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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقّدمة

  الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سيد المرسلين سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

وبعد، فانطالقًا من رؤية وزارة التّربية والتّعليم إلى تحقيق التّعليم النّوعّي المتميز على نحٍو 
يالئم حاجات الطلبة، وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاءة في المهارات األساسيّة 
دين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء  الاّلزمة للتّكيّف مع متطلّبات الحياة وتحّدياتها، مزوَّ

شخصيّاتهم بصورة متوازنة.

   بُنَِي هذا المحتوى التعليمّي على المفاهيم والنتاجات األساسيّة لمبحث اللّغة العربيّة الذي 
يشّكل أساس الكفاءة العلميّة لدى الطلبة، ويرّكز على المهارت التي ال بّد منها لتمكين الطّلبة من 
االنتقال إلى المرحلة الالحقة انتقااًل سلًسا من غير وجود فجوة في التّعلّم؛ لذا حرصنا على بناء 
هذه المهارات بصورة مختزلة ومكثّفة ورشيقة بعيًدا عن التوّسع األفقّي والّسرد وحشد المعارف. 
ومهارتي  العربيّة  اللغة  حروف  على  األساسّي  الثاني  للصّف  التّعليمّي  المحتوى  اشتمل  وقد 

القراءة والكتابة بأسلوٍب شائق ومركَّز. 

    وبُني المحتوى التعليمّي على تحديد الحروف المراد تدريسها، باإلضافة إلى الحركات 
القصيرة والسكون، والتنوين، والشدة، ثم التّهيئة للحرف بصور الحرف مع كلمات ورسمات 
المفهوم عن طريق  ذلك عرض  وبعد  وأجّرد(،  )أستمع  المفهوم عن طريق  تقديم  يعقبه  دالّة، 
ثم )أقرأ  ثم )أرّكب وألفظ(  المفهوم بتوظيف مهارة )ألفظ وأكتب(  ثّم تطبيق  )أالحظ وأميّز(، 
وأكتب(، حيث يقرأ الطلبة مقاطع وكلمات وجماًل مكونة من حروف درسها الطلبة، ثّم يكتب 

الطلبة ما قرؤوه.

   وعليه فإّن النتاجات المتوقعة من الطلبة هي:

يجّرد الحروف تجريًدا صحيًحا.  -

يرّكب المقاطع لتكوين كلمات.  -

يقرأ مقاطع وكلمات وجماًل قراءة سليمة.  -

يكتب مقاطع وكلمات وجماًل كتابة سليمة.  -

وهللا ولي التوفيق



٥

	  	   	  	  

ييـوىُحروُف اْلَمدِّ                           ا

ى ي

ا

يـو

ياوىا يـ

ِكتاٌب

سامي َطبيـٌبَزْيتوٌن

ساِمٌر

َحْلوى

عوٌد راميتيٌن

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

فاديَسميٌر قاِسٌم سوٌر َندى َرباُب

وييو      يا       وى      وا      

أَْلِفُظ َوأَْكُتُب

أََضُع داِئَرًة َحْوَل ) ا ، و ، يـ ، ي(:
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ببـَحْرُف اْلباِء 

ب بـ

بيبيـبوبىبا

ِعَنـٌبَطْبٌلُبْرُتقاٌل

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

أَبي َعبيـُر بوٌق ُربى باِسٌم

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

بابيبابا      با   بى   بو   بي        

أَْلِفُظ َوأَْكُتُب

أََضُع داِئَرًة َحْوَل ) بـ ، ب(:
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ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْلِفُظ َوأَْكُتُب

سسـَحْرُف الّسيِن  

س سـ

سيـسوسا

َرْأٌس لـِساٌن

َجَرٌس

أََضُع داِئَرًة َحْوَل )سـ، س(:

َشْمـٌس َسَمَكٌة 

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

َنسيٌم سوٌر ساِمٌر

ساوى      واسىسا    سى     سو   سي
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كوُن    ــِــُ ـَـ اْلَحَركاُت اْلَقصيَرُة َوالسُّ ــْ

ُبْر
ِسْنـ                            يـَ              

َيٌد

سـِ                                                      يـْ                                               

َوْعٌد    
ِوصاٌل

ُبَحْيَرٌة
ِبْرَكٌة

  َقْرَيٌة     
َعْيٌن                

ِسواٌر    
َسريٌر

بـُ َو                                               

ُبْرُتقاٌل
ِسْنجاٌب

ْندوِق: أََضُع دائرًة َحْوَل اْلَكلَِمِة الَّتي َتْحَتوي اْلَمْقَطَع الَّذي َفْوَق الصُّ أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

ِبـَبـُسُسـْسـ

ِبْنٌت َبْحٌر َمْيُس ُسْنُبلٌَة َمْسِجٌد

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْلِفُظ َوأَْكُتُب

  سوُس    َيِبَس     باِب      َسَبُب       ياِبُس        ُيساوي
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ممـ َحْرُف اْلميِم

م

َعلٌَمِمْفتاٌح َمْلَعٌب

َقلٌَم

أََضُع داِئَرًة َحْوَل )مـ، م(: أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

ميـِمـموُمـماَمـْمـ

ميزاٌن ِمْلَعَقٌة لَْيموٌن ُمزاِرٌع ماِعٌز َحَمٌل َتْمٌر

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

مو     سىَمْيـ     ُسسا     مي
ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ
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َحْرُف الّراِء 

ر

ر                           

َربيٌع

ريـِرروُرراَرْر

ريٌش ِرماٌل ُمروٌج ُرْمٌح رامي َجَرٌس ُبْرٌج

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

َمْر  َسـ  ُمِمْسـ   ما  ُر

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َسريٌر  سوٌرَرْسٌم

أََضُع داِئَرًة َحْوَل )ر(: أاُلِحُظ َوأَُميُِّز
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ف فـَحْرُف اْلفاِء 

ُرفوٌف  َسْيٌفَفَرٌس

أََضُع داِئَرًة َحْوَل )فـ، ف(: أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

فيـِفـفوُفـفاَفـْفـ

فيٌل ِفْلِفـٌل فوٌل ُفْسُتٌق فادي َفْهٌد ِمْفتاٌح

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َر   فيـ  ُففا   ِر  ُس  َفـ    مي

ُن َكلِماٍت، َوأَْكُتُب: أَُكوِّ

با

بو

بي

َب

ِب

ُب

ْب

سا

سو

سي

َس

ِس

ُس

ْس

ما

مو

مي

َم

ِم

ُم

ْم

را

رو

ري

َر

ِر

ُر

ْر

فا

فو

في

َف

ِف

ُف

ْف
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ش شـَحْرُف الّشيِن

ش                            شـ

ِرْمُشَبشيُر َشراُب

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

شيـِشـشوُشـشاَشـْشـ

َنشيٌط ِشراٌع ُقشوٌر ُشْكٌر ِمْنشاٌر َشْمٌس ُعْشٌب

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

َيْشـ   َر  ُبِمْشـ  ِمـ  ُش   َيْمـ   شي       

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

أََضُع داِئَرًة َحْوَل )شــ، ش(:
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ـة                                          ة                   ت تـ                     َحْرُف الّتاِء        

ت                                                
تـ                      ـة                                                                      

ة                                          

َبْيٌت

ِمْبراٌةَتْمٌر

َفراَشٌة

ْكِل اْلُمناِسِب ) تـ، ت، ة، ـة(: أُِصُل اْلَكلَِمَة َمَع الشَّ أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

تيـِتـتوُتـتاَتـْتـ

تيٌن ِتْلفاٌز َمْكتوٌب ُكُتٌب تاٌج َتْمٌر َكْتكوٌت

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َفـ  را  َشـ  ـُةُتـ    را   ُبتو   ُت
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ن نـ                     َحْرُف الّنوِن         

َسـْمـ...            فا...وُس          ...ْسـُر        َسفيـ...ـُة        

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

نيـِنـنوُنـنـاَنـْنـ

ُمنيٌر ِنضاٌل نوٌر ُنموٌر ناِعٌم َنِمٌر َمْنِزٌل

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َمْيـ  سو  ُننا   ُر َنـ  سيـ  ُم َنْو   َر   ُس

ْكِل الُمناِسب )نـ، ن( ُثمَّ أَْلِفُظ:  أَْمَلُ اْلَفراَغ ِبالشَّ



1٥

التَّْنويُن
ــً

ــً

ــٌ

ــٌ

ــٍ        

ــٍ        

َشَبٌر          َشَبًرا          َشَبٍرَتْنويُن َضمٍّ 

ِمْسماٌر          ِمْسماًرا          ِمْسماٍر

ِمْبراٌة          ِمْبراًة         ِمْبراٍة

َتْنويُن َفْتٍح 

َتْنويُن َكْسٍر 

أََضُع داِئَرًة َحْوَل اْلَكلَِمِة الَّتي َتْحَتوي َشْكَل التَّْنويِن اْلُمقاِبِل، ُثمَّ أَْلِفُظ: أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

ًشاٍفٌسًةًباٍرٌم

َجْيًشا َخروٍف َشْمٌس َبَقَرًة َمْلَعًبا َقَمٍر َعلٌَم

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ُبـسـْ  تا  ًنا   ِفـ  را  ٍشَبْيـ  ٌت

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ
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دَحْرُف الّداِل

أََضُع داِئَرًة َحْوَل )د(، ُثمَّ أَْلِفُظ: أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

ديـِددوُدداَدْد

ديناٌر ِدْرَهٌم دوالٌب ُدخاٌن داٌر َدْفَتٌر َمْدَرَسٌة

َوْرٌدَبْرٌد َمديَنٌةداٌر

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

َيْد  ُر  ُس ُتْنـ   شـِ   ُد دا  ٌر

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ
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حَحْرُف اْلحاِء  حـ

حـيـِحـحـوُحـحـاَحـْحـ

بـَ............ٌر.....اِرٌس

ْكِل اْلُمناِسِب )حـ، ح(، ُثمَّ أَْلِفُظ: أَْمَلُ اْلَفراَغ ِبالشَّ

َمْسَبـ...............

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

حيتاٌن ِحصاٌن ُسحوٌر ُحروٌف حاِرٌس َحَطٌب َبْحٌث

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

ِر   يا   ٌح َسـ    َبـ    َحَحـ   َفـ    َرحو   ٌت



18

عيـِعـعوُعـعاَعــْعـ

ْكَل، ُثمَّ أَْلفُظ اْلَكلَِمَة: أَِصُل َشْكَل َحْرِف اْلَعْيِن ِباْلَكلَِمِة الَّتي َتْحَتوي ذلَِك الشَّ

ع ــع ـعـ عــ

أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

عيٌد

َبعيٌدِدفاٌع 

شاِعٌر

ساِبٌع 

عوٌد

داَفَع 

ُعصفوٌر

ِعماٌد 

عاِدٌل

ُيْسِرُع 

َعـلٌَم

ُسعاُد 

َمْعـَمٌل

َعبيُر 

ـعَحْرُف اْلَعْيِن  ـعـ ععـ

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ِعـ   َنـ    ٌب ُشـ  مو   ٌعُعْشـ   ٌب َنـ   ــعيــ   ٌم

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ



19

ِشــْبـ  ٌل

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

ليـلِـلولُـاللَـْلـ

ْكِل اْلُمناِسِب )لـ، ل(، ُثمَّ أَْلِفُظ: أَْمَلُ اْلَفراَغ ِبالشَّ أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

َدليٌل لِساٌن ُعلوٌم لُْعَبٌة الِعٌب َعلٌَم َسْلوى

لَحْرُف الّلِم         لـ

فيـ ...َحْبـ...بـَ...ٌح ... ْحٌم

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

لَـ  ـعـِ  َب  َسـْلـ   وى لَـ  بـَ  ٌن 
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زيـِززوُززاَزْز

زيَنٌة َمْنِزٌل مْرزوٌق ُزهوٌر َغزاٌل َزراَفٌة َمْزَرَعٌة

زَحْرُف الّزاِي        

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

َحـ  لَـ  زو  ٌن َعـ   زيـ   ٌزَزْيـ    تو    ٌن

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َزَرَع راِمٌز َزْيتوًنا زاَرْت َزْيَنُب َرزاَن

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب



21

أَْبَحُث َوأْكُتُب

فِّ َعْن أَْشياَء َتْحَتوي َعلى ُكلِّ َحْرٍف َمْذكوٍر، َوأَْكُتُبها: أَْبَحُث في ُغْرَفِة الصَّ

ب

ش

ع
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ت

ل

م

ن

ز

ر

د

ف

ح
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ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

جيـِجـجوُجـجاَجـْجـ

جيراٌن ِجماٌل ُوجوٌه ُجذوٌر جاِمٌع َجَمٌل َنْجٌم

ججـَحْرُف اْلجيِم        

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

شـَ   جـَ   َر  ٌة َد   جا   ٌجُنـ   جو  ٌمَجـ   ميـ   ٌل

جاِبٌر َيْلعُب َوَيْجري َجَمَع َجواٌد ُحبوَب َقْمٍح 

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب
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ثيـِثـثوُثـثاَثـْثـ

َكثيٌر ِثماٌر َمْنثوٌر ُثْعباٌن ثاِبٌت َثْعلٌَب ُمْثِمٌر

ثَحْرُف الّثاِء          ثـ

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ُثْعـ  با  ٌن ثـا  ِبـ  ٌت 

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

َعلى َشَجَرِتنا َثَمٌرَوَثَب لَْيٌث
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طيـِططوُططاَطْط

طيٌن ِطلٌء ُعطوٌر ُطبوٌل َمطاٌر َطريٌق ِبْطريٌق

طَحْرُف الّطاِء          

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

ِطْفـ  ٌل      طا  لِـ  ٌب    

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

ِمْسَطَرُة فاِطَمَة َجديَدٌة طاَر َنْسٌر عالًِيا



2٥

خيـِخـخوُخـخاَخـْخـ

َنخيٌل ِخياٌر َبخوٌر ُخْبٌز ُبخاٌر َخْيٌط َمْخَبٌز

خخـَحْرُف اْلخاِء           

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

َشْيـ  ٌخ          َمـْخـ  بـَ  ٌز َخيـْ  مـَ   ـٌة   

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

خاَتُم ُخلوَدِخزاَنُة َخَشٍبَشَجَرُة َنخيٍل
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كيـِكـكوُكـكاَكـْكـ

َحكيٌم ِكتاٌب ُركوٌب ُكنوٌز َمكاٌن َكْعٌك َمْكَتٌب

ككـَحْرُف اْلكاِف            

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

َجلََس كاِمٌل في َمْكَتَبٍة ِعْنَدنا َشَبَكُة َسَمٍك َكبيَرٌة

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

ِبْر   َكـ   ـٌةَمْكـ   َتـ  ٌب



27

ذيـِذذوُذذاَذْذ

لذيٌذ ِذراٌع ُبذوٌر ُذَرٌة َمذاٌق َذهٌب َجْذٌر

ذَحْرُف الّذاِل
	  

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

َتناَوَل ُمْنِذٌر ُذَرًة لَذيَذًة ُمعاٌذ ِتْلميٌذ َسريٌع 

ِتْلـ  ميـ  ٌذَيْذ  ُكـ  ُر َذْيـ     ٌل

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ



28

قيـِقـقوُقـقاَقـْقـ

َحقيَبٌة ِقْرٌد ُنقوٌد ُقماٌش قاِرٌب َقلٌَم ِمْقلََمٌة

قَحْرُف اْلقاِف قـ

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

َجلََسْت َقَمُر في َحديَقٍة َرِكَب طاِرٌق ِقطاًرا

َفـ  ريـ    ٌقَمْقـ  ـَعـ    ٌد       َقْمـ    ٌح

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ



29

ْمِسيََّة ِمَن الّلِم اْلَقَمِريَِّة في اْلَكلِماِت اْلِتَيِة، ُثمَّ أَْلِفُظ:  أُميُِّز الّلَم الشَّ أاُلِحُظ َوأَُميُِّز

ُمعلَِّمٌة ُنِحبُّ َمدَّ

ْمِسيَُّة َوالّلُم اْلَقَمِريَُّة ُة َوالّلُم الشَّ دَّ الشَّ

ريُقالَجديدُةالَقلَُم النِّظاُمالطَّ

رَّ                                              

ٌة َجرَّ

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أقرأُ َوأَْكُتُب

ّراَجَة ٌد الدَّ َرِكَب ُمَحمَّ اْلَمْدَرَسَة َجميلٌَة

لِـّبُّدَّ

حيِح لِْلَكلِماِت اْلتَيِة: َة الّضاِئَعَة َعلى اْلَحْرِف الصَّ دَّ ِة في أْن َيَضَع الشَّ دَّ َهيّا نُساِعُد َرُجَل الشَّ

َسلٌةُتفاَحٌة                   

َبطٌة             َسياَرٌة            
    



30

ـهيـِهـهوُهـهاَهــْهـ

َنهيٌل ِهلٌل ُزهوٌر ُهدى هادي َهَرٌم ُمْهٌر

هـههـَحْرُف اْلهاِء ـهـ

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ
ُمْنـ  َتـ  َز  ٌه َهـ     َر      ٌم َنْهـ     ٌر

َذَهَب هاني َمَع والِِدِه لِلنَّْهِر ًة في اْلُمْنَتَزِه شاَهَدْت َمها ِهرَّ
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ٌءإِأُأَ

ِبناٌء إِْبَرٌة أُْسَرٌة أَْسناٌن

ءإِأََحْرُف اْلَهْمَزِة   أُ

ء                                        أُ                                          إِ                                                                                                                               أَ                                       

إِْبريٌقأََسٌد ماٌءأُُذٌن

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقرأُ َوأَْكُتُب

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َسـ   ما  ٌء  أَْمـ  وا   ٌج  أَْر     َنـ    ٌب إِْحـ  سا  ٌن

ا أََكلَْت أَْسماُء أَُرّزً أُِحبُّ اأْلُْرُدنَّ



32

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

ضيـِضـضوُضـضاَضـْض

َرضيٌع ِضياٌء ُوضوٌء ُضلوٌع َرَمضاُن َضْوٌء َفْضٌل

ضضـَحْرُف الّضاِد 

أَْسَتِمُع َوأَُجرُِّد

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

َعـ َضـ  لَـ  ـٌةَبـ ـعو َضـ  ـٌة

َشَعَر ِضراٌر ِبأَلٍَم في ِضْرِسِه أَْكَرَمْت َتماُضُر ُضيوَفها



33

صيـِصـصوُصـصاَصـْصـ

َعصيٌر ِصناَرٌة صوَرٌة ُصْندوق صابوٌن َصْيٌف َفْصٌل

صصـَحْرُف الّصاِد 

أَْسَتِمُع َوأَُجرُِّد

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

صاَد صاِدٌق َسَمًكا شاَهَد َصلٌح َصْقًرا َصغيًرا

َقْصـ  ٌرصا رو ٌخ
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ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

غيـِغــغوُغـغاَغــْغـ

َرغيٌف ِغراٌء َمْشغوٌل ُغروٌب غاَبٌة َغْيٌث َمْغِرٌب

غغـَحْرُف اْلَغْيِن  ـغـغـ

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

غادَر َغّساُن ُغرَفَتُه ْمِس! ما أَْجَمَل ُغروَب الشَّ

غـِ  ذا  ٌءغـِ  نا  ٌء



3٥

ظيـِظـظوُظـظاَظـْظـ

َعظيٌم ِظلٌل َمْنظوٌر ُظهوٌر ظاِفٌر َظْرٌف َعْظٌم

ظَحْرُف الّظاِء  

ُد أَْسَتِمُع َوأَُجرِّ

أَْقَرأُ َوأَْكُتُب

نا! ما أَْنَظَف َمْدَرَسَتنا، َوما أَْجَمَل َصفَّ ٌم  نا َنظيٌف َوُمَنظَّ َصفُّ

ُب َوأَْلِفُظ أَُركِّ

َمْحـ  ظو  ٌظَظْر   ٌفُظ  رو  ٌف

أُْنشوَدُة اْلحُروِف
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ق



36

َجَرِة َشَبَكَة اْلُمْفرداِت لَِكلَِمِة )اْلُمْسَتْشفى(: أَْكتُُب َعلى الشَّ

َشَبَكُة اْلُمْفرداِت

َمريٌض

اْلُمْسَتْشفى

َدواٌء
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تي ِهَي: ....................................... اْسمي ....................................... ِقصَّ

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

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

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

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

أُِحبُّ َمْدَرَستي َوُمَعلِّمي/ ُمَعلَِّمتي

َمْدَرَستي

َمْدَرَستيَمْدَرَستي



َتمَّ ِبَحْمِد هللاِ َتعالى


