
 



 

                       

 

 

           

 لتعليم األطفال وحمو األمية              

 رابعالجزء ال                                              

 (التنوين  –السكون  –المدود )

 :إعداد 

 علي ىيحي زهرة



 مقدمة  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 علم اإلنسان مامل يعلم , احلمد هلل الذي علم بالقلم 

 وصلى اهلل على نبيه ومصطفاه معلم الناس اخلري وهاديهم إىل الطريق املستقيم 

من سلسلة متتابعة لتعليم القراءة والكتابة رابع فإن هذا الكتاب هو اجلزء ال: وبعد 

 لألطفال وحمو األمية 

 (التنوين  –السكون  - املدود )من هذه السلسلة تعليم  رابعيشمل اجلزء ال

وقد ُوضع املنهج يف تنسيق سهل وسلس مدعًما بالرسومات الكرتونية اليت تـثري رغبة , 

 الطفل يف التعلم 

 . وتطرد عنه امللل       

 .سائلني املوىل عز وجل التوفيق والسداد والقبول 



 

 

 

 

 

  

 املدود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مد الياء  –مد الواو  -مد األلف  ) يتعلم الطالب في هذا الباب المدود  -

 يربط المعلم درس المدود بدرس الحركات فيشرح للطالب أّن -

 مد األلف الفتحة إذا أشبعنا حركتها وممدناها يتولد منها

 قصيرة والمد طويل ومقدار المد حركتانوأن الفتحة 

 والضمة إذا أشبعنا حركتها تولد منها مد الواو

 ومقدار المد حركتان قصيرة والمد طويل وأن الضمة 

 والكسرة إذا أشبعنا حركتها ومددناها يتولد منها مد الياء

 ومقدار المد حركتان قصيرة والمد طويل وأن الكسرة 

يشرح المعلم للطالب الفرق بين نطق الحرف الممدود ونطق الحرف المتحرك  -

 (الكسرة  –الضمة  –بالفتحة )

 وأن صوت الحركة قصير وصوت المد طويل

يقرب المعلم للطالب الفرق بين الحركات والمدود بأن الحركات هم األبناء  -

 والمدود هم اآلباء

 ايتعلم الطالب طريقة نطق الحرف الممدود مفرد -

 ثم يتدرب على نطق الحرف الممدود ضمن الكلمة -

يتدرب الطفل على نطق الحرف المدود سواًء كان في بداية الكلمة أو وسطها  -

 أو في نهاية الكلمة

( الحركات )في نهاية هذا الباب يراجع الطالب الفرق بين الصوت القصير  -

 (المدود ) والصوت الطويل 



 

 

 

 

 

 آَمَن/ َمَنَءا َءا َء

 ُبَبا َبا بـَ

 َبَتا َتا َتـ

 ِمُرَثـا َثـا َثـ

 بـُِرَجـا اَج َجـ

 مـُِدَحا َحا َحـ

 َبَخا َخا َخـ

 ُرَدا َدا َد
 

 

 مد األلف 



 َبَذا َذا َذ

 َحَرا َرا َر

 َرَزا َزا َز

 ِجُدَسا َسا َسـ

 َهَدَشا َشا َشـ

 بـُِرَصا َصا َصـ

 بـُِطَضا َضا َضـ

 َرَطا َطا َط

 لـُِمَظا َظا َظ

 لـُِمَعا َعا َعـ
 

 



 َمَرَغا َغا غـَ

 َزَفا َفا فـَ

 ِسُمَقا َقا قـَ

 َنَكا َكا كـَ

 ِعُبال ال لـَ

 ِعُزَما َما مـَ

 ِجُحَنا َنا نـَ

 ِهـُبَوا َوا َو

 ِرُبَها َها َهـ

 ِسُرَيا َيا يـَ
 

 



 

 

 

 

  

 َساَر ُيَجاهـُِد ُقُيَسابـِ

 َيَخاُف َبالـُِغ َأَتاَك

 َمَساِجُد َسَماُء َعَذاُب

 عـَِظاَم َطَعاَم َمَنابـُِر

 َناُر َأَصاَب َسالِسَل

 َقاَل جـَِباُل َيَخاُف ال

 َحاَرَب َءاَدُم َجامـُِع

 َأَساِوَر َأَخاُه ُيَحاسـُِب

 تدريبات على مد األلف 



 َجاَء َماَذا ثـََواَب

 َمَقابـُِر َلاَصَو ُماِلَس

 َطاَر َتَباَرَك َماجـُِد

 َساَفَر َصاَم َجاَع

 ُسَعاُد َماَمَكَأ اَلَس

 َواَفَق َصاحـِبـِِه َدَجاُج

 َماَلُه بـِالُد ِكَتاَبُه

 بـَِها  َساِئُل ِلَساَنَك

 َخاَلَك َساَح َقاَل



 َءاَياُت َماُل َخاَف

 ِكَتاُب َأَنا َماِلُك

 ِرَياُل ِذَراُع ِرَجاُل

 ِقَطاُر ِرَماُل ِرَياُء

 َهَواُء َماُء َوَفاُء

 َصَباُح َدَواُء ِرَياُح

 َمالبـُِس ُدَعاُء َمَساُء

 َنَعاَمُة َفاِطَمُة َعاِمَر

 بـَِناُء َناِقَص َكاِمَل



 ُغَباُر ُقَماُش ِفَناُء

 ِثَماَر ِحَصاُن َمالِعَب

 َباِئُع َساِئُق َطاِئَرُة

 َبَطاِطَس َشَهاَدُة َجاِئُع

 ُمَحاِسُب َحاَسَب َنَواِفَذ

 َحاِئُط َدَفاِتَر ِإَشاَرَة

 َرَمَضاَن َأَراِنَب ِجَداُر

 َقاِئُد َفاِرَس َحاِمُد

 َساَعُة َعابـُِد ُمَجاِهُد



 َعاِدُل َطَماِطَم َجَواَفُة

 َمَناُل َرَجاُء َوَفاُء

 ِفَراُس ِنَداَء َمَناُر

 ِضَياَء َصاِحَب َأَماَم

 َطاِوَلُة َمَناَرُة ِسَراُج

 َفاِئُز َواِئُل َساِئُح

 َناِئُم َراِئُع الِمَع

 ِكَتاَبَك َناِعُم َخاِئُف

 َجاِلَسُة َخاِئَفُة َناِئَمُة

 

 



 

 

 

 ا َرُجُلَهَذ ا َفاِرُسَهَذ

 ا َساِلُمَهَذ ا َوَلُدَهَذ

 ا َعاِلُمَهَذ ا ُعَمُرَهَذ

 ا َجاِمُعَهَذ ِجَداُر اَهَذ

 ا ِحَصاُنَهَذ ا َساِئَلَهَذ

 ا َطَعاُمَهَذ ا َواِئُلَهَذ

 ا ِحَماُرَهَذ ا َإَماُمَهَذ

 ا َماُءَهَذ ا ِسَراُجَهَذ

 ا َأَباَك َهَذ ا َأَخاَكَهَذ

 أمساء اإلشارة



 َساِمَيُة َهِذِه َهِذِه َسَحاَبُة

 َناِفَذُة َهِذِه َهِذِه َباِسَمُة

 ُمَساِفَرُة َهِذِه َهِذِه َكاِتَبُة

 ِثَماُر َهِذِه َهَناُء َهِذِه

 َزَراَفُة َهِذِه َطَماِطَم َهِذِه

 ِرَياُح َهِذِه ِعَماَرُة َهِذِه

 َشَهاَدُة َهِذِه َعَصاِئُر َهِذِه

 َساِجَدُة َهِذِه َصاِئَمُة َهِذِه

 َواِقَفُة َهِذِه َقاِعَدُة َهِذِه

 َطاِئَرُتَكَهِذِه  َهِذِه َخاَلَتَك
 

 



 

 

 

 

 

 

 اُنَمِإيـ ِإيـ ِإ

 ُلـِيبَسـ ـِيـب بـِ

 ُمـِيـتيـَ ـِيـت ـِت

 ُرِثيـمـُ ِثيـ ـِث

 ُنِجيـسـَ ِجيـ ـِج

 ُطيـِحمـُ يـِح ـِح

 ُفِخيـُمـ ـِخي ـِخ

 ُكيـِد يـِد ِد
 

  مد الياء



 

 

 ُرِذيـنـَ ِذيـ ِذ

 ُحِريـمـُ ِريـ ِر

 ُرِزيـ ِزيـ ِز

 ُحيـسـَِي يـسـِ سـِ

 ُدِشيـَر ِشيـ شـِ

 ُرِصيـَن يـِص ـِص

 ُقِضيـَي يـِض ـِض

 ُنِطيـ يـِط ِط
 

 

 

 

 



 ـَنِظيـَحاِف ِظيـ ِظ

 ُديعـِ عـِيـ ِعـ

 ُرغـِيـَص غـِيـ غـِ

 ُليـفـِ يـِف ـِف

 َليـقـِ يـِق ـِق

 ُنيـِكمـَ يـِك ـِك

 ُنيـِل يـِل ـِل

 ُنيـمـَِس يـمـِ مـِ
 

 

 

 

 



 ُرنـِيـمـُ نـِيـ نـِ

 َناِويـَر ِويـ ِو

 ُنهـِيـيـُ هـِيـ هـِ

 اَنـيـِيَأَفـَعـ يـيـِ ـِي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بـِرُيَخ َجمـِيُل َقِديُر

 ِلنُي َشهـِيُد َعلـِيُم

 ِديُن َبِصرُي َسِميُع

 َفهـِيُم ِريُم َدِليُل

 َطِويُل َطِريُق ِليُمَس

 َنِديُم َبِديُع َقصـِرُي

 َأخـِي َسِريُر َأبـِي

 َخاِلي َطِبيُب  َواِدي

 تدريبات على مد الياء 



 َصِديَقِتي َصِديِقي َخاَلِتي

 َقَدِمي َيِدي ِلَساِني 

 َحِديُث ِثَيابـِي َماِلي

 َكَراِسي َقَلِمي ِكَتابـِي

 َسِعيُد َمَكاِني َطاِوَلِتي

 ثـَِقيُل َعِليُم َحِزيُن

 َطَعاِمي َلِذيُذ َخفـِيُف

 َيِطرُي ُرُسِلي َمَناِديـِلي

 َجِديُد َقِديُم َحِليُب



 َفِريُق َناِدي َنِشيُط

 َحِقيَبُة َجِليُد ُمِفيُد

 ِريُف ِريُش ِتنُي

 َقِريُب ِريُم َخِريُف

 َصِغرُي َكبـِرُي َبِعيُد

 َكبـِرُي َكِثرُي َقِليُل

 ُدَعاِئي َسَماِئي  َساِلي

 َهاِدي َساِمي َصالِتي

 َصاِحبـِي َفاِدي َشاِدي



 َسِفيَنُة َخاِلِديَن َحَياِتي

 ُتِريُد َأِخيِه َيِزيُد

 ِعَباِدي َساِلِمنَي ُنِريُد

 َخاِئِفنَي ُمَجاِهِديَن َكاِتبـِنَي

 َفِرِحنَي َضاِحِكنَي َجاِئِعنَي

 َبِديُع َأبـِيِه ِفي

 َساِجِديَن َشِديُد َرِفيُع

 َحِديُد َيِميَنُه َحاِفِظنَي

 ِجرَياُن ِفيَنا َصاِدِقنَي



 َوَرِقي َقَلِمي َغاِفِلنَي

 َرِجيُم َرِحيُم َبابـِي

 َذِكي َيبـِيُع َأِمنُي

 َبِريُد َشِهي َنِقي

 َنبـِي َقِوي َشِقي

 َفِقرُي َغِني َوِفي

 َيِضيُع َيِصيُد َيِعيُش

 َسِريُع َحِكيُم َلِذيُذ

 َعِصرُي َمِريُض َبِطيُء

 

 



 

 

 

 

 ِتيَناُأو ُأو ُأ

 َكُبوَأ وُب بـُ

 ُبُتوَي ـُوت ـُت

 ُرُثوَي وُث ـُث

 ةَماَنُجو ُجو ـُج

 ُرُحوُب وُح ـُح

 ُرُخوَف ُخو ـُخ

 ةَدُدو وُد دُِ
 

 

 مد الواو 



 ُبُذوَي ُذو ُذ

 ُقُروُش وُر ُر

 ُرُزوَي وُز ُز

 ُقُسوَي وُس ـُس

 ُرُشوُن وُش ـُش

 ُمُصوَي وُص ـُص

 ُلُضوُف وُض ـُض

 ُرُطوُف وُط ُط
 

 

 

 

 



 َنُظوَتِع ُظ ُظ

 ُدُعوَي وُع ُعـ

 ُصُغوَي وُغ ُغـ

 ُلُفو وُف ُفـ

 ُلُقوَي وُق ُقـ

 ُنُكوَي وُك ُكـ

 ُمُلوَي وُل ُلـ

 ُتُموَي وُم ُمـ
 

 

 

 

 

 

 



 ُرُنو ُنو ُنـ

 َدُووَدا ُوو ُو

 ُنُهوَي ُهو ُهـ

 ُطُيوُخ ُيو ُيـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 َيُدوُر ُجوُع َغُفوُر

 ِسُيوُل ُقُدوُر َيُصوُن

 َأُعوُذ َيُقوُم َيُغوُص

 َسَرُقوا َكَذُبوا َرُسوُل

 َخَبُزوا  َرَقُدوا  َفِهُموا 

 َلبـُِسوا  َفَقُدوا  َعَجُنوا 

 َكُلوا َأ َحَصُدوا َزَرُعوا 

  تدريبات على مد الواو



 َفاُزوا َطَرُحوا  َجَمُعوا

 َخاُفوا َسِهُروا  ُهِزُموا

 َوَقُعوا َكَسُروا  َعِجُبوا

 َجاُعوا َهَلُكوا  َناُموا 

 َقَسُموا َشِرُبوا  َشبـُِعوا

 َسِمُعوا َقَفُزوا  َنُجوا 

 َرِحُموا َطَرُقوا  َسَلُكوا 

 ُمَساِفُروَن َقاِنُطوَن َعابـُِدوَن

 َءاَمُنوا  َيُذوُقوَن ُمَجاِهُدوَن

 

 



 َخُروُف ُوُروُد ُزُهـوُر

 ُيوُفُس ُحُبوُب َكَتُبوا

 َأُزوُر َعاِمُلوَن ُطُيوُر

 ُلُحوَم ُدوَن ُسوُق

 ُحوَت َقاُروَن ثـُُلوَج

 ُنوِدَي َصاُروَخ ُحُقوَل

 ُنُزوَل ُصُعوَد َسَنُعوُد

 ُسوَرُة ُسوَر ُسُقوَط



 َصُبوُر ُعُبوَر ُكُسوَر

 ُفُصوَل ُحُروَف ُضُيوَف

 ُسُروَر ُعُقوَل ُفُضوَل

 َيُقوُم ُنُسوَر ُصُقوَر

 ُشُيوُخ ُبوِرَك ُكوِني

 ُغُيوَم ُنُجوَم َبُنوَن

 ُوُجوَه َطاُووَس ثـُوَم

 ُبوَمُة ُعُطوَر ُيوِسَف

 



 ُقوِلي َساِوِريَأ ُطُفوَلِتي

 َيُهوَد ثـَُموَد َفاُنوَس

 ُأوِحَي ُحُدوُد ُتوُت

 َيُقوُد َوُقوُد ُأوِتَي

 ُغُروُب َءاُتوِنَي َأُتوُب

 ُيِريُدوَن ُتُموُر ُدوِنِه

 َأُكوُن َدَخُلوُه ُقُطوُفَها

 ُيوُنَس َمَلُكوُت ُقُلوُب

 



 

 

 

 

 

 الصوت الطويل  الصوت القصري 
 ُأو يِإ  (آ) اَء َأ  ِإ  ُأ

 ي ُبو َبا بـِ َب ِب ُب

 َتا ِتي ُتو  َت ِت ُت

 و َثا ِثي ثـُ َث ِث ُث

 َجا ِجي ُجو  َج ِج ُج 

 َحا ِحي ُحو  َح ِح ُح 

  مراجعة 



 

 

 

 

 

   وُخِخي  َخا َخ ِخ ُخ
 وُذ يِذ اَذ َذ ِذ ُذ

 وُر يِر اَر َر ِر ُر

 وُز يِز اَز َز ِز ُز

 وُس يِس اَس َس سِ  ُس

 وُش يِش اَش  َش ِش ُش

 وُص يِص اَص  َص ِص ُص

 وُض يِض اَض َض ِض ُض



 

 

 

 

 

 ُطو يِط اَط  ُطَط ِط 
 وُظ يِظ اَظ َظ ِظ ُظ

 وُع يِع اَع َع ِع ُع

 وُغ يِغ اَغ َغ ِغ ُغ

 وُف يِف اَف َف ِف ُف

 وُق يِق اَق  َق ِق ُق

 وُك يِك اَك  َك ِك ُك

 وُل يِل ال َل ِل ُل



 

 ُمو ِمي  اَم َم  مِ  ُم
 وُن يِن اَن َن ِن ُن

 وُو يِو اَو َو ِو ُو

 وُهـ يهـِ اهـَ ُهـهـَ هـِ 

 وُي يِي اَي َي ِي ُي



 السكون

 



 
 
 

 
 
 

 

السكون وُيَعرْف بأنه عبارة عن دائرة صغيرة فوق يتعلم الطالب في هذا الباب  -

 .الحرف وفي المصحف ُيرسم السكون على شكل رأس حاء صغيرة 

الضم  –الفتح )نشرح للطالب أن السكون يعني بأن الحرف خالي من الحركة  -

 (الكسر –

قراءة الحرف الساكن لوحده فالبد من أن يأتي حرف متحرك قبله  النستطيع -

 –ُأْم –َأْت  -َأْب) ليساعده فنقرأ الحرف الساكن مع الحرف المتحرك الذي قبله 

 (ِإْن 

ُيراعى تغيير حركة الحرف الذي قبله وتدريب الطالب على قراءة الحرف  -

 .الساكن مهما كانت حركة الحرف الذي قبله 

 .على قراءة مقطع ساكن مكون من حرفين فقط حتى يتقن  تدريب الطالب -

 .يتم إدخال أكثر من مقطع ساكن ويتدرب الطالب على قراءتها   -

 .إدخال أكثر من حرف ساكن في الكلمة وتدريب الطالب على القراءة   -

 .إدراج جمل تحوي حروف متحركة وحروف ساكنة وعرضها للطالب  -

على قراءة نصوص قصيرة تحوي جميع في نهاية هذا الباب يتدرب الطالب  -

 .ماسبق دراسته 



 
 
 
 
 
 

 احلروف الساكنة

 

 أْ 
 

 تْ  ثْ 

 

 بْ 

 ذْ  خْ  دْ  حْ  جْ 

 ضْ  ط ْ ظ ْ

 رْ  زْ  سْ  شْ  صْ 

 عْ 

 فْ  قْ  كْ  لْ 

 غْ 

ْـ   نْ  وْ  ه

 مْ 

 يْ 



 
 ُأْم َأْب

 َأْخ َعْم

 َلْو َأْن

 ِمْن ِإْذ

 َفْخ ِقْط

 َعْن ُقْل

 َلْم َمْن
 

 

 احلروف الساكنةنطق 



 
 َمُعـَيْس   َيْسـ

 َمُعـَيْج َيْجـ

 َمَرـَأْث َأْثـ

 َهُبَأْذ َأْذ

 َكُعَيْر َيْر

 َمُعـَيْل َيْلـ

 ُلُقـَيْخ َيْخـ
 

 

 ساكن واحد تدريبات على مقطع 



 ُجُدَيْس   َيْسـ

 َلَحَأْفـ َأْفـ

 َرُعَيْز َيْز

 ِجُدَمْسـ َمْسـ

 ُزُقَيْر َيْر

 َعُبَمْلـ َمْلـ

 ُبُخَتْط َتْط

 َلَمَأْسـ َأْسـ

 ُتُبَأْكـ َأْكـ
 



 َرُحَيْشـ   َيْشـ

 ِسُمُأْقـ ُأْقـ

 َطُعَيْقـ َيْقـ

 َلُكَيْهـ َيْهـ

 َرُبَأْشـ َأْشـ

 َبُسَأْلـ َأْلـ

 َأْرُسُم َأْر

 ِلُسَمْجـ َمْجـ

 َرُأْقـَت ْقـَت
 



 

 

 

 ـَمْعَيْس َمْع َيْسـ

 ـَمْعَيْج َمْع َيْجـ

 ـَمْرَأْث َمْر َأْثـ

 َهْبَأْذ َهْب َأْذ

 َكْعَيْر َكْع َيْر

 ـَمْعَيْل َمْع َيْلـ

 ـُلْقَيْخ ُلْق َيْخـ

تدريبات على أكثر من مقطع 
 ساكن 



  

 ُجْدَيْس ُجْد َيْسـ

 َلْحَأْفـ َلْح َأْفـ

 َرْعَيْز َرْع َيْز

 ِجْدَمْسـ ِجْد َمْسـ

 ُزْقَيْر ُزْق َيْر

 َعْبَمْلـ ـَعْب َمْلـ

 ُبْخَتْط ُبْخ َتْط

 َلْمَأْسـ َلْم َأْسـ

 ُتْبَأْكـ ُتْب َأْكـ



 َرْحَيْشـ َرْح َيْشـ

 ِسْمُأْقـ ِسْم ُأْقـ

 َطْعَيْقـ َطْع َيْقـ

 َلْكَيْهـ َلْك َيْهـ

 َرْبَأْشـ َرْب َأْشـ

 َبْسَأْلـ َبْس َأْلـ

 ُسْمَأْر ُسْم َأْر

 ِلْسَمْجـ ِلْس َمْجـ

 َرْأْقـَت َرْأ ْقـَت



 :اقرأ الكلمات التالية 
 

 

 

 



 1تدريب 

 َأْرَنْب اْلَقَمْر َنِمْر َأَسْد

 الُعْصُفوْر اْلَجَمْل ِعَنْب ِثَماْر

 َأْلَواْن َقَلْم َلَبْن َتَمْر

 َيْقِفْز اْلَغَزاْل اْلِفيْل َماِعْز

 َبَحْر َنَهْر َيْد ُمْسِلْم

 َيْجِري َيْسَتْأِذْن َواِسْع َجِميْل

 ُفْسَتاْن َثْوْب َأْصَفْر َيْمِشي



 

  

 َسْوْط َسْوَف َزْيْت َحْوْض

 َقْوْم َنْوْع َصْوْت َشْوْك 

 َقْوْس َشاِرْع َطِريْق َبْدُر

 َحْوَل َبْعُد َحْبُل َمَطْر

 َزْيُتوْن ُأْسَرِتي َأْسُكْن َبْرُق

 َتْقِفْز ُتَزْقِزُق َتْلَعُب ُقْرَب

 َلْوُح َلْوْن َيُقوْل َأْمَواْج
 

 2تدريب    



 

 

  َثْوْر ِتْمَساْح َثْوْم َنْوْم

 َفْجُر َحْفُل َشْوْق َصْوْم

 َيْوْم َسَمْك َأُرْز َلْحُم

 َغَنْم ُثْعَباْن َنْوَرْس َخْوْف

 َقْصُر َبْيْت َمْوِقُد َمْوْز

 َعْيْن َبْيْض ُيَحاِرْب َيبـِيْع

 َصْيْف َصْيْد ُأُذْن َأْنْف

 3تدريب    



 

 

 اْلَبْحُر َواِسْع اْلَقَمُر َجِميْل

 اْلِفيُل َكبـِرْي َأْحَمُد َيْلَعْب

 اْلَقَلُم َأْزَرْق اْلَوَلُد َيْقِفْز

 َأَكْلُت اْلِعَنْب َأْخَضْراْلَعَلُم 

 اْلبـِْنُت َتْكُنْس  ُأْخِتيْت َساَفَر

 ْسَوْدي َأَثْوبـِ اْلَمْنِزُل َنِظيْف

 َأِليْف اْلَحَيَواُن ُجْنِدي ُيَحاِرْباْل

 ي َيْعَمْلَأبـِ اْلَعِصرُي َباِرْد

 4تدريب   
444 



  

 

 َنِشيْط َسِمرْي ِتْلِميْذ

 ِديَقةاْلَحِهْنْد َتْلَعْب ِفي 

 َقاَم َساِمي ِمْن َنْوِمِه

 ْدَرَسِتي َبَناْت َلِطيَفاْتِفي َم

 ِهَحَمَل َجَماْل َحِقيَبِت

 َلى اْلَمْدَرَسةَذَهَبْت ُجوِري ِإ

 ي َيْعَمْل ِفي اْلُبْسَتاْنـَِأب

 ْيُد ِإَلى َحِديَقِة اْلَحَيَواَناْتَذَهَب َز

 5تدريب   
444 



  

 

 َدَجاَجة  َساِلْمِعْنَد 

 َيْحُرُث َأِخي اْلَأْرَض

 ِفي َمْزَرَعِة َواِلِدي َحَيَواَناْت َكِثرَية 

 َطاَر اْلَحَماْم ِفي اْلَجْو

 ِاْشَتَرْيُت ِلُأْخِتي ُلْعَبة 

 َذَهْبَنا ِإَلى اْلَبَحْر

 اْلَأَسُد َمِلُك اْلَغاَبة

 اْلَأْرَنْب َحَيَواْن َلِطيْف 

 6تدريب   
444 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للقراءة نصوص



 
 
ول

ُ
ق
ُ
 فِي احل

 

 

 

 

 

 

 , َجِميَلة ِفي َقْرَيِتَنا ُحُقول

َفَنِسرُي َبْيَن احُلُقوِل ,َمِعي َصِديِقي َدْبُدوْب َأْحِمُل

  .َوَنْقِطُف اْلَأْزَهاْر



 
 
ل
َ
س
َ
ع
 
ال
َ
 و
 
وب

ُ
د
 
ب
َ
 د

 

  
 

 

 ,َيْأُكُل اْلَعَسَل , َحَيَواْن َلِطيْف  َدْبُدوْب

 َيَناُم ُطْوَل اْلَيْوِم, ْلَأْشَجاْر ِلْلُحُصوِل َعَلْيِهَوَيَتَسَلُق ا

 .َوَيْكَرُه اْلَعَمْل 

 .َدْبُدوْب َحَيَواْن َكُسوْل



 
 
فِيل

 
 ال

 

 ,اْلِفيُل ِمْن َأْكَبِر اْلَحَيَواَناْت

 ,َوُخْرُطوْم َطِويْل َناِن َكبـِرَيَتاِن َلُه ُأُذ

َوَيْأُكُل اْلَأْعَشاْب , اْلَغاَباْت َيِعيُش ِفي 

 اْلُمْخَتِلَفة 



  
 َيْأُكُل َأِخي اْلَحْلَوى 

 َيْعَمُل َأبـِي ِفي اْلَمْزَرَعة 
 ُيَحاِرُب اْلُجْنِدي ِلَأْجِل َوَطِنه

 ُيَساِبُق اْلَخْيُل ِفي اْلَمْيَداْن

 َواِلَدِتي اْلَقِميْصَتْكِوي 

 َيْقِطُف َواِئُل اْلِعَنْب

 َتْقِطُف ُأْخِتي اْلَوْرْد

 َتِطرُي اْلَعَصاِفرُي ِفي اْلَهَواء

 َأْبَصْرُت ُبْسَتاْن ِمْن َبِعيْد

 َيْخُرُج َأِخي ِفي اْلَمَساء

 َأْمَواُج اْلَبْحِر َعاِلَية

 مجل إمالئية



 ِفي َصالِته   َيْسُجُد اْلُمؤِمُن
 َتْسَبُح اْلَأْسَماُك ِفي اْلَماء  
 َوَصَل اْلُمَساِفُر ِإَلى َبَلِده 

 َتَباَرَك الـلـُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقنْي 

 اْلَأَسُد َمِلُك اْلَغاَبة 

 َنُقوُل ِعْنَد اْلَأِكِل بـِْسِم الـلـه

 بـِاْلَجاْر اَنا اْلِإْسالُمَأْوَص

 ِباْلِإْحَساِن ِإَلـى اْلَيِتيْم َأْوَصاَنا اْلِإْسالُم

 ِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنا  َأْوَصاَنا اْلِإْسالُم

 ُتَذاِكُر اْلِبْنُت ُدُروَسَها 

 َيْلَعُب اْلَوَلُد ِباْلُكَرة 

 َأْصِلْح َقْلَبْك َتْصُلْح َحَياَتْك 



 َأْنَعَم الـلُه َعَلْيَنا بـِِنَعْم َكِثرَية 
 َوَقَع اْلكْأُس َعَلى اْلَأْرْض 

 َشِرْبُت َكْوَب َماء

 َيْحُرُث اْلُمَزاِرُع َأْرَضُه

 ُتوِنْس َبَلْد َجِميْل

 َذَهْبَنا ِفي ِرْحَلة ِإَلى اْلَمِديَنة 

 َرَأْيُت َنْمَلة َتْحِمُل ِقْطَعُة َقْمْح

 اْلَعَسْل َطَعاْم ُحْلُو اْلَمَذاْق

 اْلبـَِحاْرَيِعيُش اْلُحوُت ِفي 

 َيْنَدِلُع اْلَحِريُق ِفي اْلَغاَباْت

 اْلِمْفَتاْح َمْصُنوْع ِمَن اْلَحِديْد

   اْلَحِليْب ِغَذاء ُمِفيْد ِلْلِعَظاْم



   الَيْسَتْغِني اْلُمَحاِرْب َعْن ِسالِحه
 ُمُدُن اْلَمْمَلَكة َكِثرَية 

  َأْدُرُس ِفي َمْدَرَسِتي اْلُقْرآُن اْلَكِريْم

  َتْطُهو ُأْخِتي اْلُكْبَرى اْلَغَداُء َلَنا 

 ِاْشَتَرْت ُسَعاُد َثْوَب اْلِعيْد

 َوَقْفُت َأَماَم اْلَمْسِجُد اْلَكبـِرْي

 َتْرُسُم َسِمرَية اْلُحُقوُل اْلَخْضَراء

  َيْسَمُح َأبـِي َلَنا بـُِرُكوِب اْلِحَصاْن

  ْلَحَيَواَناْتَشاَهْدُت ِتْمَساْح ُمِخيْف ِفي َحِديَقِة ا

  َأَكْلُت ِتنْي َلِذيْذ

 ِفي َمِديَنِتي َمْكَتَبة َكبـِرَية ِفيَها اْلَكِثرُي ِمَن 

 ُتِب اْلُمِفيَدة اْلُك



 اْلَبْحُر َأْزَرُق اْلَلْوْن
 َنْزَرُع ِفي اْلُبْسَتاْن اْلَفَواِكُه َواْلَخْضَراَواْت 

 اْلَحاْرَغَرْفُت ِباْلِمْلَعَقِة اْلَحَساُء 

 َأْمَسَك َجاَرَنا ِلْص َفْوَق اْلَبْيْت

 اْلَأْرُض َكْوَكْب َكِبرْي 

 َيْقِطُف َواِئُل اْلِعَنْب

 َتْقِطُف ُأْخِتي اْلَوْرْد

 َتِطرُي اْلَعَصاِفرُي ِفي اْلَهَواء

 َأْبَصْرُت ُبْسَتاْن ِمْن َبِعيْد

 َيْخُرُج َأِخي ِفي اْلَمَساء

 اْلَبْحِر َعاِلَيةَأْمَواُج 

   اْلُعْصُفوُر على اْلُغْصْن َيِقُف
 



 التنوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنطق ) ُيعرف التنوين للطالب بأنه عبارة عن اضافة نون ساكنة لفظًا  -

 (فقط والُتكتب 

 

 طريقة كتابة تنوين الفتح عبارة عن فتحتان فوق الحرف  -

عن عصاه  ونشرح للطالب بأن تنوين الفتح رجل عجوز اليستغني

 فتأتي معه األلف دائما ماعدا في تاء التأنيث التأتي بعده ألف 

 (َسْن  –َجْن –َتْن  –َبْن ) ًسا وُتقرأ  –ًتا ًجا  -ًبا

 وفي تاء التأنيث يكون التنوين بدون ألف 

 هديَة  –امرأًة  –شجرًة 

 

 تنوين الكسر عبارة عن كسرتان تحت الحرف    -

 ِك –ٍث  –ٍت  –ٍب 

 ـِْنك -ْن ثـِِ –تـِْن  –بـِْن وُتقرأ 

 

 تنوين الضم عبارة عن ضمتان فوق الحرف  -

 ٌل –ٌز  -ٌت  –ٌب 

 ُلْن  –ُزْن  –ُتْن  –وُتقرأ ُبْن 

  



 

 

 

 

 

 َسِميًعا َقِديًرا َعِليًما 

 َقِلياًل َكِثرًيا َبِصرًيا

 َسِميًنا  َطِوياًل َقِصرًيا

 َطَماِطًما َبَطاًل َنِحيًفا

 َدْفَتًرا ْقالًماَأ ِجَهاًدا

 ِكَتاًبا َمْكَتًبا َعَلًما 

 َمْسِجًدا َشاِرًعا ْلَواًنا َأ

 َأًبا  ْخًتاُأ َأًخا 

 (النصب ) تنوين الفتح



 

 

 َمْقَبَرًة َمْدَرَسًة َشَجَرًة

 َمْوَزًة ِمْرَوَحًة َمْسَطَرًة

 َناًرا َباِذْنَجاًنا ِعَنًبا

 َطاِوَلًة ِمْحَفَظًة ِقَصًصا

 َطَبًقا ِمْلَعَقًة َوَرَقًة

 ُجْزًءا َبَشًرا ُصوَرًة

 ُنوًرا َناِفَذًة ُغْرَفًة

 َكَواِكًبا  ُنُجوًما َسَماًء



 

 

 

  

 

 ِاْشَتَرْيُت َقَلًما َأْحَمًرا

 َقَرْأُت ِقَصًة َجِميَلًة

 َهَذا َقَمًرا ُمِنرًيا

 َساِطَعًةَهِذه َشْمًسا 

 َحِفْظُت ُقْرآًنا َكِرمًيا

 َقَرْأُت َحِديثـًا َشِريًفا

 َسِمْعُت َصوًتا َعاِلًيا

 َجَمْعُت َدَراِهًما َوُنُقوًدا

 1تدريب 



 

 

 

 

 

 َقَرْأُت كَتاًبا ُمِفيًدا 

 َأْهَداِني َأبي َهِدَيًة َجِميَلًة

 َصَعْدُت َجَباًل ُمْرَتِفًعا 

 َشِرْبُت َماًء َباِرًدا 

 يف اْلَمَساِء َنَرى ُنُجوًما الِمَعًة 

 ِاْشَتَرى َأِخي َبْيًتا َواِسًعا 

 ُزْرُت َبَلًدا َبِعيًدا 

 َأْرَسَل اهلُل َلَنا َرُسواًل َكِرمًيا 

 2تدريب 



 

 

 

 

 

 

 

  

 َوَفاء
 

 ِقَصص
 

 ْذَياعِم
 

 َهَواء
 

 َدَواء
 

 َنَهر
 

 َواِدي
 

 َفَراَشة
 

 

 3تدريب 

 :أضيفي تنوين الفتح على الكلمات التالية 



 

 

  

 

 الِمٍع ُمِفيٍد ُمريٍح

 َعَلٍم َجِميٍل ُشَجاٍع

 َعَسٍل َفَواِكٍه ُخَضاٍر

 َجَماَعٍة َنْمَلٍة َنْحَلٍة

 َماِئَدٍة ُقْرآٍن َوَرٍق

 ُكُتٍب َمْكَتَبٍة َمَناِديٍل

 َجامٍع َدَواٍء َسَماٍء

 ِمْلَعَقٍة َتَمٍر َمْسِجٍد

 (اجلر )كسر تنوين ال



 

 

  

 

 آِثٍم َكاِذٍب َصاِدٍق

 ُمَتَكِبٍر ُمَتَواِضٍع ُمثـَاِبٍر

 َشَجَرٍة َساِئٍق َعاِمٍل

 َشيٍء ِعَناَيٍة ُمَقاِتٍل

 َعاِبٍد ُحْزٍن ُبْؤٍس

 َخاِئٍف َحاِمٍد َتاِئٍب

 َنْخَلٍة َصْحَراٍء ُقَرْيٍش

 ِثَماٍر ُتَراٍب رَماٍل



 

 

  ا اْلَكِريْم ُذو ُخُلٍق َعِظيٍمَرُسوَلَن

 َشِرْبُت اْللَبْن يف َكْأٍس ُزَجاِجي

 َأِعيُش يف َقْرَيٍة َهاِدَئٍة

 َمَرْرُت بـُِبلِبٍل َفوَق اْلأْغَصاْن

 َيْعَمُل َأبي يف ُبْسَتاٍن َكِبرٍي

 َجَلْسُت َتْحَت َشَجَرٍة َضْخَمٍة

 اْلَعَصاِفرُي بـَِصْوٍت َجِميٍلُتَزْقِزُق 

 ِسْرُت يف َطِريٍق َطِويٍل

 1تدريب 



  

 َنَظْرُت إىل ِبئـٍْر َعِميٍق

 َيْرُكُض اْلَأَسُد ِبُسْرَعٍة َكِبرَيٍة

 َحَصْلُت َعلى َطاِئَرٍة َقِدمَيٍة

 َوَقْفُت على ُسوٍر َعِظيٍم

 َوَقْفُت َعلى ِجْسٍر َعاٍل

 َمِديَنٍة َبِعيَدٍةَساَفْرُت إىل 

 َرَجَع اْلُمَزاِرُع بـَِفاِكَهٍة َكِثرَيٍة

 َلْم َأَرى َصِديَقِتي ُمْنُذ َزَمٍن َبِعيٍد

 2تدريب 



 

 

 

 

 

 

 

  

 َدْفَتر
 

 َنِمر
 

 َحِليب
 

 َصْحَراء
 

 َصَياد
 

 َبَحر
 

 َجَمل
 

 ُطُيور
 

 

 3تدريب 

على الكلمات التالية  أضيفي تنوين الكسر

: 



 

 

 

 

  

 ٌَصِديق ٌَرِحيم ٌَشِهيد

 ٌ َبْيت ٌ َدَواء ٌ َخُروف

 ٌ ُقُلوب ٌ َجِديد ٌ َطِويل

 ٌ َجَبل ٌ َسْهل ٌ َيد

 ٌ َضِعيف ٌ َأْصَفر ٌ َصْعب

 ٌ َحاِمد ٌ َطاِئر ٌ َقَلم

 ٌ ِطْفل ٌ َساِئح   ٌ َعاِلم

 ٌ َماء ٌ   َمْزَرَعة ٌ َهَواء

 (الرفع )الضم تنوين 



 

 

 

 

 

 ٌ َأِسري ٌ َجاِلس ٌ  َطاِئَرة

 ٌ َساِجد ٌ َراِكع ٌ َجِريح

 ٌ َلَبن ٌ  َقْهَوة ٌ َعابـِد

 ٌ َطَعام ٌ ُخْبز ٌ َعِصري

 ٌ َعِظيم ٌ ِقَصص ٌ َقِديم

 ٌ   َهاِدئ ٌ َسَفر ٌ َقِدير

 ٌ ُمَزاِرع ٌ َصاِدق ٌ َحِكيم

 ٌ  ِمْحَفَظة ٌ َأَساِور ٌ َأْوَراق



 

   ٌ ُمِنري ٌ هذا ِسَراج

 ٌ  َساِطَعة ٌ هذهَ َشْمس

 ٌ  َكِثرَية ٌ هذه َفَواِكه

 ٌ َجِديد ٌ هذا ِكَتاب

 ٌ  َنِشيط ٌ هذا ُمَزاِرع

 ٌ َأْخَضر ٌ هذا ُبْسَتان

 ٌ َماِهر  ٌ هذا َطِبيب

 ٌ َكِريم  ٌ هذا ُقْرآن

 1تدريب 



 

   يف امَلَساِء ٌ الَقَمُر ُمِنري

 يف َفْصِل اخَلِريْف ٌاهَلَواُء َعِليل

 ٌ َحِكيم ٌ َأبي َرُجل

 على امُلَذاَكَرة ٌ َأخي َحِريص

 يف ِتَجاَرِته  ٌ الَباِئُع َصاِدق

 ٌ َوَأِمني ٌ امُلْسِلُم َصاِدق

 ِعْنَد الَعُدوٌ اجُلْنِدي َأِسري

 ِبَصالِتِه ٌ امُلْؤِمُن َقاِئم

 2تدريب 



 

 

 

 

 

 

 

 َأِمري
 

 ثـََمَرة
 

 َسَنة 
 

 َحاِفظ
 

 َقَفص
 

 َحِديث
 

 َفِسيح
 

 َواِسع 
 

 

 3تدريب 

 :على الكلمات التالية  أضيفي تنوين الضم



 
 

  

 

 

 

 تنوين الضم تنوين الكسر الفتح تنوين الكلمة

 فَضْي
   

 ِعَنب
   

 َوْقت
   

 َشيء
   

 ُجْزء
   

 ِرَداء
   

 ُمْسِرع
   

 مراجعة على التنوين 

لديك كلمات أضف إليها تنوين الفتح يف املربع األول وتنوين الكسر 

 الضم يف املربع الثالث يف املربع الثاني وتنوين



 

 تنوين الضم تنوين الكسر تنوين الفتح الكلمة

 َناِزل
   

 َصاِعد
   

 َمال
   

 َمَكان
   

 َخْير
   

 َطاِئر
   

 َساَعة 
   

 َحَسن
   

 َحْرب
   

 َغْيث
   



  

 تنوين الضم تنوين الكسر تنوين الفتح الكلمة

 َمَطر
   

 َكِريم
   

 َبِخيل
   

 ُغالم
   

 َرُجل
   

 اْمَرأة 
   

 َصْوم
   

 ُنور
   

 َزْرع
   

 َشْوك
   



 

 

 تنوين الضم تنوين الكسر تنوين الفتح الكلمة

 َضابـِط
   

 َثَمر
   

 َعَمل
   

 َصاِلح
   

 ُخوخ
   

 َصْيف
   

 ِشَتاء
   

 َربـِيع
   

 َخِريف
   

 ُقْرآن
   



 

 تنوين الضم تنوين الكسر تنوين الفتح الكلمة

 َطاِلب
   

 َطاِلَبة 
   

 َرُسول
   

 َأِمني
   

 َصالة
   

 َكْعَبة
   

 َفِجر
   

 َمْغِرب
   

 ِعَشاء
   

 َشاِطئ
   


