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ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ ـد       أ أ ـ سأ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ

بِـ         ـت
 ـنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

ـا          تـ  ج

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ

ـو         ثـ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ ـل          جأـ ـبـ
* أـنا        :  –  –  –  أرـي هذه هذا خـياـلك مـن اــلتـيةأو اــلبصرية اــلكلمات مـستخدما أـكـتبجـملة ..... 

الحروف         أصوات على معتمدا الكلمات أهجـي أن أستطيع .أنا
النصوص      فى الحداث ترتيب أستطيع .انا

اليسار            الى اليمين ومن لسفل إلى العلى من اكتب أن أستطيع أنا
الصعبة          الكلمات تهجئة على الحرف لصوت معرفتي أستخدم استطيع .أنا

القرآئية        الطلقة مهارات مستخدما أقرأ أن أستطيع  .أنا



ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ

ـا         حـ ـصـ
ن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ

ُخـ        ـز
 ـبـ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

لـ          ـة  دأ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ

ر             ة ذُ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ ـب          ُر طـأ
انا          : –  –   هناك عندي خيالك من اأو التية البصرية الكلمات مستخدما جملة أكتب

 ...... عندي

الحروف         أصوات على معتمدا الكلمات أهجـي أن أستطيع .أنا
النصوص      فى الحداث ترتيب أستطيع .انا

اليسار            الى اليمين ومن لسفل إلى العلى من اكتب أن أستطيع أنا
الصعبة          الكلمات تهجئة على الحرف لصوت معرفتي أستخدم استطيع .أنا

القرآئية        الطلقة مهارات مستخدما أقرأ أن أستطيع .أنا
وجمل      كلمات أكون ان أستطيع   أنا



بُرقع  -  -    بُدور ألبس   ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرف      جملة أركب أن أستطيع .أنا
الى            اليمين ومن السفل الى العلى من اكتب أن أستطيع أنا

. اليسار
 : قنديـل  زمزم المعلمة إعداد

أحب  -  -    أنا   المارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



كالثلج  -  -    -  أبيض ثوب   غأيث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

الحرف      جملة أركب أن أستطيع .أنا
الى            اليمين ومن السفل الى العلى من اكتب أن أستطيع أنا

. اليسار
زمزم  :   المعلمة إعداد

قنديل

تأكل  -  -    الـتـمر   جدتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حأمده  -    -    الِحناء تُحب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

الحرف      جملة أركب أن أستطيع .أنا
الى            اليمين ومن السفل الى العلى من اكتب أن أستطيع أنا

. اليسار
زمزم  :   المعلمة إعداد

قنديل

جأاسم  -  -    ُشجاع   ُجندي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ



جأديدة  -    -  دألـة دانة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

الحرف      جملة أركب أن أستطيع .أنا
الى            اليمين ومن السفل الى العلى من اكتب أن أستطيع أنا

. اليسار
زمزم  :   المعلمة إعداد

قنديل

خألف  -  -    -  خأروف خأالـد
  الخأيمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ



راِشـد  -    -  الـقـرآن قـرأ ـأ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

الحرف      جملة أركب أن أستطيع .أنا
الى            اليمين ومن السفل الى العلى من اكتب أن أستطيع أنا

. اليسار
زمزم  :   المعلمة إعداد

قنديل

ذِياب  -  -    الذان يُردد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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