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سُم الِكَتاِبي� الر�



ْقر�� ��



أْقَرأُ الِعبارةَ اآلتیةَ قِراءةً َجْھِریَّةً َسِلیَمةً.
البَرنَاَمُج الَوَطِنيُّ ِلتَرِشیِد اسِتھالَِك
الِمیَاِه ( قَْطَرة) یُْعنَى ِبالِحفَاِظ َعلَى

الِمیَاِه ونَْشِر الَوعيِ ِبأَھِمِیة
تَرِشیِدَھا.



��الِح
ُظ



��الَِحُظ َرسَم الُحُروِف في َخط� الن�سخِ :
ْسخِ ِمْن َحْيُث ِكَتاَبُتَها على  َتْنَقِسُم ُحُروُف الن�

ْطِر ِقْسَمينِ ُهَما: الس�
ْطِر وِهَي ( ن، ص، اِزلَُة َعنِ الس� الُحُروُف الن�
ل، ی، ش، ر، و، ق، ج، م، ع، ـهـ )وِهَي
َمْجُموُع ُحُروِف الُجْملَِة ( ُنَصل�ي ُشُروَق

ُجْمَعه) .
. الحروُف المستقّرُة المرتكزُة على السطِر٢

وهي (أ. ب. د. ط. ف. ك. ه )



ِعيُد َو��رسُم ��



َخطُّ النَّْسخِ
كُْتُب الِعَبارَة  اآلتية ��
سِخ ، ُمبتِدئًا ِبَخط� الن�

ِمَن اال�ْسَفلِ :



یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحافَِظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحدائِِق
َو األَْحیاِء الَّتِي یِعیُش فِیَھا .

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .1

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .2

-. یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .3

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .4

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .5

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .6

-یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .7

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .8

- یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .9

-. یَْستَِطیُع  كُلُّ ِمنَّا أَْن یُحاِفَظ َعلي نَظافَِة الشَّواِرعِ ، َوالَحداِئِق َو األَْحیاِء الَِّتي ِیعیُش ِفیَھا .10


