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 س/ وا اسه احلرف؟
 خرف ابلاء. ـجـ/     
 س/ وا لًٍِ؟     
 ـجـ/ لًٍِ أخرض.     
ِدة يف األىلع؟      ـج  س/ وا الطِرة امل
 ـجـ/  ضِرة ةيج . ويتدأ اسىُا      

ِ خرف ) ب ( حبرفٌا اجلديد              َو
 لكىات حتدأ حبرف ) ب (. 5ًريد  -
يا  - ُن خرف ابلاء ََ ِِّ  ألخرض.ةالنِن اًن

 
 
 



 

 

 
 

 ًرى غرفث اجلنِس. يف الصورة األوىل      
ـجد ةُا         أشياء ةُا خرف ابلاء. 4ي
ا نلا؟        وي يذكَر
ـجد ةُا/ج/        .بومكخ ثتوكٌ بوخاسِ بث وكختَوكخ ي
 ًرى ًِرة.يف الصورة اثلانيث      
يي حلف ًِرة؟       

َ
 أ
 حلف ًِرة عٌد املكختث.     
 واذا حفعل ًِرة عٌد املكختث؟       
 ًِرة حرحب الكخب.     
 ًرى فِاز.يف الصورة اثلاثلث      
 واذا يفعل فِاز؟              

 فِاز يسخخدم احلاسِب.             
 وينِن عنه ةالده.                      

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قراءة انلص عدة مرات.    
ِعث. -  كراءة واضدث ومسى
 وع حرديد امطالب خنف املعنه. -
 طرح أسئنث لنخأكيد ىلع فُه انلص. -

 قراءة لكمات ادلرس املربزة.    
  

 
 حيفظ امطامب اللكىات شالك دون حُجئث. -

 حيدد ماكن احلرف املطنِب وع خركخٍ وضِحٍ وع احلركث؟ -

 أيي خرف ابلاء؟                   
ِدة وع خرف ابلاء؟                    ـج  وا احلركث امل

 كيف يٌطق؟                  



 

 

 يمزي ةني صوت احلرف القصري وصوته الطويل.     
 يكِن احلرف ضِحٍ كطري؟ وىت    

ِخده وٌفردا وع احلراكت.      إذا اكن ل
 
 

 ووىت يكِن ضِحٍ طِيل؟    
 إذا اكن وع خروف املد اثلالذث.    
 

 
 .تب أشاكل احلرف كتاةث صحيحثيك     
 حيايك وا يكختٍ املعنه.     
 ًكخب ةالسطر اذلي حذكريه      
ِ املنِن ةالنِن       األمحر. عنيٍ َو

 
 
 
 
 

 ـِب  ـُبـ َبـ

 يبِ  وبُ  ابَ 



 

 

 
 

 يستخدم ضمري املتلكم ) أنا ( وحيايك يارسا.     
 عٌدوا يكِن املخلكه واخدا.) أًا (  لكىثنسخخدم      
  لنىذكر واملؤًد.     
 ".ضىري املخلكهوتسىم "      
 وًلِل/      
 ضامح. أًا     
 أخب ودرسيت. أًا     
 أذاكر درويس. أًا     
 أخب أرسيت. أًا     
 حيايك امطامب األورنث ويشري إىل ًفسٍ.     

 يضع دائرة حول ب ويكتته لوحده مع حركته وحسب ماكنه.    
 


