
 اؾػصل اؾدراسي اؾثاني  

ؽراسة اؾواجب  

 اؾؾغة اؾعربية  
 اؾصف األول  

 ػاطؿة رباع /إعداد املعؾؿة 

 : ............................................االسم 

 

 : ...........................................الـصـف



   -:بأظواغي اجلؿيؾة   صأظون اظصابوغة  و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 20/       /              -:اظتارؼخ حرف اظصاد

 مع املد ثم أكتبه   (  ص ) أرسم دائرة حول احلرف  

 َسصـيـٌر صـاَد   َعصـابيـٌح

 ـػـور....سـ ....ضـػـ ــدوق....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 َص   

..... 

 صوٌف

 صـا

..... 

 -:مكان النقط ( ص) أضع حرف الصاد

 .....شوا

 صي ِص    صو ُص   

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

 ص

 صـ

 ـص

 ـصـ
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

ـَق  اْْلَْصـِدقـاُء فَـِرحـيـَن   .  َصــفَـّ
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌدٌَصـٌـْنـٌوٌقٌ 

ٌوٌصـٌـبٌـاٌنٌ 

2 



   -:بأظواغي اجلؿيؾة   ضأظون اظضػدع  و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

 ض

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 20/       /              -:اظتارؼخ حرف اظضاد

 مع املد ثم أكتبه   (  ض ) أرسم دائرة حول احلرف  

 ُخضـاٌر َرضــيٌع   ضـابٌط

 ـار....خـ .....عرؼـ ــػــدع  ....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 َض   

..... 

 َعغضـوٌب

 ـاض

..... 

 -:مكان النقط ( ض) أضع حرف الضاد

 ....حو 

 يض ِض    وض ُض   

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

 ض

 ـض

 ـض

 ـضـ
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 .  َعـْيـنَـْيـهِ  َضْفـدوع  أَْغـَمـَض 
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌِضـٌسٌ ٌرٌْ

ٌضـٌُخـٌـاٌرٌ 
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   -:بأظواغي اجلؿيؾة   طأظون اظطيارة  و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg
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 20/       /              -:اظتارؼخ حرف اظطاء

 مع املد ثم أكتبه  (  ط ) أرسم دائرة حول احلرف  

 ُػطـوٌل ريـٌن   رابـوٌر

 .....خيا ـبـخ....َعـ ـبيٌب....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 َط   

..... 

 َسطارٌد

 اط

..... 

 -:مكان النقط ( ط) أضع حرف الطاء

 ....ضابـ

 ـيط ِرـ    ـوط ُرـ   

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

 ـط
 ط ـطـ

 طـ
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 . َطـريـف  طاووس  لَـطيـف  
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌـبـٌـبٌ ٌَطـ

ٌرٌٌَطـٌة ٌٌـا

ٌـيـ

ٌئـٌِ
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   -:بأظواغي اجلؿيؾة   زأظون اظظيب  و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg
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 حرف اظظاء
 20/       /              -:اظتارؼخ

 مع املد ثم أكتبه  (  ظ ) أرسم دائرة حول احلرف  

 سظيـٌم حظوز   زاِػٌر

 .....عِغتا ....حيـف ــرٌف.....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 َز   

..... 

 ِعـِظـاٌر

 ـاظ

..... 

 -:مكان النقط ( ظ) أضع حرف الظاء

 ؾٌةـ...عـ

 يظ ِز    وظ ُز   

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

 ظ

 ظـ

 ـظ

 ـظـ
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 .َحـِزنَـْت َظـريـفَـةُ َو اْبتَـعَدتْ 
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌـْفـٌَظـٌـرٌ 

ٌرٌٌَـظـٌة ٌٌنَـٌـا
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    -:بأظواغي اجلؿيؾة   عأظون اظعـب  و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 حرف اظعني 
 20/       /                 -:اظتارؼخ

 ثم أكتب احلرف   (  ع ) أرسم دائرة حول احلرف   

 َرطــــع   ُثـِعـبـان سـسـٌل

 .د ........ .......را عــل  ....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 سـو ُع َع 

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

 عِِ

..... 

 سـي

..... 

 دعـــــوع

 عـا

..... 

 -:أضع الـمقطع املمدود املناسب للكلمة

 عـيـ

 عـا عـو
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

ـِه   .يَـعيـُش َعْنـبُر َمـَع أُّمِ
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌـةٌٌَُسـٌَعـ

ٌْصـٌـفـٌَعـٌرٌ 

ٌـدٌَ

ٌـو
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   -:بأظواغي اجلؿيؾة   غأظون اظغيوم و حرف  

1 

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 20/       /              -:اظتارؼخ حرف اظـغني

 مع املد ثم أكتب  (  غ) أرسم دائرة حول احلرف   

 َذغـوف شابة   شاؼٌة

 ـسـل....ؼـ ـيـوم... ....صـؿـ

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 ـوش ُغ َغ   

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

 ِغ

..... ..... 

 ـاغ

..... 

 -:مكان النقط ( غ) أضع حرف الغني 

 ـيش

 ....أِصبا

 ـغـٌغ

 غـ

 ـغ

 شـيـرٌة

11 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 .غُـراُب اْلَحـْقـِل لَـْونُـهُ أَْسـَودُ َجمـيل  
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌاٌصٌ ٌَغـ

ٌلٌ ٌاٌَغـٌز

ٌو
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   -:بأظواغي اجلؿيؾة   فأظون اظػيل  و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 حرف اظـػاء 

 20/       /                 -:اظتارؼخ

 ثم أكتب احلرف   (  ف ) أرسم دائرة حول احلرف   

 ػـاتـف  ضـػــل   صـراذـة

 ف...... َعـْؾـ صوظيـا..... ـــل......

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 صـو فَُ َف 

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

 ِف

..... 

 يف

..... 

 حـرف

 فـا

..... 

 فــيـ

 فـا ــوف

 -:أضع الـمقطع املمدود املناسب للكلمة
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 .فـوفـي فـيـل  َصغـيـر  يَعـيُش فـي الغابَـةِ 
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌاٌــة ٌٌفَـ

ٌرٌ ٌفَـٌأٌْ

ٌَشـٌـر
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   -:بأظواغي اجلؿيؾة   قأظون اظؼؿر و حرف  

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 20/       /              -:اظتارؼخ حرف اظؼاف

 مع املد ثم أكتبه (  ق ) أرسم دائرة حول احلرف   

 برتـؼاظـة َحـؼود   ضـال 

 .....بر ـعــد....ِعــ رـةٌٌ....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 َق   

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

 صدؼؼـي

 قـا

..... 

 -:مكان النقط ( ق) أضع حرف القاف

 ...صدؼـ

 قـي ِق وق ُق   

 ق ـق

 ـؼـ ؼـ
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 ..َخـَرَج قَـَمـر  إِلـى اْلـَحـديـقَـِة 
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌصٌ ٌقَـٌفَـ

ٌرٌٌِبٌ ٌقـ ٌـا
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    -:أظون اظؽرز و حرف  ك  بأظواغي اجلؿيؾة 

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 20/       /              -:اظتارؼخ حرف اظؽاف

 مع املد ثم أكتب  (  ك) أرسم دائرة حول احلرف   

 طارثٌة طـوٌخ   طـــوٌب

 ...  دؼــ ـتب.....عــ ـــرٌز....

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 طـو ُك َك   

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

 ِك

..... ..... 

 طيــٌس

 كـا

..... 

 -:مكان النقط ( ك) أضع حرف الكاف 

 طـي

 ....ِدـر

 ـؽـٌك

 ؽـ
 ـك
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 .يَـْكـنُِس كـوكـو اْلـبَْيـَت كُـلَّ يَـْوٍم 
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌَكـٌـأٌٌْسٌ 

ٌِسـٌـيٌ ٌكُـ ٌـرٌْ
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    -:أظون اظؾحـؿة   و حرف  ل  بأظواغي اجلؿيؾة 

 : .....................................أمسي اجلميل 

http://e3rfy.info/wp-content/uploads/2014/10/علمي-طفلك-الحروف-الأبجدية-بالصور-والتلوين1.jpg


 20/       /                 -:اظتارؼخ حرف اظالم  

 ثم أكتب احلرف    (  ل ) أرسم دائرة حول احلرف   

 جـؾــــَس َظـِيؿـوٌن سـسـٌل

 ب.......ُضــ ـد.....جـ م....أِســ

 -:أنسخ احلـرف مع حركاته القصرية و املدود  

 ظـو ُل َل 

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

 ِل

..... 

 ظـي

..... 

 صـــــوٌل 

 ال

..... 

 -:مع املـد  مكان النقط ( ل) أضع حرف الراء 

 لـيـ

 ال لـو
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

ْقـلَـُق يَْعـَمـُل بِـال َكلٍَل َو َمـلَـلٍ   .اْنـَطلََق اْلـلَـّ
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌلُـٌـةٌٌُـْعـ

ٌِلـٌـاٌـبـ ٌسٌ 

ٌـبَـ
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   -:أظون املػتاح  و حرف  م  بأظواغي اجلؿيؾة 

 : .....................................أمسي اجلميل 
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 حرف امليم 
 20/       /                 -:اظتارؼخ

 ثم أكتب احلرف    (  م ) أرسم دائرة حول احلرف   

 خاِدُم َسـَؾـُم ُسـَؿـر َعـَطـر

    -:مكان النقط ( َمـ  ،  ـــمــ   ،     ـــم    ،      م ) أضـع  حرف  

 .....ودـا .....َسـؾــ ـس.....َذـ ـػتـاح...

 -:أنسخ احلـرف مع حركـيت الفتحة و الضمة 

 ُم ــَم ــُؿـ َعـ

..... ..... ..... ..... 
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   -:أكتب بخط جمـيل ثـم أقـرأ 

 .ذََهبَـْت َمـِلـَكـةُ إِلـى اْلـَمـْدَرَسـِة 
.................................................................................................................. 

 

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

   -:أكتـبي اسـم الصـورة 

ٌيـٌضٌ ٌَمـ

ٌِمـٌـاٌحٌ  ٌـتـ

ٌـر

ٌْفـ
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