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ةِِ ِِاللُّغَـةُاْلعََربِيَـّ
 الصــف األول   

 20172018الفصل الدراسي األول 

 : .............................االسم 
 : ............................الصف 

 

 فاصمة رباع : إعداد املعلمة 



ذذذ-:أؾونذاألرـبذوذحرفذذأذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

1 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذأذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذؼــرأذذدـبـأذؽـأسذأرــب

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركـةذالفتحـةذ
ذِإذــــُأذَأذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....

2 

ذ....ؼـرذسذذ....ؽـذدــدذ....

ذ-:مكانذالنقطذ(ذأ)ذأضعذحرفذاأللف

ذس...رذ

 ـأ أ

ذأوذيذاألرـبذاألؽولذذذذ-:اؾدرسذاألولذ



ذمعذمدذالواوذذذثمذأكتبذادلقطعذذذذذ(ذأذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذأوذـيذأوحـي

ذ-:أندخذاحلـرفذمرةذوذمعذادلدذالطوولذمرةذأخرىذذ

ذأوذأوذأُذ
ذ.....ذ.....ذ.....

3 

ذأوذيذاألرـبذاألؽولذذذذ-:اؾدرسذاألولذ



ذذذ-:أؾونذاؾبطةذوذحرفذذبذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلؿقلذ

4 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذ(ذذبذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذَجـَبـَلذِؽتاَبذَبـِحـرذَبـقــِض

ــَذذذذ،ذذذذذــبذذذذ،ذذذذذذبذذ)ذأضـعذذحرفذذ ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذبــذَذذذ،ذذــب

ذ......ؼارذ....حؾقـذـؼـرة...ذـل....َجـ

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركـةذالفتحـةذ
ذَبذـَبذــبـَذَبـــ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

5 

ذبوبيذاؾبوؿةذاحلؽقؿةذذذ-:اؾدرسذاؾثاـيذ



  

ذ-:أضعذحرفذبذذمعذادلدذمكانذالنقطذ

ذ:ذذذذاحلرفذادلمدودذباأللفذثمذأكتبهذأردمذدائرةذحولذ

ذط......أخطـذٌم......ذبذ.....ذذؾـون...

ذ:أندخذحرفذبذمعذالفتحةذمرةذوذمعذادلدذالطوولذمرةذأخرىذذ
ذبـوذُبذبـاذَبذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذَغـزالذَزراَػةذَبـطاِرسذَرؿاِرم

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

هل تعلم أن 
احلرف الذي يسبق 

الـمد يسمى  
 احلرف  املمدود 

6 

ذبوبيذاؾبوؿةذاحلؽقؿةذذذ-:اؾدرسذاؾثاـيذ



ذ:ذاحلبوبـةذأمي
ذوذالباءذحرفذعلىذتعرفتذلقد

ذذمواقعهذيفذأذكالهذوذترتوبه
ذذالفتحةذانطقذكوفذوذادلختلفة
ذذدتدعدونذوذصحوحاذنطقاذالقصرية
ذذمدذأموزذأصبحتذألنينذكثريا
ذذذداعدوينذوذبوديذفخذيذاأللف
ذذأضعذأنذعودوينذوذالكلمةذبقراءة
ذذالقراءةذقبلذكلمةذكلذعلىذودي
ذذذذ.ذحفظهاذقبلذالكلمةذألموز

ذؼـراءةذ

ذباٌبذبـاذَبذذذ

 
5 

7 

ذبوبيذاؾبوؿةذاحلؽقؿةذذذ-:اؾدرسذاؾثاـيذ



ذذذذ-:بأؾواـيذاجلؿقؾةذذذتأؾونذاؾتػاحةذذذوذحرفذذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

8 



ذحيبذاؾتؾوقنذذذمتدوحذذ-:اؾدرسذاؾثاؾثذ

ذثمذأكتبذاحلرفذذذ(ذذتذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذبــــــتذحــوتذدــؾــةذتـػـاح

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

ذـؿـر...ذ..ؽـرذ....بــقـذب....ؽـ

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذُتذــِتذــَتــذَتذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....
ذــة
ذ.....

ذة
ذ.....

ذخــتـــمذذ

ذ....حـوذ....دػقـــ

9 



ذ-:معذادلـدذذمكانذالنقطذ(ذتذ)ذأضعذحرفذالتاءذ

ذت.......ذذب......ذِؽـ

ذجذذ.......ذـــنذذ........

ذ:معذاحلركاتذذالقصريةذوذادلدودذالطوولةذ(ذتذ)أندخذحرفذالتاءذ
ذتاذَتذذ

ذ.....ذ.....
ذتـوذُتذذ

ذ.....ذ.....
ذتـيذِتذذ

ذ.....ذ.....

 تي

 تـا

 تو

ذحيبذاؾتؾوقنذذذمتدوحذذ-:اؾدرسذاؾثاؾثذ

10 



ذذذذ-:بأؾواـيذاجلؿقؾةذذذتأؾونذاؾتػاحةذذذوذحرفذذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

11 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذثذ)أردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذِؿحــراثذؿــثــلذثـؾـج

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذُثذــِثذــثــذَثذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذؿـثـؾـث

ذ....حرذرىـ....ؽـؿـذــِعـؾٌب....

ذ-:مكانذالنقطذ(ذث)ذأضعذحرفذالثاء

ذ....ؿثؾـذ

 ثــ ث ـثـ ـث

ذممثلذبارعذذثعؾوبذذ-:اؾدرسذاؾرابعذ

12 



ذمعذادلدذثمذأكتبهذذذ(ذذذث)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذ
ذَقثـوُرذَؽـثـقـٌرذذذثـاِؿـٌر

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذَثذذذ

ذ.....

ذأثــقـر

 ثـا

ذ.....
 ثـيذِثذذذ ثـوذُثذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذ-:أندخذاجلملـةذخبطذمجـولذ
ذُمـَمثِّـٌلذبـاِرٌعذذَثـِعـلـوٌب

ذ....................................................................................................

ذممثلذبارعذذثعؾوبذذ-:اؾدرسذاؾرابعذ

13 



ذاكتبذادمذالصورةذثمذأقرأذ

ذ(ذ1)ؿراجـــــــــــــعــةذذذذ

 ب ا بـ ن يـ ت

 ت و ت م و ث

 م و ب

14 



ذاكتبذالـحرفذاألخوـرذمنذالصورةذ

ذ(ذ1)ؿراجـــــــــــــعــةذذذذ

ذ....ؼـرذذ....توذذ....بـا

ذ.....ِؽتـاذ.....حـوذ....ؿثـؾـ

15 



ذذذذ-:بأؾواـيذاجلؿقؾةذذجأؾونذاجلزرةذذذوذحرفذذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

16 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذجذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذَدؿـجذاؾػـجــرذؿـاجـد

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

ذ....بـرذـد....ؿدـذـؿـل....

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذَجذـــِجذــُجـذَجـذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذَخـرذجذ

ذ...ثـؾـ

ذجـجلذقبحثذعنذجوفرتهذذذذذ-:اؾدرسذاخلاؿس

17 



ذمعذادلدذثمذأكتبهذذ(ذذذج)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذ
ذَعـجـقـٌنذـُـجـوٌمذذذَأذـجـار

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذَجذذذ

ذ.....
 ـاج

ذ.....
 ـيجذجـِذذذ ـوجذُجـذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذ-:أندخذاجلملـةذخبطذمجـولذ
ذُجِنُجـٌلذَوـِبـَحُثذَعـِنذَجـِوَهـَرِتـِهذ

ذ....................................................................................................

ذجـجلذقبحثذعنذجوفرتهذذذذذ-:اؾدرسذاخلاؿس

18 



ذذذ-:أؾونذاحلؿاؿةذذوذحرفذذحذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

19 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذحذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذؿـحـؿـدذحـؿـدذؿـدذح

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

ذ....بـرذـد....ؿدـذـؿـل....

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذَحذـــِحذــُحـذحـَـذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذَؼـِؿـح

ذ...ثـؾـ

ذحؾزونذجيدذؾهذصدقؼاذذذذذ-:اؾدرسذاؾدادس

20 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذذح)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذدـبـحذػــحـمذِحـصان

ذذذػـةـ.......َصـذرسذذ.......ذت......

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذـوحذُحذَحذ

ذ.....ذ.....ذ.....
ذِح
ذ.....

ذـيح

ذ.....

ذؿصبـاح

 ـاح

ذ.....

 ـيـح

 حـا حــو

ذ-:أضعذالـمقطعذادلمدودذادلنادبذللكلمة

ذحؾزونذجيدذؾهذصدقؼاذذذذذ-:اؾدرسذاؾدادس

21 



ذذذ-:أؾونذاخلقلذوذحرفذذخذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

22 



ذثمذأكتبهذ(ذذخذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذَبطقـخٌٌذـَخـِـٌلذذذُخـِبـٌز

ذؾٌةـ....ــذ....ؿطبـذروٌف....

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ

ذَخِوٌخ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذخ)ذأضعذحرفذاخلاء

ذ...صارو

 خ
 ـخ

 ـخـ خـ

ذاخلروفذاخلػيذذذذذخشونذذ-:اؾدرسذاؾدابع

23 

ذَخذـــِخذــُخـذَخـذ
ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....



ذ-:انـدخذاجلمـلةذخبطذمجوـلذذ

ذـور.....بــذــلذذ......ـــذتـم......

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذـوخذُخذَخذ

ذ.....ذ.....ذ.....
ذِخ
ذ.....

ذـيخ

ذ.....
 ـاخ

ذ.....

 ــيخ

 ـاخ ــوخ

ذ-:أضعذالـمقطعذادلمدودذادلنادبذللكلمة

ذالـَخـروُفذالـَخـِفـيُّذَخـّشـوٌن
ذ................................................................................................................................

ذاخلروفذاخلػيذذذذذخشونذذ-:اؾدرسذاؾدابع

24 



ذ2ذؿراجعــــــــــــــةذذ

ذ-:حتملذمدذالواءذذالتىألونذحباتذالعنبذ

ذأؾقمذذذ
ذحاؿد ذتوت

ذحـني ذرؿقمذحبلذـور
ذحور

ذمجقل

ذأصلذبنيذالكلمةذوذالصورةذ

ذباٌبذُدبٌّ ذَبِحٌر

25 



ذ2ذؿراجعــــــــــــــةذذ
ذاؾغرابذصدققذاؾغزال

ذداؼيذؿؽدورةذ،ذوذأـاذعطشانذ:ذصاحذاؾغزال
ذؼدمذاؾغرابذإؾقهذادلاءذ
أذؽركذقاذصدقؼيذذذاحلؿدهلل:ذذربذاؾغزالذوذؼالذ

ذ.
ذذ-:اختارذاؾؽؾؿةذاؾصحقحةذألؽؿلذاجلؿؾةذ

ذ
ذ(ذ.األرـبذ،ذاؾغزالذ،ذاؾـؿرذ...........ذذ)ذاؾغرابذصدققذذ-1
ذ
ذ(ذ.اؾعصريذ،ذادلاءذ،ذاحلؾقبذ.......ذ)ذؼدمذاؾغرابذإىلذاؾغزالذذ-2
ذ
ذذ-:ضعذدائرةذحولذصوتذاحلرفذاؾصحقحذذ

ذـَؿـٌل...
ذِجـذُجـَجـذ

ذقاٌرــ...
ذِخـذُخـَخـذ

ذْػَرٌةـ...
ذِحـذُحـَحـذ

26 



ذركبذمنذاحلروفذوذادلقارعذكلماتذ

 ٌد ريـذَجـذ ُح بـوذَتـذ

 ُح َرذَتـِؿـذ ُح ـَرذَتـِبـذ

 ُح باذـُـذ ُح ـريـذُؿـذ

27 



ذذذ-:أؾونذاؾدبذذوذحرفذذدذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

28 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذد)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذجـــادذُؿـدنذُدبّيذَجـراد

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذدذ،ذذـــدذذذ)ذأضـعذذحرفذذ

ذس....ؿفــذ....ورذقؼـة....حـذراجـة...

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذدِذذـِدذـُدذَد

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذؿدردةذدوديذاجلدقدةذذذ-:اؾدرسذاؾثاؿن

29 



ذ-:أضعذالـمقطعذادلنادبذللكلمة

ذ-:اندخذاجلمـلةذبـخـطذمجـوـلذ

ذــكذذ........ذرذذ.......جـذدة........ذــر....ؿــ

ذ:معذاحلركاتذذالقصريةذوذادلدودذالطوولةذ(ذد)أندخذحرفذالدالذ

ذداذَدذذ
ذ.....ذ.....

ذدوذُدذذ
ذ.....ذ.....

ذديذدِذذذ
ذ.....ذ.....

 دي
 دي دا

 دو

ذَمـِدَرَدـُةذذدوديذاْلـَجـدودُة
ذ.................................................................................................

ذؿدردةذدوديذاجلدقدةذذذ-:اؾدرسذاؾثاؿن

30 



ذذذذ-:بأؾواـيذاجلؿقؾةذذذذأؾونذاؾذئبذوذحرفذذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

31 



 ـذ

ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذَؾــذقـذذؿالذذؿـذفبذذرة

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذِذذذـِذذــُذذذَذ
ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذ....ؼــػـذرة.....ذ....جـر

ذ-:مكانذالنقطذ(ذذ)ذأضعذحرفذالذال

ذة...تـؾؿـقـ

 ذ ــذ

ذذفبذاؾذئبذاؾػضوؾيذذذذ-:اؾدرسذاؾتادع

32 



ذمعذادلدذثمذأكتبهذ(ذذذذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذغذاءذذابذذذبـذورذ

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذَذذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذؾذقـذ

 اذ

ذ.....
 يذذِذذذ وذذُذذذذ

ذ-:اندخذاجلمـلةذبـخـطذمجـوـلذ
ذَذَهـٌبذذذالذِِّئـُبذاْلُفـضولـيُّ

ذ.................................................................................................

ذذفبذاؾذئبذاؾػضوؾيذذذذ-:اؾدرسذاؾتادع

33 



ذذذ-:أؾونذاؾرؿاـةذذذوذحرفذذرذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

34 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذر)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذــارذرأسذِرؿـالذَزفـرٌة

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذرذ،ذذــــرذ)ذأضـعذذحرفذذ

ذ.....جــدــذ....عصػـوذد....ذؼــذجـل....ذ

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذـرِِذِرذــُرذَرذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذربقعذوذادلطرذاؾغزقـرذذذ-:اؾدرسذاؾعاذر

35 



ذ-:معذادلـدذذمكانذالنقطذ(ذرذ)ذأضعذحرفذالراءذ

ذ:ذذذأكـونذكلمـاذتذمنذاحلروفذالتالوةذ
ذــق........حــذـــر.....دـذد.......وذب....ذذـ

ذ:معذاحلركاتذذالقصريةذوذادلدودذالطوولةذ(ذرذذ)أندخذحرفذالراءذ

ذارذَرذذ
ذ.....ذ.....

ذورذُرذذ
ذ.....ذ.....

ذيرذِرذذذ
ذ.....ذ.....

ذحذر ذبذد

 مد 
 ا

 مد 
 و

 مد 
 ي

 ري را
 رو

ذخ
ذج

ذربقعذوذادلطرذاؾغزقـرذذذ-:اؾدرسذاؾعاذر

36 



ذ:أضعذالكلماتذادلنادبةذيفذمكانهاذادلنادبذ
ذباٌبذَحدقؼٌةذدوٌر
ذبوٌمذؿداٌرذَقتقٌم

ذؿدذاؾقاءذؿدذاؾواوذؿدذاألؾف

ذُؿدقٌر
ذـاٌر

ذربقعذوذادلطرذاؾغزقـرذذذ-:اؾدرسذاؾعاذر

37 



أضعذدائرةذحولذادلقطعذالداكنذثمذأكتبهذ
ذذذ-:وذأنطقذ

ذُبـِرٌجذِدِجـَؾـٌةذُدِرٌجذَتجـِـِؾُس

الدكونذحركةذضعوفةذوذإذاذجاءتذفوقذاحلرفذ
الذوكونذلهذصوتذذِتذذوذمبداعدةذاحلركاتذ

القصريةذالقووةذندتطوعذنطقهذذ،ذذَتِحَتذذوندميذ
مقطعذ»احلرفذالداكنذمعذاحلرفذالذيذقبلهذ

ذ«داكن

ذذذ-:أضعذادلقطعذالدـاكـنذمكـانذالنـقاطذ

ذَدِرذـٌر.....ذفـَـٌم.....ذٌح.......ذــرٌٌٌ...
ذَجِؿـ

ذَتِؿـ
ذَجِر

ذربقعذوذادلطرذاؾغزقـرذذذ-:اؾدرسذاؾعاذر
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ذ-:أركبذثمذأكتبذ

ذـوح
ذٌتذ

ذٌرذ

ذــاب
ذتذ

ذٌرذ

ذرقـ
ذشذ

ذٌحذ

ذربقعذوذادلطرذاؾغزقـرذذذ-:اؾدرسذاؾعاذر
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ذذذ-:أؾونذاؾزقتونذوذحرفذذزذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

40 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذر)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذُخـِبـٌزذَؽـرٌزذَجـَزٌرذَزفـرٌة

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذــِزذِزذــُزذَزذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذ...ؾـوذفـرقـة...ؿـذـتـون...

ذ-:مكانذالنقطذ(ذز)ذأضعذحرفذالزاي

ذ...اخلبـ

 ز
 ـز

ذزقـةذوذصدقؼفاذعزقزذذذ-:اؾدرسذاحلاديذعشر

41 



ذمعذادلدذثمذأكتبذ(ذذزذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذؿـُزوٌنذذَجـزقـٌلذذذَغـزاٌل

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذزوذُزذَزذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....
ذِز
ذ.....ذ.....

ذَعـزقٌزذ

 زا

ذ.....
ذزي

ذ-:اندخذاجلمـلةذبـخـطذمجـوـلذ
ذزوـَنـُةذَوذَصدوُقهـاذَعزوـٌزذ

ذ.................................................................................................

ذزقـةذوذصدقؼفاذعزقزذذذ-:اؾدرسذاحلاديذعشر

41 



ذادلراجعةذاؾثاؾثةذ

ذ:أحللذالكلماتذإىلذحروفذوذمقارعذذ

ذ.....
ذَبـَؾَح
ذ.....ذ.....

ذَبِحـٌر
ذ.....ذ..... ذ.....ذ.....

ذَجـَرَح
ذ.....ذ.....

ذ.....
ذَأَخـَذ
ذ.....ذ.....

ذَذَبـَح
ذ.....ذ..... ذ.....ذ.....

ذَجـَبـَر
ذ.....ذ.....

ذ:أركبذ

ذَأ
ذ.........
ذُجـِـذزو

ذ.........
ذـٌلذجـُ ذُر

ذِجـ
ذ.........
ذُرذدا

42 



ذذذ-:أؾونذاؾداعةذوذحرفذذسذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

43 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذس)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذجـؾـسذرأسذَؿـدـجدذُدـؽِّـٌر

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذِسذـِسذــُسذَسذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذـؿـؽة....ذ......رأذـاٌن.....ؾـ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذس)ذأضعذحرفذالدني

ذ.....مشـ

 سـ س ـسـ ـس

ذمسدمذحيبذاؾدؽرذذذ-:اؾدرسذاؾثاـيذعشر

44 



ذمعذادلدذثمذأكتبهذ(ذذسذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذُردومذَحدـقَبذذذدـاَعـٌة

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذَسذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذحـادـوٌب

 سا

ذ.....
 سيذِسذذذ سوذُسذذذ

ذ-:اندخذاجلمـلةذبـخـطذمجـوـلذ
ذِدِمِدــٌمذذِدـِنـجاٌبذذَدـعوـٌد

ذ.................................................................................................

ذمسدمذحيبذاؾدؽرذذذ-:اؾدرسذاؾثاـيذعشر

45 



ذ-:أركبذمنذاحلروفذكلماتذ

ذ........ ذ........ذ........

ذ........ذ........
 و ي

 ر س

 ا
 ج ب

 دذ........

ذ:أركبذمنذاحلروفذوذادلقارعذكلمات

ذ.........
ذر...دـرذ

ذ.........
ذدـر...جـ

ذ.........
ذر....حـر

ذمسدمذحيبذاؾدؽرذذذ-:اؾدرسذاؾثاـيذعشر

46 



ذذذ-:أؾونذاؾداعةذوذحرفذذسذذبأؾواـيذاجلؿقؾةذ

ذ:ذ.....................................أمسيذاجلمولذ

47 



ذثمذأكتبذاحلرفذذذذ(ذذش)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذذ
ذعــرشذحشـرةذرقـشذذـعـر

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذ
ذِشذـِشذــُشذَشذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذ....عـرذذـٌب......ُعـذ.....ُعـ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذش)ذأضعذحرفذالشني

ذـؿـسٌٌ....

 ـشـ شـ ش ـش

ذوذاؾشبؽةذاؾذفبقةذذذذوذذوذذ-:اؾدرسذاؾثاؾثذعشر
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ذمعذادلدذثمذأكتبهذذ(ذذشذ)ذأردمذدائرةذحولذاحلرفذذ
ذذوػـانذـشـقـطذذذذارف

ذ-:أندخذاحلـرفذمعذحركاتهذالقصريةذوذادلدودذذ
ذَش
ذ.....

ذذارع

 اش

ذ.....
 ـيشذِشذذذ ـوشذُشذذذ

ذ.....ذ.....ذ.....ذ.....

ذ-:اندخذاجلمـلةذبـخـطذمجـوـلذ
ذ.ذِذـِبـٌلذَنـشوٌطذذذذـوذـو

ذ.................................................................................................

ذوذاؾشبؽةذاؾذفبقةذذذذوذذوذذ-:اؾدرسذاؾثاؾثذعشر

49 



ذ20/ذذذذذذذ/ذذذذذذذذذذذذذذذذذ-:اؾتارقخذادلـراجــــعـــــةذاألوىلذ

ذ.....
ذُبدوٌر
ذ.....

ذ:أحللذالكـلماتذذفوواذثمذأكـتبذ

ذ.....
ذُبحـوٌر
ذ.....ذ..... ذ.....ذ.....

ذَجـؾـقـٌد
ذ.....ذ.....

ذ:حددذادلقطعذالداكنذثمذأكتبهذ

ذَتِؿـٌرذذَرِؿحذِدِرَفـٌمذَؿـِجـٌدذ

ذ:أركبذمنذاحلروفذوذادلقارعذكلماتذ

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

ذ.........
ذٌد......

ذ.........
ذمجـذذذل

ذ.........
ذـٌد.....جـ
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