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تُعترَبرَ الرتبية املدنية هي اللبنة األساسية لتكوين املجتمع عىل أساٍس صحيح قائم عىل التطوير واملشاركة الفعالة يف املجتمع. 

وبالتايل، تسهم  املدنية والسياسية.  الحقوق  س عىل منظومة  تتأسَّ التي  املواطنة  بطبيعة وأهمية  املجتمع  أفراد  لتوعية  إضافًة 

يف رفع نسبة التثقيف واملعرفة باملجال السيايس واالجتامعي، وتجديد أمناط العالقات والتفاعالت بني املواطنني، وترسيخ ثقافة 

املساءلة  يف  األفراد  حق  خالل  من  الرشيد  الحكم  ومفهوم  األفراد،  وحقوق  القانون  واحرتام  العنف  ونبذ  والتفاهم  التسامح 

واملحاسبية، وكذلك ترسيخ مفهوم الشفافية يف الدولة واملجتمع. 

ومنذ عام 2005 عملت الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية عىل نرش ثقافة الرتبية املدنية، وبخاصة لدى الشباب 

باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وحارضه. فبدأت يف إنتاج العديد من املواد التعليمية عىل أسس منهجية، أواًل بتحديد االحتياجات 

للفئات  املكتوبة  املادة  للتأكد من مدى مالءرَمة  قبل طباعته،  للتجربة  املنتج  بطرح  وأخريًا  املختصني  مع  نقاش  وعقد حلقات 

فة من حيث قربه للثقافة والِقيرَم املجتمعية. وذلك بهدف الوصول بفئة الشباب )من 18 إىل 30 عاًما( إىل تبنِّي الِقيرَم  املُسترَهدرَ

املدنية بدايًة من املعرفة مروًرا باملهارات وصواًل إىل السلوك املدين.  

 ويف هذا اإلطار، أصدرت الهيئة العديد من املواد التعليمية التدريبة يف شكل حقائب تعليمية تناولت القيم املدنية لدى 

األطفال يف مرحلة التعليم األسايس، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة مع الشباب، أرجو أن تحقِّق الهدف منها.

أخريًا، أتقدم بالشكر لكل القامئني عىل إعداد هذه الحقيبة التعليمية، راجيًا أن تسهم يف النهوض بالوطن، وتدفع بالشباب 

نحو مستقبل أكرث إرشاقًا.

د. القس أندريه زىك          
              املدير العام

تقدمي
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الصفحــةاملـوضـوع

9-29الوحدة األوىل: يعني إيه كلمة وطن؟

11     نشاط متهيدي: أكتب اسمي 

12     النشاط األول: حلوة يا بلدي )حرف الواو(

15     النشاط الثاين: مرص لكل املرصيني )حرف امليم، وحرف الصاد(

20     النشاط الثالث: قول مشكلتك! )حرف التاء(

24     النشاط الرابع: قوتنا يف مشاركتنا.. )حرف الياء، حرف الشني(

31- 61الوحدة الثانية: حقوقي وواجبايت..

31     النشاط األول: من غري كالم! )حرف الغني(

لِّْم! )حرف الحاء، وحرف القاف( ي أرَتْعرَ قِّ 36     النشاط الثاين: حرَ

42     النشاط الثالث: ملكية خاصة.. )حرف الالم، وحرف الكاف(

48     النشاط الرابع: نص الدنيا.. )حرف العني، وحرف الزاي(

55     النشاط الخامس: أحباب الله.. )حرف الطاء، وحرف الفاء(

63- 99الوحدة الثالثة: دولة القانون

64     النشاط األول: معنى الدولة؟ )حرف الجيم، وحرف السني(

     النشاط الثاين: دستور يا أسيادنا! )حرف الدال، وحرف الراء(
71

احملتويات
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الصفحــةاملـوضـوع

78     النشاط الثالث: القانون.. )حرف النون، وحرف الظاء(

87     النشاط الرابع: حكومة وأهايل.. )حرف الهاء وحرف األلف(

95     النشاط الخامس: حريتي! )حرف الثاء(

101 - 121الوحدة الرابعة: حيايت يف املجتمع

102     النشاط األول: باحلم لبلدي! )حرف الذال(

108     النشاط الثاين: إيد واحدة.. )حرف الضاد(

113     النشاط الثالث: مختلفون لكننا متساوون.. )حرف الخاء(

118     النشاط الرابع: ضد الظلم والتعصب! )باحب كل الناس( )حرف الباء(
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.. عزيزي الدارس.. عزيزي امليسرِّ

البنامج  أتْعلِّم”. ويستهدف هذا  الذي يتضمن مادة تعليمية وتدريبات وتطبيقات تتصل ببنامج “حقِّي  الدارس”  هذا هو “كتاب 

الشباب املرصي الذي مل يحظرَ بفرصة التعليم يف املدارس النظامية، ويسعى لتمكينهم من فهم العالقة الفاعلة بني املواطنة وحقوق اإلنسان 

وتعزيز انتامئهم وعالقاتهم مبؤسسات الدولة واملجتمع املختلفة جنبًا إىل جنب مع تعلم مبادىء اللغة العربية.  

لتعليم  تم تخطيطه  الذي  أتْعلِّم”،  وبرنامجها “حقِّي  االجتامعية  للخدمات  اإلنجيلية  القبطية  الهيئة  ملبادرة  الكتاب مثرًة  ويأيت هذا 

القراءة والكتابة من أجل التمكني من الثقافة املدنية. والهيئة اإلنجيلية ترى أن التعليم ومحو أمية األطفال والشباب هو حق إنساين أصيل، 

كام أنه حق قانوين يجب توفريه لجميع املواطنني. لكن املدخل األسايس لتعليم القراءة والكتابة هو مدخل املواطنة وحقوق اإلنسان الذي 

يركز عىل إملام دارس اللغة العربية بحقوقهم وفهمهم ملوقعهم يف املجتمع، وعالقاتهم مبؤسسات الدولة واملجتمع املختلفة، وُسبل العمل 

عىل رفع مستويات معيشتهم وتحسني ظروف حياتهم واملشاركة يف نهضة مجتمعهم.

وهذا الكتاب مخصص للتدريبات والجوانب التطبيقية لتعلم اللغة العربية، ويتم قراءتها وحلُّها خالل جلسات البنامج وأنشطته التي 

تدور حول املواطنة وحقوق اإلنسان، جنبًا إىل جنب مع تعلم مبادئ القراءة والكتابة.

واملدة الالزمة إلنهاء البنامج هي ثالثة أشهر، ومع نهاية هذه الفرتة ستصبح– عزيزي الدارس– قادًرا عىل قراءة وكتابة كلامت وجمل 

بسيطة.

ومن املهم التأكيد عىل أن استخدام هذا الكتاب أثناء جلسات األنشطة والحوار يتم مبعاونة وإرشاف امليرسين الذين ينظمون فصول 

تعليم القراءة والكتابة.

يق أهدافك يف تعلم  قِّ ويحدونا األمل أن تكمل دراسة برنامج “حقِّي أتْعلِّم” بنجاح، وأن يوفر البنامج األساس الذي ميكنك من تحرَ

الشباب  الوقت نفسه أن نتمكن مستقباًل من تطويره مبا يناسب احتياجات  القراءة والكتابة واملشاركة يف نهضة املجتمع. كام نأمل يف 

وظروفهم الحياتية ومعارفهم املدنية.

إن التقييم الجيد لهذه االحتياجات هو املفتاح األسايس إلعداد مثل هذه البامج وتطويرها. ولذلك، من الرضوري بل ومن املفيد أن 

تشاركنا برأيك ومقرتحاتك وتبدي مالحظاتك- للمرشفني عىل تنظيم البنامج- حول األنشطة والتدريبات والتطبيقات التي تتم مامرستها 

خالل مراحل تنفيذ البنامج.

وختاًما، نودُّ أن نتقدم بشكر خاص إىل األستاذة يرسا عيل الجزيري باحثة الدكتوراه يف تدريس اللغة العربية ملا بذلته من جهود يف إعداد 

املسودة األوىل من التدريبات واملادة العلمية الخاصة باللغة العربية التي كان لها أثر كبري يف إعداد الكتاب يف صورته الحالية.

         والله ويل القصد والتوفيق،،،

مقدمة
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نشاط متهيدي: أكتب اسمي..

النشاط األول: حلوة يا بلدي..

النشاط الثاين: مرص لكل املرصيني..

النشاط الثالث: قول مشكلتك..

النشاط الرابع: قوتنا يف مشاركتنا..

الوحدة األوىل: يعني إيه كلمة وطن؟
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نشاط متهيدي: أكتب اسمي ..

اكتب:

أنا اسمي:
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النشاط األول: حلوة يا بلدي ..

الكلمة املفتاحية: وطن

الحرف: )و(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

وطـــن
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تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية واكتب حروفها:

وطـن

نطو

تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف الواو: • استمع إىل امليسرِّ

ْوُوِوَو

َخْوخُوحوشِوسادةَولد
َمْوزِوسامَوطَواط

تدريب )4(:

• استمع إىل املعلم، وضع ما يناسب حرف الواو مام ييل: )ـَـِـُــْ(:

1- لَوز.

2- َجوافه.

3- وَشاح.

4- َصوت.

5- وَزاَرة.
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تدريب )5(:

• استمع إىل املعلم، وصل الصورة بحرف الواو املناسب:

َوردة - ِوعاء - ُوجوه

         َو        ِو        ُو

تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف الواو، وارسمه فيام يأيت: 

َوجه
أْوجه

دلو
كوكب

ـوو

تدريب )7(:

،  وتخري الشكل املناسب لحرف الواو:  • استمع إىل امليسرِّ

)  و  -  ـو  (

1( د.................اء.

2( ِمكْـ.................اة.

3( ..................رد.
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النشاط الثاين: مرص لكل املرصيني ..

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية:

مـصـري

يرصــمــ

الكلمة املفتاحية: مرصي.

الحرف: )م( - )ص(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

مـصـري
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تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف امليم:  • استمع إىل امليسرِّ

ْمُمِمَم
تـَْمـرُمـربعِمـسطرةَمـزرعة

َصقر - ُصندوق - ِصْبية

ِمسطرةَمزرعة

مَترُمربع

تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف امليم مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( مـْسِجد.

2( مـَنِبه.

3( مـطْرََقة.

4( نـلَة.

تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف امليم املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

ِمنشار - َماء - ُمستطيل

ِم

َم

ُم
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تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف امليم، وارسمه فيام يأيت:

هرمعلمشمعةموز - دماء
مـمـمـمـ
مـمـمـمـ
مـمـمـمـ

 تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف امليم: • استمع إىل امليسرِّ

) م - مـ - ـمـ - ـم (

1(  .................دفع.

2( ط................. ـاط.................

3( أهرا.................

4( ِت.................ساح.

تدريب )8(:

، والحظ نطق حرف الصاد:  • استمع إىل امليسرِّ

ْصُصِصَص
ِمْصـرُصـنبورِصـينيةَصـياد

ِصينيةَصياد

ِمرصُصنبور
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تدريب )9(:

، وضع ما يناسب حرف الصاد مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( صـرصـور.

2( َعصـري.

3( َمصـَنع.

4( أَصـَفر.

5( صـَباح

تدريب )10(:

، وصل الصور بحرف الصاد، املناسب:  • استمع إىل امليسرِّ

َصقر - ُصندوق - ِصْبية

َص

ُص

ِص

تدريب )11(:

• الحظ رسم حرف الصاد، وارسمه فيام يأيت:

صابون
ُقرْصمقصقرصرصيف

صـصـصـصـ
صـصـصـصـ
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تدريب )12(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الصاد: • استمع إىل امليسرِّ

) ص - صـ - ـصـ - ـص (

1( .................وت.

2( ُغـ.................ن.

3( إ.................بع.

4( .................ـاحب.

5( أَْقَرا...................

تدريب )13(:

• اقرأ الكلمة التالية، ثم اكتبها: 

َصــْوم

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الثالث: قول مشكلتك .. 

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية:

مشكلتك

كتـلـكـشـمـ

الكلمة املفتاحية: مشكلتك

الحرف: )ت(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

مشكلتك
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ْم ي َأْتَعلِّ 21َحقِّ
تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف التاء:  • استمع إىل امليسرِّ

ْتُتِتَت
ُمْتـحفتُـوتتِـمساحتَـمر

مِتساحتـَمر

ُمْتـحفتُوت

تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف التاء مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( تـَفاح.

2( تـْمَثال.

3( ِشتـاء.

4( َشتـلة.

5( َفـتـرة.

تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف التاء املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

تَـاج - تِـني - تُـفاحة

َت

ِت

ُت
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ْم ي َأْتَعلِّ َحقِّ 22

تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف التاء، وارسمه فيام يأيت:

هاتـف
تـنني

بيوتبيتمستطيل

تـتـتـتـ

تـتـتـتـ

تـتـتـتـ

 تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف التاء: • استمع إىل امليسرِّ

) ت - تـ - ـتـ - ـت (

1( زيـ .................ون.

2( بن.................

3( زي.................

4( .................ين.

تدريب )8(:

• استمع، والحظ الفرق: 

زجاجةبنت

شجرةأدوات
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ْم ي َأْتَعلِّ 23َحقِّ

 تدريب )9(:

، واكتب مكان النقط ) ت أو ة (: • استمع إىل امليسرِّ

1( بيـ.................

2( مزرع.................

3( زي.................

4( حديقـ.................

تدريب )10(:

• اقرأ الكلمة التالية، ثم اكتبها: 

َصــْوت

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الرابع: قوتنا يف مشاركتنا !

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية، واكتب حروفها:

يشارك

كراشـيـ

الكلمة املفتاحية: يشارك

الحرف: )ي( - )ش(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

يشارك
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َح

ْم ي َأْتَعلِّ 25َحقِّ

تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف الياء:  • استمع إىل امليسرِّ

يـْيـُيـِيـَ
بْيـتبُيـوتمكاِيـيليَـد

مكاِييليَد

بْيتبُيـوت

تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف الياء مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( يـاسمني.

2( يـوُسفي.

3( لَيـُمون.

4( َصاِفيـة.

5( بَـيـضة.

تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف الياء املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

َيامة - يُسا

)يسا(

يـ

يُـ
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تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف الياء، وارسمه فيام يأيت:

يـاممة
زيُشِْطيثيـابْذيـل

يـيـيـيـ

يـيـيـيـ

يـيـيـيـ

 تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الياء: • استمع إىل امليسرِّ

) يـ - ـيـ - ـي - ي (

1( ز.......................تون.

2( س.......................ف.

3( .......................وَسِف.......................

4( ر.......................

تدريب )8(:

• الحظ الفرق يف رسم الحرفني التاليني: 

تي

متريد

َمتجربيت

بنتُحيل

زيوتزي
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ْم ي َأْتَعلِّ 27َحقِّ

 تدريب )9(:

، واكمل الحرف الناقص مكان النقط: • استمع إىل امليسرِّ

1( مـ.......................حف.

2( ....................... مر.

3( ....................... د.

4( ع ....................... ن.

تدريب )10(:

• اقرأ الكلمة التالية، ثم اكتبها: 

يَْوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب )11(:

، والحظ نطق حرف الشني: • استمع إىل امليسرِّ

ْش ُش   ِش   َش      

أْشجار ُشجاع   ِشاع   َشمس      

ِشاعَشمس

أَْشجار
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تدريب )12(:

، وضع ما يناسب حرف الشني مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( شْمسيَّة.

2( ُعشب.

3( شُموع.

4( ِوشاح.

5( ِريشة.

تدريب )13(:

، وصل الصورة بحرف الشني املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

َشَجرة - ُشَْفة - ِشتاء

َش

ِش

ُش

تدريب )14(:

• الحظ رسم حرف الشني، وارسمه فيام يأيت:

شعاع
فراشة

ُخفاشكَْبشِمشط

شـشـشـشـ

شـشـشـشـ
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 تدريب )15(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الشني: • استمع إىل امليسرِّ

) ش - شـ - ـشـ - ـش (

1( حـ.............................ائ .............................

2( ............................. ارع.

3( ِمْن............................. ار.

4( َخْر ............................. وف.

5( ريـْ ............................. .

تدريب )16(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - يـ - ش - ت - ص(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْم
َعلِّ

ي َأْت
قِّ

َح

ْم ي َأْتَعلِّ 31َحقِّ

النشاط األول: من غري كالم 

قِّي أتعلم ..  النشاط الثاين: حرَ

النشاط الثالث: ملكية خاصة ..

النشاط الرابع: نص الدنيا ..

ي ..( قِّ )عايزة حرَ

الوحدة الثانية: حقوقي وواجبايت؟
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النشاط األول: من غري كالم .. 

الكلمة املفتاحية: اتَْغري

الحرف: )غ(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

اتَْغري
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ْم ي َأْتَعلِّ 33َحقِّ

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية:

اتَْغري

ريـغـ

تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف الغني: • استمع إىل امليسرِّ

ْغ ُغ   غِ   َغ      

أْغِذية ُغصن   ِغذاء   َغزال      

ِغذاءَغزال

أْغِذيةُغصن

تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف الغني مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( غـَبار.

2( غـرب.

3( َمغرب.

4( َرغيف.

5( أُغِنيَّة.
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تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف الغني املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

ُغراب - َغار - ِغطاء

ُغ

َغ

غِ

تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف الغني، وارسمه فيام يأيت:

َغرْس
بَالغَمْبلَغِمغرفةأغصان

غـغـغـغـ
غـغـغـغـ

تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الغني: • استمع إىل امليسرِّ

)غ - غـ - ـغـ - ـغ(

1( .......................ْزَوة..

2( َمـ....................... َسلة.

3( أَ....................... صان.

4( تَبـ....................... .
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َح

ْم ي َأْتَعلِّ 35َحقِّ

تدريب )8(:

• اقرأ الكلمة التالية، ثم اكتبها: 

اتَْغيَّـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الثاين: حقيَّ أَتْعلَّْم . . 

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية:

حقرِّي
يقــحــ

الكلمة املفتاحية: حقرِّي

الحرف: )ح( - )ق(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

حقرِّي
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تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف الحاء:  • استمع إىل امليسرِّ

ْحُححَِح

لْحـمُحـبوبِحـذاءَحـليب

ِحذاءَحليب

لْحمُحبوب
تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف الحاء مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( حـج.

2( حـْفرة.

3( حـْبل.

4( بَحـر.

5( حـاَمر.

تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف الحاء املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

َحديقة - ِحامر - ُحوت

َح

حِ

ُح
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تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف الحاء، وارسمه فيام يأيت:

نََجاحُرْمحَصْحَراءِحَصـان َرحيق

حـحـحـحـ

حـحـحـحـ

 تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الحاء: • استمع إىل امليسرِّ

) حـ - ـحـ - ـح - ح (

1( ......................جر.

2( تفا......................

3( مر...................... اض.

4( بل......................

تدريب )8(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - يـ - ش - غ - ح(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ْم
َعلِّ

ي َأْت
قِّ

َح

ْم ي َأْتَعلِّ 39َحقِّ

تدريب )9(:

، والحظ نطق حرف القاف: • استمع إىل امليسرِّ

ْق ُق   ِق   َق      

أْقالم ُقبعة   ِقطار   َقلب      

ِقطارَقلب

أْقالمُقبعة

تدريب )10(:

، وضع ما يناسب حرف القاف مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( صقـر.

2( َقـلم.

3( قرْد.

4( قطْن.

5( ِعقد.

6( ِمقص.

تدريب )11(:

، وصل الصورة بحرف القاف املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

َقرص - ِقطة - ُقْنُفذ

َق

ِق

ُق
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تدريب )12(:

• الحظ رسم حرف القاف، وارسمه فيام يأيت:

قرد
صندوقصناديقبقرةذقن

قـقـقـقـ

قـقـقـقـ

تدريب )13(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف القاف: • استمع إىل امليسرِّ

)ق - قـ - ـقـ - ـق(

1( أب.......................ار..

2( طر....................... .

3( ور....................... .

4( ....................... ائد.

تدريب )14(:

• اقرأ الكلمة التالية، ثم اكتبها: 

َقْمح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ْم
َعلِّ

ي َأْت
قِّ

َح

ْم ي َأْتَعلِّ 41َحقِّ

تدريب )15(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب )16(:

• استمع، والحظ الفرق يف النطق:

ِويـِو

ِصيـِصـ

ِحيـِحـ

تدريب )17(:

، وتخري مام بني القوسني ما يعرب عن الصوت املسموع: • استمع إىل امليسرِّ

    1- )ِت - تِيـ(

    2- )ِش - ِشيـ(

    3- )ِت - تِيـ(
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النشاط الثالث: ملكية خاصة ! 

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية:

مـلك
كلـمـ

الكلمة املفتاحية: ملك

الحرف: )ل - ك(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

مـلك



ْم
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ي َأْت
قِّ

َح

ْم ي َأْتَعلِّ 43َحقِّ

تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف الالم:  • استمع إىل امليسرِّ

ْلُلِلَل
كَلْـبلُـحوملِـسانلَـيمون

لِسانلَيمون

كَلْبلُحوم
تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف الالم مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( لـُحوم.

2( لـَجام.

3( لـْحم.

4( ِملـَعَقة.

تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف الالم املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

لَهب - لِجام - لُـَعب

َل

ِل

ُل
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تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف الالم، وارسمه فيام يأيت:

غزالجملقلـبلـنب - دلو

لـلـلـلـ

لـلـلـلـ

 تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الالم: • استمع إىل امليسرِّ

) لـ - ـلـ - ـل - ل (

1( و.......................د.

2( عـ.......................م.

3( متثا....................... .

4( بَْغ.........................

تدريب )8(:

• اقرأ الكلمة التالية، ثم اكتبها: 

َقـلَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ْم
َعلِّ

ي َأْت
قِّ

َح

ْم ي َأْتَعلِّ 45َحقِّ

تدريب )9(:

• كورِّن كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق - ل(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب )10(:

، والحظ نطق حرف الكاف:  • استمع إىل امليسرِّ

ْكُكِكَك
ِمكْـواةكُـريْسِكـتابكَـلب

ِكتابكَلب

ِمكْواةكُريس
تدريب )11(:

، وضع ما يناسب حرف الكاف مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( كـْنز.

2( كـرة.

3( َموْكـب.

4( أَكـَواب.

ْثَى. 5( كـمرِّ
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تدريب )12(:

، وصل الصورة بحرف الكاف املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

كَعبة - كُوخ - كيس

َك

ُك

ِك

تدريب )13(:

• الحظ رسم حرف الكاف، وارسمه فيام يأيت:

أكواب
ُشباكديكمكواةكنيسة

كـكـكـكـ

كـكـكـكـ

تدريب )14(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الكاف: • استمع إىل امليسرِّ

)ك - كـ - ـكـ - ـك(

1( مر.......................ب..

2( ....................... بْش .

3( ....................... و....................... ب.

4( سمـ.......................

5( ِس.......................ين..

6( سوا.......................
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تدريب )15(:

• الحظ الفرق يف النطق الحرفني التاليني:

كق
كلبقلب
كرزِقرد

كاتبَقارب

تدريب )16(:

، وأكمل الحرف الناقص: • استمع إىل امليسرِّ

    1- ......................... فل.

    2- ......................... لـ .........................

    3- ......................... نز.

   4- ......................... عـ .........................

تدريب )17(:

• انطق الكلامت التالية:

- َقش.  

- حكمة.  

تدريب )18(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق - ل - ك(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الرابع: نص الدنيا .. 

)عايزة حقرِّي(

الكلمة املفتاحية: عايزة

الحرف: )ع - ز(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

عايزة
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تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية، واكتب حروفها:

عايزة

ةزيـاعـ

 تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف العني:  • استمع إىل امليسرِّ

ْعُععَِع
نْعـناعُعـاملِعـْقدَعـني

ِعقدَعني

نَْعناعُعامل
تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف العني مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( عـلَب.

2( عـَمل.

3( ُشعـلَة.

4( عـطْر.

4( كَعـَبة.
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تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف العني املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

َعامل - ُعصفور - ِعظام

َع

ُع

عِ

تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف العني، وارسمه فيام يأيت:

علم
ِشاعمدفعطعامأعامل

عـعـعـعـ

عـعـعـعـ

تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف العني: • استمع إىل امليسرِّ

)ع - عـ - ـعـ - ـع(

1( شم..........................ة..

2( .......................... دس .

3( در.......................... .

4( سا..........................ة.

5( م..........................مل.

6( رضيـ..........................



ْم
َعلِّ

ي َأْت
قِّ

َح

ْم ي َأْتَعلِّ 51َحقِّ

تدريب )8(:

• الحظ الفرق يف رسم الحرفني التاليني:

غع

َغرْسَعني

مْغسلةِملَعقة

بالغمدفع

تدريب )9(:

• ضع خطًّا تحت الكلمة التي بها حرف )ع(، وخطني تحت الكلمة التي بها حرف )غ(:

    - ِعيد.

    - رغيف.

   - َغسق.

  - َوعيد.

تدريب )10(:

• اقرأ الكلامت التالية، ثم اكتبها:

ِعـلـْـمشـَمـْعـَـةشـُـْعـلـَـة
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تدريب )11(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق - ل - ك - ع(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب )12(:

، والحظ نطق حرف الزاي:  • استمع إىل امليسرِّ

ْزُزِزَز

َمْزرعةزُهورِزينةَزرافة

ِزينةَزرافة

َمزرعةزُهور
تدريب )13(:

، وضع ما يناسب حرف الزاي مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( َغزال.

2( أَزهار.

3( زر.

4( زبد.
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تدريب )14(:

، وصل الصورة بحرف الزاي املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

زَهرة - ُزجاجة - زي
َز

ُز

ِز

تدريب )15(:

• الحظ رسم حرف الزاي، وارسمه فيام يأيت:

منزلَزيتون - أرز

ـزز

ـزز

تدريب )16(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الزاي: • استمع إىل امليسرِّ

)ز - ـز(

1( كر.........................

2( ......................... بيب .

3( غ.........................ال.
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تدريب )17(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق - ل - ك - ع - ز(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الخامس: أحباب الله.. 

تدريب )2(:

• حلل الكلمة التالية:

طـفــل

لفـطـ

الكلمة املفتاحية: طفل

الحرف: )ط( - )ف(

تدريب )1(:

• ارسم الكلمة التالية:

طـفــل
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تدريب )3(:

، والحظ نطق حرف الطاء:  • استمع إىل امليسرِّ

ْطُطِطَط

أطْـفالطُـيورِطـرازطَـائرة

طُيورطَائرة

أطفال

تدريب )4(:

، وضع ما يناسب حرف الطاء مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( َفطـرية.

2( طـامطـم.

3( ِعطـر.

4( َعطـوف.

5( طُـبول.

6( ِمطـرقة.

تدريب )5(:

، وصل الصورة بحرف الطاء املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

طوب - طَابع - ِطفل

ُط

َط

ِط
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تدريب )6(:

• الحظ رسم حرف الطاء، وارسمه فيام يأيت:

سوطضابطِقطارطَـامطـم

طـطـطـطـ

طـطـطـطـ

 تدريب )7(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الطاء: • استمع إىل امليسرِّ

) طـ - ـطـ - ـط - ط (

1(و...................... وا...................... .

2( ع...................... ور .

...................... ي. 3( ُشْ

4( ِقـ...................... 

4( ِمشـ......................

تدريب )8(:

• الحظ الفرق يف النطق الحرفني التاليني:

طت
سوطصوت
طـيورتـوت
قطـرةفتـرة
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تدريب )9(:

، وأكمل الحرف الناقص: • استمع إىل امليسرِّ

    1- ......................... مر.

    2- ......................... ير.

    3- ......................... فاح.

   4- ......................... بَق.

تدريب )10(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق - ل - ك - ع - ز - ط(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب )11(:

، والحظ نطق حرف الفاء:  • استمع إىل امليسرِّ

ْفُفِفَف
ضْفدعُفْسُتقِفناءَفاكهة

ِفناءَفاكهة

ضْفَدعُفْسُتق
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تدريب )12(:

، وضع ما يناسب حرف الفاء مام ييل:  • استمع إىل امليسرِّ

)ـَـِـُــْ(

1( ُعْصفـور.

2( أَْصفر.

3( نَافوَرة.

4( ُمفَتِس.

5( ِمفتاح.

6( َحَنفية.

7( فول.

تدريب )13(:

، وصل الصورة بحرف الفاء املناسب: • استمع إىل امليسرِّ

َفالح - ُفستان - ِفيل

َف

ُف

ِف
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تدريب )14(:

• الحظ رسم حرف الفاء، وارسمه فيام يأيت:

َفـهد
رفـيع

َخروفَخريفُخفاش

فـفـفـفـ

فـفـفـفـ

فـفـفـفـ

 تدريب )15(:

، وتخري الشكل املناسب لحرف الفاء: • استمع إىل امليسرِّ

) فـ - ـفـ - ـف - ف (

1( زرا......................... ــة.

2( صـ..........................

3( ......................... صل.

4( ُت......................... اح. 

5( ظر..........................

6(  هات.........................

7(  َمْد.........................ع.

8(  َخرْشو.........................
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تدريب )16(:

• الحظ الفرق يف رسم الحرفني التاليني:

قف
قـلبفـجر
ورقُدف

صقـرمدفـع

تدريب )17(:

، وأكمل الحرف الناقص: • استمع إىل امليسرِّ

    1- ......................... خ.

    2- ......................... مر.

    3- ذ......................... ن.

   4- مـ......................... ترس.

تدريب )18(:

• كون كلامت من الحروف التالية: 

)و - م - ص - ت - ي - ش - غ - ح - ق - ل - ك - ع - ز -ط-ف(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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