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�ب في لي ل عي ال االأ�ص��صي رالم ف �صاال ل يةصعال العربية ةالممل صر
�لتلع�الطنفياأب�ئوفقروية ييدوالتعلييربتتم�ماال�اولصتوطنال

200ةالممل

في مال يةالرو بتل � امالت �ديثو �الم يربت التعلي ارو تم�ما �ج � ومن
"صخ�صيةال�وباالميرلاص�فة ب�الاالأ�ص��صيةرا�الملررمتعليمية�مداا"

فية�الثيةاليدأ�فيرال�لدورالتعليمية�الماأمنالعربيةةالل�م عدو
يةصعاليةطالصخ�صيةاليعوميةص�االالعربية

�اأ�ص��صيا جالعربيةةاللصب�اأفيقة�صبةرصدياالبتدائيالث�لثلل�صفتيل�تا
ديروا�صتا� وطريوالمعرفيالع�طفييصر�من� مما صر�ول�ال�يفي
� م بصتم�بقصيلت�التيالعملال�لمداوا�يفيقلتف� لومباتواالرا

اأ�صرم�لواوط�لعلبيةفي� مصوم�طم

ب�لف�صل�الخال�تالاليمثااأجةفياالبتدائيالث�لثلل�صفتيل�تيوي�أ
بمنربريناالمالتع�مليندوصمنويتاالأولالدرا�صي

 معلليعتمدفالتعليميةالعمليةفيلين�فوالمتعلالمعلياألدي�تالاا
 تعل ملا ليت�مصدريوطرائقاأ�ص�ليب يرل �ري�ممن�لي��م ن تم م فث م
والمعرفيالعلمي يفية�والم�واال�صتمت�بةوالراال ةالل فياالأ�ص��صية را�الم صتثمري

يةطوالية�صاالصخ�صيتة�صوفي

م دوطناليرفي�لمميالفقيواأم المرجدااالأ�تالاقياأص�ألوا
ر�وا

٤

َُ َُ ل



٥

َِ ُ  ُِلَ

ََِ ل ُُِ  ََِل َ
   ب   ص� و  اأ

 ا   أ اال   ئ� ب أ ال و  لا يد ف م وا ر م ث م ي ا�صر الد م� ع الا   ي اأ ملأ�
ا يد صر � بأ اال � ص ت ا   ويت  ل ر ر  م يل ع ن م  د  ل� ب   ر   اأ ي ا�صر الد م� ع الا   ةاي د بفي  
 ي ر  ال ا ر  ال �ي ال ي  ال�ص   ف ال ن م    ميتال ة ي ص� ف ال ة ي  الل ي ل� ص� أ اال و � ف ل أ اال ن ما ر اف و
   ف ال ل    ي ع يتال  ة ي  الل  ر د  ال   ب� ص ت وا  ي م  ص�  اال  ا ر الت و  يف ر صال  يث د ال   ص� و

ي اال ل   ن م  د  الا   يق  ي ف   ئ� باأ ة ر� ص م    م ل مأ�ا  ل يل صال   الل �ت  اال و
  د  و ل  ن م ة ف د ت ص م ال �ي� ف  الي ف   م د  ة عب�ت م

12 ة  ف صي ف ر ويتال  خال د ا  ق ق ف و     ين ص ي ف   ي  ع
 ةي ل   م ال �ب اج  ال ااأي ف  م 

 ةيل � ف ب  د  و ل  و ر ص مي ف ة ر� ص مل ل   ي ف 
 اليائ ر  ال   ف ال ي  علا  د ي ال  د  و ل  ية� ي ف ر�ب ت اال  م ي ف ي ف  م 

 ال�  الـم فة� ي ف ل علت ل ة صي ئ الر �بل ت م الـ ن م د ع ي
ي ف   � باأ   ر� ص� ط� ص و   ص� خ ةل� ص� ر   �  ياأ ةي ا�صر الد ا د   ال ن م  د ي ف و د ت ص� و

  ي ف 

ِ َِي َِتِ ُلَغِتي ُ  َِ ِ  ََ َِ َ ِِ َ ُِ ِ

 د   ال  قر د   ال ا   � صالة  ف ال�ص  قر

٢َِِ ِ ُُُُ
ََِ ل يَِ ُ َِ ِل َُِ٥٣

ُ ِ ُ ََُُ٨٢



  

الِفـْهـِرُس

ا د   الي ئ الر    م الةي  ر ف ال �   م الة  ف ال�ص

ة  ب� صال�ب صت  م ال ة ع اج ر ٧م

 خال ن ف ل ع12اأ

ين
 ر

 اال
  م

 ل
م�
ع لت

ا
 ل

و أ ال
ا 
ـد 

 ـ ل
ا

 د   ال يل ل١٤

 د   ال ل  د م

ة ي ـالت � ط� صـ
ي و ر ص م  اأ
� م ت ص� اال �

يد صال

١٥

١٥

١٦

٢١

 د   ال �ور 
 ر ئ� الـي ف ل �  ل وأ اال � ر الد
 يد د ج ي ا�صر  م� ي�الث � ر الد

٢٢

٣٤

1ر�ب ت ا م٤٤

1 ي يع م الت ي  ٤٨الت

 
 
 ب ن

 م 

ب ر
 ة
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  د
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 ـ ل
ا

  د   ال يل ل٥٤

 د   ال ل  د م

ة ي ـالت � ط� صـ
ي و ر ص م  اأ
� م ت ص� اال �

يد صال

٥٥

٥٧

٥٨

٦١

 د   ال �ور 
�  صال ل مال و �ي الر ل وأ اال � ر الد

� ف ي� ص� مي�الث � ر الد
٦٢

٧٢

٢ر�ب ت ا م٨٣

٢ ي يع م الت ي  ٨٧الت
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٧

  

١

٢

  ص�� ـم ال �  ـم الي ف�  ع ص  ب ةي  اال � مل  ال ف صاأ
– ر    ال– مأ اال– ي ب الر–  ال– ين الد–  ال– يب ال– � ـم صال
– د  د ـ ال– �  ال– �ب صال – ل م ـ ال–  م� صالت– ل مال–   ال�ص

 ر� ـم ال– ر د  ال– ل يالل– يق ر ال

 ل و د الي ف ل  م ال  ص  ةي  اال � ـم ل  ال  اأ

َِ ل َََت ُ ل َََُُ

ة ي ص ـم صال الةي ر ـم  ال ال

ة ـم ل  الـ ت ف ال ين    صال ين  ر ص  ال ين  
ر ب ص�

يف ص
� ف

ر دب
ة ي د 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



٣

٦

٥

٤

 ين ص�   ال نيب� م م  ص�� م ال  ر ل� ب ةي  اال � مل  ال ل م اأ
ـةـ

 � ي ـ ص� ـم ص�ر � ـم ل  ال  ص�ر ـ مت ي� م ل ب�  م ال ل  صال ن م ر�ت اأ

  ص�� ـم ال  ر� ص اال  ا�ص  ص  ب ةي  اال ل م ال ل م اأ
َِ َـُ ََِلَ  •   َُُـ تََتُ َُُ َ  •

 َُُِ َُُِ  •    َُُـَُ  •

 و ر و  ط�  ملا ةي  اال � مل  ال لل اأ

٨

ـ ق � ص

ـــــــ ص ي

 ر ف ص� 

 ت  م

 ر و

ـــل ص

ـــ ف� 

  ي

ـــــ ق و

ـــ م ري

 ر ـم ـث م

ـــ ع ص�

  ص

ــــ ص را

�ب

 دت قا

ـت ب

 د ت ـ م

ـــ ب صالــ اأ ـل دت ع مر � ق �ي ميــ  ف

٧ فــع صـ ــم ال  ر ـ ال ل   ر ائ  ص� راأ ـ  ةي  اال � ـم ل  ال اأ ر قاأ

   ف ـم ص�ل ص� أ� ص  يد ع ص�   ل� ط



٨

٩

٩ ةي  اال  ر ف م ال ة ي ر  ل م اأ

 يد ع ص�
 �  د ص

  ةل م جي ف ة مل  ال  �   

 �  ف ا ر م

١٠  ص�� ـم ال د ـم ال  ر ـ ب ةي  اال � مل  ال ل ـم اأ

  ر 
 ة م صـ 

لـ ق

  ئ فـــ

 و ري

   
 مـ ر

 ـــــ ت ف م

ــ صـــ ق

 ب لـ م

  ـ ص

 ر ـــ ص
  د ج

   ـــ 

 يد ف م  م ج�   م   أ ال ةي  اال � مل  ال راأ
 ل ص� ف ي ب الر ر ص خ ر�  صأ االي ف1


 ل و�لت � ص ع ال ع مت اج م� ع ط ر ص�أ اال٢


  ا ل ص ل ص م ال   ف�  مل 





١١

١٣

١٢

١٤

 رـي اأ و  ص�� م ال �  م الي ف� بت اأ ـ  ةي  اال �مل  الل  ال ل  اأ
 م لي� م

  ـم جلا ـ ـث ملا  ر ف م ال ل  اأ

  ص�� م ال � م الي ف في ت م ن ما� م لا� م ل  اوأ اال د ا ت اأ
َُلَ •   َُُ َََ •

ُِلَ َ َُُِ •  َُِ َ َُِ ََُ ل •
ُ ـ ل ُُ غَ •     ـََُ •

  ص�� م ل ع ف ب ةي  اال � ا ر ف ال أ  ماأ
َ َل َُُ  •  َ ِل َُُِ  •

ِ ُغل ََ ُُ ُل  •  ََـ ِ ل ُِلَ ل  •

 ة ص�ر د م � باأ ر ـب   �  ص� ـر   ر    ـ ب 

١٠

 ة ي ص ـم ص
 ة ي ر م ق




 ر ف ـم ال ـم ـ ال ـث ـم ال
 ةب ل� ط

 �ت 
 �ت صب

 ر� ج
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:) اأَْمَلأُ اْلَفَراَغاِت ِبَحْرِف اْلَعْطِف اْلـُمَنا�ِسِب )الَواو، الَفاء، ُثـمَّ
• ا�ْشَتَرْيُت ِكَتاًبا ............................... َقَلًما.

ِه ............................... ــاأَْعَجَبُه َمْنَظُر اْلأَ�ْشـَجاِر اْلـُمْثِمَرِة. اُزُ َمْزَرَعَة َجدِّ • َزاَر َفوَّ
َفا َواْلـَمْرَوِة. • َطاَف َماِجُدُ َحْوَل اْلَكْعَبِة ............................... �َشَعى َبيـَْن ال�شَّ

ا َياأِْتي َعَلَمَة التَّْرِقيِم اْلـُمَنا�ِسَبَة ) ؟ / .(: اأَ�َسُع ِفي ِنَهاَيِة ُكلِّ ُجْملٍَة ِممَّ
ْفُل اْلـَحِليَب  ............................... • �َشِرَب الطِّ • َما َلْوُن َعَلِم اْلـَمْمَلَكِة  ............................... 

ِعَها ِفي اْلـَمَكاِن اْلـُمَنا�ِسِب: نُِّف اْلَكِلَماِت اْلآِتَيَة ِبَو�سْ اأُ�سَ
ـيـُرُ- َخَرَج - َعْن-  اِدُقُ - ِمْن - َع�سِ َخاِلُدُ - ِفـي - َغاَبُةُ - ُمْفـَتـِر�ُسُ - َغاَبْت - �سَ
ُةُ  َر - ِق�سَّ َع - َعلَـى- َناَم -  ُمَهـنَُّدُ -  َتَك�سَّ َق -  اإَِلى - اْلأَْرَنُب-  َوزَّ َيَت�َساَبُق -  اُْكُتْب -  َت�َسدَّ

11

اْلأَْفَعاُلاْلـُحُروُف اْلأَ�ْسـَماُء
...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

اَبِة َعْين الإْثَرائية  اأَْرِجُع اإَِلى ِكَتاِب اْلإِْمَلِء َواْلَخطِّ َعلَى َبوَّ
ِة ِلل�ْسِتَفاَدِة ِمَن التَّْمِريَناِت التَّْن�ِسيِطيَّ



١٢

 َ َِ َ َ َُِ   ََُ َِ َ َ ََُ يَِلَ  َل ِِ َ يِ َ ُ   ـََ ُِ ِل
يِ َ ِ  ل َ ََ َ َُت ُ ُ َ َََ َ ََُ

ـــاللا و ر ال  يلا  ف ر� م ص� قاأ   و  ل ع ال  خال •  

 لث مل ف صال و�يل ع ال و ر ال ي م  ل ي ص�� ص�أ اال ل م� ال   و  ص�  ال   •  

ـــــــــةـــــــــيـــصــــ�ـــــصـ

ور ثل م و ر   د ع ل �ي�   ف   يل  و ي م   ال  خال  •  

م لث م ةي ل ف صال  ر أ  ل ـب ـ ال � جر ص� قاأ  د ي  خالا   و يل ف صال  خال  •
 ني م ص ق  صال  ي ف و ر ال  ص  
 ي  و ر  صالل  ت   و ر  ل وأ اال

اأ�صــــصـــصــصـــــــالــــ
 ي  و ر  صال ل ف ص�اأ   ج�   م ل  ي و ر ي�الث

وـــمل�ر

َـــ ل َ ُ ـَََ

ُُِِل يََِ  َُِلُِ ل َل

يِ  ل َل
يِ َل َل



rº oµ oæ p°SÉ nMn CG rº oc nQÉ n« pN s¿EG)
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د١ال

  م ل م� عالت
ين ر  اال

 (١) البخاري ، رقم:٣٥٥٩.

(١) 



ََِ  ََ َُُ لت

ََُ َت ُ ل ََُِ ل
�م ت اال�ص

 �صي� خ ص و� ع م ص��ـ دا اأ ر  تي
ا�م لـ في بـــ اأ د ب  ليا  مت ا�ص�فيم ةليلي ع ةل ص�اأ ن  يي

ا�م لـ في بـــاأ د ب  ليا  مت ا�ص�فيم ةليلي ع ةل ص�اأ  ص�ي

دالت

 ال صال ر  ج� ف  م ةل ص�اأن  يي
تينل م جفـي  ص�  ص�� ي ص  مفـي  ق� ي و ياأ ردب ي
ص�لي�اأن م  مل ع�م   صفـي ل م ال و �مل ال  ر ي

ا�م ولـ في و ن ياأبـ ل أ� صي

را ال

دو والمـم ة طب ر الـم �والت ة ري م وال ةصي م صالال� ص�ر ة ي  ول ةي  ص ر ا   �مل اأ ر ي
 ل ص ال  م و صعيفوالت

 ر ع صالن م �يباأ ةت ص� ر  ت صي
ة مل 10100ن م  �مل  د  ل  صل� ب� طصبم� ص�اأ ر ي

 �صالت و راالت ل ن م  ديد ال ة مل ال ةالل ف صت ي
 د لا�وما�م ولـ يف  ةليلي ع ةل ص�اأن  يي

� ص�رالتي ة ي الل ص�لي�االأ�ي  ص  ل ي
 �الفـي ارال �ص�ص  الـم و ن �ماالأ و �م ص�االأ ر  تي

 �الفـي ارال ي ال ف صت ي
 �ال ن م ة صئي الر ر� فاالأ �ل خت صي

ت�بة ال

 ر  صالل  �مل ال  ص�ر   ي
 ةب ص�� الـم ت �ص م  ر ال  مي

 ة فلت خ الـم ة ي الل ةي  ال�ص ر ا ل ل م الر  ص� ري
 ل  صب�ل ة طب ص م �مل   ص� ري

 ل  صل� ب ة طب ص م ة ص م لا ر  ص�اأ ة  دو فـي صير� ق� صص�  ص ي
 ةيل  ال واأ  ير ص�  ال�  �  ر  م � مل  ت ي
 ف االألل  ة  ص� ت م  م   �مل  ت ي
   ق   م  و ل صو   م ب دوب م �مل  ت ي

  فيد م ةل م ج �ب ل ة صيب �مل   ر ي
 ةل م ج ا ر ف م ي عيدي

 و �والف اوال فالع روب ل م ال و �لمالينب ربي

ة يالل يراالت

ال�صية الار  م و  صعيفوالت  دو والـم  ة طب ر الـم  �والت  ة ري م وال  ةصي م صال ال
المو ل ص ال
ري والابـ �ث ت اال�ص

�ص وم�ب صوم�ل صوميني � الـم و �م ال�ف ر 

اللية االأ�ص�لي

اللية �صاالأ

يوال ��اال
 ريناال  م ل ع�مفـي  لص� ب�لر دا ت االق

 م� صالت و  ف الع ة يم ق � ر 

َِـ ِـ ل ُـِلَ

١٤



ََِ  ََ َُُ لت

١

  و� عت م

  � ص

 ين ماأ

 ر ب م

    م

  ل� 

 � م ط

 � ص 

 يل خب

 ي ر 

 ا  

 ي ر

يُِِ ُ ِتيل ِ َ َ  َ َ ََِ ُُ َ

َِِ ـ لت ََُـَ
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مدخل الوحدة األولى

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف  الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي األول-لغتي-التعامل مع االخرين

األول

الثالث االبتدائي

المرحلة االبتدائية

L-GE-PE-K03-SM1-lang-U1-L1

َ َ ُ ََََ ََ ل َُُِ ٢

ُِي* َ ُُِ

االأولدللالمخ�ص�صةيةمالالفترالط�ليمرصروالمفي *
الدرا�صية�ص�الفيصروالمفي *

 اا ل  ةي    ا� ص را و �  ص�ل م و �ي   م ا د اي ف �  م  م   يم ص  د عب   ال  و� عتي
 ة  م  م ل   رت     ر� ق أ اال  م و ا  ص�أ اال ة ص�ر د م ال ف ال�ص يب الي ف ين ر  اال  م ل م� عالت

 ا اال    ب   ال نيب ي   ال ر ص ل ر اأ ق رائ ط

١٥



ََِ  ََ َُُ لت

١
٢

٣٤

٥

ُِت َت ََ َُُِ ١

َِ َ   ُ

َِِت  َ

١٦



ََِ  ََ َُُ لت

َِِت  َ

٧

٩

١٠

٦٧

٨

١٧



ََِ  ََ َُُ لت

 ر  ال �ب علي��  ن ي الل ني ي  صال  ا�ص� م .١

 ع ق و ن ياأ وولأ اال  ر ـم الـي ف ر  ال ل ر ن م .٢

 ر  ال يد عت صي ل  ر� ط ل ع فا� م .٣

  ر� طل  ر� ال  ر �  في  .٤

 ةي �ــ الـث  ر ـم الـي ف ر  ال ل ر ن م .٥

 ر  ال يد عت صي ل ر� ال  م �ي  ل م� ع في  .٦

 ر  الا �ي  ي  ع ي اأ ر� ال فرا� ـم ل .٧

 ر� ال  م  ف ر ص�اأ ر� م د  �ي  ل  ر� ط ل� قا� م .٨

 ل ل� قا� م ف ر� ل ل �ي  ر ت ا .٩

 ةي �ــ الث  ر ـم الـي ف ر  الا �ي  ر� ال  اأا � ـم ل .١٠

٢َُُِ َُِت َ

 ةي  اال ةل  ص�أ اال ن �ي  ف ص ي جاأ1

١٨



ََِ  ََ َُُ لت

 ة  ر صــ ب ر  الي   اأ�ي     صل ـ�أ ب �ي  � ص

 ر� ل ل ر ت ا و  ف ر ـ�ص ن م  ر� ط ل  

ي  م� ص اأ ج راأ و  �يي   ن  ر ت اأ �ي  ل� ق

 ة ي  ال�ص  ر�ب ع ال م� ماأ  ة م    صاأ و  مت ص�اأ

� ـم ـ ل   م � ف   ـ�ر صال ـي ف ر  ال �ب علي �ي  و  ر� ط � ي  صال � 1

 ف ــل ب    ــ ب      �ب ال  ــ�ر ط  ر ق٢

� م صت ب م   �ب ص�      �  و �ي  ل �ب ال ر� ال ـت ف

   م� ص ي ل ف    م� ص ف     ر� ل ل ر ت ا و �ي � 4

 ة ي  ال�ص  ر�ب ع ال م� ماأ  ة م    صاأ و  مت ص�اأ٢

� ـم ـ ل   م � ف

 �ب ص�  ر� ال  ر  •
  ر  الا �ي  ر� ال  عي ل •
  ر  ال يد عت صي ل ر� ال  م  ر� ط ل م� ع •

ا� ـم ل و في  م�  ف ت ص� االيا اأ م د خت ص�اأ و  مت ص�اأ4

١٩



ََِ  ََ َُُ لت

 ين ر  اال  ج وـي ف  صبالت

 ين ر  اال �  ل د   �  رب و ا ة م ر و   لي  م  صال ل  ق

 ين ر  اال  ج وي فـ ا ر ال�ص

   ــ ب ا بأ اال  ر ق

أ�  خــ�ل ب ا ر ت  اال

 ي  اال ل  صال ل مـ اأ ـ  �ل ل  مت ص�اأ

 ل م� عالت م� ماأ  ة م  و ي  ال�ص ل م� عالت م� ماأ  ة م    صاأ و  مت ص�اأ

 ي  ال�ص ر ي 

 ر� ج�يا ر  ص ة ص� ق

 �  م ال








 �ي ص� خ صال








٢٠



ََِ  ََ َُُ لت

َِِل َُ

ُِ ل

ُـــِــــ ُ

ــ ــ أ اال م ـــ ـــص� االــي ــب اأــــل ــع اأــي لــ ــص� ر  ـــد  ــن م

ل  م الي ف�  ص  ف راأ الـــ ــم  اأ واأا ــــد اأ ـــ م لاأ ال

ل تي ن م  ط� قاأ  صل
� م  لــ قاأ يــن  ــن ص ــ�اأ ـ ــ�م ـ ــم ـ  واأ �ــ ــ ــ�ب ــ ــت ــ ــ ــ م  ال
ــل � ج ــي ب ط�  �ــ م اا وــل ــ�ط ــب ــ�ل ب�ــ �ــ ــصــ ل ــــــ�ل طاأ و

� م  ص� ل قاأ   ر ب صاأ

� ص ف اال د ص�  ب ��ال نيب م ل ل  ق�

  ب�ي ي ف ��ال ن  ةي صال � ف ال�صا ر ا

َِي ُ
ِغ ل

 م لاأ

 د  ل� ع فواأ ال  قاأ

 � ت  اأ و ي اأ

�ب�ت  م

� م� م

٢١



ََِ  ََ َُُ لت

  ر ص� اأ و  ر ف ب  ر ص�أ اال  تلب ت ص�� ف ر ف صال ر ا   ديي ف  م�  د ال  ال ل  
 ةيب  ب فت ا ال �  الا ةـــل  لر لا ا د ع ـــت ا�ص  ير ب  ال   ب ـــ�ئ   ي  ت ل يــ م ال

  ير  ص ةي و دي
 د �  م الل �  ا ر ف اأ ر ت ا�ص و ر�  م اللا  ر ص�أ اال ل صو ةل  الر د   م ل ب ق و
 ل  ف ط ل م  �   اأ ر ام ر ي  ين ر ف� ص م ال ن م   ر ي   ر� ت  اال ةل� صي ف

 ي ف ل ��  م د 
  ت مت صي و  ين ر ف� ص ـم ال  ل مأ�تي  ــف ق و و �  صل جاأ و   د ع  م  ن   م�  ف  ل �ــ  �ــ ا ر

  ر ئ� ال  ع ص� ل ا دال  م ص�ت    ت  ر ب

َِِ ل ـيِ َُُِhttp://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-PE-K03-SM1-lang-U1-L2.png
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ُ َ  ُ  ل

٢٢



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 و د  ب  ر ئ� اللا  ل �  د ع ص

  ل�ب  ــت ا�صي ف يــف ص م ال ــد جو و

 � ص� خ مال د ع  م الل ا  د ص رأ� ف

 بر و  دع  مل  ل �  ل ج ل

   ق الا ا د ع ــت ا�ص �ــ مأ اال ام ــ 

  ر ئ� ال ــد ئ� ق  م ر و ة م ــ صال � يمل علا  مــت ا�ص ــ ل �ــ  اأ و  ــر ئ� ال

 ر ف صال �  
  م ص�  ةل  م ال  �  ف ص  ل  ي    � م يب و  ل� ف طأ  ل  ةل  م   ل� ي  ل �    اأ

  ر ئ� ال  ا ر م م ي ف   ص  ري  ل� ف طاأ ا  � ف  ال� م ص و �ي مي   فت ل� ف � ي  ص
�  �ي ت  م ب ثب عي و

يباأ�ي  عل ل��  م  ص يل  ر ئ� ال ل� ق وْ  ف ر ص� ن م ل �   
 �� جاأ ن م�ب�  ر ل م  ي  ف ر ف صل ل ةيل ص� و ر ئ� ل� ف ل � �ي  ص اأ أ اال ر
ل تي ال ل ص مل ل ة ف ر ص م ر ص  ي ر اأ دب الو ة فلت خ م �ي اأ و ة  ت م
 ل ص� و   يل  ا ل ص  ل ص� الر  ل� ق  د  ف   اب� ب   ص متي و  م  ص�  اال    أ� ب

.� ل    ص اأ�� يم ا ين  م  م ال ل م اأ
(١) 

.١١٦٢  (١)رواه أبو داود رقم ٤٦٨٢، ورواه الترمذي، رقم
٢٣



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 ل �   ر ص�اأ  ر ف ب ص�� م .١

 ر� ت  اال ةل� صـي فا د ع  م د  ليتال اأ ر ـم ال  م ل �   ر ص� في  .٢

  ر ئ� الـي ف ل � ص� خ ـم ال  د ع  مل  ل �  ل دت ا�ص في  .٣

 � مأ اال ام   ل �  بر  ل .٤

 ر ئ� ال د ئ� ق  م ل �    ر ال� م .٥

 �  م   ل  ر ص�اأ في  و  ر ئ� الـي ف ال �    اأ ال� م .٦

 تي د مي ف  ج  ـم ال ر�  ـم ال  ا�ص� م .٧

 ر ف صال �   ر  اأ .٨

 �ل ل ر ا�ا     رت قاأ .٩

 ا ر ـم مــــي ف  ص  ري ين ال ل� ف طأ اال ن م  � م د  ل �  ةل  م د ال  ال ن ص ت ص�ا .١٠

 �ال ن مـــي تب� جا   دي� ماأ ر قاأ  ل في   ر ـــ�ئ ال

يتب� ج ا لل اأ  اأ ر م ال �   ف ر ص�ي ف ال � ي � اأ اأ ن  ـم ي ل  .١١

ال واأُــــُِ

 ةي  اال ةل  ص� أ اال ن �ي  ف ص ي جاأ1

َُِت  َ ُ َ ل

٢٤



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

    د ع  م ا ال �  د ص راأ ال 1

 يف ص ـم ال      � د  ـم ال

 بر  د ع  مـي ف ل �  ر ت ا�ص� م د  ٢

 ا   ا ي       � مأ اال ام  

 ل �    ب ال أ اال ل� ق 

  عل ل �  م ر ئ� ال    ر ف صل ل ةيل ص� و  ر ئ� ال

 ة ي  ال�ص ةب� ج اال م� ماأ  ة م    صاأ

م� ال ام  ت ال  ة م  صال � يمل ع ل �   ف

 ر ص�الت  ص�  ةل  ـم ال ل �  ل� ط

 أ اال ن ص    ر ئ� ال ا ر  ـي ف ل� ف ط أ اال ر

 ا ر  ال  و ة ف� ــ الث  ي ف اأ ر ـم ال ل ت ل  د ع  م ن  ل �  م� ق

 ة م ئ�  الي فـ  تل ال ــد باأ ة م ئ�  الـي ف  ر ص�الت ل صاأ٢

ب أ

٢٥



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 ةي  اال  ر ف م ال ة ي ر  ل م اأ

د ص راألب ت ا�ص ف�    قا

ت ال م اأ   ـو  طب  ل صاأ

 ة م ئ�  ال ن م� ب ص�� ي� ماأ ة م ئ�  ال ن م ة ل م ة مل  ل  ل ر�ت اأ1

�  د صب ة مل  ال ل صاأ٢

�  � ف  ار و  ر ئ� ال   ا � ي  ص ل �   م ص�

ر ال يل ي ة ف ر ص م ر ص  ي ر

�    م�ي ل� �  ص  ر ئ� ال   ق  الا ا د ع ت ا�ص

ةيل م جو ة ص  ين ر ف� ص ـم ال ل مأ�تي ف ق و

ب أ

�ي � ي ُلَغِتي َُ

ض

 عل قاأ
�  د ص

 ةل م جي ف ة مل  ال �   

� � ع م

٢٦



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 د ع  ــم اللا  د ص رأ� ف  ل�ب  ت ا�صـي ف يف صـ ـم ال د جو و و د ـ ب  ر ئ� اللا ل �  د ع ص>

 ل � ص� ـخ ــم ال

� ي  ص  م ص� ةل  م ال �  ف ص ل  ي  � م يب و ل� ف طأ  ل ةل  م  ل� ي ل �   اأ>

 م  ص� اال   أ� بل تي ال ل ص مل ل ة ف ر ص م ر ص  ي ر اأ دب ال>

 � يمل علا  مت ا�ص  ل � اأ و  ر ئ� ال   ق  ال ا ا د ع ت ا�ص � مأ اال ام   ل �  بر>

 ة م  صال

 ة ل م ال � مل  ال   الاأ و ل م لا اأ ر قاأ

ََُُِ َُ َ

يَِِ ل ََُ 

٢٧



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

   ةي ص م صالال    � مل   

   ة ي ر م  الال    � مل   ٢

    او  ل� با د م    � مل   

     ة ت ف م �    � مل   

     ة طب ر م �    � مل   

ال واأل َِ ُِ َت َ

    ـم ال و � ص�  ال  ا ر  ب  ـر ئ� الـي ف  ت مت ص�اأ

  ــر ئ� الـ بــ ثب عي وـ الي ف  ص  ري ل� ف طأ اال

�ي � ُِ َـ ل َََ ُِ ُ

 ة طب ر م �ت ب �ي ت  نيت مل  ب ةي  اال ةل م ال ل م اأ1

 ة ت ف م �ت ب �ي ت  ن تيـ مل  ب ةي  اال ةل م ال ل م اأ٢

ُ َِغل َُِ لت

٢٨
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 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 ال �  الا  ب  ال  ب ئ�    ر ص�أ اال ا ر فاأ   ج

اأ ر ام د �  ـم الل  و ر ف� ص ـم ال ل ج•
  ف ط و د ــ ب  ر ئ� ال ا و ر ف� ص ـم ال د ع ص•

 ل وأ اال ل�ث ـم ال ن م � ف ت ص� ال� بالا م د خت ص�اأ

� ي  ص  م ص� ةل  م ال �  ف ص ل  ي  � م يب و ل� ف طأ  ل ةل ـ م  ل� ي ل �   اأ 
�  �ي ت  م ب ثب عي و  ر ئ� ال ا ر م مـي ف  ص  ري ل� ف طاأا � ف ال� م ص و�ي مي  فت ل� ف

يباأ�ي  عل ل��  م  ص يل  ر ئ� ال ل� ق و   ف ر ص� ن م ل �   

� ع اب رُِ َت َ

 ل ـع م ال ر�ي ت ا ن م   ر�ب ت ا   ماي مل ع م يل يل م ي� م رت في ف ت اأ

 ر  م   ماي مل ع م ن م   ما رت في ف� بت اأ ـ  ةي  اال ل م ال   الاأ٢

٣٠



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 ة ص�ر د ـم ال يـن ـمي ا  ف ف ي

  ر�ي صال ر ف 

  ر�ي صال ة ص�ر د ـم ال  

 ة ص�ر د ـم ال ل� ـم ص ةل ف�  ا ف 

 ر ر�ي صال ف 

  ر�ي صال ر ـ صال  

 ة ص�ر د م ال ار  ب ا  ف ف ي

  ر�ي صال � ب  ر ف 

  ر  صال  ر ق ر�ي صال ف 

� ص م� ُ ــــَُ

 ل وأ اال ل�ث ـم ال ن م � ف ت ص�  اال  م ل� م ص ين مي  ام د خت ص�� ب ل  اأ

٣١



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

َل

  أ اال ر  صال ن م�ئ دت ب م  صال  خب  م ص� راأ   يف ر صال يث د  ا اأ ر قاأ

 ل ص� و  يل ال ص ل� ق

� ل    ص اأ�� يم ا ين  م  م ال ل م اأ

� ل    ص اأ�� يم ا ين  م  م ال ل م اأ

� ل    ص اأ�� يم ا ين  م  م ال ل م اأ

� ل    ص اأ�� يم ا ين  م  م ال ل م اأ

 يل م ـ الي  ـخ ب  ص� راأ

1٢ة  ف ص  ـخ ال ن ف ل عاألا  ج لر� ب و ر ـ ال ةب�ت  د ا  ق ن م يد فت ص�اأ

٣٢



 ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت













و د  ب ر ئ� ال ل �  د ع ص 1

ة م  صال � يمل ع ا  مت ا�ص ـ 

 ر ئ� ال   ق الا ا د ع ت ا�ص � مأ اال ام   بر و

  د ع  مل  ل جو

ل� ف طأ  ل ةل   ل� ط ـ 

ر ف صال �    ر و

ُــ ـَُ

 ر  ف   أ ال� بت اأ ـ  �الـي ف�  و ر و  ص  ةي  اال ر�  فأ اال راأ

pá s«pd põ ræ nª` rdG » pJÉ nÑ pLG nh p nÎ ra nO »` pa

ُِ  لت

ي ف"  ر ئ� الي ف ل � " ة ص� ق � خلاأ
 ر  ص�اأ ة عب راأ

٣٣



ََِ  ََ َُُ لت

 ث ـ�ل الث ف ال�ص ي م  ل مت ا اأ د عب و يد د ال ي ا�صر الد م� ع ال ةاي د ب  م 
 ل   ر عي ي    ص ف أ� با ف ر ع ي اأ    م ل ع ـم ال ل ط  ل ص� فـي ف ي ائ د ت ب اال

 يل م د ا و
 ي ا�صر الد م� ع ال ةاي د ب  م    م د او ل  متيا� م  ل ل� ق ــ 

ي ق  فت ب  د الو د ع ص� اأ اأ ويت ص�ر د مي فـ ين ق  فت ـم ال ن م  اأ اأ ماأ د م اأ ل� ق
 ق ب� صال م ي الـي ف � ر الداأ ر  اأ دب ال  ئ  م نيب� ق  فت م  ت ل ل ع ـم ال
�    �ب� جاِلا �ت يتال ةل  ص�أ اال  يِلا  جـ  و ر صـي ب ل ع ـم ال  ر ص ـ ب�تت ل
 د ع صي و   ب�   ا و  ئ  م ر� اأ   م  ت ص��  د � م ائ  و�صر  اج ر و

 ا د ال و  ل  ب

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-PE-K03-SM1-lang-U1-L3.png
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َِ يَِِ َ

ِي ل ُ  ل

٣٤



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

�ب ع ت م ل � م�أ� فم ي الم� اأ اأ ماأ  � � ص ل �  ل� ق
لا �  ل ل� �ب ص � ي ت ص� اال ي م الت  اج يتال    ص ـم ال ن م ل ع ـم ال
 ةي� ل ل ل  ص� ةل  ص ـم ال    ل و ل طاأ د ما م�ي اأ   متي ثي  ة ص�ر د ـم ال
 ة ا�صر الد د   م ل ب ق ر  ف ال   ص� ل   يت صت ل ر ب م  قوـي ف� ص مم� اأ  و

 �   ق  ب
 ة ص�ر د ـم ال  ب ص�ت لي ئ  م نيب وي يب ةب  ـم ال ور ص اأ ماأ ا  ف ل� ق

  و� عالت و  ل� ب ر م� 
ل أ�  خال وم� ص� خال و � � ص ـم ال  ت اأ� يل  ا  ف�ي  ص اأ ل ع ـم ال

 ي م ال نيب ةب  ـم ال صت ل ين ر  اال
ي وفـ  ر� صالو ة ص�ر د ـم الي ف ين ر  االام ر ت او قل خال ن ص  ل م جاأ� مي ئ� باأ�ي
� ق  اأ   ص�� اأ  ر�ي  ا  ل ص�و  يل ال ص ل ص� الر ل� ق �  م ل 

. ارِي، رقم  ٣٥٥٩ اهُ البُخَ وَ  (١) رَ

(١) 

٣٥



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 ة ا�صر الدي ف   فالت يق ر ط� م .١
 ل ال� م و ةل  ص ـم ال� م ل �  ةل  ص ـم ل   ص�   ل ع ـم ال م د ق .٢

 ة ص�ر د ـم ال ل ا ةب  ـم ال  ص في  .٣
 يد د ـ ال ي ا�صر الد م� ع ال ن م م ي ل و اأي ف ر � ص م ف صاأ .٤

 ل ص� و  يل ال ص ل ص� الر يث د ي ف � ج� م  ��ال ل صفاأ   ن م .٥
 ��ال ن بيـ  م� ص و ة ب ـ م �  ن ي ـلل  د ـيا� م .٦

   ص ف أ� با ف ر ع ي اأ ي م الت ن م ل ع ـم ال ل ط1

  � م ص�اأ ل  ص ي ي 

 يل م د ا و ل   ر عي ي 
   ص ف أ� با ف ر  اأ د عب ي م الت ن م ل ع ـم ال ل ط٢

 يد د  ا ي ا�صر الد م� ع الي ف تي  ماأ    م د ا و ل  ر  ي اأ

 ةي ص�ر د ـم ال  بت ا ت في اأ

ال واأ

 ةي  اال ةل  ص� أ اال ن �ي  ف ص ي جاأ1

 ة ي  ال�ص ةب� ج اال م� ماأ  ة م    صاأ ٢

َُِت  َ ُ َ ل

ُــــُِ

٣٦



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 ر ص ي� � ص الـم  ص  ر�ي 

 ع و   

 ةل  ص�

 

 ل ص� فاأ

ا او د ع ال

�م م ت ا  ص  م

  ص�� ـم ال �  م الـي ف  بت اأ ـ   ص�� ـم ال ع ـم ال ر�ت اأ1

�ي � ي ُلَغِتي َُ

ض
 ةي  اال  ر ف م ال ة ي ر  ل م اأ٢

د ع ص�اأ
 �  د ص

  ةل م جي ف ة مل  ال  �   

 �  ف ا ر م

٣٧



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

ل   ف ق واا
 ة طب ر ـم ال �الت

 � � ت     صب�ل

يلةقف م جة ص�ر د م ال

 ة ل م الة مل  الي ف   م  ال ق    الاأ و ةل م ال اأ ر قاأ1

 ف ق  ال د  � ي  ص�   ة طب ر م ال �الت ق اأ و اأ ر قاأ

 ة ل م ال ة مل  الي ف د ص م ال فع ص م ال  ر ال   الاأ و ةل م ال اأ ر قاأ٢

ََُُِ َُ َ

ث ــ�ل الث ف ال�ص ي م  ل مت ا اأ د عب و يد د ال ي ا�صر الد م� ع ال ةاي د ب  م>
  ل ص� فـي ف ي ائ د ت ب اال

 يل م د ا و ل   ر عي ي    ص ف أ�ب ا ف ر ع ي اأ    م ل ع ـم ال ل ط>

يَِِ ل ََُ 

لا  �  ل ل � �ب ص  � ي ت ص� اال  ي م الت   اج  يتال     ص ـم ال  ن م َُُـ ل
 ل  طاأ  د ما م�ي اأ   تمي ثي  ة ص�ر د ـم ال

  ص� ل   يت صت ل ر ب م  ق وي ف � ص م م� اأ   و ةي� ل ل ل  ص� ةل  ص ـم ال    ل و

 �   ق  ب ة ا�صر الد د   م ل ب ق ر  ف ال

ي ئ  م نيب وي يب ةب  ـم ال و ر ص اأ ماأ  ا  ف ل� ق

  و� عالت و  ل� ب ر م�  ة ص�ر د ـم ال  ب ص�ت ل

٣٨



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

ال واأل َِ ُِ َت َ
   ة طب ر م �ت ب   مت     م ا�ص  .١

   ة ت ف م �ت ب   مت     م ا�ص.٢

    �  ب   مت     م ا�ص.٣

   ل صو ــ ـم  �ي  ــ ن تيـ مل .٤

     ق ــ ـم  �ي  ــ ن تيـ مل .٥

�ي � ُِ َـ ل َََ ُِ ُ

 �  واأ ة ت ف م � واأ ة طب ر م �ت بي ت  � مل  ب ةي  اال ل م  ا ل م اأ1

 ةي ر م  الال واأ ةي ص م صالال  ـ � مل  ب ل م اأ ٢

ي ئ  م  ب وي يب  و ر ص اأـ ـماأ •
 ين ر  اال  م م� ص� ـخـ ال و   ت اأ� يل  •

 د ا و ل   ر عي •

     ي ا�صر الد

     يد د ال

ُ َِغل َُِ لت

٣٩



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

�ث ل� ُِ َـ ل َََ ُُت َ

  ص  م   ما ل  صل� ب ة طب ص م ةي  اال ل م  ا ت اأ1

 ر  م   ماي مل ع م ن م   ما   في ف� بت اأ ـ  ةي  اال ل م  ا   الاأ٢

 ل ع م ال ر�ي ت ا ن م   ر�ب ت ا   ماي مل ع م يل يل  � م   في ف ت اأ

ُ َِغل َُِ لت

 ة ص�ر د م الــ الـ �  ل ل� �ب ص � ي ت ص� اال ي م الت  اج ـيـ تـ ال    ص م ال ن م 

ا م� اأ ــ  و ةي� ل ل ل ــ ص� ةل ــ ص م ال    ــل  و ل ــ طاأ  ــد ماــ م�ي اأ  ــ  متي ــث ي 

 �   ق  ب ة ا�صر الد د   م ل ب ق ر  ف ال   ص� لا   يت صت ل ر ب م  ق وي فـ � ص م








  ر م�  ة ص�ر د ــم ال  ب ص�ت لــي ئ ـ م  ــن يب وي يب ةب  ــم ال و ر ص اأــ اأـمـ ُُ َ ََ
  و� عالت و ــ ــ ل� ب

 ين ر  االل أ�  ـخـ ال و م� ص� ـخ ال و � � ص م ال  ت اأ� يل  ا  ف�ي  ص اأ َُُـ ل
 ي م ــ ال ن بيـ ةب  م ال صت ل

٤٠



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

 �  ص� ص اأ ن م ري ال  ر خ
 ل م  ايباأ   ي

� ص م� ُ ــــَُ

� �ب ص ة ص�ر دم ل� ب � ل ل   يت ص� اأ � ص م مال ا دل  اأ

 � ص م� �ب ص ام د خت ص�� ب ن م ال يل   ـي ف ل وأ اال ل�ـث ـم الي � اأ

 � ص� ص  اأ ا ري ال  ع

 ل م  ن ميب اأ  عي

 ار� ط اال  ر�ي صال م� ص� الر  ص�ر٢

 ي مل   ي م الت ر ص 

 �اأ الر    ال   ال م� ص� الر  ل 1

   بـي ثت ص�اأ ل وأ اال ل�ث ـم ال � �   

� ع اب رُِ َت َ

٤١



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

   أ اال ر  صال ن م�ئ دت ب م  صال  خب  م ص� راأ   يف ر صال يث د  ا اأ ر قاأ

 ل ص� و  يل ال ص ل� ق

َل

.zÉ`` kb nÓ rN nCG rº oµ oæ p°SÉ nMnCG rº oc nQÉ n« pN s¿ِEG{
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1٢ة  ف ص  ـخ ال ن ف ل عاألا  ج لر� ب و ر ـ ال ةب�ت  د ا  ق ن م يد فت ص�اأ

 يل م ـ الي  ـخ ب  ص� راأ

٤٢



٢ ُ  ل  ََِ  ََ َُُ لت

ي و�ص ر   ر  ت ا�صيأ الـ ب ةلأ� ص ـم ال لل  ..١١

 ص  ف ال ي �ب ال�ص � ف  ص اال د  و د ـ ال م تل  ا٢٢.. ا

 ي م  ص� اال  �ع ال ة ي  ع صال ةي ب ر ع ال ة ل م ـم ٣٣.. ال

 ر ص ي– ر� اأ   –  ع

ُــ ـَُ

�  و ر قاأ ــ ي أ� ي� م م ةب ص�� م ة مل ـ ب ةل م ج ل  ل م اأ

ُِ  لت

pá s«pd põ ræ nª` rdG » pJÉ nÑ pLG nh p nÎ ra nO »` pa

 ة ا�صر الد  ل ع جاأ  اأ  ن  م ي  في 
يل ةب صب�ل ة ع ت م م
 ا   ع ب ةبت  م ة   م د قاأ

  ت مت ص�اأ و � ر اأ

٤٣



٤٤ََِ  ََ َُُ لت

 ِت  ََُُ

   
  اأ ت   ب�ر ت اال   م ـ ي ف
 ن م ي  تيال  رائيال   ف ال ر�  م
 ن م ق تيتيال ةي ص�� االأ�ص را�  الـم
� مم  راال  ن م  د  ال � ل 
 � مل ع ـم ال  رث وي  برا الخ  يد ي
 ال�  الـمت صي ف  ار د ـم ال  ص�وي

 ي جاأ     ف ب �الراأ قاأ

* ُ  لَ ُ ل

 ا ر م وال � صيب ال ر  ال نيب   تُُةي وُيلُة م ج �لت ال �  ي يع ب ر م ي �ب صفي
�ت ع م ص�  ر د ص�   ر  ص ن م�تب رت اق � م د  و ل ص ع ال    م� ع ص�لت�   م يق  الر  م  ل  ا ر ف وال�ص

    ـم ال ين  الا  � م ل ي� يف خ م�  ص

    ــ لا ا  ع  اأ � م � يا  د  تي و   د ب � م يلا  ر ي  يُرُ ب  ُُر ص ا�ــ ف  يل ق � د عت با
ي ب ل� خ م ب�  لي  الأي ص ائ ر ف ب� ي ف �ب راأ وي ل ي  ف  ر  صال

   اأ و ة ل ـم ال ت م ص  د � م ب ة ل ـم ال� رب واأ نيت ف ئ� � م  تي ل لا �تل ال � 
 ي م ل ل أ� اأ ل ال  عباأ ر� ل ل  � يا و ةي ص  ال    ة ص ق� ـم ل ل ال ع م وج ر  ف
 يُرُ  ص� م  و ُ ُ  ق ر صال نل ق و ر اأ ةب� لا ل�  ت اال و ةب�  ال  ر�  م و ةي ل خال  رت ب
 ةب�  ال ر�  م و ةي ل خال  ر فر د  ف ل ال ن م ر  اال يق ر ف ال� ماأ ت م و�  م� يل   ع ص�ي و
 ي م ل ل  ُُل م  ةب�  ال و � ص� ر  ر صال  ين ل  ي ت ص و �  و� ع و � � � ب  ُُ� ي  ق  ن   نل ق و

� ت ي ل ل   ف�  اأ� يل  و
 ةب�  ال   ن ل ي و ة صا رت م  ف صي ف ن م ت ي األ ن  فا ةيل  ط � ص ق� م د عب و

 ر صال ة  اج  ـم ل

* المصدر: حكايات مرشدي في اللغة العربية، المستو الثالث (بتصرف).



٤٥ ََِ  ََ َُُ لت

 ةي  اال ةل  ص�أ اال ن  ي ج أ� ص� و   ف ب ق ب� صال �ال اأ ر ق

 ــر ــصــ الــ ــن ــيب  ــــ ــــت  اال و ــ ــب ــصالــ ــــ ج و�ـــ م1
 ةل ال و





 ة ص�  ال ي ف ر و � م   �ال  ا ــد اأ  ــ  ر 
4و  ال و اأ ي  عي 1  ثي  4 ــ لا 1  ــن م

ير أ االي عي
 ةي ص  ال ل ي ف ن ت ص ق� و ل ال ة ل ـم ال ع م ج  
 ر صال �تلب� ق و  ةب�  ال ــ لا  �تل ال   ج ر   

 ر صال ة  اج  م لـ  ف صي ف ل ال قل ا  
 نيتل ال ر صال د    

لا �ت ج ر   ين   نيتل ال  ــ�ل   نيب   ــ�ر ق 2
 ةيل خاللا��  ين و ةب�  ال





 ر صال ر مأ� ب  مت ا ة ل ـم ال اأ ل  صا في 




 ل ال  ـــن م  ل وأ اال  يــق ــر ــف ال  اأ ر  ــن ــي ب   ــ�ر ــ ق 
 ر  اال يق ر ف ال و




 ف ق  ـم ال �ــ م  نيتل ال  ــن م  ر صال   ص  
  ب ص ل  ل دي ال




ا� ـم ل و ل ص ف ال اأ الر� م4



 و ـــر  و  ر صال   ص   ــن ــي ب  ــة ق ــ ــع ال �ــ م 
� صا رت م ل ال




لة  ص�أ اال

 نيتل ال ر صال د  



٤٦ََِ  ََ َُُ لت

   د عب  ــة ــ�ب ــ ال ـــ لا  ــل ــ الــ  ي م ج و ـــر  ل ـــد ي 
 ن األ  ة ص ق� ـم ال

 ةب�  ال  ر�  مل  ن  اف واأ
 ر صال ة  اج  م و  و� عالتل  ن  اف و

 ر صال ة  اج  م م د  و ةب�  الي ف � ب الل  ن  اف و
 يق  الر  م  ل� يع م ج و ر خالل  ن  اف و

 ي  �الي ف ر   ـم ال  ر  صال1
ل الاأ
ر د صال
ل أ اال
و ر صال

ي ف �  ة ص�  ال ا د اأ10
 في ال�ص م� ي اأ ن م م ي � ص ماأ
 ي ب الر م� ياأ ن م م ي � ص م
 �ت صال م� ياأ ن م م ي �ب ص
 ي ب الر م� ياأ ن م م ي �ب ص

 �ــ ي ــ ق  ــن ــ   ةل  م الـ   ـــ   ــر ـ اأ  ر  ص ف 14
 د ا  ال ن ط ال � باأل �  و� ع و� � � ب




   ل ال ا ري ط   ص  ص�ا11
ين طاأ
ي اأ

�   
ير ر ص

 ة ل ـم ال  �ــ ــيــر ــ الــ�ــص  �ــــتــل ــ الــ   ـــر ـــب اأ 1
  ــيــر ــصــ ــف �ـــ م ــر ــصــ الــ ـــ م�ــ ــم ــ ل  ــــد �ــ ــم ب

� م  ف ر ص�ت ل




 �الي ف ر   ي ل و ر و  ل12
ر م اأاأ
ر ف صاأ
ر ص اأ
يباأ

 �تل ال  ــر ــب ــخ   ــ ل  ــ ل   ــد ــ ــي ــص� ا�ـــ م 1
 ر صال ر مأ� ب ة ل ـم ال







٤٧ ََِ  ََ َُُ لت

�   ر و ةب�  ال ن م ل ال  ر  ل ل ال ةي ل خ ل  د ي ص�ا� م1




   ة  ب� صال  ر�ب ع الي ف ة ل م الـ ل�  ر  ف   اأ و ة ل ـم ال ت م ص1
 ر ي الاأ
 ص ال
ة ص  الد
  ال

 ر صل ل ل ال  م ج ة  اج  م د عب ة ص� ل ل ة م �   ت ت ص�ا1




ق واأ جياأ



٤٨ََِ  ََ َُُ لت

 يِِ لت ُِ  لت

  فت ل� ف� ي  ص  م ص� ةل  م ال �  ف ص ل  ي  � م يب و ل� ف طأ  ل ةل  م  ل� ي ل �   اأ
 ل �   �  �ي ت  م ب ثب عي و  ر ئ� ال ا ر م مي ف  ص  ري ل� ف طاأا � ف ال� م ص و�ي مي

يباأ�ي  عل ل��  م  ص يل  ر ئ� ال ل� ق و   ف ر ص� ن م

 ةب�ت  ال ة  ص � ا ر م  مي  اال ل و د  ا ل ـم اأاأ

ين ر  اال  م ل م� عالت ن ص ل  ةب ـرت ـم ال  ئ�تال ت اأ

  .٣    .١
  .٤    .٢

ال واأُُِ ُ َُ َ

اِبَقِة ُة ِفي اْلَفْقَرِة السَّ ْلِبيَّ َفاُت السَّ َصرُّ التَّ اِبَقِة ُة ِفي اْلَفْقَرِة السَّ يَجـاِبيَّ َفاُت اْإلِ َصرُّ التَّ













ي أ� ي� يم ف ن يـ ص�  ال ن �بيـ ـم م ة ي  ال�ص ةب� ج  اال ر�ت اأجـ

ين   �    م    ي  ص د ص  .١
 ل� ص  ر ف  ع       ـ ع م.٢

ة ف�ي صيف ص ميف ص    يـن يف ص م  ر ف ٣. م



٤٩ ََِ  ََ َُُ لت

 ل و د ـ الـي ف ل  م ال  ص  ق ب� صال �الي فـ ار  ال � مل  ال ف صاأ

 ة ص�ر د ـم اللا �  ل ل� �ب ص � ي ت ص� اال ي م الت  اج ـي ت ال    ص م ال ن م َُُـ ل
 ةي� ل ل ل  ص� ةل  ص م ال    ل و ل  طاأ  د ما م�ي اأ   متي ثي 

� �ب ص � ي ت ص� اال ةل  ص م ل ل ع م ال  م د ق ال ل ـ ال ر  اأاأ


 ر  ة  ج و ن م ةل  ص م ال ل  �ب ص�اأ ر  اأ ب.


 ةل  ص م ال ل ل  ل لت ل ر اأ الل   ـرت قجـ. اأ


ي أ� ي� يم ف ن يـ ص�  ال ن �بيـ ـم م ة ي  ال�ص ةب� ج  اال ر�ت اأ.د
 � ث ت ا�ص ااأ– �  م  ر – � م  ر    � �ب ص ة مل   .١

   ـم ج–ـث م–   ر ف م   ي م الت ة مل  .٢

�ي � ُُِ ُ َُ َ

ِبـَها َتْنِويُن َفْتٍح َكِلَماُتُ ِبـَها َتاُءُ َمْرُبوَطُةُ َكِلَماُتُ ُ ِباْلَواِو َكِلَماُتُ ِبـَها َمدُّ ُ ِباْلَياِء َكِلَماُتُ ِبـَها َمدُّ ُ ِباْألَِلِف َكِلَماُتُ ِبـَها َمدُّ





















































٥٠ََِ  ََ َُُ لت

 ةب ص�� ـم ال � ـم ل  ل� ب ل م ـ ال ل م اأاأ

 ـ  � ف ال او  ال ام ـد خت ص�� ب ةي  اال ل ـم ـ ال ن بيـ ب راأ

.    لي ص� ـم ال ل ص ي ـيـر أ اال د  صالت د عب •

. ـ ال  دي ب ل أ� ي الو ـ ال  دي ب ل أ� ي ـ ل ص ـم ال •

 � مأ اال ام   بر   د ع  مل  ل ج  و د ـ ب  ر ئ� اللا ل �  د ع ص

 ل� ف طأ  ل ةل ـ م ل� ط  ر ف صال �    ر  ة م  صال � يمل علا  مت ا�ص

 ـن ي ص�   ال ـن ـيب� ـم م  ص��ـ م ال  ر ـ ال  ص  ب ا ر ف ال ل م هـ. اأ

   � ي ت ص� اال  .١

ـــة    ـ ي� ل ٢. ل

ي اال ل و د ـ الي فـ ل  م ال  ص  ق ب� صال �الي فـ ار  ال � مل  ال ف صو. اأ

�ث ل� ُِ َل َََ ُُِ

أَْسـَماُءُ أَْفَعاُلُ ُمَضاِرَعُةُ َكِلَماُتُ ِفيـَها َتاُءُ َمْرُبوَطُةُ ِفيـَها َتْنِويُن َضمٍّ َكِلَماُتُ ُة َكِلَماُتُ ِفيـَها (ال) اْلَقَمِريَّ

































٥١ ََِ  ََ َُُ لت

 ا ر ف الـي ف� بت اأ ـ  ةل ـم ج   أ ال � ـم ل  ال راأجـ

لا � �ب ص ة ص�ر د ـم ال �  ل ل  يت ص�اأ



دل خي � ص م م ل ل ��ال



ـ جو ـ اج ر  لـ اأ  ـ ق ر ص م    � ـم ل ص م  ر 

      ت ـ� م  ر ف م  و�ص ر   ل� ال  اج ر ي •

.       ت ـ� م  م ج ةل  الر ن م ر ف� ص ـم ال�  •

.       ت ـ� م د صرب  ال�ص د م�  ت ف •

.   ُ أَْقَبَلْت ِهْنُد ُمْبَتِسَمًة. (ُمَراِدُف َما َتـْحَتُه َخطُّ •

 ل  م ال ت اأ

ــةــ بـ ةي  اال � مل  ال ل م اأـ



٥٢ََِ  ََ َُُ لت

  ص  م   م ا ل  صل� ب ة طب ص م ةي  اال ل م ال ت اأاأ

 ر  م   ماي مل ع م ن م   ما رت في ف� بت اأ ـ  ةي  اال ل م ال   الاأ

 ل ع م ال ر�ي ت ا ن م  ر�ب ت ا   ماي مل ع م يل يل م ي� م رت في ف ت اأجـ

ـي ف د �  ـم ال لـ �  ا ر ف اأ ر ت ا�ص و ر�  ـم الـلا  ـر ص�أ اال ل صو ةل  الر د   م ل ب ق 
��  م د ـ ـل  ف ط ل ـم ـ �   اأ ر ام ر ـي  ين ر ف� ص ـم ال ن م ـ  ر ـي   ر� ت  اال ةل� ص

 ي ف ل ـ









  ر ص  ب�تت ل ق ب� صال م ي الــي ف � ر الداأ ر  اأ دب ال  ئ  م ن �بيـ ق  فت م  ت ل 
  و�ص ر    اج ر و � ـ ـ   �ب� جا ـلا  �ت ــ ـي ــت ال  ةل  ص� أ اال   يلا   ج  و  ر صي ب  ـل ع ـم ال

 ـ ائ ل  ص ب

� ع اب رُِ َل َََ ُُت َ
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مدخل الوحدة الثانية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف  الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي األول-لغتي-من ربوع بالدي

األول

الثالث االبتدائي

المرحلة االبتدائية

L-GE-PE-K03-SM1-lang-U2-L1       
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الدرس األول: مدينة الرياض

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف  الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي األول-لغتي-من ربوع بالدي

األول

الثالث االبتدائي

المرحلة االبتدائية

L-GE-PE-K03-SM1-lang-U2-L2     
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ْر�ُس 661 ُرُبوٌع ِمْن ِبَلِدي - الدَّ

َنَة: 1. اأَْقَراأُ اَْلُجَمَل َواأَُلِحُظ اْلَكِلَماِت اْلُملَوَّ

َد: 2. اأَْقَراأُ اْلُجَمَل َواأَُلِحُظ التَّْنِويَن َواْلَحْرَف اْلُم�َشدَّ

�أَْقَر�أُ َو�أَُلِحُظ

ِة.  ُعوِديَّ ِة ال�شُّ َمُة اْلـَمْملََكِة اْلَعَرِبيَّ َيا�ُض َعا�شِ ْحَراِء اْلَقاِحلَِة. الرِّ َيا�ُض َو�ْشَط ال�شَّ �   َتَقُع الرِّ

ُة َواْلـَحَداِئُق اْلـَغنَّاُء، َوِمْنَها َحِديَقُة اْلُمَناخ. �    َتْنَت�ِشُر ِفيَها اْلـَمَعاِلُم التَّاِريــِخيَّ

َمَكاٍن.  ُكلِّ  ِفي  َتْنَت�ِشر  الَِّتي  ِبَحَداِئِقَها  َراَء  َخ�شْ ا  ِرَيا�شً َكاَنْت  َكَما  َيا�ُض  الرِّ َماَزاَلِت     �

ِة  ِة التَّاِريِخيَّ ْرِعيَّ َمِك َواآَثاِر الدِّ ِن اْلَم�شْ ِة َكِح�شْ َيا�ِض َكِثيُرُ ِمَن اْلَمَعاِلِم التَّاِريِخيَّ َوِفي الرِّ

. َوالُمْتَحِف اْلَوَطِنيِّ

ْنِويَن  �ْل�ْسُم �ْلَمْبُدوُء ِبـ )�ْل( َل َيْقَبُل �لتَّ

�ْلأََد�ُء �ْلِقَر�ِئيُّ

2

ْمَلِء َواْلَخطِّ  اأَْرِجُع اإَِلى ِكَتاِب اْلإِ
اَبِة َعْين الإْثَرائية َعلَى َبوَّ

ُق َبْيَن  اأَُفرِّ
ْم�ِشيَِّة: ِة َو )ال( ال�شَّ )ال( اْلَقَمِريَّ
ِة ُتْكَتُب  ُم ِفي )ال( اْلَقَمِريَّ اللَّ

َوُتْنَطُق.
ِة ْم�ِشيَّ ُم ِفــــي )ال( ال�شَّ اللَّ

 ُتْكَتــــُب َوَل ُتْنَطُق، َواْلَحْرُف الَِّذي
ًدا.  َبْعَدَهاَيُكوُن ُم�َشدَّ
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. pá sj pOƒ o© t°ùdG pá s« pH nô n© rdG pá nµn∏ rª nªrdG oá nª p°UÉ nY o¢VÉ nj uôdG

. pá sj pOƒ o© t°ùdG pá s« pH nô n© rdG pá nµn∏ rª nªrdG oá nª p°UÉ nY o¢VÉ nj uôdG

. pá sj pOƒ o© t°ùdG pá s« pH nô n© rdG pá nµn∏ rª nªrdG oá nª p°UÉ nY o¢VÉ nj uôdG

. pá sj pOƒ o© t°ùdG pá s« pH nô n© rdG pá nµn∏ rª nªrdG oá nª p°UÉ nY o¢VÉ nj uôdG
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77 ْر�ُس 2 ُرُبوٌع ِمْن ِبَلِدي - الدَّ

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ًل اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�صِّ�أَوَّ

ُرِق َو ..................................... َو ..................................... . �أَْن�َش�أَِت ..................................... �َشَبَكًة ِمَن �لطُّ

َبِة َو......................................... �ْلَعِليِل ِفـي َمِديَنِة �أَْبَه� َيْنَعُم ..................................... ِبـ�ْلـَمَن�ِظِر �ْلـَخلَّ

اأُْكِمُل َح�َسَب اْلـَمْطُلوِبَث�ِنًي�

1.  �أُْكِمُل �ْلُجْملََة �ْلآِتَيَة ِبَكِلَم�ٍت تْبَد�أُ بـ)�ل( �ْلَقَمِريَِّة:

ْم�ِشيَِّة: 2.  �أُْكِمُل �ْلُجْملََة �ْلآِتَيَة ِبَكِلَم�ٍت َتْبَد�أُ بـ)�ل( �ل�شَّ

َكِلَمًة َمْخُتوَمًة ِب�أَِلٍف َق�ِئَمٍة  ) � (

وَرِة �ْلَي�ِء )ى( َكِلَمًة َمْخُتوَمًة ِب�أَِلٍف َعلَى �شُ

ُ ُة َكِلَمًة ِفيَه� �َشدَّ

َكِلَمًة ِفيَه� َتـْنِويُن �َشمٍّ

َكِلَمًة ِفيَه� َتـْنِويُن َك�ْشٍر

ُة َراِكيُب اللَُّغِويَّ التَّ

ْمَلِء َو�ْلَخطِّ  �أَْرِجُع �إَِلى ِكَت�ِب �ْلإِ
�َبِة َعْين �لإْثَر�ئية َعلَى َبوَّ
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. pá nª rî s°†dG pá s« pæ nW nƒ rdG päÉ nYh oô r°û nªrdG nó nMnCG (Ωƒo« pf) ń h oô r°û ne n∑ƒ oÑ nJ oá n≤ n£ ræ pe oø p°†nà rë` nJ

. pá nª rî s°†dG pá s« pæ nW nƒ rdG päÉ nYh oô r°û nªrdG nó nMnCG (Ωƒo« pf) ń h oô r°û ne n∑ƒ oÑ nJ oá n≤ n£ ræ pe oø p°†nà rë` nJ

. pá nª rî s°†dG pá s« pæ nW nƒ rdG päÉ nYh oô r°û nªrdG nó nMnCG (Ωƒo« pf) ń h oô r°û ne n∑ƒ oÑ nJ oá n≤ n£ ræ pe oø p°†nà rë` nJ

. pá nª rî s°†dG pá s« pæ nW nƒ rdG päÉ nYh oô r°û nªrdG nó nMnCG (Ωƒo« pf) ń h oô r°û ne n∑ƒ oÑ nJ oá n≤ n£ ræ pe oø p°†nà rë` nJ
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ُرُبوٌع ِمْن ِبَلِدي 

َنُموَذُج اْخِتباٍر )2(
ُب �أََتَدرَّ

َز  �أُعزِّ َحتَّى  �الْخِتباِر  نـَُموَذِج  ِفي 
ِمَن  ِهي  �لَّتي  �لقر�ئيِّ  �ْلَفهِم  َمَهارَة 
ُق ِمْن  ِة �لَّتي َيَتحقَّ �لـَمَهار�ِت �الأ�َسا�ِسيَّ
ا  ممَّ �لقر�ءِة؛  ِمَن  �ْلَهدُف  ِخالِلها 
�ْلـَمْعُلوَماِت  وُيْثِري  �لِخبر�ِت  َيِزيُد 
ُع �ْلـَمَد�ِرَك ِفي �َستَّى �لـَمَجاالِت. وُيو�سِّ

�أَْقر�أُ �لنَّ�صَّ ِبَفْهٍم، ُثمَّ �أُِجيُب: 

اْلإِ�ْسفنُج *
ِمَن  َوَغْيِرَها  �ْلُمِحيَطاِت،  َقاِع  ِفي  َيِعي�ُص   ُ َحّيُ َكاِئُنُ  �اْلإِ�ْسفنُج 
ُةُ،  اُءُ َد�ِخِلَيّ ْو �أَْع�سَ ْذُرُعُ �أَ ْو �أَ و�ُصُ �أَ ِة، َوَلْي�َص ِلاْلإِ�ْسفْنِج ُروؤُ َحاِت �ْلَماِئيَّ �ْلُم�َسطَّ
�ْسَياِء �ْلَمْوُجوَدِة  ُخوِر َو�لنََّباَتاِت، َوَغْيِرَها ِمَن �اْلأَ ًقا ِبال�سُّ َوَيِعي�ُص ُمْلَت�سِ
ُموِّ اَل يتحرُك مْن مكاٍن الآخر؛  �ْسفْنُج ُمكَتِمُل �لنُّ َتـْحَت �َسْطِح �ْلَماِء، وَ �اْلإِ
�أنَّ �الإ�سفنَج  ُي�سِبُه �لنَّباتاِت، ومْن َثّم ظنَّ �لّنا�ُص في �ل�ّسابِق  لذ� فهو 
ُفُه �لُعلماُء �ليوَم مَن �لحيو�ناِت، فُهَو ياأُْكُل غذ�ًء  نوُعُ مَن �لّنباِت، وُي�سِنّ

َنُعُه ِبنف�سِه كَما تفعُل �لنَّباتاُت. ال َي�سْ
ُيوَجُد مَن �الإ�ْسفنِج َما َيْقُرُب مْن )5٫000( نوٍع يعي�ُص ُمعَظُمَها ِفي 
َهاِر َوَغْيِرَها  نـْ �ْلُمِحيَطاِت، �إاّل �أنَّ �ْلَقِليَل ِمْنَها َيِعي�ُص ِفي �ْلُبَحْيَر�ِت و�اْلأَ
�ْلَعِميَقِة  �ْلِمَياِه  �ْلَعْي�َص ِفي  ِباإِْمَكاِنِه  �أَنَّ  َكَما  �ْلَعْذَبِة،  �ْلِمَياِه  َمَناِطِق  ِمْن 
ِفي  �ْلَبْحِريِّ  �ْسفْنجَ  �اْلإِ �أَْنَو�ِع  ُمْعَظُم  َوَتِعي�ُص  َو�ِء،  �ل�سَّ َعلَى  ْحلَِة  َو�ل�سَّ

�ِفَئِة �أَِو �ْلَمَد�ِرّيِة. �ْلِبَحاِر �لدَّ
�أََحاِفيُر  ُوِجَدْت  �إِْذ  �ْلـَحَيَو�َناِت،  �أَْنو�ِع  �أَْقَدِم  ِمْن  َو�ِحًد�  �اْلإِ�ْسفْنُج  ُيَعدُّ 
اِلإ�ْسفْنٍج َبـْحِريٍّ َكاَن ِيِعي�ُص َقْبَل )500( ِمْلُيوِن َعاٍم. ��ْسَتْخَدَم �اْلإِْن�َساُن �اْلإِ�ْسفْنَج 
ِللنََّظاَفِة َو�اْل�ْسِتْحَماِم ُمْنُذ ُقُروٍن َعِديَدٍة، َوُتَعدُّ َهَياِكُل َبْع�ِص �أَْنو�ِع �اْلإِ�ْسفْنِج 
�أََدَو�ٍت َجيَِّدًة ِللّتْنِظيِف؛ َنَظًر� ِلَكْوِنـَها َناِعَمًة َوَتـْمَت�صُّ َقْدًر� َكِبيًر� ِمَن �ْلَماِء. 
�ْسِتْحَماِم ِمَن �ْلَبْحِر  إ�ْسفْنجَ �ْلـَخا�صَّ ِبااْلِ ْيِد �لتَِّجاِريِّ �اْلِ َحاُب �ل�سَّ َطاُد �أَ�سْ َوَي�سْ
�ْسفْنِج �ْلُم�ْسَتْخَدِم ِفي  ِط، �إِالَّ �أَنَّ ُمْعَظَم �اْلإِ �ْلَكاِريِبيِّ َو�ْلَبْحِر �اْلأَْبَي�ِص �ْلُمَتَو�سِّ

َناِعيًّا. �لنََّظاَفِة ُيْنَتُج �سِ
83* الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 1419هـ/1999م، الجزء2، ص5.
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ُرُبوٌع ِمْن ِبَلِدي88

اِبِق َح�َسَب اْلَمْطُلوِب فـِي اْلـَجْدَوِل اْلآِتي: نُِّف اْلَكِلَماِت اْلَواِرَدَة فـِي النَّ�صِّ ال�سَّ جـ. اأُ�سَ

َداِة اْل�ْسِتْفَهاِم اْلــُمَنا�ِسَبِة: )َماَذا، اأَْيَن(: د. اأَْمَلأُ اْلَفَراَغ ِباأَ

َيا�ِص؟ • ................................ َتَقُع َحِديَقُة اْلـُمَناِخ؟  • ............................. ُيوَجُد ِفـي َمِديَنِة الرِّ

اِئُحوَن  ى)َعُرو�َص اْلَجَبِل(، َحْيُث َيْنَعُم ال�سَّ َمِديَنُة اأَْبَها ِمْن اأَْجَمِل َم�َساِيِف اْلـَمْملََكِة، َوُت�َسمَّ  

ِة  ـَياِحيَّ َهـاِت ال�سِّ َرِة اْلَكِثيَفِة. َوِمْن اأََهـمِّ اْلـُمَتَنزَّ َبِة َواْلُخ�سْ ِفيَها ِبالنَّ�ِسيِم اْلَعِليِل َواْلــَمَناِظِر اْلـَخلَّ

وَدُة َوَدَلَغاُن َواْلَحَبلَُة. ِة َمَواِقَع؛ ِمْنَها: ال�سُّ ُن ِمْن ِعدَّ ، َوَيَتَكوَّ ُه َع�ِسيٍر اْلَوَطِنيُّ ِفيــَها: ُمَتَنزَّ

�أَْقَر�أُ ُثمَّ �أُِجيُب:َثاِنًيا

َكِلَماُتُ َمْخُتوَمُةُ 
بَتاٍء َمْفُتوَحٍة

َكِلَماُتُ َمْخُتوَمُةُ 
بَتاٍء َمْرُبوَطٍة

َكِلَماُتُ َمْبُدوَءُةُ ِبـ )ال( 
ِة ـْمِسيَّ الشَّ

َكِلَماُتُ َمْبُدوَءُةُ ِبـ )ال( 
ِة اْلَقَمِريَّ

 ُ َكِلَماُتُ ِبَها َمدُّ
ِباْلَِلِف
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                    :َمْعَنى •
              •

                 •

َكِلَماُتُ َتْنَتِهـي ِبـَهاٍء َكِلَماُتُ َتْنَتِهي ِبَتاٍء َمْرُبوَطٍة َفُةُ ِبـ (اْل) أَسـَْماُءُ ُمَعرَّ َــاُءُ أَْعَالٍم أَسـْمـ أَْفَعاُلُ ُمَضاِرَعُةُ
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َطًة)   ُمَتَوسِّ                         •
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 • أَْيَن َتَقُع َمِديَنُة أَْبَها

 ِة اِريِخيَّ  ِمَن اْلَمَعاِلِم التَّ َياِض َكِثير • ُيوَجُد ِفي الرِّ

 • َما أَْجـَمَل ِمْنَطَقَة َعِسيـٍر

                        

                                      
      







                                      
                         









            

٩١



٩٢        

                              

                              

                                              
                                  


	cover
	kitab_log3f1

