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  :اكتة 

ـٍٕف   نـَعـِـَة                                         انضُّ

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

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

                         

:  نٌٕ حسف انثاء 

 :تتثع حسف انثاء 

تـَ           ـثـُ           ـِة            ب

تـَ           ـثـُ           ـِة            ب

تـَ           ـثـُ           ـِة           ب
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2  : اكتة حسف انثاء

ـِة           ب             تـَ             ـثـُ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 :انثاء  نٌٕ انصٕزج انتً ٌحتٕي اسًٓا عهى حسف
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 :حسف انثاء حسة يٕقعّ يٍ انكهًح  اكتب

قاربحبلبطة

 :انحسف انُاقص  اكتب 

جبل

برتقال

كتاب

حليب

ــل....جـ

ــرتقال....

....كـتا

....حليـــ

ليلى علي حسن التفاق: اعداد المعلمة 



4 ٍْا تُا َكتة ْرِ انجًهح 

  :ٔ نك يُا ْدٌح   جًٍهح إذا حأنت أٌ تكتثٓا 

لـَعـِـَب بـَـــْدٌر وبـــيان 
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يعهًتً                                                يدْشح  

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

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

                         

 : اكتب

: نٌٕ حسف انًٍى 

 :تتثع حسف انًٍى 

يـَ          ـًـُ          ـِى            و

يـَ          ـًـُ          ـِى             و

يـَ          ـًـُ          ـِى             و
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6  : حسف انًٍى اكتب

 ُ ـِى            و           يـَ           ـًـ

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 :انًٍى  نٌٕ انصٕزج انتً ٌحتٕي اسًٓا عهى حسف
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 :حسف انًٍى حسة يٕقعّ يٍ انكهًح  اكتب

نمرمسجدقلم

 :أصم انكهًح انتً تٓا حسف انًٍى إنى حسف انًٍى  

كتاب

زرافة

موز

ماعز

دب

تمساح
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أَنـِْت ُمــْدهـِـَشةٌ يا َمـْريـَمْ  

 : اكتب 
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 : اكتب

قـَعــد   ًِ اندَّزاَجح                                            اْنـ

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

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

                         

:  نٌٕ حسف اندال 

 :تتثع حسف اندال 

َد             ــُد             دِ 

َد             ــُد             دِ  

َد             ــُد             دِ 
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  : حسف اندال اكتب

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

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

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

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

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

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

َد             ــُد             دِ 

  : اتحج عٍ حسف اندال ٔحٕطّ

 : انحسٔف انتانٍح تحسكاتٓا انثالث اكتب

أسدزرافةدبذئبديك
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أَا أقرأ وأضع دائرج حىل 

  : انحرف انًًاثم في انجًهح 

 : ركة انكهًاخ انتانيح   

نـ ِ

نـ ِ

نـا

ـنِ 

ـنـ ِ

لِ–ن ظافةِ ز  ن  ن ظامِ-م 

تبي ِعلىِن ظافةِك  أحاف ظ 

ظافة أناِأحبِالن 

ِالنِّظام ِن ح بُّ ن حن 

ِ ت  ن  ت بيِ–ك  ثيابِ ِ-ك 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ/ِناِ م 

ـِ ح  مي/ِن 

ـِ خ  لِ /ِن 

ـمـِ ِ/ِن  حِ /ِد 

ـِ نِ /ِـناِ/ِح 

نِ /ِـناِ/ِبـ ِ

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

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

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

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

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

.............................
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 : حهم انكهًاخ انتانيح  

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ـــح  ـــب  ن 

ب ـــــنان

مِ  ـــــد  نــ 

م نــــــاد 

مـــــان حِ 

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

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

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

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

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

نحن نتعاون: قالـَْت بيان ِ

 :ِاكتب  
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 :ِاكتب 

فهفىل يحة انهعة

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

ويقفز خهف أيه

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

                         
:  نىٌ حرف انفاء    

  :تتثع حرف انفاء   

فـَ         ـفـُ           ـِف        ف

فـَ         ـفـُ           ـِف        ف

فـَ         ـفـُ           ـِف        ف
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 :حرف انفاءِاكتب

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

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

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

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

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

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

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

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

 فـَ            ـفـُ              ـِف           ف

  : حىط حرف انفاء

حافـــلةفـــمخروف

 : أكًم انحرف انُاقص

ِِـدع....ضـِِـل....فِلـِـراشة....
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 :انًد تاألنفِاكتب

 : حهم انكهًاخ انتانيح

: ركة يٍ انحروف انتانيح كهًاخ يفيدج وأكتثها في انزهىر 

 (أ –ف –ح –ٌ –د –و –ب ) 

مـ مِ ....ح 

نِ ....د

ر....د

مِ ....نـ

نِ ....بـ

نِ ....حـ

ف نِ  د 

ف خِ  ن 

منافِ 

فاحِ 

نفدِ 

ف م
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انكهًاخ انتي تحتىي يداً تاألنفِاكتب

  في انصُدوق 

بيان

داللِ 

خلفه

الضيوف

الدراجة

ماجد
...................

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

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

  اقرأ انكهًاخ ثى أحىط انًقطع انساكٍ

رِ  ــد  ب 

ـبة لـ ع 

هشة ـد  م 

يم مر 
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 :ِاكتب 

تثغاء ريطه أخضر يدهص

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

ففرحُا ته فرحاً ضديداً 

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

                         
:  نىٌ حرف انطيٍ    

  :تتثع حرف انطيٍ   

ضـَ         ـطـُ           ـِص        ش

ضـَ         ـطـُ           ـِص        ش

ضـَ         ـطـُ           ـِص        ش 

ليلى علي حسن التفاق: اعداد المعلمة 



28  :حرف انطيٍِاكتب

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

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

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

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

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

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

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

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

 ضـَ           ـطـُ             ـِص          ش

  :نىٌ انصىرج انتي تها حرف انطيٍ

  :انحرف انُاقصِاكتب

ـمس....

ـرب....

....كبـ

ـارع....

ـب....عـ ِ

ـجرة....

خشبسيارة

هالل

شجرة
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