
 

 الصف التاريخ:  اليوم: 

 رسم الهمزة المتوسطة على األلف 2-5-3المعيار:  الحصة: 

 نص لغوي. رقعة ( وقواعد الهجاء التي تدرب عليها في كتابة  اليستخدم الخط المناسب ) -:  نص المعيار 

 

 : )بر الوالدين وصلة الرحم ( التربوية :  ةالقيم
  :يستمع المتعلم في بداية الحصة إلى الحديث اآلتي  

: " ُكلُّ الذُنوِب يُؤّخُر هللاُ تعالى ما شاَء ِمنها إلى يوِم القيامِة إال عقوق   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

   ."الوالدين
 مناقشة مضمون الحديث الشريف للوصول إلى القيمة التربوية المستهدفة. 

  أنشطة الدرس :
     
   التمهيد: -1
 ف الكلمات التالية في مكانها المناسب من الجدول:                               أصن  

 تفاءل (   -مطمئن  -رؤوف    -) كأس  
 

 همزة متوسطة على واو   همزة متوسطة على ياء  همزة متوسطة على ألف   همزة متوسطة على السطر 

    

 
  :التدريب -2

 

)و ننوا الصننوت     يننا المهننارة اليرائيننة الميصننودةبصننوت وا ننا مراعً   تنناليالنننص ال  أقرأ   :  أولً 
   :وصحة مخارج الحروف(

                                                                                
َ خَ  أَبَاهُ نَِصيَحة   اِْبن  َسأََل   عََ ْ ل، فَقَاَل اَْْلَُب : يَا بُنَي ، اِْعلَْم أَنَّ ّللََاَّ َْ َت تَ هُ ، فََ ََاَعَََ َك   قََك ِلِعبَاَدتِِه ، َوأَْلَزمََ

 .ِمْن َرب ِكَ    اَْلقُْربَ َدأْبُكَ ، َوْليَُكْن  َمْنأ ىِللشَّْيَطاِن إِلَْيَك َسبِيت  ، َوُكن ِمْن أَتْبَاِعِه فِي 

 

 .   ألفتتضمن همزة متوسطة على   اتكلمالفقرة  من ج ر  خ  أ -أ

 ( َدأْبُكَ  –  َمْنأًى -   َسأَلَ )                            

 :رسم الهمزة المتوسطة على ألف في الكلمات السابقةل  عل   -ب

   ألن الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوا.  :َسأَلَ  -

 : ألن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن.َمن أًى -

 : ألن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوا.َدأ بُكَ  -

              :ا رسم الهمزةمراعيً ،  اآلتيةذكر نظائر للكلمات  ا -ج 

 اطَمأَن  -تَأَخر –َدأَب :  َرأَس -

 تْسأَم –نْشأَة  –جْرأَة :  مْسأَلة -

 آب . مَ  –آن  ظمَ  –آن : قرَ   ثرمآ -

 
 



 االستنتاج:ا  الفراغات التالية مكونً أكمل  
 ترسم الهمزة المتوسطة على ألف في كل من الحالت اآلتية :

 .. ، وإذا كانت الهمزة ........، وما قبلها مفتوا ،..إذا كانت الهمزة مفتوحة ، وما قبلها .....

 . ......وإذا كانت الهمزة مفتوحة ، وما قبلها .......

الهمزة المتوسطة على ألف تكتننب علننى شننكل ..... إذا جنناء بعنندها ألننف منند أو ألننف   حظ أن  ويال

 الثنين.

 
 الَدريب على خط الرقعة: ثانيا : 

                                        .والهامش السطر مراعاة مع الرقعة خط على للَدريب الَاليالبيت قرأ ا

 

 وإقالل   على جهل    لك  مُ  نَ ب  يُ   لم          مُ هُ ملكُ   يبني الناسُ   والمالِ  بالعلمِ 

 

 
 

 الحظ الفرق بين نوعي الخط اللذين كتب بهما البيت السابق. -

 . السابقالحروف النازلة عن السطر في البيت    نعّي  -

 الميم في كال النموذجين .  رسم    الفرق بينين  ب  -

 

 .    ومراعيا السطر والهامش ،كتابة البيت الشعري السابق ملتزما قواعد خط الرقعة أعد  -

 :  التطبيق -3
 ألف :    بكلمات تَضمن همزة مَوسطة علىاآلتية  مأل الفراغات  ا -1

 ) القرآن (   .   يحرص المسلمون على قراءة ............. في شهر رمضان -أ

 ) الَمأ كل (                 .................. والمشرب.ألسرته    يعمل األب ليوفر -ب

 ) التَأَني (         وفي العجلة الندامة .          ،في ...............    السالمة -ج

 )َيأ مر (           المؤمن ......... بالمعروف وينهى عن المنكر .          -د   

   :تيةاآل للكلمات مماثلة   كلمات الذاتية سبورتي على أكتب -2    

 ( رأى -   يتأمل  -  متألق -     تأخر)   :تأثر

 ( ينأى -   وطأة  -    فجأة - يسأل)  :يزأر

 أص  حروف هذه الكلمات على مثال السطر اْلول ، وفق ما تعلمت من القاعدة الهَائية: -3

 كَابَها مَصلة  حروف الكلمة 

 فأس ف ء س 

  م ء و ى

  ث ر ءي ت 

  ي س ء م



أعبر عن الصورة أمامي بجملة مفيدة تت من كلمة بها همزة متوسطة على ألف ، مراعيا الكتابة -4
 التميز (  كأس) حصدنا هذا العام   بخط الرقعة.

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 المتوسطة إعداد مدرسة: أم سلمة  

 

 

 

 

 

    :الممارسة -4

 : المعلم مراعيا رسم الهمزة المتوسطة على ألف أكتب ما يمليه عليّ  -1
 َالب العلم 

ِم أَن     ِجبُ ي      أْتَم  َعلَى َطاِلِب اَْلِعلننْ ِل    يننَ أْيِ ِبأَهننْ أْلَفَ وَ   اَلننر  ِل ، وَ   يننَ ِبَجِميننِل   َيتنَنأَد بَ ذَِوي اَْلفَ ننْ
اْلعُلُو   ْلمِ اَْلعِ   ورَ د  َيأْتِ اآَْلَداِب ، َوَيتََحل ى ِبأَْخاَلِق اَْلعُلََماِء ، إِن هُ لَْم   َد بننِ اِرِف ،   مِ إِل  ِلَيتََزو  َواْلَمعننَ
فَاِت َواأْلَْخاَلقِ    .َوَيْنَهَل ِمْن َمِعينَِها أَْجَمَل اَلص ِ

 المَعلمين. يعرض المعلم الفقرة اإلمتئية أمام  -
 يصوب المَعلم أخطاءه بنفسه مراعيا دقة الَصويب.  -
 الدرجة المناسبة له في الدفَر المعد لذلك. يقيم المعلم فقرة اإلمتء بوضع - -

 : بخط الرقعة الجملة اآلتيةكتابة أعيد  -2

 خير لك أن تسافر وحيدًا من أن تصاحب رفيقًا سيئًا  
 

 شفهية / تحريرية  -استجابة المتعلم :


