
 ُ بيتاَلْ  ٌ بيت
 ُ ِكتاباَلْ  ٌ ِكتاب
 ُ قَلَـماَلْ  ٌ قَلَـم
لُمجلْاَ  ٌ جمـل
     

  

 

  

  مفْتوح ُ باباَلْ   مكْسور ُ ماَلْقَلَ
  ٌ واِقف ُ مدرسوالْ   ٌ جاِلس ُ ولَداَلْ

  
    .قَِديم قَلَمالْو جِديد ِكتاباَلْ) ١(  

   .كَِبير ِحصانُالْو صِغير ِحماراَلْ   )٢  (
   .مكْسور كُرِسيُّاَلْ) ٣(  
   .وِسخ ِمنِديلُاَلْ) ٤(  

    .باِرد ماُءاَلْ  )٥(  
   .جِميلٌ قَمراَلْ  )٦(  
   .بِعيد مسِجدالْو قَِريب بيتاَلْ  )٧(  
 )٨  (فِفيخ قرالْولٌ وثَِقي رجاَلْح.   



 )٩  (ارح ناَللَّب.   
 )١٠  (فِظين صاَلْقَِمي.   

   
  

)١ (عم باكْتأْ واِتِاقْـراِخِر الكَِلمِط أَوبض :  
  

 باب  البيت ماء  املاء  املسجد  مسجد
 ولد  قميص  كلب   الكلب   القلم  قلم
  حصان   احلصان  احلمار  محار   الولد  احلجر

     
)٢ (باكْتأْ وِاقر:  

  املدرس جديد )٢ ( مكسور املكتب )١ (

  اللنب بارد )٤ (  القميص وسخ )٣ (

   احلجر كبري )٦ (  املسجد مفتوح )٥ (

  واملدرس واقف اإلمام جالس )٨ (  واملاء حار اللنب بارد )٧ (

 نظيف املنديل )١٠ ( بعيد القمر  )٩ (

  
  
  



  :ِامِأل الْفَراغَ ِفيما يِلي ِبوضِع الْكَِلمِة الْمناِسبِة ِمن الْكَِلماِت التَّاِليِة) ٣(
  

  خِفيف  حار  حار  حمفْتو  وِسـخ  جِميلٌ
  ....... اَلْباب (٢): س  ......اَلْحجر)١: (س
  مفْتوح: جـ  ثَِقيلٌ: جـ
  ........اَلْورق (٤): س  .......اَلْقَمر (٣): س

 خِفيف: جـ جِميلٌ: جـ
  ......اَللَّـبن) ٦: (س  ........اَلِْمنِديلُ (٥): س
  ارح: جـ وِسخ: جـ

  
  :ِامْأل الْفَراغَ ِفيما يِلي ِبوضِع كَِلمٍة مناِسبٍة) ٤(

  .مكْسور)......٢:(س  .نِظيف)......١:(س
  الكُرِسيُّ:جـ  القَِميص:جـ

  .قَِريب)......٤:(س  .باِرد)......٣:(س
  البيت:جـ  الْماُء:جـ

  .واِقف)......٦:(س  .بِعيد)......٥:(س
  الْمدِرس واِقف:جـ  الْمسِجد:جـ

  .كَِبير)......٨:(س  .جاِلس)......٧:(س
  الِْحصانُ:جـ  اإلمام:جـ



  .جِديد)......١٠:(س  .قَِديم)......٩:(س
  الِْكتاب:جـ  الْقَلَم:جـ

    
  :اَلْكَِلمات الْجِديدةُ

  
راَلْقَم   دِديج  مقَِدي  ِسخو  
فِظين  ارح  اِردب  رِغيص   

ركَِبي   حوفْتم   روكْسلٌ   مثََِقي   

فِفيلٌ   خِميج   اِقفو   اِلسج   

    
  

ـمجن  : ـمجـلٌ  اَلنجلُ : رجاَلر  
كِدي  : كياَلد  طَـاِلب: اَلطَّاِلب  
(١) مجاَلن دِعيلُ (٢)  .بجاَلر اِقفو.  

(٣) اَلسُّكَّر لْو(٤)  .ح اَلطَّاِلب ضِريم.  
(٥) كيلٌ اَلدِمي(٦) .ج رفْتاَلد دِديج. 

(٧) غَِني اِجراَلدُّكَّانُ (٨) .اَلت حوفْتم. 

(٩) لَداَلو ر(١٠) .فَِقي ذٌ اَلتُّفَّاحلَِذي. 

  .يـض قَِصيروالـمِر اَلطَِّبيب طَِويلٌ(١١)



 

  
 :الكَِلماِت ِاقْرأْ واكْتب مع ضبِط أَواِخِر (١)

 
 القمر النجم التاجر الباب

 البيت السرير املاء الديك

 الورق السكر  الرجل املسجد

 
 :ِامِإل الْفَراغَ ِفيما يِلي ِبوضِع كَِلمٍة مناِسبٍة) ٢(

  حلْو)......٢: (س  غَِني)......١: (س
 السُّكَّر: جـ التاجر: جـ

)٣......(ضِريم )ذٌ)......٤لَِذي 
  التُّفَّاح: جـ  الطَّاِلب: جـ

  
  ) أ ( الْقَاِئمِة تناِسب الْكَِلمةَ الَِّتي ِفي) ب(ِاختر كَِلمةً ِمن الْقَاِئمِة  (٣)

  )ب(  )أ ( 
ذٌ  اَلطَّـاِلبلَـِذي  

  مكْسـور  اَلدُّكَّانُ

  ثَِقيلٌ  فَّاحاَلتُّ



ـَاُء اَلْم  حـوفْتم  

رجاَلْح  ضـِريم  

اَلْقَلَـم  ـارح  

    
  :اَلْكَِلمات الْجِديدةُ

لْوح ضِرياَلدُّكَّانُ م غَِني 

 اَلتُّفَّاح قَِصير فَِقيرطَِويلٌ

    
  

  اَلْحروف الْقَمِريةُ والْحروف الشمِسيةُ
ـراَلْحفو ـِريالْقَم  فوـرةُ اَلْحِسـيمالش  

 اِجـرتاَل : ت (١) بَألا : أ (١)

 وبثَّـاَل : ث (٢) ابباَلْ : ب (٢)

 يكداَلـ : د (٣) نـةُجاَلْ : ج (٣)

 هبذَّاَلـ : ذ (٤) مـارِحاَلْ : ح (٤)

 جـلُراَل : ر (٥) ـبزخاَلْ : خ (٥)

 هـرةُزاَل : ز(٦) ينعاَلْ : ع (٦)

 ـمكساَل : س (٧) ـداُءغاَلْ : غ (٧)

 ـمسشاَل : ش (٨) ـمفَاَلْ : ف (٨)



 درصـاَل : ص (٩) مـرقَاَلْ : ق (٩)

 ـيفضاَل : ض (١٠) لْـبكَاَلْ : ك (١٠)

 ـاِلباَلطَّ : ط (١١) ـاُءماَلْـ : م (١١)

 هـرظَّاَل : ظ (١٢) لَـدولْاَ : و (١٢)

 حـماَللَّ : ل (١٣) ـواُءهاَلْ :هـ (١٣)

  جـمناَل : ن(١٤) ديـاَلْ : ي (١٤)

   
   :والشَّمِسيَِّة اآلِتيةَ واكْتبها مراِعياً قَواِعد نطِْق الْحروِف الْقَمِريَِّة ِاقْرِأ الْكَِلماِت

    
 الباب درسامل الديك البيت

 األخ الدفتر السكر الطالب

 القرآن الصديق الوجه الرسول

 اإلصبع الرأس الكعبة الصالة

 الظهر الفجر الظفر الصابون

 العشاء املغرب العصر

 


