

5  َوْرَد   

    � 8  َب�ْي�سَ

3 �َسَجَر  1 ُك��َر    2 َب�َق�َر    

اأكمل بكتابة احلرف الناق�ض لكل كلمة:1
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تعريف ال�س�دة: عالمة تدل على تكرار الحرف )�ساكن اأو متحرك(  

فيدغم الحرفان، وينطقان حرًفا واحًدا م�سدًدا. 

د: يتكون فى الأ�س��ل من حرفين م��ن جن�ض واحد،  الح��رف الم�س��دَّ

الأول �س��اكن  والثان��ي متح��رك، فاأدغم��ا، و�س��ارا حرًف��ا واح��ًدا، 

وو�سعت ال�سدة ) ّ_( عالمة عليهما.

أمثلة :

.) �َسمَّ                          �َسْمَم               �َسمَّ  )ْم + َم  = مَّ

.) َحجَّ                        َحْجَج                َحجَّ )ْج + َج  = جَّ

مالحظات على الحرف الم�سدد:

1 -الح��رف الم�س��دد ياأت��ي و�س��ط الكلمة واآخره��ا، ول ياأت��ي اأول 

الكلمة؛ لأنه مكون  من حرفين اأولهما �س��اكن )والحرف ال�س��اكن 

ل يمكن النطق به وحده، بل ُيقراأ مع الحرف ال�سابق له(.

أنواع الشدة:

َح. 1- ال�سدة مع الفتح، وتر�سم هك�ذا: �َسبَّ

َل. 2- ال�سدة مع الك�سر، وتر�سم هكذا: ُحمِّ

. 3- ال�سدة مع ال�سم، وتر�سم هك��ذا: َي�سرُّ

 .) ا - َردٍّ 4- ال�سدة مع التنوين، وتر�سم هكذا: )َردٌّ - َردًّ

ُد ُة والَحْرُف الُم�سدَّ ـدَّ ال�سَّ
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تدريبات �سفهية عن كيفية نطق احلرف امل�سدد مع الفتح:

4 �َس�مَّ  

�بَّ  7 �سَ

6  َع�ضَّ 

9 َخ�طَّ 

5  َدقَّ  

�دَّ    8  �سَ

3 َع�دَّ 1 �َس�دَّ   2 َم�دَّ  

نكتب كلمة )�َسْدَد( ون�سرح اأن الحرف ال�ساكن يجب اأن ُيقراأ مع الحرف ال�سابق له مع التو�سيح والإ�سارة اأن الحرف ال�ساكن 

الثاني )الفتحة(.  ال�سدة مع حركة الحرف  مًعا، ون�سع  الكلمة مت�سابهان، فيدغمان  المتحرك الذي يليه فى هذه  والحرف 

النطق على مرحلتين )دال �ساكنة تنطق مع الحرف ال�سابق، ودال مفتوحة تنطق وحدها(. �سرح كل الكلمات بهذه الطريقة 

والتكرار مع الطالب.  
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اقراأ واكتب

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

   َم�دَّ    َع�دَّ  �َس�دَّ  
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واجب 

منزيل

   َم�دَّ    َع�دَّ  �َس�دَّ  
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ت
يبا
در
ت
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تدريبات

تدريبات

اقراأ ولحظ واأكمل:1

�سع عالمة املد مع الفتح فوق احلرف:2

1  �َس�ْدَد           =                 �َس��دَّ

2 َمْدَد              =                                  

3 �َس�ْمَم            =                                   

4 َدْقَق              =                                 

ْبَب             =                                   5 �سَ

3 َع�ض 1 �َس�م   2  َدق  
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ّمِة: تدريبات �سفهية عن كيفية نطق احلرف امل�سدد مع ال�سَّ

4  َي�ُس�مُّ  

�بُّ  7  َي�سُ

6  َيُع�ضُّ 

9  َيُخ�طُّ 

5  َيُدقُّ  

�دُّ    8  َي�سُ

3  َيُع�دُّ 1  َي�ُس�دُّ   �دُّ   2  َيُ

�سرح وتو�سيح اأن نطق الحرف الم�سدد مع ال�سم على مرحلتين )حرف �ساكن ينطق مع الحرف ال�سابق، نف�ض الحرف م�سموم 

(. قراءة كلمات اأخرى وقيام التالميذ بالقراءة والت�سحيح للخطاأ و�سرح وتو�سيح  ينطق وحده( مثل )َي�ُس�مُّ -  َيُدقُّ -  َيُع�ضُّ

ال�سدة مرة اأخرى.
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اقراأ واكتب

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

   َيُدقُّ    َيُع�ضُّ  َي�ُس�مُّ  
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   َيُدقُّ    َيُع�ضُّ  َي�ُس�مُّ  

واجب 

منزيل
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ت
يبا
در
ت
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تدريبات

تدريبات

اقراأ ولحظ واأكمل:1

�سع عالمة املد مع الفتح فوق احلرف:2

�بُّ �ْبُب              =                 َي�سُ 1  َي�سُ

�ْدُد                =                                   2 َي�سُ

3 َيُخ�ْطُط             =                                   

�ُض              =                                   4 َيُع�سْ

5 َيُدْقُق                 =                                  

�ب   3 َيُخ�ط 1 َي�سُ �د   2  َي�سُ
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ّمِة: تدريبات �سفهية عن كيفية نطق احلرف امل�سدد مع ال�سَّ

�سرح وتو�سيح اأن نطق الحرف الم�سدد مع الك�سر على مرحلتين )حرف �ساكن ينطق مع الحرف ال�سابق ، نف�ض الحرف مك�سور 

ُح -  ُيَعلُِّم(. قراءة كلمات اأخرى وقيام التالميذ بالقراءة والت�سحيح للخطاأ و�سرح وتو�سيح ال�سدة  ينطق وحده( مثل )ُي�َسرِّ

مرة اأخرى .

ُح �َسْعَرُه 1 ُي�َسرِّ

ُف َوْجَهَها 3 ُتَنظِّ

2 ُيَعلُِّم َتالِميَذُه

4 ُيَقلُِّم اأَْظفاَرُه
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اقراأ واكتب

ُح �َسْعَرُه ُيَعلُِّم َتاَلِميَذُهُي�َسرِّ
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ُح �َسْعَرُه ُيَعلُِّم َتاَلِميَذُهُي�َسرِّ

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                                  

واجب 

منزيل
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تعريف ال�الم ال�سم�سية: هي ال�الم التى لي�ض عليها ت�سكيل في اأداة 

التعري��ف )ال(، لكنه��ا ل تظهر عند النطق به��ا ، واإنما تدغم فيما 

بعدها، فياأتي حرًفا م�سدًدا.

�س��بب الت�س��مية: لعدم ظهورها عند النطق بها فى كلمة )ال�سم�ض( 

فغلبت عليها هذه الت�سمية.                    

خ�س��ائ�ض ال���الم ال�سم�س��ية: تكت��ب، ول تنط��ق، ول يو�س��ع عليه��ا 

ت�سكيل.

م��ا قبله��ا: دائًما األف مفتوحة ) همزة و�س��ل( وهذه الهمزة تنطق 

حال البدء بها، ول تنطق حال الو�سل؛ لأنها همزة و�سل.                           

ما بعدها: حرف م�سدد مع الفتح اأو ال�سم اأو الك�سر.

اْل  القمرية

تعري��ف ال���الم القمري��ة: هي ال���الم اال�س��اكنة ف��ي اأداة التعريف 

)ال(، وتظهر فى النطق.

�س��بب الت�س��مية: لظهورها عند النطق بها فى كلمة )القمر( فغلبت 

عليها هذه الت�سمية.  

خ�سائ�ض ال�الم القمرية: تكتب، وتنطق، وتكون �ساكنة.

م��ا قبلها: دائًما األف مفتوحة )همزة و�س��ل( وه��ذه الهمزة تنطق 

حال البدء بها، ول تنطق حال الو�سل؛ لأنها همزة و�سل.                      

ما بعدها: حرف  م�سموم اأو مفتوح اأو مك�سور.

اْل  ال�سم�سية                    
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 الأخوان التوءم هي ق�س��ة ال التعريف الم�س��هورة، عند كثير من الأ�س��اتذة 

الأفا�س��ل، وهذه الق�س��ة يوؤخذ بها لتعليم ال�س��غار التفرقة بين ال التعريف 

ال�سم�س��ية وال التعريف القمرية، وم�س��مون الق�س��ة اأن��ه كان هنالك عائلة، 

ُتعرف با�سم عائلة ال التعريف، ُرزقت بتوءٍم من الذكور المت�سابهين، فاأطلقت 

ا�س��م ال�س��م�ض على البن الأول، و�س��مت الثاني القمر، وذلك ل�س��دة جمالهما، 

وكبر ال�س��م�ض والقمر، وفهما ما هي الألعاب، وما هي �سقاوة الأطفال، ف�سترى 

الأب األعاًب��ا لطفلي��ه، وكان��ت ه��ذه الألعاب ح��روف اللغة العربي��ة، وعددها 

ثماني��ة وع�س��رون، وفج��اأة جلبت ه��ذه الألعاب الخ��الف بي��ن الطفلين، فكل 

واح��د طمع بما لدى الآخ��ر، فتدخل الأب لف�ض النزاع، فق�س��م الحروف اإلى 

مجموعتين، فاأعطى ال�سم�ض اأربعة ع�سر حرًفا، وهي:

) ت، ث، د، ذ، ر، ز، ���ض، ���ض، ���ض، ���ض، ط، ظ، ن، ل(، واأعط��ى القمر ما تبقى، 

وه��ي اأربعة ع�س��ر حرًف��ا، متمثلة في ه��ذه المجموع��ة: )اأ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، 

ف، ق، ك، م، ه���، و، ي(، وهك��ذا ت��م ف�ض النزاع، وحل ال�س��الم والحب والوئام 

بين الأخوين، وكل واحد و�س��ع �س��روًطا على حروف��ه، فاأجبر القمر حروفه 

على اإظهار تبيان �س��وت الالم. اأما ال�س��م�ض فكان �سرطه اأن يدغم �سوت الالم 

ا، وهذا من �س��دة  مع ت�س��ديد الحرف الذي يلي الالم، فيكون ظهور الالم َمخفيًّ

طيبة ال�س��م�ض. هناك م��ا يجب معرفته اأن دخ��ول ال التعريف على الكلمات 

الت��ي تبداأ بالم ل يلغ��ي وجود الالم، وتبقى مثبتًة لفًظ��ا وكتابًة، مثل: لون، 

مع زيادة ال التعريف، فت�سبح: اللَّون.

ق�سة الالم ال�سم�سية والقمرية
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تدريبات �سفهية عن كيفية نطق اْل  القمرية:

1 َقَمٌر  

4 َجَمٌل    

  اْلَقَمُر 

َمُل    اْلَ

3 َقَلٌم 

6 ِفيٌل 

  اْلَقَلُم 

  اْلِفيُل 

2 َوْرَدٌة  

اٌن   5 ِح�سَ

     اْلَوْرَدُة   

اُن    �سَ  احْلِ
نعرف اْل القمرية باأنها  ال�الم اال�ساكنة في اأداة التعريف )ال(، وتظهر فى النطق، واأن ما قبلها دائًما األف مفتوحة )همزة و�سل( 

وهذه الهمزة تنطق حال البدء بها، ول تنطق حال الو�سل؛ لأنها همزة و�سل. ما بعدها: حرف  م�سموم اأو مفتوح اأو مك�سور.

اْل  القمرية                    
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تدريبات �سفهية عن كيفية نطق اْل  ال�سم�سية:

اٌن   1 ُرمَّ

اُن   مَّ  الرُّ

4 َزَراَفٌة  

َراَفُة    الزَّ

ٌر  3 َتْ

ْمُر    التَّ

6 ِدي�ٌك 

ي�ُك    الدِّ

اٌح   2 ُتفَّ

اُح   فَّ    التُّ

�ْقٌر   5 �سَ

ْقُر     ال�سَّ
نعرف اْل ال�سم�سية  باأنها  هي ال�الم التى لي�ض عليها ت�سكيل في اأداة التعريف )اْل(، لكنها ل تظهر عند النطق بها، واإنما تدغم 

فيما بعدها، فياأتي حرًفا م�سدًدا مع الفتح اأو ال�سم اأو الك�سر.

اْل  ال�سم�سية                    
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تدريبات

تدريبات

اقراأ ولحظ واأكمل:3

1  َوْرٌد               =                 اْلَوْرُد

2 ُكَرٌة               =                                  

3 َقَمٌر               =                                   

4 َقَلٌم                =                                  

ا حتت الكلمات التي بها لم �سم�سية:1  �سع خطًّ

�سع دائرة حول الكلمات التي بها لم قمرية:2

اُن مَّ ْقُر - الرُّ َجُر - الَعَمُل - ال�سَّ اْلَقَلُم - ال�سَّ

اَعُة - اْلَقَمُر - اْلَوْرَدُة        ْر�ُض - ال�سَّ َمُل - الدَّ  اْلَ

اُن مَّ ْقُر - الرُّ َجُر - الَعَمُل - ال�سَّ اْلَقَلُم - ال�سَّ

اَعُة - اْلَقَمُر - اْلَوْرَدُة        ْر�ُض - ال�سَّ َمُل - الدَّ  اْلَ
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ت
تدريبا

تدريبات    

تدريبات

اأدخل الالم ال�سم�سية مع و�سع الت�سكيل ال�سحيح:4

ْقُر �ْقٌر             =                 ال�سَّ 1  �سَ
2 َزَراَفٌة             =                                     
3 ِدي�ٌك              =                                      
اٌن               =                                      4 ُرمَّ
اٌح              =                                      5 ُتفَّ
ٌر                =                                      6 َتْ

 �سل الكلمات بال�سورة املنا�سبة:5

 اْلَغَزالُة

اْلَفَرا�َسُة

اْلِعَنُب

ْهُر النَّ

ْم�ُض ال�سَّ

نُي التِّ
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�����غ��ري ُ امل�����س��������ل�����ُم ال�����سَّ

����س�����������م���ي�����������ُره ن��ق�����يٌّ

ي�����س��ُح��و م�����َع ال�����س��ب��اِح

النج����اِح اإَل  ي�س��َع���ى 

احل��������بُّ والإح��������س��اُن

���س��������دي��ُق��ه الإن��������س��اُن

اإي�����������اُن�����������ه َك��ِب�����������رُي 

وق�����ل��ب���ُ��������ه َط�������ْه�������وُر

ال�س��داح وال�����ب��ل��ب��������ِل 

و���س��������ع��ُي��ه م��������س��ك��������وُر

ل��ع��������م�����ِره ع��ن�����������واُن

والع�سف������وُر واحل��ق���ُل 

    

تدريباتامل�س��ل�ُم ال�س�غري ُ

تدريبات

الأنا�سيد
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َوْرَدْة �����������������������������������ي  ُاِمّ

���َم�������ْة َواأَب�������������ي َب�������سْ

اأُْخ���ت�����������ي َواأِخ���������������ي

َل������ُه������َم������ا اأُْه��������������ِدي

ُع������������ْدَن������������ا ُن������������وٌر

��������������َرْح َن�������ْل�������ُه�������و َنْ

��َت��������������������اين     ُب�����سْ يِف   

ُوْج���َداِن���������������������������ي              يِف   

���ْح���ِب���ي       ����سَ اأَْج�������َم�������ُل   

َع��ي��ِن��ي َوَق��ْل��ِب��������������������������ي

 ِب�����َت���َع���اُوِنَن�����������������������ا

َم��ْل��َع��ِب��َن��������������������������������ا يِف   

    

تدريباتالَعاِئَل����ُة

تدريبات

الأنا�سيد
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الإَي��������اْن ِمَن  دُق  ال�سِّ

�������اُم َتِط������يْب َو ِبِه الأَيَّ

����������وْر دُق �َسِبيُل النُّ ال�سِّ

َعِب���رْي ����ِوّ  اْلَ يِف  َوَل����ُه 

ُعْنواْن  َل�����َن����ا  دُق  ال�سِّ

الإن�س���اْن  َي�ْسُمو  َوِب���ِه 

َي�ِسرْي احُل���رُّ  َوَع��َل��ْي��ِه   

��ِري يف ُك����ِلّ َم��َك��ان  َي�����سْ

    

دُق تدريباتال�سِّ

تدريبات

الأنا�سيد


