
 ملزمة اإلمالء ) أرجوحة حرف ( 

 الدرس األول : الحركات القصيرة 

 

 فيما يلي :  الصحيح ثم أكتبه مضبوًطا بالشكل / أرسم دائرة حول حركة الحرف 1س

يخ     ) بُـ   -1  بـَ  (   /بـِّ   / ......ط ِّ

 ذُ  ( /ذِّ   /أُ...َن    ) ذَ   -2

 لـَ  (  / لـُ  /عـَ....ــَم    ) لِّـ  -3

 َر  (   /رِّ   /َيْغـ.....ُس   ) رُ  -4

 

 : إلى مقاطع صوتية كالمثال األول / أحلل الكلمات التالية  2س

 

 وأضبطها بالحركات :  إلى كلماتالتالية / أجمع الحروف الُمحللة 3س

 

 . سَ ــ / ـ / لِّ جُ  سَ لِّ جُ 
 

لُ   .        /       / تَصِّ

 /     /      .      / فَُطبِّعَ 
 

 . /         / لَبُسَ 
 

يَ  ـدِّ / يَ  /ـ هُ   ُهدِّ
 

 ........ ...... ـبُ َيـ / ـَهـ / 

 .............  طَ ُسـ / ـقِّـ / ـ

ـ / ـبَ   ...............  لُـ / ـعِّ
 



 

 السكون :  الثانيالدرس  

 

 مأل الفراغات التالية بالحرف الساكن والحرف الذي يسبقه : أ/ 1س

 فُ حَ تْ مَ                    انُ تَ سْ فُ                      حُ رَ فْ َي                       رُ فَ صْ أَ 

 

 

 صوتية :  كلمات التالية إلى مقاطع/ أحلل ال2س

 رَ مَ سْ أَ                                                              أُ رَ قْ َي 

 

 

 ر  صْ َن                                                             ل  صْ فَ 

   

 

 ر  سْ خُ                                                              لُ بْ حَ 

   

 

 

 ية ألكون كلمة مفيدة : أرتب الحروف التال/ 3س

 

 

 

      

   

   

 رُ  سُ  أَ  دْ 

 
 بَ  حْ  رُ 

 

 لْ  حُ  مِّ 

 



 

 : حروف المد الثالثالدرس 

 

 / أعيد كتابة العبارة التالية بخط جميل ، ثم أضبطها بالحركات الصحيحة : 1س

 ] وطني بالد حباها هللا بوافر النعم [ 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------- 

 

 / أقرأ الكلمات التالية بصوت مرتفع مسموع وأحدد حروف المد في الكلمة :2س

ُر   –َغاَب  –نُور    –] فِّيل  يد   –ُمُرور   –يُذَاكِّ  َصائِّم [ –َيسير  –نُوح  –َسعِّ

 

ل الفراغ بحرف المد المناسب فيما يلي : 3س  / أكمِّ

د  ـ..... جِّ ـ.....  –العَـ ..... فَِّية  –اَْلـبَنـ..... ت  –َمسُر.... رة  –] اَْلَمس   –تَْحمِّ

 َيقُـ..... ُل [ 

 

 



 : )ال( الشمسية والقمرية الرابعالدرس 

 

ل )ال( على الكلمات التالية وأحدد نوعها :1س  / أدخِّ

 غروب [  –مظلة  – بيت   –صيف  –ظهر  –فصل  –] شراع 

 

 نوعها الكملة + ال

  

  

  

  

  

  

  

 

 / أُحدد الحروف القمرية بـ     والحروف الشمسية بـ       : 2س

 و [  –ي   –ر  -هـ  –أ  –ص   –غ   –ج  –د  –] ب 

 

 

 / أُكمل على مثال السطر األول : 3س

 الربيع  >-- ربيع   المسجد  >--مسجد 

 ...........  >-- نشيطة   العشاء >-- .......... 

عر >-- ..........  ...........   >-- حمامة    الش ِّ

 ............  >--ناس   البحر  >-- ............

 



 : همزتي القطع والوصل الخامسالدرس 

 

 / أصل كل كلمة بما يناسبها :1س

 

 استعجل                           أرسل                           

 استمع                                                        ابن 

 أخرج                                                       أصدر

 أبدأالماء                                                         

 استقبل                                                     اقترب

 أشار                                                       إبراهيم 

 

 

 

 / أدخل حرف الواو على الكلمات التالية وأحدد نوعها : 2س

 

 اصطحب [  -القدر –إلى  –السحاب  –] أسرع 

 

---------------------- ------------------------------ 

 ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 همزة الوصل 

 همزة القطع 



 

 لشد ةا:  السادسلدرس  ا

 

 أمأل الفرغات التالية : /  1س

 د د عبارة عن ................................. شالحرف الم -1

 األول ................ والثاني ................... . 

 

 ت التالية :في الكلما وأحلله ف المشددةحرلدد اأح  /2س

 تحليله  الحرف الُمشدد الكلمة

   َمن  

   يَعُد  

   َسل ِّمُ يُ 

 

 : حرف المناسبأضع الشدة فوق الو  بخط جميلأعيد كتابة الكلمات التالية / 3س

 ... ......................: .....خفاش 

 ...................... ......... :رمان  

 : ............................... م رسا 

 ........................ ..: .....كمون  

 : .............................  معلم 

 

 

 

 

 

 



 

 : التنوين  السابعالدرس  

 ُجمل مفيدة أستخدم بها   3/ أضع كل كلمة مما يلي في 1س

 ) تنوين الفتح + تنوين الكسر + تنوين الضم (

 تنوين الضم  تنوين الكسر  تنوين الفتح  الكلمة

    ُمفِّيد 

    َمْرفَأْ 

    َملِّيء 

    َوَرقَة

 

 / أحد د الجملة التي اشتملت على كلمات بها تنوين بالضم : 2س

يد  . تَاب  َجدِّ  أ/ قََرأُْت فِّي كِّ

يَد .  تَاَب اْلَجدِّ يقِّي اْلكِّ  ب/ أََعْرُت َصدِّ

يًدا .  تَاًبا َجدِّ  ج/ اَْشتََرْيُت كِّ

يد  .  تَاب  َجدِّ  د/ َهذَا كِّ

 

 / أحدد الكلمة التي اشتملت على التنوين بشكل صحيح : 3س

 أ/ ذََهب  .

 ب/ الذ َهب  .

 ج/ الذ َهبُْن .

 د/ ذََهبُْن . 

 

 / أقرأ الكلمة التالية بأشكال التنوين الثالثة ثم أكتبها :4س

 تنوين الفتح  تنوين الكسر  تنوين الضم  الكلمة

    

 

 



 

 تدريبات: منلثاالدرس  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة (  –: التاء في آخر الكلمة ) ت  التاسعالدرس 

 

 / أكمل الفراغات التالية بأسماء تنتهي بتاء مفتوحة أو مربوطة : 1س

 / ....... الزيتون من أفضل الزيوت للصحة . 1

 / ....... البلبل من أجمل األصوات . 2

 / كتب محمد على ........ .3

 / أذن المؤذن لـ .......... العصر .4

 

 / أختار اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : 2س

 الحديقه (  – الحديقت  –/ لعبت هند في ....     ) الحديقة 1

 نظمه (   –نظمة  –رة غرفتها      ) نظمة  / ....... سا2

 المدينة (  –المدينه  –/ ....... واسعة        ) المدينت  3

 

 / أقرأ الجملة التالية قراءة جهرية أحدد نوع حرف التاء المفتوحة والمربوطة : 3س

جسم اإلنسان مليء بالعديد من المستشعرات والخاليا العصبية التي تعطيه خمس  

 ا اإلحساس بالحياة ، بداية من الرؤية حتى السمع . حواس يستطيع به

 التاء المفتوحة  التاء المربوطة 

  

  

  

  

 

 / أكمل الكلمات التالية بالحرف المناسب : 4س

 ة                         ت

َر......  قِّط .....  َخَرَجـ.....  َمْدَرَسـ....... َسهِّ

 



 

 حروف تلفظ وال تكتب والتي تكتب وال تلفظ  : العاشرالدرس  

 

 / أصنف الكلمات التي فيها حروف تكتب وال تلفظ والعكس : 1س

 هذا -السيارة  –عملوا  –أولو  –الرحمن  – هللا   –عمرو   –هؤالء 

     تكتب وال تلفظ 

     تلفظ وال تكتب 

 

 / أضع خًطا تحت الكلمات التي بها حروف تكتب وال تلفظ أو تلفظ وال تكتب : 2س

 ذلك عصفور  يطير في الفضاء .  -أ

 صحوت باكًرا ولكن ني تأخرت على الحافلة . -ب

 ذهبت مع عمرو إلى المكتبة .  -جـ

 دافعوا عن الوطن .  -د

 

 / أمأل الجدول التالي :3س

 وال يلفظالحرف الذي يكتب   الكلمة الجملة

   عمرو صديق أخي 

   الفراشة تطير في السماء

   الطالب شاركوا في القراءة

   اشتريت قلًما جديًدا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الالم المزدوجة :  عشر الحاديلدرس  ا

 

 الجر على الكلمات التالية : / أدخل الم1س

 لحن / لقمة / ليل / لحظة / القمر / لجام

 

 وأضعها في جملة مفيدة :أدخل ) ال ( التعريف على على الكلمات التالية  /2س

 ..... ........................: ف لطي 

 .............................. :لبن 

 لون : ............................... 

 

 ة التاليةأعيدها إلى أصلها في األمثلو كلمات المبدوءة بالالم المزدوجة  أحدد ال/  3س

: 

 للقمر نور ساطع  -1

 التنظيم للوقت نافع  -2

 حارة  للشمس أشعة -3

 قم للمعلم وفه التبجيال  -4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معالمات الترقي:  الثاني عشر لدرس  ا

 

 :ة في الفراغات التالي أضبط عالمات الترقيم / 1س

 حرام .... ت هللا اليضم وطني أقدس البقاع اإلسالمية ... لوجود بي  -1

 المنزل ...  هل ستعود إلى -2

 ..... عما أجمل فصل الربي -3

 ند ... سأذهب إلى المدرسة ....مهقال  -4

 وا معتصماه .... -5

 ذ جائزة جميلة ....نجح الطالب في االمتحان ... أخ  -6

 

 من أكون ؟ / 2س

 ب / الفاصلة عالمة التعج ء وأقسامه :  ضع بين الشيو أ -1

 ة التعجب عالم /أسيتان نقطتان ر    بية : عج أوضع في نهاية الجملة الت  -2

 فاصلة منقوطة  /  عالمة استفهام : ي السبب بين جملتوضع أ -3

 أوضع بين الجمل المعطوفة : النقطة / الفاصلة -4

 بعد السؤال : عالمة االستفهام / عالمة التنصيص أوضع  -5

 قوسان / الشرطة الم المتخاطبين : الأوضع بين ك -6

 

 

 

 

 

 



 : الهمزة المتوسطة  الثالث عشر الدرس  

 

جدول الذي يليها  المطلوب في الل التالية قراءة صحيحة وأجيب عن مأقرأ الجُ / 1س

: 

 ة . الصعب  المسألةحل الطالب  -
 ق جزاؤه الجنة . الصد -

 ئة . ظة على نظافة البي يجب المحاف -
 المخلصون يؤدون عملهم بإتقان .  -

 .  مليئة بالزهور ديقةلح ا -
 مسلم ربه التوفيق .سأل ال -

الكلمة التي فيها همزة  
 متوسطة 

 همزة سبب كتابة ال ماقبلها حركة   الهمزة حركة 

    

    

    

    

    

    

 

 المناسبة :ة متوسطالهمزة ال/ أكمل الكلمات التالية ب 2س

 تُ لْ  .... سـَ  -
 .  ـ .... ونِّ شُ  -
 .  فِّـ ....... ــةُ  -
 فَـ ..... .َمـرْ  -
 ُسـ...... ــــَل . -



 الهمزة المتطرفة :  عشر  الرابعالدرس  

 

 جابة الصحيحة مما يلي : ر اإل/ أختا1س

 ى جو .......... يحتاج المصلي في صالته إل -1

 (هاديء  –هادء  –) هادئ 

 المالبس الثقيلة في الشتاء تشعرنا بـ ........  -2

 (الدفيء  –دفء ال –الدفأ  )

 : قبل الهمزة ماألن ( على واو تطرفة في ) تكافؤ ة المالهمزتكتب  -3

 كن (سا  –وم مضم   –) مكسور 

 قبل الهمزة : ) مبدأ ( على ألف ألن ماالهمزة المتطرفة في تكتب  -4

 مكسور (  -مضموم   – ) مفتوح 

 

 صحيحة لمتطرفة الغات التالية بهمزة اأمأل الفرا/ 2س

 ئ ء ؤ أ

 

 سلم على الكذب ... المال يجر.. -1

 ائًما . ـ.... المؤمن إلى ربه ديلج  -2

 ـ ...  الخليج .جلست على شاط -3

 .... . ـتتساقط قطرات المطر ببط -4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : األلف الفارقة  الخامس عشرلدرس  ا

 

 

ل األفعال التالية بواو الجما 1س  ا :عة أزيد ألفًا بعده/ أصِّ

 َخَرَج .............  -2..............           أَْذَهبُ  -1

 ْجلُِّس ............أَ  -4..............            َدَرسَ  -3

 

 : يلي ة فيما / أختار اإلجابة الصحيح 2س

 لفارقة هي األلف التي :األلف ا -1

 (  تكتبو تلفظ    -تكتب وال تلفظ  -  تكتبال  تلفظ و ) 

 تزاد األلف الفارقة بعد : -2

 (   جميع ما ذكر  -واو الجماعة   - او األصليةالو ) 

 

 األول : / أكمل األمثلة التالية كما في المثال 3س

عَ  لَدُ الوَ  -1  عُوا ُد َسمِّ : األَْوالَ  َسمِّ

 ....... الُمَسافُِّر َرَجَع : ................... -2

ُد اْنتَقََم : .................... -3  ....... الُمَجاهِّ

ُم اْنتََصَر : ......................... -4  . الُمقَاوِّ

 

 

 

 

 

 



 تمارين :  عشر السادسلدرس  ا

 


