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َطلََبِت اْلُمَعل َِمةُ ِمْن أَْحََلَم أَْن تَُشاِرَك فِي َصِحيفَِة اْلَحائِِط فََكتَبَْت أَْحََلُم َهَذا    

َرةُ فِي َوَطنِي َمِدينَتَاِن ُمقَدََّستَاِن ُهَما َمكَّةُ . اْلَمْوُضوَع  َمةُ َواْلَمِدينَةُ اْلُمنَوَّ  . اْلُمَكرَّ

 اْلَمِدينَتَاِن اْلُمقَدََّستَاِن ُهَما  1

ام َوَحائِل د َمكَّةُ َواْلَمِدينَة ج أَْبَها َوالطَّائِف ب ِجدَّةُ َوتَبُوك أ  الدَّمَّ

   تشارك   بَ تُ كْ تَ  نْ أَ  مَ َلَ حْ أَ  نْ مِ  اْلُمعَل َِمةُ ِت بَ لَ طَ     2

 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  ةِ اعَ ذَ اْلِ  د   ِس رْ الدَّ  ةِ اءَ رَ قِ  ج    لِ صْ فَ الْ  ةِ افَ ظَ نَ  ب طِ ائِ حَ الْ  ةِ يفَ حِ صَ  أ

 يَُطوُف اْلُمْسِلُموَن َحْولَ  3

 ِمنَى د ُمْزَدِلفَة ج َعَرفَات  ب اْلَكْعبَة أ

ُسوُل َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم فِي  4  ولد الرَّ

 َمكَّة د الطَّائِف ج اْلَمِدينَةُ   ب تَبُوك أ

 ( ر اعِ شَ مَ ة )الْ مَ لِ ى كَ نَ عْ مَ  5

 الُ بَ جِ الْ  د نُ دُ مُ الْ    ج    دُ َل بِ الْ    ب نُ اكِ مَ اْلَ   أ

 (مدينتان ُمْفَرُد َكِلَمِة ) 6

 ان  دَ يْ مَ  د ين  دِ مَ    ج ة  ينَ دِ مَ   ب ن  دُ مُ   أ

َحيَّا   وبعدها اْلقُْرآَِن اْلَكِريِم، ثُمَّ أَْنَشَد التََّلِميذُ نَِشيَد اْلَوَطنِ بِآََياٍت ِمَن  لُ بََدأ اْلَحف   

ِ اْلَوَطِن، َواْلعََمِل بِِجٍد َوَعْزٍم، ِليَْبقَى ِزْينَةَ اْْلَْوَطانِ   اْلُمِديُر التََّلِميَذ، َوَحثَُّهْم َعلَى ُحب 

ِ نِ طَ وَ الْ  مِ وْ يَ الْ   لُ فْ حَ  أَ دَ بَ  7  ـبِ  ي 

ِ وِ بَ النَّ  يثِ دِ حَ الْ  أ  رمُ ة عُ مَ لِ كَ  د اْلقُْرآَِن اْلَكِريمِ  ج يردِ مُ ة الْ مَ لِ كَ  ب ي 

  ةِ يَّ ودِ عُ الس   ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ كَ لَ مْ مَ الْ  مِ لَ ى عَ لَ عَ  بَ تِ كُ   8

 ةِ كَ لَ مْ مَ الْ  مُ اسْ  د    يدِ حِ وْ ة التَّ مَ لِ كَ  ج     ِِلِ  دُ مْ حَ الْ  ب  للاُ  انَ حَ بْ سُ  أ
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 ( مْ هُ ثَّ ة )حَ مَ لِ ى كَ نَ عْ مَ  9

 مْ هُ مَ ظَّ نَ د                                          مْ هُ رَ ذَّ حَ  ج  مْ هُ عَ جَّ شَ   ب مْ هُ مَ لَّ كَ  أ

 (يًّاوِ قَ  ة )  مَ لِ اد كَ ضَ مُ  10 

 اير  بِ كَ  د  َرِحيَما ج يل  مِ جَ   ب     ايف  عِ ضَ    أ

  (انِ طَ وْ ة )اْْلَ مَ لِ ي كَ فِ  د  مَ الْ  عُ وْ نَ  11

 م  ضَ  د فلِ أَ  ج اووَ  ب اءيَ  أ

 ة فَ لِ تَ خْ مُ ة الْ مَ لِ كَ الْ  دُ د ِ حَ أُ   12

 ير  رِ سَ  د    م  لَ قَ  ج     ر  تَ فْ دَ    ب       اب  تَ كِ   أ

  ة  وطَ بُ رْ مَ  اء  ا تَ هَ ي بِ تِ الَّ  ةَ مَ لِ كَ الْ  دُ د ِ حَ أُ  13

 تَ يْ أَ رَ أَ  د هُ نُ وْ لَ  ج ة  وَّ قُ الْ  ب         هِ بِ  أ

 َكِلَمة بَِها َهْمَزة َوْصل 14

 تِ فَ تَ احْ  د أَْخِفضُ  ج أَبَاهُ    ب أُِريدُ   أ

 م(َلَ عْ ة )أَ مَ لِ د كَ رَ فْ مُ  15

 م  ل ِ عَ مُ  د وم  لُ عُ  ج يم  لِ عَ  ب م  لَ عَ  أ

  عِ مْ جَ ى الْ لَ ( إَ  ن  وْ ة )لَ مَ لِ كَ  لُ و ِ حَ أُ  16

 نُ ل و ِ يُ  د ن  وَّ لَ مُ  ج ان  وَ لْ أَ  ب انِ نَ وْ لَ  أ

  م  ا لَ هَ بِ  ( ىقَ لْ أَ )ة مَ لِ كَ  17

 ةدَ دَّ شَ مُ  د ةيَّ لِ صْ أَ  ج ةيَّ رِ مَ قَ  ب ةيَّ سِ مْ شَ  ا

 

 

 جـ

 جـ

 جـ
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 :  ِةَيآِتاْل اِتاَرَبِعاْل اَمَمَأ أَطَخ ْوح  َأة َصاَمَلَع ُعَضَأ

 (    )                               اٍمَع لَُُّك وَنُمِلْسُماْل جُُُّحَي .1

 )      (            َةَمرََّكُماْل َةكَُّي َمِف يُُِّوَبالنَُّ ُدِجْسَماْل ُدوَجُي .2

 )      (       ُهْنَع ُعاِفَدُنَو ُهَيِمْحَن ْنا َأَنْيَلَع ِنَطَواْل قَِّح ْنِم .3

 ر        )      (َفْصَأ ُهُنْوَل ِةيَُّوِدُعالسُّ ِةيَُِّبَرَعاْل ِةَكَلْمَماْل ُمَلَع .4

 )      (   مْهاِتَلي َصِف نَيِمِلْسُماْل ُةَلْبِق َيِه ُةَفرََُّشُماْل ُةَبْعَكاْل .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ًةيَدِفا ُمًلَمُج َنوَِّكُأْل اِتَمِلَكاْل ُبتِِّرُأ

 اْلَوَطنِ  –أَْنَشَد  -نَِشيَد  -التَّلِميذُ    -1

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

فَةُ   -2  فِي َصَلتِِهمْ  –َواْلَكْعبَةُ  -اْلُمْسِلِميَن  -قِْبلَةُ   -اْلُمَشرَّ

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             ٍةيَدِفُم ٍةَلْمُجِب ِةَياِلالتَُّ ِةوَرالصُّ ِنَع ُربَِّعُأ

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

.......................................................... 
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 اخلطأ بنصف درجة                     ِرْحَلة َحبَُّة َقْمح

ِني ِباْلَماِء َفَتْنُمو َأَنا َحبَُّة َقْمح َصْفَراَء، َناِعَمُة اْلَمْلَمِس، َيْبُذُرِني اْلَفلَّاُح ِفي اْلَأْرض، ْوُيَغطُِّيين ِباْلتَُُّراب، َيْسِقْي

 َوَيْزَداد ُطوِلي، َوَتَتَفرَُُّع َأْوَراِقي اْلَخْضَراء َوَتْكُبر. .ُجُذوِري، ُثم َيْنُمو َساِقي ِلَيُشقَّ َطِريُقه ِإَلى َسْطح اْلَأْرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخلطأ بنصف درجة                      ِرْحَلة َحبَُّة َقْمح

ِني ِباْلَماِء َفَتْنُمو َأَنا َحبَُّة َقْمح َصْفَراَء، َناِعَمُة اْلَمْلَمِس، َيْبُذُرِني اْلَفلَّاُح ِفي اْلَأْرض، ْوُيَغطُِّيين ِباْلتَُُّراب، َيْسِقْي

   َوَيْزَداد ُطوِلي، َوَتَتَفرَُُّع َأْوَراِقي اْلَخْضَراء َوَتْكُبر. .ُجُذوِري، ُثم َيْنُمو َساِقي ِلَيُشقَّ َطِريُقه ِإَلى َسْطح اْلَأْرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخلطأ بنصف درجة          ِرْحَلة َحبَُّة َقْمح

ِني ِباْلَماِء َفَتْنُمو َأَنا َحبَُّة َقْمح َصْفَراَء، َناِعَمُة اْلَمْلَمِس، َيْبُذُرِني اْلَفلَّاُح ِفي اْلَأْرض، ْوُيَغطُِّيين ِباْلتَُُّراب، َيْسِقْي

   ي، َوَتَتَفرَُُّع َأْوَراِقي اْلَخْضَراء َوَتْكُبر.َوَيْزَداد ُطوِل .ُجُذوِري، ُثم َيْنُمو َساِقي ِلَيُشقَّ َطِريُقه ِإَلى َسْطح اْلَأْرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درجةاخلطأ بنصف              ِرْحَلة َحبَُّة َقْمح

ِني ِباْلَماِء َفَتْنُمو َأَنا َحبَُّة َقْمح َصْفَراَء، َناِعَمُة اْلَمْلَمِس، َيْبُذُرِني اْلَفلَّاُح ِفي اْلَأْرض، ْوُيَغطُِّيين ِباْلتَُُّراب، َيْسِقْي

   ُع َأْوَراِقي اْلَخْضَراء َوَتْكُبر.َوَيْزَداد ُطوِلي، َوَتَتَفرَُّ .ُجُذوِري، ُثم َيْنُمو َساِقي ِلَيُشقَّ َطِريُقه ِإَلى َسْطح اْلَأْرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخلطأ بنصف درجة               ِرْحَلة َحبَُّة َقْمح

ْلَماِء َفَتْنُمو بَُّة َقْمح َصْفَراَء، َناِعَمُة اْلَمْلَمِس، َيْبُذُرِني اْلَفلَّاُح ِفي اْلَأْرض، ْوُيَغطُِّيين ِباْلتَُُّراب، َيْسِقْيِني ِباَأَنا َح

   ي اْلَخْضَراء َوَتْكُبر.َوَيْزَداد ُطوِلي، َوَتَتَفرَُُّع َأْوَراِق .ُجُذوِري، ُثم َيْنُمو َساِقي ِلَيُشقَّ َطِريُقه ِإَلى َسْطح اْلَأْرض
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