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 مراجعة مادة  اللغة العربٌة 
 ٌنطق و ٌكتب أصوات الحروف  -:الهدف األول 

   -:اكتبً صوت الحرف تحت كل صـورة  -1

 2 فاطمة رباع : إعداد المعلمة 
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ٌعرف المتعلم أسماء الحروف و : الهدف الرابع 
 ترتٌبها و أشكالها فً مواقعها المختلفة من الكلمة 

   -:أكتبً الحرف فً مكانه المنـاسب  -1

ذذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذ،ذذـتـذ،ذـتذذ،ذةذذ،ذـةذذت)ذأضـعذذحرفذذ

 ....حـو ـمـر... ....بــوـ ب....كـ
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 ....حر رىـ....كـمـ ــْعـلٌب....

ذ-:مكانذالنقطذ(ذث)ذأضعذحرفذالثاء

 ....مثلـ 

 ـثـ ـث ثــ ث

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذجـذ،ذذــجـ،ذـذذـجذذ،ذج)ذأضـعذذحرفذذ

 ...ثـلـ ....بـر ـد....مسـ ـمـل....

 ....مصبـا .....سـبــ م.....فــ ـصان...
ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذحـذ،ذذــحـ،ذـذذـحذذ،ذح)ذأضـعذذحرفذذ

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذخـذ،ذذــخـ،ذـذذـخذذ،ذخ)ذأضـعذذحرفذذ
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ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذدذ،ذذـــدذذذ)ذأضـعذذحرفذذ

 س....مهنـ ....ور يقـة....حـ راجـة...

 ....قنـفـ رة..... ....جـر

ــّذذذذمكانذالنقطذ/ذذذذذ)ذأضعذحرفذالذال
ذ-:

 ة...تـلمـوـ

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذرذ،ذذــــرذ)ذأضـعذذحرفذذ

 .....جــســ ....عصفـو د.... قــ جـل.... 

 ...لـو هـريـة...مـ ـتـون...

ذ-:مكانذالنقطذ(ذـــزذ/ذزذذ)ذأضعذحرفذالزاي
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 ـمـكة.... ......رأ ـاٌن.....لـ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذذسذذذذســذذذذذدـــدـذذــ)ذأضعذحرفذالدني

 .....مشـ

 ـمـسٌٌ.... ....عـر  ـٌب......ُعـ .....ُعـ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذذشذذذذشــذذذذذشـذــذذــ)ذأضعذحرفذالدني
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وازنـيذبيـنذصوتذاحلرفذالقصريذوذصوتذاحلرفذالطويلذ
ذ-:

ٌعرف المتعلم الحركات القصٌرة و : الهدف الخامس
  -:الطوٌلة و ٌنطقها نطقا صحٌحا 

ُ  .... أ    .... إِ  .... أ

 .... بِ  .... بُ  .... ب  

 .... تِ  .... تُ  .... ت  

 .... جِ  .... جُ  .... ج  

 .... حِ  .... حُ  .... ح  

 .... خِ  .... خُ  .... خ  

 .... دِ  .... دُ  .... د  
 10 فاطمة رباع : إعداد المعلمة 

https://manahejcom.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://t.me/RyadAtfal


وازنـيذبيـنذصوتذاحلرفذالقصريذوذصوتذاحلرفذالطويلذ
ذ-:

ٌعرف المتعلم الحركات القصٌرة و : الهدف الخامس
  -:الطوٌلة و ٌنطقها نطقا صحٌحا 

 .... ذِ  .... ذُ  .... ذ  

 .... رِ  .... رُ  .... ر  

 .... زِ  .... زُ  .... ز  

 .... ِس  .... سُ  .... س  

 .... ِش  .... شُ  .... ش  
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