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ــيم والمعـرفـــــــةدائرة التعـلــ  

الخاصة  براعم العين  مدرسة    

ول عة  للصف  الأ   مذ كرة  مراج 

ان ي   صل الذراسي  الث   الف 

0200/  0202العام الذراسي    

اهر ذ الظ    المعلمة  / ا سماء محمذ عب 

  ................................................................................................ اسم الظالب  /

  ........................................................................................  الصف  /
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الصاد 
 أشكال حرف الصاد   ص 

ــ          صـ      ــص         ص           ــص
  يغوص                غصن                      قفص      صقر    

----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

 
 ص          ص     ص   
 مصر          صندوق    صغار    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :    (   1نشاط  )   

 رتب الحروف لتكون كلمة :.  
 ---------------------------------- ف  (     - ق     -)  ص    -1
 ------------------------------ و  (    - ى    - غ     -)  ص    -2
 ------------------------------ ش  (     -ب     -ر     -)  ت     -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 :  (   2نشاط  )   
 صــ  (  مكان النقط :.   - صــ    -صــ     -ضع  )  صــ   

ــ  -2   ــندوق----  -1  ــقر ----  -3   ـر ---م
 ---- قفـ  -5   رــغا----  -4
 

 :  (   3نشاط  )   
 رتب الكلمات لتكون جملة :. 

 
 الغصن  .   -العصفور    - على    -1

-------------------------------------------------------------- 
 األوالد  .   -صغار    -2

-------------------------------------------------------------- 
 

 :  (   4نشاط  )   
 اكتب اسم الصورة  :. 

 
 
 
 
 
 

--------------        ------------------             --------------- 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الصاد الممدود

 يـص        صو     ا ص  
 عصير          صورة    صالح    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 

 : (  1نشاط  )  
 اكتب الحرف الممدود :. 

 -------- عصير  -3 ------- صورة    -2 -------- صالح     -1
 --------- زيزى  -6 ------- حازم    -5 -------- نسور    -4
 

 : (  2نشاط  )  
 اكتب ثالث كلمات بها مد بالواو  :. 

 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 : (  3نشاط  )  
 رتب الحروف لتكون كلمة :.

 -------------------------------ر  (    -ص    -ة    -)  و    -1
 ------------------------------------ع  (    -ب    -)  ش    -2
 -------------------------------------م   (   -ر    -)  ص    -3
 

 :  (  4نشاط  )   
 اختار من بين األقواس :. 

 طبيب (  –قفص   -يغوص   )   ---------- كلمة بها مد بالياء   -1
 شمس (  – طويل  –ضابط )    ---------- كلمة بها مد باأللف  -2
 ثعبان (  –يغوص  – طويل )   ---------- كلمة بها مد بالواو  -3
 

 : اإلمالء
 

 اكتب ما يملى عليك
 

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الضاد 

 أشكال حرف الضاد 

 ـــض              ــضـ         ضــ       
 مريض                    خضراء                   ضفدع    

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 

 ض              ض          ض       
 ضلع                     مريضة                   حوض   

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 

 : (  1نشاط  )  
 الكلمات اآلتية :.حلل 

 خضراء       ضفدع
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 ضلع       مريض

 : (  2نشاط  )  
 رتب الحروف لتكون كلمة :.

 ----------------------------ا  (   -خ    -ء    -ر    -)  ض    -1
 ---------------------------ض  (    -ى    -م    -ة    -)  ر    -2
 --------------------------------  ض  (  -ف    -ع    -)  د    -3
 

 : (  3نشاط  )  
 رتب الكلمات لتكون جملة :.

 داليا  .  -مريضة   -1
-------------------------------------------------------------- 

 صندوق  .  -صغير    -صالح    -2
-------------------------------------------------------------- 

 تغسل  .  -مشيرة    -الفستان    -3
-------------------------------------------------------------- 

 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الضاد الممدود

 يـض        ضو     ا ض  
 فضيلة         وضوء    ضابط    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 : (  1نشاط  )  

 ضع دائرة حول الحرف الممدود :.
 مريضة  - خضراء     - وضوء     - فضيلة  

 

 : (  2نشاط  )  
 بها :.وصل الكلمة بحرف المد الخاص 

 خالد     مد  )  أ  ( 
 صندوق      

 عصير     مد  )  ى  (
 يغوص      

 صغار     مد  )  و  (
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

        
 : (  3نشاط  )  

 حلل الكلمات اآلتية :.
 ضابط -1

 وضوء -2
 فضيلة -3
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الطاء
 أشكال حرف الطاء   طـ

ــ          طـ      ــط           ط            ــط
 قطن                        ضابط                دمياط        طويل   

----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

 

 ط         ط          ط   
 طفل                 طيور     طبيب   

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 : (  1نشاط  )  

 رتب الحروف لتكون كلمة  :.
 ------------------------------ا  (    -ى    -د    -ط    -)  م    -1
 ----------------------------------ط  (    -ى    -ب   -)  ب    -2
 -----------------------------------ر  (    -ط    -و    -)  ى    -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 
  : (  2نشاط  )  

 رتب الكلمات لتكون جملة :.
 يعالج  .  -الطبيب    -الطفل    -1

 -------------------------------------------------------------- 
 صالح  .  -يشرب    -العصير    -2

 ----------------------------------------------- --------------- 
 

 : (  3نشاط  )  
 ط  (  -ط    -ط    -أكمل  بـ  )  ط  

 ـفل--- -2   ـيور---- -1
 ـن---قـ -4   ـويل---- -3

 
 

     : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الطاء الممدود
 

 يـط    طو      ا ط   
 يطير           عطور     قطار    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 : (  1نشاط  )  

 ضع دائرة حول الحرف الممدود :.
 طبيب - حبوب  - حازم     - طيور     - قطار  

 

 : (  2نشاط  )  
 حلل الكلمات اآلتية :.

 قطار -1

 يطير -2
 عطور -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 : (  3نشاط  )  
 اكتب ثالث كلمات بها مد بالواو  :. 

 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 
 : (  4نشاط  )  

 األقواس :. اختار من بين 
 مد )و( (   –مد )ى(  – ) مد )ا(  ---------- كلمة طيور  مد بـ   -1
 مد )و( (   –مد )ا(  – ) مد )ى(  ----------كلمة عطور مد بـ   -2
 مد )ى( (  – مد )ا(  –)مد )و(   ----------كلمة يطير مد بـ  -3

 
 : اإلمالء

 اكتب ما يملى عليك
 

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الظاء 
 أشكال حرف الظاء

 ـــظ              ــظـ             ظــ       
 حافظ                     عظيمة                  ظرف    

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 

 ظ               ــظـ                 ظ   
 ظل                    ينظر                  محفوظ   

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 : (  1نشاط  )  
 كلمات من الحروف اآلتية :.كون 

 
 
 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
 

 :  (   2نشاط  )   
 

 ظ  ( :.    - ظ    -ظ     - ضع مكان النقط   ) ظ  
 
 ــرف ---  -2   ر ----ينـ  -1
ــ  -3  ــل ----  -4   ـيمة---ع
 

 :  (   3نشاط  )   
 

 رتب الكلمات لتكون جملة :. 
 
 يطير  .   -الصقر    -1

 -------------------------------------------------------------- 
 تكتب  .   -مشيرة    -الواجب    -2

 -------------------------------------------------------------- 
 الحديقة  .   - يلعب    - حازم    -فى     -3

 -------------------------------------------------------------- 
 

ب رحس

 أظف
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الظاء الممدود

 يـظ    ظو      ا ظ   
 نظيم           منظور     ظافر    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 : (  1نشاط  )  

 اكتب الحرف الممدود فى الدائرة :.
 ضابط  - يطير     - طيور     - ظافر  

 
 

 :  (   2نشاط  )   
 رتب الحروف لتكون جملة :. 

 ---------------------------------- ع  (     -م    -ة     -)  ظ     -1
 --------------------------- ف  (     -م     -ظ     -و     -)  ح     -2
 ------------------------------------- ر  (     -م     -)  ص    -3
 



 
 

 Bani yash  Baraem al ain private Scoolمـدرســـة براعـــــــم العين الخاصـــــة بنــــــي يـــــاس 
 

 16

 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 :  (   3نشاط  )   
 صل العمود ) أ ( بما يناسبة بالعمود ) ب ( :. 

 

 العمود ) ب (     العمود ) أ ( 
 مد باأللف    يطير   
     محفوظ  

 مد بالواو     خالد   
      عبير  
 مد بالياء      عطور  
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف العين

 أشكال حرف العين   ع

 ع       -      ــع          -ــعــ           -      عـ 
 
 ضلع                     ثعبان                  عظيمة   

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

  

 

  عنب     ذراع   
 -----------   --------------  
 -----------   --------------  
 -----------   --------------  
 -----------   --------------  

  

 :  (   1نشاط  )   
 حلل الكلمات اآلتية :.

 عاشور       ذراع
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 شعلة       عنب

 :  (   2نشاط )  
 كون كلمات و انطقها :. 

 
 
 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 
 :  (   3نشاط  )   

 
 رتب الكلمات لتككون جملة :. 

 
 تأكل  .   - ريم     - توت    -1

 -------------------------------------------------------------- 
 تغسل .  –مشيرة  – الفستان  -2

--------------------------------------------------------------------- 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 

 ح أ
 دص

 بشسع
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف العين الممدود

 يـ ع    عو      ا ع  
 سعيد            مسعود    عادل   

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 : (  1نشاط  )  

 اكتب نوع المد :.
 ------------- مسعود    ----------- عادل  

 -------------- نحيف    --------- عصفور 
 

 :  (   2نشاط  )   
 كون كلمة  :. الحروف لترتب 

 ------------------------- م  (     -س     -و     -د     -)  ع     -1
 --------------------------- ز  (     -م     -ة     -ر     -)  ع     -2
 -------------------------- و  (    -ن     -م     -ر     -)  ظ     -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 
 :  (   3نشاط  )   

:.   بها مد بالياء اكتب ثالث كلمات  

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 
 :  (   4نشاط  )   

 اختار من بين األقواس :. 
 (  يرسم  -سعيد     -    طيور)   ---------- كلمة بها مد بالياء   -1
 ( أحمد –  إبره –عادل  )   ---------- كلمة بها مد باأللف  -2
 (  دماغ –  مسعود –  دواء)   ---------- كلمة بها مد بالواو  -3

 
 : اإلمالء

 اكتب ما يملى عليك
 

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 ينغحرف ال

 أشكال حرف الغين   غ

 غ       -ــغ              -ــغــ           -غـ       
 
 بليغ                    يغسل                   غزال   

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 
 غذاء                    غصن                   دماغ   

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 

 :  (   1نشاط  )   
 (  :.  ط   -ش     -س      -ضع كل حرف فى مكانه المناسب )  غ  

 ــيم---بر  -2    ــور----عـ  -1
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 ــزال---  -4    ــيرة ----مـ  -3
 : (    2نشاط  )   

 

 :.  رتب الحروف لتكون كلمة
 
 ------------------------------- ل  (     -ب     - غ    -)  ى     -1
 ---------------------------------- ا  (     -غ     -ء     -)  ذ     -2
 ----------------------------- ز  (     -م     -ة     -ع     -)  ر    -3
 
 

   : (    3نشاط  )   
 

 رتب الكلمات لتكون جملة :. 
 
 الشجرة  .   -يطير    -العصفور    -فوق     -1

-------------------------------------------------------------- 
 مزرعة  .   -جميلة    - أحمد    -2

-------------------------------------------------------------- 
 بليغ  .   -يغسل     -األطباق    -3

-------------------------------------------------------------- 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الغين الممدود

 يـ غ        غو    ا غ  
 صغير            يغوص     غابة   

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 : (  1نشاط  )  

 ضع دائرة حول الحرف الممدود :.
  حازم  - صغير    - صورة     - غابة   

 
 :  (   2نشاط  )   

 كون كلمات من هذه الحروف :. 
 

 
 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

ع وىش

صسغ ر
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 :  (   3نشاط  )   
 اختار من بين القوسين :. 

 مد ) و ( (  – مد ) ى (  – ) مد ) أ (   ----------- يغوص    -1
 مد ) أ ( (  - مد ) و (  –  ) مد ) ى (  ------------- صغير     -2
 مد ) ى ( (  – مد ) أ (  -  )مد ) و (  --------------- غابة   -3
 مد ) و ( (  –مد ) ى (   –)مد ) أ (    -------------- صالح   -4
 

 : اإلمالء
 عليكاكتب ما يملى 

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الفاء
 أشكال حرف الفاء 

 ف       -ــف            -ــفــ              -فـ       
 
 عاطف                     ف   عفا                  فواكه    

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 

 :  (   1نشاط )  
 س  ( مكان النقط :.   -ب    -ف      - ضع ) ذ  

 

 ـواكه-----  -2       ـتان---فـ   -1

 ـوب ---حـ  -4     يع  ---مـ  -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 :  (   2نشاط  )   
 رتب الكلمات لتكون جملة :. 

 مسعود  .   -يأكل    - العنب    -1
-------------------------------------------------------------- 

 عفاف  .   -تغسل     -الفستان     -2
-------------------------------------------------------------- 

 النهر  .  - الضفدع    - فى    -يقفز     -3
-------------------------------------------------------------- 

 األرنب  .   -الجزر    - يأكل    -4
-------------------------------------------------------------- 

 

 :  (   3نشاط  )   
 حلل الكلمات اآلتية :.

 فستان -1

 يقفز -2
 ضفدع -3
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

-------------------------------------------------------------- 
 حرف الفاء الممدود

 يـ ف        فو     ا ف  
 فيل           عصفور         فارس    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 

       :  (   1نشاط  )   
 صل  :.  

      عصفور
 مد باأللف       فارس

 مد بالواو        فيل
        فستان

مد بالياء        يقفز
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 :  (   2نشاط  )   
 ضع دائرة حول الحرف الممدود :.

 مذيع  -  عطور   -   دمياط   -    طويل
 

 :  (   3نشاط  )   
 كون كلمات من هذه الحروف :. 

 
 
 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 
 

 :  (   4نشاط  )   
 اكتب اسم الصورة :. 

 
 
 
 

 ---------------         -----------------         ------------------

غس ر أ

فعظ
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف القاف

 أشكال حرف القاف  ق

 ق       -ــق            -ــقــ              -قـ       
 
 يقفز                     صندوق                   صديق    

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 

 :  (   1نشاط )  
 رتب الحروف لتكون كلمة :. 

 

 ------------------------------ ى  (   -ق     -ز     -)  ف     -1

 ----------------------------- ص  (     -د     - ى    -)  ق    -2

 -------------------------- ر (    - ى    -م     -ش     -)  ة     -3

 ----------------------------- د (    -م     -ا     - ى    -)  ط     -4
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 :  (   2نشاط  )   
 

 الكلمات لتكون جملة :. رتب 
 
 يحب  .   - فارس    -الفواكة    -1

-------------------------------------------------------------- 
 مسعود  .   -العنب    - يأكل    -2

-------------------------------------------------------------- 
 صالح  .   - العصير    -يشرب     -3

-------------------------------------------------------------- 
 

 :  (   3نشاط  )   
 ض  (  مكان النقط  :.   -ف     -ق     - ضع  )  س  

 ----- عاطــ   -2   ـفز --- يـ  -1
 ــلع  ----  -4   ---- فار   -3

 

   اكتب اسم الصورة :.   :  (   4نشاط  )   
 
 
 
 

--------------------                               --------------------
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف القاف الممدود 

 يـ ق        قو     ا ق  
 حقيبة                برقوق        قارب    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 

 :  (   1نشاط  )   
 اختار من بين القوسين :. 

 مد ) أ ( (  - مد ) ى (  – ) مد ) و (   ------------- قطار   -1
 طبيب (  – ) طيور              ----- كلمة بها مد ) ى (  -2
 اآلولى (  – ) إيناس       ------ كلمة بها مد ) أ (  -3
 

 :  (   2)  نشاط 
 رتب الكلمات لتكون جملة :. 

 العصفور  .   -فى    -القفص     -1
-------------------------------------------------------------- 

 فى  .   -البقرة    -المزرعة    -2
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

-------------------------------------------------------------- 
 القارب  .   - فى     - النهر    -3

-------------------------------------------------------------- 
 

 :  (   3نشاط  )   
 ضع دائرة حول الحرف الممدود :. 

   عصفور - حقيبة   - برقوق 
 عفاف  - فيل 

 
 : اإلمالء

 اكتب ما يملى عليك
 

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الكاف

 أشكال حرف الكاف   ك

ــ               كـ     ــك           ك            ــك
 يكتب                        ملك                ملوك        كتكوت   

----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 

 مكان النقط :.  كـ  (  -كـ     - كـ    - ضع ) كـ  
 
 ـتب---يـ  -2    ـتاب  ----  -1
 
 ـرسى ----  -4    ـتكوت ----  -3
 

 :  (   2نشاط  )   
 

 كون كلمات من الحروف اآلتية :. 
 

 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

تجك د  أب



 
 

 Bani yash  Baraem al ain private Scoolمـدرســـة براعـــــــم العين الخاصـــــة بنــــــي يـــــاس 
 

 34

 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 :  (   3نشاط  )   
 

 رتب الكلمات لتكون جملة :. 
 

 يكتب  .   -أحمد    -الواجب    -1
-------------------------------------------------------------- 

 يأكل  .   -نجيب    - الجزر    -2
-------------------------------------------------------------- 

 العصفور  .   -فى    -القفص     -3
-------------------------------------------------------------- 

 
 :  (   4نشاط  )   

 اكتب اسم الصورة :. 
 
 

 
 
 

----------------            ------------------          ------------------ 
 

 اكتب ما يملى عليك  اإلمالء :
 

 -------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 يـ ك        كو      ا ك  
 سكينة                 كتكوت        كارم    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 اختار من بين القوسين :. 
 مد ) أ ( (  - مد ) ى (  – ) مد ) و (   ------------- برسيم  -1
 مد ) و ( (  -مد ) أ (   -) مد ) ى (    -------------- طيور   -2
 كارم (  –حقيبة  –) كتكوت         ---  كلمة بها مد بالياء -3
 

 :  (   2نشاط  )   
 رتب الحروف لتكون كلمة :. 

 -------------------------------- ك  (     -ا    -ر     -)  م    -1
 -------------------------------- غ  (     -ا    -ل     -)  ز    -2
 ------------------------------- و  (     -ب     -ر     -)  ذ     -3
 ------------------------------ و  (     -ح     - ب    -)  ب     -4
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 :  (   3نشاط  )   
 اكتب ثالث كلمات بها مد بالواو   :. 

 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
 

 : (  4نشاط )  
 :.رتب الكلمات لتكون جملة 

 تأكل  .  -الطيور    -الحبوب   -1
 -------------------------------------------------------------- 

 يرسم .  –خالد   –وجه   -2
 -------------------------------------------------------------- 

 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الالم

 أشكال حرف الالم   ل

ــ               لـ      ــل           ل              ــل
 شعلة                        يغسل               غزال        لحوم   

----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

 

 :  (   1نشاط  )   
 

 ل  ( مكان النقط  :.  -ــ    -ــلــ    -ضع  )  لـ  
 
 ـحوم--- -2  ----ظــ  -1
 ----غزا -4   ـع---ضـ -3
 

 : (  2نشاط  )  
 رتب الكلمات لتكون جملة :.

 
 الحقيبة  .  -الكتاب    -فى    -1

-------------------------------------------------------------- 
 باسم  . -التين    -يحب    -2

-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 تطير  .  -النسور    -3
-------------------------------------------------------------- 

 : (  3نشاط  )  
 

 كون كلمات من الحروف اآلتية :. 
 
 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 
 اكتب اسم الصورة :.  :(   4نشاط )  

 

 
 
 
 
 

---------------------                     --------------------- 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 

 ةجشب لح دع
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الالم الممدود

 يـ ل         لو      ال   
 بليغ                 ملوك        صالح    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 حلل الكلمات اآلتية :.
 صالح -1

 ملوك -2

 شعلة -3

 عاشور -4

 بليع -5
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 : (  2نشاط  )  
 وصل الكلمة بحرف المد الخاص بها :.

 لحوم     
 كرسى    مد  )  أ  (

 كارم    مد  )  ى  (
 بليغ    مد  )  و  (

 صالح      
 

 : (  3نشاط  )  
 ضع دائرة حول الحرف الممدود :.

 

 وضوء  - إيناس    - األولى    - تزور   
 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الميم 

 أشكال حرف الميم   م

ــ               مـ      ــم             م            ــم
 شمس                       يرسم                ثوم         مذيع   

----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 مكان النقط :. م  (  -ــم    -ــمــ    -ضع  )  مـ  
 

 -----يرســ   -2    ــة  ---عظـ    -1
 ----ثو   -4     ـــذيع ---  -3
 

 : (  3نشاط  )  
 الحروف اآلتية :. كون كلمات من 

 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

ع ر لظ  مجش
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 

 : (  4نشاط  )  
 

 رتب الحروف لتكون جملة :.
 
 يذيع  .  -المذيع     -األخبار    -1

-------------------------------------------------------------- 
 األذن  .  -إثنان    -2

-------------------------------------------------------------- 
 الطيور  .  -فوق    -تطير    -األغصان    -3

-------------------------------------------------------------- 
 

 

 : (  4نشاط  )  
 اكتب اسم الصورة :.

 

 
 
 

-----------------       ----------------        ----------------- 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الميم الممدود 

 يـم         مو       ا م  
 سمير                 محمود        آمال    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 

 :  (   1نشاط  )   
 رتب الحروف لتكون كلمة :.

 --------------------------------س  (    -ر    -ى    -)  م    -1
 -----------------------------و  (    -م    -م    -د    -)  ح    -2
 ------------------------------------آ  (    -ا    -ل    -)  م    -3
 -----------------------------------ظ  (    -ة    -ع    -)  م    -4
 

 : (  2نشاط  )  
 اختار من بين القوسين :.

 الواو  (  -األلف    -)  الياء    -------------خضراء مد بـ   -1
 الواو  (  -األلف    -)  الياء    -------------محمود  مد بـ   -2
 الواو  (  -األلف    -)  الياء    -------------مذيع مد بـ   -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 الواو  (  -األلف    -)  الياء    -------------طيور مد بـ  -4
 : (  3نشاط  )  

 اكتب الحرف الممدود  :.
 عاشور                                      إيناس 

 
 سكينة       بذور

 
 برسيم       آمال

 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف النون
 نون   نأشكال حرف ال

 
 ن            نــ           ــن ــ              ـن    

  اثنان                 عنب                       غصن      نسور    
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

    

 
 مهندس        أرنب   

 -----------   -------------- 
 -----------   -------------- 
 -----------   -------------- 
 -----------   -------------- 

 

 : (  1نشاط  )  
 

 كون كلمات من الحروف اآلتية :.  
 
 

 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

ن د وس ر أ
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 : (  2نشاط  )  
 

 ن  (  مكان النقط :.  -نـ    -نــ    -ضع )  ـــنــ    
 
 ----إثنا   -2    ــب ----أرا   -1
 ــدس---مهـ   -4    ــسور ---  -3
 

 : (  3نشاط  )  
 

 رتب الحروف لتكون جملة :.
 
 صالح  .  -العنب    -يأكل    -1

 -------------------------------------------------------------- 
 يركب   .  -القطار    -أحمد    -2

 -------------------------------------------------------------- 
 تسأل .  -ريم    -المعلمة    -3

 -------------------------------------------------------------- 
 
 

 : (  4نشاط  )  
 

 اكتب اسم الصورة :.
 
 
 
 

---------------            ------------------        --------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف النون الممدود 

 يـ ن         نو             ا ن   
 منيرة                نور        نادر   

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 رتب الحروف لتكون كلمة :.

 -----------------------------م  (    -ر    -ى    -ة    -ن  )    -1

 ---------------------------------و  (    -ن    -ر    -)  س    -2

 ------------------------------ر  (    -ب    -ا    -أ    -)  ن    -3

 ----------------------------د  (    -ن    -س    -م    -)  هـ    -4
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 : (  2نشاط  )  
 الكلمة بحرف المد الخاص بها :.وصل 

 

 طيور     مد  بالياء 
 منيرة      

 نسور     مد  باأللف
 نادر      

 نور     مد  بالواو
 طبيب      

 
 : (  3نشاط  )  

 ضع دائرة حول الحرف الممدود  :.
 

  منيرة     -أرانب         -نور          -نادر          -مذيع     
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الهاء 
 أشكال حرف الهاء   هـ

 
ــ               هـ     ــه             ه            ــه

 نهر                         وجه                 وجوه      هدهد   
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

    
 هــنــد 

 ------------------ 
 ------------------ 
 ------------------ 
 ------------------ 

 
 :  (   1نشاط  )   

 
 رتب الحروف لتكون كلمة :. 

 

 ------------------------- د  (    -م     -ــهــ    -ن     - )  س    -1
 ---------------------------------- (   و     -ه     -و     -ج   )    -2
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 --------------------------------- هـ  (     -هـ    -د     -)  د     -3
 :  (   2نشاط  )   

 ــهــ  ( مكان النقط  :.   - ــهــ    - هـ     -ضع )  هـ   
 ـدهد ---   -2    ــند----  -1
 ـندس  ----مـ   -4    ـر ----نـ   -3
 

 :  (   3نشاط  )   
 رتب الكلمات لتكون جملة :. 

 يقفز  .   -فى     -الضفدع    - النهر    -1
 -------------------------------------------------------------- 

 وجه  .   -هند     -جميل    -2
 -------------------------------------------------------------- 

 المهندس  .   -يرسم    - لوحة    -3
 -------------------------------------------------------------- 

 
 : اإلمالء

 اكتب ما يملى عليك
 

 -------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الهاء الممدود

 يـ ه       هو      ا ه  
 سهير                 فهود        هانى    

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 اختار من بين األقواس :. 

 هدهد (  –فهود   –) مهندس   --- ممدد كلمة بها حرف الهاء  -1

 سهير (   –هانى   – ) هند      ---------- بها مد بالياء كلمة  -2

 طبيب (  – ) طيور           ---------- كلمة بها مد بالياء  -3

 

 : (    2نشاط  )   
 ضع دائرة حول الحرف الممدود  :.

 

 سهير        -نور                -فهود                -هانى        
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 
 ( :  3نشاط  )  

 الحروف اآلتية :.كون كلمات من 
 
 

 

 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 
 :  (   4نشاط )  

 حلل الكلمات اآلتية :.

 منيرة       فهود
 

 نسور       مهندس
 

 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

ه

ـ
ن دح ب ر
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الواو
 أشكال حرف الواو   و

 ــو           و              و             و         
 حوض                 وجوه                         وسام      وجه   

----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 
----------  -----------  ------------     --------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 و  (  مكان النقط  :.   -و      -و     -ضع  )  و  

 جوه  ----  -2    ض  ----حـ   -1

 جه ---   -4    سام   ----  -3

 

 :  (   2نشاط  )   
 رتب الحروف لتكون كلمة :. 

 -------------------------------- و  (    - م      -ا     - )  س    -1
 --------------------------------- و  (     -م     -ل     -)  ح     -2
 ----------------------------- ه  (     -و     -و    -     -)  جـ     -3
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 

   :(   3نشاط  )  
 

 كون كلمات من الحروف اآلتية :.
 
 

 

 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 

 : (  4نشاط  )  
 اكتب اسم الصورة :.

 
 
 
 
 
 

 -----------------------                    -------------------------- 
 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 

نج و ل ــ

ه

 م
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الواو الممدود

 يـو        وو         ا و   
 طويل              طاووس        دواء   

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 صل :. 
 وسام    كلمة بها مد بالياء  

 طيور     كلمة بها مد باأللف 
 طاووس     كلمة بها مد بالواو  

 طبيب   كلمة بها حرف الواو الممدود  
 

 : (    2نشاط  )   
 ضع دائرة حول الحرف الممدود  :.

 

 طيور    -طاووس           -طويل            -نسور            -دواء     
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 
 :  (   3نشاط  )   

 
 رتب الكلمات لتكون جملة :. 

 
 يأكل  .   -صالح    - البرقوق    -1

 -------------------------------------------------------------- 
 الطيور  .   - تأكل     -الحبوب    -2

 -------------------------------------------------------------- 
 ذراع  .   -نادر    -طويل    -3

 -------------------------------------------------------------- 
 

 :  (   4نشاط  )   
 ضع خط تحت الكلمة المختلفة :.

 طويل   .     -طويل       -طاووس       - طويل     -1
 حقيبة  .      -حقيبة       - حمراء        - حقيبة     -2
 
 

 : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الياء  

 أشكال حرف الياء

ــ     ــ        ي  يـ        ــي
 يـــد                            يحيى                     يقفز     

----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 
----------    -----------   ------------ 

 
 ى          ى           

 ذيل               يسرى       
 ------------------   ------------------ 
 ------------------   ------------------ 
 ------------------   ------------------ 
 ------------------   ------------------ 

 
 :  (   1نشاط  )   

   يــ   (  مكان النقط  :.   -يــ      - ضع  )  يــ   
 

 ــل  --- ذ    -2     ــد ---   -1
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 ـسرى  ---   -3
 :  (   2نشاط  )   

 كون كلمات من الحروف اآلتية :.
 
 

 

 

------------------  ،---------------------  ،--------------------- 
------------------  ،---------------------  ،--------------------- 

 

 :  (   3نشاط  )   
 رتب الحروف لتكون كلمة :. 

 ---------------------------- د  (     -م     -و     -م     -)  ح     -1
 --------------------------------- ى  (     -م    -ع     -)  ذ     -2
 ------------------------------- ر  (     -ى    -ى     - )  س    -3
  
 

 : اإلمالء

 اكتب ما يملى عليك
 

 -------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------

يـب أج د ح
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 حرف الياء الممدود

 ـيـ        يو             ا ي   
 طيور                     يوسف         خيار   

 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 
 -----------   --------------    ------------- 

 
 :  (   1نشاط  )   

 
 اكتب نوع المد :.

 
 ---------- خيار مد بـ   -2  ------------- طاووس مد بـ   -1

 ---------- طويل مد بـ  -4  -------------- يوسف مد بـ  -3
 

 :  (   2نشاط  )   
 رتب الكلمات لتكون جملة :. 

 يحب  .   -صالح    - البرقوق    -1
 -------------------------------------------------------------- 

 مشيرة  .   -  تغسل   - العنب    -2
 -------------------------------------------------------------- 
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 رؤية املدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته 
 تحدة تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقًا للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية املرسالة املدرسة: مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى 

 يزور  .   -فارس    -المزرعة    -3
 -------------------------------------------------------------- 

 نسور  .   -بليغ     -يرسم    -4
 -------------------------------------------------------------- 

 
 : (    3نشاط  )   

 ضع دائرة حول الحرف الممدود  :.
 

 منيرة   -طيور       -يوسف        -قطار        -طبيب        -نادر   
 

   : اإلمالء
 اكتب ما يملى عليك

 

 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 


