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 (1)ت إنجازي في حرف 
  

 وزارة التربية والتعليم  –مملكة البحرين 

 مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 

 ..../ .../ ...... :التاريخ / .....      األول :الصف........................................................ :االسم

 :مرتب وجميل بعد مالحظة التجريد تاء بشكل الأنسخ أشكال حرف : األول السؤال 
 .التاء يقرأ التلميذ جمل الدرس مع التركيز على حرف : مالحظة 

 تَ  ــــــت   ــــــتَــــــ تِــــــــ
 تَ  ـــــــــــت   ــــــــــَتــــــــــــ تِــــــــــ

 ــــــت   تِـــــــ
 ِاْجَتَمعَ 
 تَ  ــــــتَــــــــــ

 .اْلك َرِة ِاْجتَــَمَع َبْدٌر َو َأْصِدقاؤه  فـي ساِحِة اْلحيِّ ِلَلِعِب 
 .خاِلٍد َجَرى حاِتٌم َخْلَف 

 باتَ  بـَْيت   حاِتمٌ 



 (2) تإنجازي في حرف 
  

 وزارة التربية والتعليم  –مملكة البحرين 

 مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 

 ..../ .../ ...... :التاريخ / .....      األول :الصف........................................................ :االسم

 : المناسب التاء أكمل الكلمات بشكل حرف :  األولالسؤال 

 ـَر.....َسـ .....ما ـَح.....َفـ ـْمـُر....

 ـَل....َقـ ـُف.....َها ...َسَكـ ـــُر.....َو

 ـْرَبُة.... ......ُبيو ــَف.....َهـــ ـِعــَب.....



 (3)ت إنجازي في حرف 
  

 وزارة التربية والتعليم  –مملكة البحرين 

 مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 

 ..../ .../ ...... :التاريخ / .....      األول :الصف........................................................ :االسم

 .مع الحركات وأنطقه بشكل صحيح ت أكتب حرف : السؤال األول 
 بشكل صحيحالتاء القصير يقوم ولي األمر بالتأكد من نطق صوت ت، يتذكر التلميذ األصوات القصيرة لحرف : مالحظة 

 تَــــــ
 ـِــــــتــــ
 ت  / ت  ـــــ

 .مع الحركات وأنطقه بشكل صحيح ت أ َجرِّد حرف : السؤال الثاني 
 (الحركة يجب رسم الحرف بشكل صحيح ونطقه مع ) الحركة التاء مع يجرد التلميذ حرف : مالحظة 

َتَـــَركََ
 تَـــــ

َقَتلََ
............ 

ََوَتدَ 
............ 

ََسَكتََ
............ 

َزَْيتَ 
........ 

َتـ ـــمــــورَ 
............ 

َف ِتحََ
............ 

ـــتِــــرََ َس 
............ 



 (4)ت إنجازي في حرف 
  

 وزارة التربية والتعليم  –مملكة البحرين 

 مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 

 ..../ .../ ...... :التاريخ / .....      األول :الصف........................................................ :االسم

 .المربوطة يقرأ التلميذ جمل الدرس مع التركيز على  التاء : مالحظة 

 ــــــــة ــــــــة
 ة ة

 .َقريَبٌة ، توَجد  صاَلًة رياضّيٌة أبْنــائي يا 
 الحظ أن التاء في نهاية الكلمة قد تأتي مربوطة . وللتاء المربوطة شكالن :

رافس إذا سبقها حرف   
جديدة -كرة : مثل  

غير رافس إذا سبقها حرف   
رياضية  –صالة : مثل   

 أضع الشكل المناسب لحرف التاء المربوطة ) ة - ــــة ( في نهاية الكلمة : 

....ِستارََ .....َقصَّــــ  ....فاِطـَمــ  ....ك رََ   

...ِسّجادََ ....َمْدَرَسـ  ...طاِولَـــ  ...َسعيــــدََ   



(5)ت إنجازي في حرف   

  

وزارة التربية والتعليم  –مملكة البحرين   

 مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 

..../ .../ ...... :التاريخ / .....      األول :الصف........................................................ :االسم  

 السؤال األول : أكتب حرف ت مع المدود وأنطقه بشكل صحيح .
مع كتابته بشكل صحيحالتاء الممدود  يقوم ولي األمر بالتأكد من نطق صوت ، التاء مع حرف  المدوديتذكر التلميذ : مالحظة   

 تا

 السؤال الثاني : أ َجرِّد المقطع )تا – تي – تو (  وأنطقه بشكل صحيح .

 تاِمرَ 
 تا

 ِستاَرةَ 

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

 ِكتابَ 

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

 تاِجرَ 
............ 

 تي/تيـــ

 ــتو/تو

 توتَ 
وت  

 خاتونَ 

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

 َمـْحـتومَ 
............ 

 َمْكـتوبَ 
............ 

 َمتيَ 
يـــــت  

 تــيــــنَ 
............ 

 تـَْرتـــيــــبَ 
............ 

 ِخْرتـيـــــتَ 

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



 (6)ت إنجازي في حرف 
  

 وزارة التربية والتعليم  –مملكة البحرين 

 مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 

 ..../ .../ ...... :التاريخ / .....      األول :الصف........................................................ :االسم

 (: تو – تي – تا) أكمل الكلمات بالمقطع المناسب : السؤال األول 
 يمكن لولي األمر المساعدة في التهجي . يتعرف التلميذ على اسم الصورة ، ثم يقوم بإكمال الكلمة بالمقطع المناسب : مالحظة 

 ـــــن  .... ت  ...... ِجـر  .....

 تو تي تا

 (: تو – تي –تا)المد  أ صِنف الكلمات بحسب نوع : السؤال الثاني 

تين   -ترتيب  –خاتون  -ِستارَة –تاِمر   –َمكتوب  


