




.يستمعون للخطيب ويصلون

.األبُّ واألمُّ واألبناء  

يقبلها

.  سلوٌك حسٌن يدل  على بِر الوالدينِ 

ه  يوم   والن ابيهم سيخرجهم.العيدِ ألنَّ

محل للحلوى

كعكة



.الفقيرِ للولِد هدية يعِطي 

بمناسبة العيد, للفقير

.ألنه أعطى المحتاج

مدينة المالهي

.يَلُهون ويَلعبُون

.الساقيةَ والسياراَت المتصادمةَ والمزلجةَ 

اِس  فعلٌ َحسٌن, يزيد  المحبَة بيَن النَّ

. ويدخل  السروَر على المحتاجينَ 

.عليهم أْن ال ينسوا إخواَنهم المحتاجينَ 









34

21

68

57

عند زيارة المريضزيارة الملك للقرية

من قدم لك الجهدفي يوم العيد



كل عام 

وانتم 

بخير

حقق هللا لكم 

المنى وجعله دار

السعد والهنا

جزاك هللا

خيرا

الف مبروك 

التخرج  

والنجاح

حمًدا هلل على 

السالمة 





119853

1076421



الدمام         ساجر

الخبر         عنيزة

المجمعة       نجران

عرعر         ابها

تبوك           ينبع

رويغب        الزلفي

الحوميات     النبهانية

الفوارة       الهدار

الجحفة        القصب

المراح        لوقة



وقليلةمنخفظةمباني عالية وكثيرة         مباني 

ضيقة وغير واسعةمعبدة وواسعة              

ملوث                              نقي

كثير                                قليل

متعددة منها التجارة

والصناعة 
حرف وزراعةمحدودة 

القرية  لالستمتاع بجمال الطبيعة فيها والهواء النقيالى 





االرملة

يتامى

تداعى

.النحل الذي ال يمل

الم ؤِمنين فِي َتَعاونِهم

.الَيد الَواِحدة

صوم رمضان

الوقوف بعرفه

.ويسعى في قضاء حوائجهميمد لهم يد العون 

هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ال اله اال هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحــــمد



(همزة وصل ) ابتسامه     -الثياب –الصبيحة 

(قطع همزة )أكبر                 -إله –إال 

األضحى-الفطر -المسلمون 

شكر-يفرح -يحتفل 

الى-على -في 

جملة اسمية النها بدأت باسم-العيد في االسالم فرح  

جملة فعلية النها بدأت بفعل-يحتفل المسلمون كل عام بعيدين 

مفرد                              مثنى                            جمع



طاعته                      العبادة                           الزيارات

أخاه                          الجديدة                          البركات

والديه                        الصبيحة                          البيوت

أقاربه                         الراحة                           أمهات

تاء مفتوحةتاء مربوطةهاء مربوطة

بابهذا ولد                                     هذا 

فتاةهذه نافذة                               هذه 



ونعاملهم معاملة حسنةونسد حاجتهمالهدايانقدم لهم 





خاص بالطالب نص االستماع



استقبال القبلة عند الذبح. 1

اختيار االضحية واستحسانها وسالمتها من العيوب. 2

التسمية والتكبير. 3



1

2

3

4

5

بالعيد اسعى لإلصالح بينهمأقول لوالدي بأن نذهب إلى زيارته في بيته للتهنئة 

نص االستماع يجاوب الطالب عليه







جدة

عد ت-تقع في منتصف الشاطيء الشرقي للبحر االحمر

ريان الش-البوابة البحرية والجوية للحرمين الشريفين 

التجاري الرئيسي للبالد





المعلم

المدن

نظيف

منظم

ناقصة

روعة

جمال

الشريان

عرق نابض يسري

فيه الدم

مرتادي

قاصدي

المعالم

األماكن البارزة



المدينة المغذية للبالد تجارياالعرق النابض والناقل للدم

البحر                       الحرمين                      أضواء

النافورة                      الشريفين                      الناظرين

الشاطيء                                                  المأكوالت

.المعالم السياحية تستهوي الزائرين



المنطقة الحديثة

المدينةساحل 

التجول في المجتمعات 

التسويقية الضخمة

الوقوف على الساحل 

مشاهدة جمال البحر

ومندهشا لما رأىمسرورا

منظر غروب أدهش عمر

الشمس



جدة القديمة

وجود المباني القديمة الجميلة•

ْعبِية  اْلَمْشه وَرةَتَناول الَمأكوالت الشَّ

مشاهدة المدن التاريخية



ال

ال

يقصد قاع البحر

حياك هللا يا عمر, اسعدنا بزيارة اخرى, وال تنقطع عنا

حبه لمدينته واطالعه على موقعها الجغرافي ومعالمها التاريخية

مةساحل البحر, منطقة االعمال التجارية, المنطقة التاريخية القدي

من خالل استخدام االنترنت

حياك هللا يا عمر اسعدنا بزيارة أخرى وال تنقطع عنا



.فيكهللاباركصديقييامشًياأتبعني

.عمركفيهللاأطالأمجدياالسوءرفقاءإلىتستمعال

.فيكهللاباركعليياجيًداإدرس

.وتنظميهابجمالهاإليهاالناظرينتشدفمدينتي

.بداخلهوتختفيالماءفيتغطيوكأنهاالشمسشاهد

.عناتنقطعوالأخرى,بزيارةأسعدناعمر,ياهللاحياك

,2030المملكةرؤيةفياالقتصاديةالقطاعاتأهمأحدالسياحةت عد

حيث.السعوديلالقتصادالنفطيةغيرالمصادرتنويعإلىتهدفالتي

ياحةالسمفهومفينوعيةنقلةإحداثفي"األحمرالبحر"مشروعيسهم

والمساهمةعمل,فرصةألف70يوفرأنالمتوقعومنالضيافة,وقطاع

(أمريكيدوالربليون5.3)سعوديلايرملياروعشريناثنينبإضافة

.للمملكةالمحليالناتجإلى



الليل                 اللقاء             اللحم               اللبن               اللحاف

ليل                  لقاء                                   لبن                 لحاف



الالم

ال

10



اللطف      الليمون       الليث       اللقمة      اللهب

اللغات

اللحد

اللون

الثياب

اللياقة

اللطف في معاملة الناس

.أحب عصير الليمون

.الليث حيوان مفترس

.اللقمة على األرضاءقإلال يجب 

.اللهب شديد السخونة



اللؤلؤ-اللبيب-اللص-اللوز-اللون-اللقلق-اللحاف-اللبن-اللحم-اللقاء–الليل 

اللغات-اللحد-اللباس-اللهب-اللقمة-الليث-الليمون-اللطف

.وزاللشجرةمنسقطتالتياللوزةيأكلالليمونياللونذواللقلقوقف

.الليلفياللؤلؤوسرقاللبيبالتاجردكانإلىاللصدخل

قلق,اللاللسان,اللجام,اللبوة,الل بان,الليث,الالم,الالعب,اللعبة,

اللوحةاللوح,اللمعة,







تكسرت

نبحت

ـةـة

ـة

ـة

ة

ة





حياة

كبيرة

كثيرة

هانئة 

قرية

هادئة

مزرعة

السبت

الموت

صوت

زيت



•2

التاء والهاء المربوطة

التاء المفتوحة

تاء مربوطة
الهاء المربوطة

(ت)

(ليت)
مثال

تنطق التاء المفتوحة تاء عند الوقف عليها وعند الوصل بما بعدها-1

(ـة)

(ـه)

مثال 

(غرفة)

بعدها تاءالوصل بما هاء وعند الوقف عليها التاء المربوطة عند تنطق -2

1
2

3
والتاء المفتوحة

مثال 

الوقف عليها وعند الوصل بما بعدهاالهاء المربوطة هاء عند تنطق -3

(كتابه)



اسم                                             فعل

يلعبأسد                                             

حرف

في



الجملة الفعلية تبدأ بفعل





الماضيفعل النهال, 

مستقبل: ماضي ,  سنبدأ : نبدأ 





أكل

يأكل

االلتحاق

التحق

التِحقْ  يحرص

الحرص

اْحِرص



لبست                       سلمت                              خرجنا

نزور                    نلعب                نشاهد

يقرأ التلميذ قصة مفيدة

ينجز المهندس المشروع

يتبادل الناس التهاني في العيد

يعالج الطبيب أسنان المريضلدجاجلبتقديم الطعامالولديقوم 



تأكل االسرة الطعامتجهز األم الطعام

فعل ماضي  مبني على الفتح

فعل ماضي  مبني على الفتح

ماضي  مبني على الفتحفعل النه



ماض                   الفتح

مضارع                          الضمة الظاهرة

فعل                              السكون

فعل ماض مبني على الفتح

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

فعل أمر مبني على السكون



ال تسخر من االخرين

ال تسرف الماء



من فضلك يا والدي ساعدني في البحث عن هذه المعلومة

ال تؤخر الصالة بارك هللا فيك



دخل فواز مع والده الى الحقل•

سلم على الصغير والكبير بارك هللا فيك

أحسن الى الفقراء جزاك هللا خيرا

والدهمعالسيارةفوازركبتجهز فواز للذهاب الى الحقل

علىمنالتفاحفوازقطفالحقلفياألشجاريشاهد

الشجرة
السلةفيالتفاحفوازوضع

تناول فواز التفاح السلةفوازيحمل

الحقل مع والده دخل فواز 

عاد فواز للمنزل 



اسمية                                           فعلية

فاعلمبتدأ                        خبر

مبتدأ    خبر

الفعل



بهذه االعمال شخص قام ان غير صحيح ال بد من 



تكمل المعنى

الفاعل

ال

الفعل               الفاعل

وقف         مهند

زار           عمر

يفرح         الناس

يقبل          االبن

أسماء

أفعال



الضمة



جاء العيد بأيامه المبهجة

شرحت المعلمة الدرس

الى مقصدهالمسافروصل 

وصل القطار

يزدحم النادي بالناس أيام العيد

هبت روائح ذكية

أشرقت        الشمس

عمت         السعادة

تبتسم        االفواه

تردد        االلسنه

يرتدي         الصغير

يحصل        االطفال

بدت          مظاهر



يشرح المعلم الدرس

يخبز الخباز الخبز

يداوي الطبيب المريض

يستمع التلميذ الدرس

يحصد المزارع الثمار

تورق الشجرة            يلمع النجم                    فرح الطفل

يلعب االوالد بالكرةانتصر الجنود على االعداءطاف الحجاج حول الكعبة



الجميل

المجتهدة

الساطعه

تحرص االسرة على 

زيارة االقارب
يجب علينا مساعدة 

المحتاجين

دم يأتي العيد فنق

الهدايا للصغار

استيقظت نورة صباح العيد نشيطة

تهتم االم بتربية أبنائها

مذكر

مؤنث



الطالبة

المعلم

الناقة

كبش

فعل ماض

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره: يحافظ

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره: المسلم



الفتاة

السمك

االم

البالبلغردت 

تجمد الماء

انتشرت الرائحة

تهاجر الطيور

يذهب التلميذ الى المدرسة نشيطا

سلمت على معلمي

يزرع المزارع الحقل



حسن الخط يزيد الحق وضوحا



أ

أ

ــأ

ــأ

ــأ

ــأ



ك

ك

كـ

كـ

م

م

مـ

مـ



هـ

هـ

ه

ه

ـهـ

ــهــ

ــه

ــه



ل

ا
ل

ا

ل

ل

ــال

ــال

ـلـ

ـلـ

ـل

ـل



َملاألَك.َبَدأ.لَك م.مالك.هدأ.مكة

َملاألَك.َبَدأ.لَك م.مالك.هدأ.مكة





في            على

البط

تسقى       تزرع           يلعب

عصر

الحقول



اتجهنا الى

منطقة خارج المدينة

جميلة

ينمو ويطول

تسقى

سعيدة

طريقة قديمة لري الزرع

تجولت في أنحاء مدينة الرياض

ضاحيتي الجميلة 

تكثر األشجار في الضاحية



في عصر يوم من االيام

ذهبوا مشيا على القدم

حقول جميلة تسقى بالماء

مسرورينراضين 

الحديثةباآلالت 

لالستمتاع بالطبيعة

والناس في أنحائها         تزرع وتسقي راضية

خضراء: اللون

-تزرع-تسقي-نمشي: الحركة

سابحا-يلعب
فيها الحياة جميلة     فيها المعايش صافية

لحياة يصف حياة القرية بجمالها وكيف ان الناس راضيين بهذه االنهأعجبني هذا البيت 

وال يتذمرون





لّ َعامِ  .وأْنت بِخير  ِعيٌد َسِعيٌد, وك 

.شكًرا لك أبِي, َجَزاك هللا  خيًرا

ما َثْمن َهِذِه اللعبة؟

.يفيدكأنفقها فيما 

تِي أو َخالَتِي ؟فِي َصبِيَحِة َيْوم الِعيدِ ما رأيك يا أبِى َنْبَدأ بِزيارِة َجدَّ

سن ضيافتنا شكًرا لك عمي على ح 

سنعلىوشكًراهللا,أستودعكم ضيافةالح 

الصيفهذافيالمدنهذهمنواحدةالىنذهبهلوالرياض.وحائل.وابها.جدةبزيارةرغبةلديأبي,

.السفردعاءندعوهيا



األضحى؟عيدفيهيكونالذيالشهرما

السعودية؟العربيةالمملكةعاصمةما

كيف يكون االستعداد الستقبال العيد؟



َمن َملِك المملكة العربية السعودية؟

كم عدد ركعات صالة العيد؟

الركعةفيالتكبيراتعددكم

د؟العيصالةفيوالثانيةاألولى

ة؟الدولميزانيةفيالسياحةتوطيننتائجما

العيد؟صالةوقتمتى

العيد؟صالةمكانأين

ما األماكن التي تفضل زيارتها؟

لماذا تفضل بعض األسر قضاء

اإلجازة خارج أرض الوطن؟

.تنتشر المحبة واأللفة بين الناس



وعليكم السالم ورحمة اله وبركاته

وأنت بخير يا أيمن

اللهم آمين

صليت العيد في المسجد

نعم

محمد وسعد

نعم

تلقيت هدايا من ايمننعم



.وأنا أيضا سعدت بمحادثتك يا أيمن



للتهنئة بعيد الفطر

أن يجمعهم عيد األضحى القادم على أرض مني

كل عام وأنتم بخير

باليمن والبركاتعلينا هللا أعاده 

أرسلها لصديقه أيمن



بسم هللا الرحمن الرحيم

أختي الغالية هند

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أختك عبير

المكرمةة كم-هـ 1-10-1440

ونحن نودع شهرا مباركا أهنئك على اتمامك صيامه 

أن وأنتهز فرصة حلول العيد ألقدم لك خالص أمنياتي ب

.  وريجعله هللا عيدا مباركا تنعمين فيه بالخير والسر





هللابسم

الرحيمالرحمن
هللابسم

الرحيمالرحمن

ةورحمعليكمالسالم

وبركاتههللا

عليكمالسالم

وبركاتههللاورحمة

عمر

مهند

مهند

عمر

جدة

هـ4-8-1440

الرياض

هـ10-8-1440

شكر على الدعوةدعوة لزيارة المدينة



المرسل اليها

نص

الرسالة

الم رسل
عبارة الختام

التحية



نص الرسالة

الرسالة





مرفوع بالضمةفاعل: الماء  بالضمةمضارع مرفوع فعل  : يتجمع  

.تجريالجداول 

نال

المعلم  



يدرس                 ادرس

يتحدث                 تحدث

كتب                  اكتب

قال                    قل

طالب-سعيد –الفصل 

الطبيعية-صورة –الحرارة 

.ساعدني في تصميم بطاقة تهنئة بارك هللا لك

.كف عن اللعب بالكرة داخل البيت بارك هللا لك




