

	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة التربية والتعليم

 ا����������� ����  

������ �	
���� ���� ��� �����  

 قسم التوجيه و التطوير الرتبوي


	.�:���دאد��زא
�א�� �




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

  المقدمة
  

ا�!���  � رب ا��������� وا�����ة وا�����م ����� ا������ ا������ ا��
	��� ������ن    

 ���� ��
�.  
  

أ	��/�  .,�� ی-و����  (,��  رأی���� (��� إدارة ��� ارس ا���� ا�����
 ا�������ن� ا�ه����#  

�� 0�
 ا����:2ف ا�و����#(��� �
ح���#  ا�����6��7�����1 ا���5
ق وأ�23/��� (��� ا�1�����- ا�����

  .ا�/?�#�6 ���5
ی,# ا�<���1# وا�2�1ی
ی#  م ا�!
وفوذ�> ��	1; ا
  


 (�/�� D�>�Eُ    ص2رن� �<� ح
ف ص�2رةً  ح�@�/Fی  ُD�,5ون  ُD�1��1وآ  ُD��Hو�2ا 


ض ا	�1; ا�L�H2. � ، D   .!21یD وج�ً� وآ���ٍت�O    -�/:�ا Pی�

ا���   ���1���7 .,�� ،

آ2ن�D ا�?�ن�P ا��/�- وا��!�> �,���س       �1���7 ا�Q���51 �� ى ا�   	�# ���رج�نP ا�2�R1یQ و 


ا���   ،3 رات ا�7���1 ��� .
ج�# �/�را./- إ�� 3 رات آ���1# و�/�رات 3
ا#�6 ��


(�# وا��:��# ن��./- ا�7ه��#���21ی�./- ا�:<
ی# وإ�<�  . و� ارآ/- ا��
  

  .راج�� �� ا� أن ی1,�� ��� ����� ه7ا خ���ً� �2ج/D ا�<
ی- 


  :و(� ا�خ�


 �V	�1ذ >R�ا D�1ذ : ن2ج	ي و ا�
����ه�1<- �!�  ا�2Oی ي : خ��  ا��,5

   . إخ
اج ه7ا ا���� إ� اد نYار ا����
ي (� : ه7ا ا���� وا�	�1ذ  إن?�ح(� 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

  
  
  

 .                               :ا�� ا�����)                              أ(   �ر
	�ت ا���ف            
 والصورةلون احلرف 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����
  

    فَـأْر  أَرنـب  أُ  إِ  أَ

  فَـأْر  أَرنـب  أُ  إِ  أَ
  

 قَرأَ    

  فَـأْر  أَرنـب  أُ  إِ  أَ
  

 قَرأَ    

            

            

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) أ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  
  

  أَبِي وأُمي وأَخي وأُختي: هذه أُسريت 
  أَبِي وأُمي وأَخي وأُختي: هذه أُسريت 
  أَبِي وأُمي وأَخي وأُختي: هذه أُسريت 

  

 

���ن������ن������ن������ن���� �� �� �� ���������� �� �� �� �

  قَرأَ
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ب(  ا���ف             �ر
	�ت
 لون احلرف والصورة

  . ساعد هذا الولد في الذهاب إلى البيت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
 :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

بِ  ب  اب  بل  ببج    

بِ  ب  اب  بل  ببج    

بِ  ب  اب  بل  ببج    

            

            

 : ا�:�89اآ�� ا���ف 

  بعلْي  برتقَال  حبل
حلـب  قَالبتر  لْعيب  
  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ب( &�% ح�ف   .* دا,�ة

  عب في الْـماِءالبطُّ يسبح ويلْ
  البطُّ يسبح ويلْعب في الْـماِء
  البطُّ يسبح ويلْعب في الْـماِء

بلَع  
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ت(  �ر
	�ت ا���ف            
 والصورةلون احلرف 

 . لى حرفه ساعد هذا التمساح في الذهاب إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
 :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

ت  ت  ر  تمون  تيتز    

ت  ت  ر  تمون  تيتز    

ت  ت  ر  تمون  تيتز    

            

            

 : ا�:�89ا���ف اآ�� 

  غَرست  زيتون  تمر
رتم  يزونـت  سغَرت  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ت( &�% ح�ف   .* دا,�ة
 

  شجرتنا أثْمرت تفَّاحاً ونخلَتنا أَثْمرت تمراً
  شجرتنا أثْمرت تفَّاحاً ونخلَتنا أَثْمرت تمراً

  اً ونخلَتنا أَثْمرت تمراًشجرتنا أثْمرت تفَّاح

تسغَر  
 

 	�ار




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ث(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورةولون احلرف                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

������ اآ�� ا���وف وا�'���ت ا� �� ا� ���� ا��ـ!
� (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب��������:  

    ورثّ  ثَعلَب  ثُ  ث  ثَ

    ثّور  ثَعلَب  ثُ  ث  ثَ

    ثّور  ثَعلَب  ثُ  ث  ثَ

            

            

 :ا�:�89 اآ�� ا���ف 

  هيثم  غيث  ثوب
  مـهي  ثغي  وبث
  &�% ا�$�� �6ح��5ة أ�1ى 4!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف ( ) ث( &�% ح�ف   .* دا,�ة

 

   يقةقد يف ثُلثُ قَتلَ الثَّور الثُّعبان
  قَتلَ الثَّور الثُّعبان يف ثُلثُ دقيقة 
   قَتلَ الثَّور الثُّعبان يف ثُلثُ دقيقة

  

  تراث
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ج(  �ر
	�ت ا���ف            
  ا��2رة �2ن ا�!
ف ا�7ي �?�نP  .و	[ ا��?�# ) ج ( اآP1 ح
ف       

  
  
  
  
  
  
  

  
     �/1���  :اآP1 ا�!
وف وا�<���ت ا��1��# �^ �
ا��ة ا�<��1# ��� ا��5
 و���5
ی,# ا��!�!# ا��1 .

  

  :(� ا�<���ت ا`.�# ) ج ( H^ خ�5 .!_ ح
ف     

   

  :ا3
أ واآP1 ح
وف ا��  �^ ا��� ود    

  


ة أخ
ى �2ح a ��� ا��5
 ) ج ( H^ دا6
ة ��� ا�!
ف    � D1��1أ�  آ -b ، ],):  

	
������א�������������������������������א���� �
	
������א�������������������������������א���� �

  خ��0  ح?
  ج��  ُج  ِج  َج

  خ��0  ح?
  ج��  ُج  ِج  َج

  خ��0  ح?
  ج��  ُج  ِج  َج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  حـ?ـ
  �ـ2ج  جـ�ـ�   نـ?ـ-  جـ�ـ-

���	� ����	� ����	� �    

��	� ���	� ���	� �    

��
	� ���
	� ���
	� �    

  

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

..

  

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

  

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

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

 

 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ح(  �ر
	�ت ا���ف            
  ا��2رة �2ن ا�!
ف ا�7ي �?�نP  ) . ح( !
ف H^ دا6
ة ح2ل ا�      

  
  
  
  
  
  
  

  
     �/1���  :اآP1 ا�!
وف وا�<���ت ا��1��# �^ �
ا��ة ا�<��1# ��� ا��5
 و���5
ی,# ا��!�!# ا��1 .

  

  :(� ا�<���ت ا`.�# ) ح ( H^ خ�5 .!_ ح
ف     

   

  :ا3
أ واآP1 ح
وف ا��  �^ ا��� ود    

  


ة أخ
ى �2ح a ��� ا��5
 ) ح ( H^ دا6
ة ��� ا�!
ف    � D1��1أ�  آ -b ، ],):  

�� ���!������א��'���(����ل��ْ'����ق�$ ���م����א��" �
�م��$ ��ق����ْ'��ل��א��'���(���������א��"!� ������ �

  ��L  �!-  ح���#  ُح  ِح  حََ

  ��L  �!-  ح���#  ُح  ِح  حََ

  ��L  �!-  ح���#  ُح  ِح  حََ

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

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

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

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

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

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

Lـ�ـ��ـ#   �ـ!ـ-  3ـ�حـ  Lـ�ـ�  
  حـ?ـ

������ ������� ������� �    

���� ����� ����� �    



���� ���

�� ���

�� �    

  

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

..

  

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

  

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

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

 

  ك       م      ن     ي
  ط       ق      ح

 ض   غ   




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             خ(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة لون احلرف و

� اآ�� ا��� ��� آ��� ، �� �� د���  .ا(�ة '&ل ا�$�وف ا��! در
  
  
  
  
  
  
  

 .....................................آ� -,د '�وف ا��� ؟ 
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

خِ  خ  ار  خيار  خخب    

خِ  خ  ار  خيار  خخب    

خِ  خ  ار  خيار  خخب    

            

            

  :في الكلمات اآلتية ) خ  (ضع خطا حتت حرف 

  تطْبخ  مبخرة  خبز  خيار  خيمة
         مع املمدود اقرأ واكتب حروف املد

ا  اخا  خخ      

و  وخو  خخ      

ي  يخي  خخ      

  سطرلوحده على ال ثم أعد كتابته مرة أخرى   فقط )خ  (ضع دائرة على حرف  

زبوالـخ اريأَكَلَ الـخةَ وميالـخ وفرلَ الـخخد  
زبوالـخ اريأَكَلَ الـخةَ وميالـخ وفرلَ الـخخد  

  
  

خطَب  
 

 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                              د(   �ر
	�ت ا���ف            
 والصورةلون احلرف   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����
  

د  د  ـاج  دجيقَة  ددح    

د  د  ـاج  دجيقَة  ددح    

د  د  ـاج  دجيقَة  ددح    

            

            

            

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  )د ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

ةريظيف الْـح انشيعةُ ياججالدو كيالد  
ةريظيف الْـح انشيعةُ ياججالدو كيالد  
ةريظيف الْـح انشيعةُ ياججالدو كيالد  

�ن����ن����ن����ن������������ �� �� �� �دددد����� �� �� �� �

دجسي  
 

 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����                        )      ذ(   �ر
	�ت ا���ف            
 والصورةلون احلرف    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����
  

    يـبـذُر  ذَيـل  ذُ  ذ  ذَ

    يـبـذُر  ذَيـل  ذُ  ذ  ذَ

    يـبـذُر  ذَيـل  ذُ  ذ  ذَ

            

            

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ذ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

  الذِّئْب ذَيلُه طَوِيل
  الذِّئْب ذَيلُه طَوِيل
  الذِّئْب ذَيلُه طَوِيل

  

  

���ن������ن������ن������ن���� �� �� �� �ذذذذ����� �� �� �� �

  يـأْخـذُ
 

 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����                      )       ر(   �ر
	�ت ا���ف            
  ا��2رة �2ن ا�!
ف ا�7ي �?�نP  ) . ر  (!
ف H^ دا6
ة ح2ل ا�      

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     �/1���  :اآP1 ا�!
وف وا�<���ت ا��1��# �^ �
ا��ة ا�<��1# ��� ا��5
 و���5
ی,# ا��!�!# ا��1 .

  
  
  

  :(,[ ، b- أ�  آ��1#  ا�!
وف �
ة أخ
ى �2ح a ��� ا��5
 ) ر ( H^ دا6
ة ��� ا�!
ف    
  

������,���א��'��-��
./���0�/���12� 3�4����� �
�4�� 3�12���/���0��
./�א��-��'�����,������� �
�4�� 3�12���/���0��
./�א��-��'�����,������� �
�4�� 3�12���/���0��
./�א��-��'�����,������� �

� �
� �

  ر2b  ذرة  رأس  ُر  ِر  َر

  2bر  ذرة  رأس  ُر  ِر  َر

  2bر  ذرة  رأس  ُر  ِر  َر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

..

  ك     م    ن   ز
  ح ر     ق   
 غ    ض

 

 	�ار




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ز(   �ر
	�ت ا���ف            
  ا��2رة �2ن ا�!
ف ا�7ي �?�نP   ) . ز  (!
ف H^ دا6
ة ح2ل ا�      

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     �/1���  :اآP1 ا�!
وف وا�<���ت ا��1��# �^ �
ا��ة ا�<��1# ��� ا��5
 و���5
ی,# ا��!�!# ا��1 .

  
  
  

  :(,[ ، b- أ�  آ��1#  ا�!
وف �
ة أخ
ى �2ح a ��� ا��5
 ) ز ( H^ دا6
ة ��� ا�!
ف    
  

68ْ�ز6�45�
9��������; א$ /�א��:	�:�4/� �
4/�:���א$ �; �	/��א��:��
9�8ْ��ز6�6�45 �
4/�:���א$ �; �	/��א��:��
9�8ْ��ز6�6�45 �
4/�:���א$ �; �	/��א��:��
9�8ْ��ز6�6�45 �

� �
� �

  خ�Y  جYر  زرا(#  ُز  ِز َز

  خ�Y  جYر  زرا(#  ُز  ِز َز

  خ�Y  جYر  زرا(#  ُز  ِز َز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

..

  ك     م    ن   ز
  ح ر     ق   
 غ    ض

 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                            س(  ��ف            �ر
	�ت ا�
 لون احلرف الذي في الصورة

  '�1 ا����0 إ�. '�وف 

  عسل  سوق  سباق

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

.......  

  
  
  

������ اآ�� ا���وف وا�'���ت ا��� �� ا� ���� ا��ـ!
� (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب������:  

سِ  س  ورة  سباق  سبس    

سِ  س  ورة  سباق  سبس    

سِ  س  ورة  سباق  سبس    

            

            

 :في الكلمات اآلتية ) س ( ضع خطا حتت حرف 

  يجلس  عسل  سوق  سباق  سبورة
         مع املمدود املداقرأ واكتب حروف 

      سا  سا  سا

      سو  سو  سو

      سي  سي  سي

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) س( &�% ح�ف   .* دا,�ة

  السيارةُ الـمسرعةُ خطَر علَى حياة الناسِ
  السيارةُ الـمسرعةُ خطَر علَى حياة الناسِ
  السيارةُ الـمسرعةُ خطَر علَى حياة الناسِ

  
  

سلجي  
 

 	�ار




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                            ش(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  � إ�. '�وف'�1 ا���0

  شرطيَ   شراع  شمس

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

  
  

  

������ اآ�� ا�� �� ا� ���� ا��ـ!
  :�وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

شِ  ش  س  شماع  شرش    

شِ  ش  س  شماع  شرش    

شِ  ش  س  شماع  شرش    

            

            

 :في الكلمات اآلتية ) ش ( ضع خطا حتت حرف 

  يفْرش  منشار  شرطي  شراع  شمس
         مع املمدود واكتب حروف املداقرأ 

      شا  شا  شا

      شو  شو  شو

      شي  شي  شي

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ش( &�% ح�ف   .* دا,�ة

ارجاألشو ورالطُّي قَظَتيتفَاس سمالش قَترأَش  
  يور واألشجارأَشرقَت الشمس فَاستيقَظَت الطُّ
  يور واألشجارأَشرقَت الشمس فَاستيقَظَت الطُّ

  شرطي
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                           ص(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  َ بصل  يغوص  صقْر

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

  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

صِ  ص  قْر  صل  صصب    

صِ  ص  قْر  صل  صصب    

صِ  ص  قْر  صل  صصب    

            

            

 :في الكلمات اآلتية ) ص ( ضع خطا حتت حرف 

  يغوص  لبص  صقُور  صينِية  صقْر
         مع املمدود اقرأ واكتب حروف املد

      صا  صا  صا

      صو  صو  صو

      صي  صي  صي

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  )ص ( &�% ح�ف   .* دا,�ة

  الصقْر صديق الصياد يف الصحراء
حيف الص اديالص قيدص قْراءالصر  
حيف الص اديالص قيدص قْراءالصر  

  صوص
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                           ض(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  َ ضباط  ضرس  ضب

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

  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

ضِ  ض  ب  ضرس  ضض    

ضِ  ض  ب  ضرس  ضض    

ضِ  ض  ب  ضرس  ضض    

            

            

 :في الكلمات اآلتية ) ض (  ضع خطا حتت حرف

  يركُض  بيضة  ضباط  ضرس  ضب
         مع املمدود وف املداقرأ واكتب حر

      ضا  ضا  ضا

      ضو  ضو  ضو

      ضي  ضي  ضي

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ض( &�% ح�ف   .* دا,�ة

  الضفَادع تعيش في املَاِء و تعيش علَى األرضِ
ع شيعت املَاِء و يف شيعت عفَادضِالضلَى األر  
ع شيعت املَاِء و يف شيعت عفَادضِالضلَى األر  

كُضري  
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ط(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورةولون احلرف 

   ) ط( لون حرف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� ا� ���� ا��ـ!
������ اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب���� �:  

    قطَار  طَبِيب  طُ  ط  طَ

    قطَار  طَبِيب  طُ  ط  طَ

    قطَار  طَبِيب  طُ  ط  طَ

            

            

��
 أآ�F آ��ب� ا���ف ا�:�4 89��� 

  ارطَـقـ  قـطَـار
  طُيربِـ  يربِـطُ
  بِيبطَـ  طَـبِيب

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ط( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

  الطَّائرةُ تطير أَسرع من كُلِّ الطُّيورِ
  الطَّائرةُ تطير أَسرع من كُلِّ الطُّيورِ
  الطَّائرةُ تطير أَسرع من كُلِّ الطُّيورِ

 يربِطُ




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ظ(  �ر
	�ت ا���ف            
 ي بجانب الصورةالذ لون احلرف               

  )ظ ( لون حرف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

    عظم  ظفر  ظُ  ظ  ظَ

    عظم  ظفر  ظُ  ظ  ظَ

    عظم  ظفر  ظُ  ظ  ظَ

            

            

��
  أآ�F آ��ب� ا���ف ا�:�4 89��� 

  ةظـمـحـفـ  ظـةمـحـفـ
  ظلـوحـ  لـوحـظ
  رفظـ  ظـرف

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ظ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

حـظْـاف ـافَـظَعلى نأظَ ـةـافـرك  
كـرأظَـاف ـظَـافَـةـظْ على نـافح  
كـرأظَـاف ـظَـافَـةـظْ على نـافح  

 لوحظ




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����  )                            ع(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  ضفدع  طعم  عنب
                    

  
  

  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

عِ  ع  ثعلب  عربة  ع    

عِ  ع  ثعلب  عربة  ع    

عِ  ع  ثعلب  عربة  ع    

            

            
  

 ابة الكلمات كما في املثالأكمل كت

  أسـرع  ةـكـعـك  عـسـل
  عأسـر  ةـكــعك  سـلعـ

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى   )ع ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

ـنـقُعـود عـبٍـن أحـلى من الـعـلِـس  
  أحـلى من الـعـسـلِ عـنـقُـود عـنـبٍ
  أحـلى من الـعـسـلِ عـنـقُـود عـنـبٍ

  ضفدع
 

 	�ار




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                              غ(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  ضائغ  يغار  غُراب
                        

  
  

  

������ اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�' �� ا� ���� ا��ـ!
  :��ب� &�% ا�$�� وب����

    يغرد  غزال  غُ  غِ  غَ

    يغرد  غزال  غُ  غِ  غَ

    يغرد  غزال  غُ  غِ  غَ

            

            
  

 ابة الكلمات كما في املثالأكمل كت

  صـائـغ  يـغـرد  غُـرفـة
  ـغصـائ  ردغـيـ  رفـةغُـ

  

  &�% ا�$�� �6ح�5ف (�ة أ�1ى 4!3   �2 أ&� آ��ب� ا���  )غ ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

  ـيـبِالـغ ابِـرالـغ نم ـاُءـغـبب ـبـضغَ
  غَـضـب بـبـغـاُء من الـغـرابِ الـغـبِـي
  غَـضـب بـبـغـاُء من الـغـرابِ الـغـبِـي

  

  دماغ
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                            ف(  �ر
	�ت ا���ف            
 صورةال بجانبلون احلرف الذي 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  عصفُور  فيل  فُول

                      

  
  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

ف  ف  ة  فاشفَر  فَرح    

ف  ف  ة  فاشفَر  فَرح    

ف  ف  ة  فاشفَر  فَرح    

            

            
  

 ابة الكلمات كما في املثال األعلىأكمل كت

  تغرِف  عصفُور  فَراشة
  فتغرِ  ورفُـعص  راشةفَ

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ف( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

اتاشالفَر حفْرتو ارهاَألز حفَتتعِ تبِيي الرف  
حفَتتعِ تبِيي الرف اتاشالفَر حفْرتو ارهاَألز  
حفَتتعِ تبِيي الرف اتاشالفَر حفْرتو ارهاَألز  

  

قَفو  
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ق(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورةولون احلرف 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  وقَف  قَاد  قَلَم

                  

  
  

������ اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا �� ا� ���� ا��ـ!
 :�'��ب� &�% ا�$�� وب����

قِ  ق  قْف  قَلَم  قس    

قِ  ق  قْف  قَلَم  قس    

قِ  ق  قْف  قَلَم  قس    

            

            
  

 أكمل كتابة الكلمات كما في املثال األعلى

  يطْرق  حقيبة  قَلَم
  قيطْر  يبةـقح  لَمقَ

  &�% ا�$�� �6ح��25 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  4!3   ) ق( &�% ح�ف   .* دا,�ة

  فَرِح القرد بِأَصدقَائه ورقَص في القَفَصِ
  فَرِح القرد بِأَصدقَائه ورقَص في القَفَصِ
  فَرِح القرد بِأَصدقَائه ورقَص في القَفَصِ

  

قرس  
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

ك  ك  ك      

ك  ك  ك      

ك  ك  ك      

      كَأْس  كَأْس  كَأْس

      كتاب  كتاب  كتاب

      كُرسي  كُرسي  كُرسي
 

 .                               :ا�� ا�����)                             ك(  �ر
	�ت ا���ف            
  ةا��ر �(
	) ا�'ي ��ن ا���ف                                         . )ك (   � دا��ة ��ل ا���ف                 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 اآ-) ا���وف وا��0/
ت ا�-
��� �� ��ا,
ة ا�+*�     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             

 ی��/56 �4
 أآ/7 آ-
�� ا���ف ا��


ة أخ
ى )  ك ( 6
ة ��� ح
ف H^ دا  � D1��1أ�  آ -b 
  

  
  
  
  
  
  
  

  يضحك  يبكي  كَأْس
  كيضح  يكيب  أْسكَ

 

 

ةبِالكُر انبلْعي قَةييف احلَد كَرمي وكَلْبه  
ييف احلَد كَرمي وكَلْبهةبِالكُر انبلْعي قَة  

  

  ك       م      ن     ي
  ط       ق      ح

 ض   غ   

 	�ار




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ل(  �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

لَكل  الَذَ  ميخ  

                  

  
  

������ اآ�� ا���وف وا�' �� ا� ���� ا��ـ!
 :���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

    لسان  لَبِس  لُ  لِ  لَ

    لسان  لَبِس  لُ  لِ  لَ

    لسان  لَبِس  لُ  لِ  لَ

            

            
  

 أكمل كتابة الكلمات كما في املثال األعلى

  يأْكُلُ  ثَعلَب  لَيمون
  لُيأْكُ  بلَـثَع  يمونلَ
 &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  )ل   (&�% ح�ف   .* دا,�ة

ةؤاللَّب هأُم نم ديالص لَّمعتلُ يبالش  
ةؤاللَّب هأُم نم ديالص لَّمعتلُ يبالش  
ةؤاللَّب هأُم نم ديالص لَّمعتلُ يبالش  

  
  

لُؤلُؤ  
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����   )                           م(   �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي                              ) . م  (!
ف ا�    H^ دا6
ة ح2ل         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

مِ  م  سـمكة  موز  م    

مِ  م  سـمكة  موز  م    

مِ  م  سـمكة  موز  م    

            

            
  

 ابة الكلمات كما في املثالأكمل كت

  قـلـم  جـمـل  مـوز
  ـمقـل  لمـجـ  وزمـ

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى   )م ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

الـحـمـام يطفَ ريوق طَالـ ـلِـقْحـمـمِـاط  
  الـحـمـام يطري فَوق حـقْـلِ الـطَـمـاطـمِ
  الـحـمـام يطري فَوق حـقْـلِ الـطَـمـاطـمِ

  قلم
 

  ك     م    ن   ز
  ح ر     ق   

 ض    م




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ن(  �ر
	�ت ا���ف            
 والصورة لون احلرف

  �� إ�. '�وف'�1 ا��0

  جبن  نال  نخل

                  

  
  

������ اآ�� ا���وف وا�' �� ا� ���� ا��ـ!
 :���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

    منِري  نمل  نُ  ن  نَ

    منِري  نمل  نُ  ن  نَ

    منِري  نمل  نُ  ن  نَ

            

            

 أكمل كتابة الكلمات كما في املثال األعلى

 يلَونُ عنب نخلَة

لَةنخ ـعبن لَونُي 
  

 &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  )ن ( &�% ح�ف   دا,�ة .*

  النحلَةُ تمتص رحيق اَألزهارِ لتصنع العسلَ
  النحلَةُ تمتص رحيق اَألزهارِ لتصنع العسلَ
  النحلَةُ تمتص رحيق اَألزهارِ لتصنع العسلَ

  لَبن
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����  )                           هـ(  �ر
	�ت ا���ف            
 والصورة لون احلرف

  '�1 ا����0 إ�. '�وف

  نهر  هاج  هاتف

                  

  
 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
 :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

    سهِر  هاتف  هُـ  هـ  هـ

    سهِر  هاتف  هُـ  هـ  هـ

    سهِر  هاتف  هُـ  هـ  هـ

            

            

  حسب الصور كون منها كلماٍت مفيدةتف التالية لورتب احلر

 
 
  
 

  ـة هـ ي د  هِـ ل الَ   هَـ ت ف ا
......................  ......................  ......................  
 &�% ا�$�� �6ح�5آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  4!3   �2 أ&� )هـ ( &�% ح�ف   .* دا,�ة

فاتي الْـهف هقيدص عثُ مدحتانِي يه  
فاتي الْـهف هقيدص عثُ مدحتانِي يه  
فاتي الْـهف هقيدص عثُ مدحتانِي يه  

  اللّـه
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             و(   �ر
	�ت ا���ف            
       ^H  ة ح2ل
 الصورة بجانبلون احلرف الذي                              ) . و  (!
ف ا�     دا6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ������ �� ا� ���� ا��ـ!
  :اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

وِ  و  ثور  وردة  و    

وِ  و  ثور  وردة  و    

وِ  و  ثور  وردة  و    

            

            
  

 ابة الكلمات كما في املثالأكمل كت

  استيـديـو  خـروف  وحـش
  واستيـديـ  ف وخـر  حـشو

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى   )و ( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

قَوـف ولـيـد عـنـد ـلِـقْح الـورود  
رـقْـلِ الـوح ـدـنع ـيـدلو قَـفوود  
رـقْـلِ الـوح ـدـنع ـيـدلو قَـفوود  

  فيديو
 

  ك     م    ن   ز
  ح    ور     
 ض    م

 	�ار




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

�ر
	�ت ا���ف               )P                             (ا�� ا�����:                               . 

ف H^ دا6
ة ح2ل      ا�       !)  i . (                              الصورة بجانبلون احلرف الذي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

) *) ������� اآ�� ا���وف وا�'���ت ا����� �� ا� ���� ا��ـ!
  :�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

    لوالهـا  بالدي  الُ  ال  الَ

    لوالهـا  بالدي  الُ  ال  الَ

    لوالهـا  بالدي  الُ  ال  الَ

            

            
  

 ابة الكلمات كما في املثالأكمل كت

  أوالد  تـالميذ  التـمهم
  د الأو  ميذـالت  تـالمهم

  

  &�% ا�$�� �6ح�5(�ة أ�1ى  آ��ب�4Q!3   �2 أ&�   ) P( &�%   .* دا,�ة
  

ـالَالـتيذُم كْيـتإِ ـونَبـالَمء عـالَبِ نيد  
  الـتـالَميذُ يكْـتبـونَ إِمـالَء عن بِـالَدي
  الـتـالَميذُ يكْـتبـونَ إِمـالَء عن بِـالَدي

 إمالء

  م    ن   ز     ال
  ال    ور     
 ض    م

9  
 9م أ�:




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ء(   �ر
	�ت ا���ف            
 الصورة بجانبلون احلرف الذي                              ) . ء (!
ف H^ دا6
ة ح2ل      ا�       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

������  أن6اع ا���Sةاآ��  �� ا� ���� ا��ـ!
  :(* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� وب����

      ء  ء  ء

    أ  أ  أ

    إ  إ  إ

    ئـ  ئـ  ئـ

    ئ  ئ  ئ

    ؤ  ؤ  ؤ

 :حرف الهمزة الناقصة أكمل 

  رؤية  شئ  وئام  إدارة  أمحد  الءآ
  ية ؤر  ئش  امـو  دارةا  محدا  ءالآ

  

  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى   ) ء( &�% ح�ف   .* دا,�ة
  

أمحد ئام ووِ الِءآويبونَلع مش عدوءمن اهلُ ئ  
  ن اهلُدوءأمحد وآالِء ووِئام يلعبونَ مع شئ م

  ءك     م    ن   
  ح    و     ء
 ض    م

  ء
 ه/�ة




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

 .                               :ا�� ا�����)                             ي(  �ر
	�ت ا���ف            
 والصورةلون احلرف 

         ��  . )ي(�$�ف ا، �� �� دا(�ة '&ل  ا�2&رةاآ�� ا
  
  
  
  
  
  
  
 
  

������  اآ�� ا���وف وا�'���ت ا������ (* (�ا&�ة ا�'��ب� &�% ا�$�� �� ا� ���� ا��ـ!
  :وب����

يِ  ي  د  يايِف  يصم    

يِ  ي  د  يايِف  يصم    

يِ  ي  د  يايِف  يصم    

            

            

 :ا�:�89 اآ�� ا���ف 

  علي  حديقَة  يوم
  يعل  قَةيـحد  ومي
  &�% ا�$�� �6ح�45!3   �2 أ&� آ��ب� ا���ف (�ة أ�1ى  ) ي( &�% ح�ف   .* دا,�ة

رياسيي ومو ونَ يفِ الْ وسفبلْعـيِدحيقَة .  
 يقَةِدونَ يفِ الْـحبلْعر ياسيي ومو وسفي.  
 يقَةِدونَ يفِ الْـحبلْعر ياسيي ومو وسفي.  

  يصلِّي
 




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

  تطبيقات احلروف
3
اء ا�ح
ف ا`.�# إ)  ١( :  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )٢  (P1ف ا`.�#  اآ
  :ا�ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ا�ح
ف ا`.�# أ�  آ#��1 )  ٣( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

) ٤  ( P1وف وأآ
  :ا`.�#  ا����3#ح
آ�ت ا��  ا�!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ا`.�# H^ دا6
ة ��� ا�!
ف (� ا�<���ت )  ٥( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




	� ا�ه���          �� ��ارس ا�� ا���� ا�

  
  
  
  
  
  
  


