
 (( ض / ذطفْؿاط قطائٞ )) 

 ََْهَخ َذَهَط َنَبَط

َِ  ََْكَض َقَبَض َقَه

 ُنِطَب َضَؾَض ََْبَض

َِ ُنِبَط ِٝ َِ ِن  ُقِه

 ُقِطَض ُِْهَس ُِْهَب
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( ع / فذطْؿاط قطائٞ )) 

ٍَ َِ َعَع  ََْعَؼ َزَع

ٌَ ََْعَل  َقَطَع َغَع

ََُع َظَضَع َٔ َج  ُعِح

َُِط ـَ ُع  ُقِعَس ُعًِ

َِ ٌَ ُظِع  ُضِجَع ُجِع
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 ((ط١ًٜٛنًُات ممسٚز٠ ْؿاط قطائٞ ))      

 َأِنــَطاْؽ ََِهـُطْٚب ُذــُهْٛض

ٌْ َناِضْب َْاِنــَط٠ْ  َؾاِنــ

ّْ َِــَع ـِْطَٜؾـ َظ  ُؾــُطْٚط ــ

ًَِِْٝغـ ْزُُُٛقـ ُقـُسْٚض  ــ

 ٍُْهُٛؾـ ْضُٛػُْ ُّْضُغٛ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( نًُات َؿسز٠ْؿاط قطائٞ )) 

َّ َنطَّ َّ ِإ  َأ

َّ َّ َقـسَّ َنــ  َؾـ

َّ  َغبَّ َزؽَّ َش

َّ َزمَّ  َقلَّ َق

َّ َّ َذـ  َضمَّ َذــ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( ى / ذطفْؿاط قطائٞ )) 

َِ َؾَهَط  َََهَط َيَه

 َنِبَط َذَبَو َبَطَى

 ُغِهَب َنِػَب َنُبَط

 ُغِؿَو ُِْهَب ـَُعِه

 ُزِعَو ُؾِبَو ُغًَِو
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( ذطف / رْؿاط قطائٞ )) 

ٌَ َخَبَع  ََْدَط َزَخ

ٌَ َبَدَؼ  َطَبَذ ََْد

ٌَ َقَطَر َُ  ََْػَذ َخ

ـَ  ُخِسَع ُخًَِع ُخًِ

ٌَ َٔ َغِدَط َبِد  َغُد
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( نًُات َؿسز٠ْؿاط قطائٞ )) 

 َجطَّ َعسَّ ََسَّ

 َؾوَّ َؾوَّ َضزَّ

َّ َعضَّ َؾطَّ  َؾ

 َظفَّ َغسَّ ََّق

َِ َزضََّؽ  َضغَّــَب َقػَّــ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( نًُات ممسٚز٠ْؿاط قطائٞ )) 

ْٔ ََِّْرُعٚ َِ  ٍُْْــُعٚ آ

ـِْطَقا ْفََِكـُطٛ ْطََِبـُػٛ  ـ

 ـْطَبـِػٝ ــْحَطـِطٜ ِيــْبَطا

 ِضْئَقا ــْطََــِطٝ ـــْلَطــِطٜ

 ْبُزُضٚ ـــْسَِٚذٝ ْضََِأُغٛ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( ٟذطف / ْؿاط قطائٞ )) 

ـُ ٌُ َِٜك  َِٜعُس َِٜك

ِٓرُي ُسَِٜعٜ  َتِػرُي ُٜ

ٌْ ِٝ ٌْ َي ِٝ ْٔ َخ ِٝ  َع

ِٜٛ ْسَؾِطٜ ٌِْؾٝ  ٌَْط

َٞ َعِكرْي َِ َٞ ُض ُِ  ُع
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( شذطف / ْؿاط قطائٞ )) 

 َقَصَف َنَصَب َيَصَع

 ََْؿَص ََْبَص َجَصَب

ٌَ ُشِعَط ُشِنَط  َشُب

ٍَ ُعِصَض ُنِصَب  ُبِص

 ُِْؿَص ُِْبَص ُِْصَض
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( نًُات ط١ًٜٛ ْؿاط قطائٞ ))

ُٕ َْا َُـًُٛ َعِس ٍْ ََِٕٜعـ  ِعـَكا

َِــًُٛ ـْ ََٕعاِبـُطٚ َٕنا  َخـِؿٝـ

 ََٕناِغـُطٚ ْضََِهُػٛ ََٕتِأُنــًُٛ

 ْفــاَلَأع ْبَأِعـَؿا َِٕٜهَػــُبٛ

ًَِِْٝعــ ََِٕٜطُنـُهٛ ٍُْعــُكٛ  ـــ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( َؿسز٠نًُات ْؿاط قطائٞ )) 

 َخـطََّب َخــطََّد َخًََّط

ـَ َٔ َخـَّــَع َخـَّـ  َغدَّـ

ٌَ َْـػَّـَذ ُٔ َزخَّــ  َُٜػدِّ

ٌُ ُْـَدطُِّع ُٜـَدطُِّب  ُْـَسخِّــ

 َؼُٜـَهِّــ َؾـطََّر َْــؿَّــَذ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( نًُات ممسٚز٠ْؿاط قطائٞ )) 

ٌَِْْدـٝ ِيــْلَخا  ْرُقـَطا ـــ

ِٓــُػٛ ُغُطْٚض  ْعََِدــًُٛ ْرََ

َْٔغا ْعََِدــُسٚ ٌَْبِدـٝ ِخــ  ــ

ُُٛ ـْذَتِؿــِطٜ ْبَتـِدــِطٜ  ْزََِرــ

 ــْؼَتــِعٝ ــْسَغـِعٝ ْزُأُغٛ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 ((نًُات ١َْْٛٓؿاط قطائٞ )) 

 ٍع ِشَضا ُؾُطْٚم ِإَشاَع١ْ

 ـْحِػَٝؾـ ُشٍُْٛب اَناِشّب

َّ َأِخَؿاْب  ِاِخـِتـَطاَعاْت اَخاِز

ُِٛيٛ ْٕ ٍزََ َِٚطا ُِٛقٛاّل َأ ََ 

 ُّاَُِػــًِـ ََِػِحٍس ْفََِؿُطٚ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 ((ذطف / ٖـ ْؿاط قطائٞ )) 

ََُؼ َٖاَب  ًَََٖو َٖ

ٌَ ََٗط ََٖط ََٗط َج  َب

ََٗط  ُِٖحَط ََٙتا َق

ُُ٘ ُنُتُب٘ َُِؼ َقًَ ُٖ 

َِ ًَُِٖو َِٗط ُِٖؿ  ُق
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( ث / ذطفْؿاط قطائٞ )) 

َآَثرََََنَثرََََثَممََ

ََبثََََّمَكثََََكثَّفََ

َثَُقلَََثُِقبََََبَحثََ

ََأِثمَََُيْثِمرََُثُِبتََ

َُبِعثَََُنِثرََََكُثرََ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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 (( نًُات ١َْْٛٓؿاط قطائٞ )) 

ٍْ ِٛ َٖ ٍٍ ِٛ ِٛاّل َٖ َٖ 

ِْٗط ٍِٗط َج ِّٗطا َج  َج

ُِْؼ ٍُِؼ َٖ ُِّػا َٖ َٖ 

 ََٖسّؾا ََٖسٍف ََٖسْف

 َٖطّبا ََٖطٍب ََٖطْب

 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 (( نًُات ١َْْٛٓؿاط قطائٞ )) 

َِإثْــــمَ َثَــَمـــرَ َثُـْقـــلَ 

ََبْحــثَ َثُْقـــبَ ََثْورَ 
َِإثْـــمَ ََثَمـــرَ َثُْقــــلَ 

ََبْحـــثًاَثُْقـــًباَثَـْوًرا

َِإْثمــًاََثَمـــًراَثُْقـــًلَ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 (( ؽ / ذطفْؿاط قطائٞ )) 

 َغَؿَط َغَسَض َغًََل

 َؾَػَب َطَػ٢ َنَػَط

 َََهَؼ َبًََؼ َؾَطَؽ

 ُغِؿَط ُغًَِل ُغًَِب

َِ ٌَ َقُػَط ُضِغ  ُؾِػ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 (( ظ / ذطفْؿاط قطائٞ )) 

َِ ََْعَط  َذَعَط َنَع

َِٜكَغ َؾاَظ ََٚعَغ  أ

ٌّ َِ ِظ  َظِؿَط ُظًِ

َِ ـَ َعُع  َؾُعَع َُْع

َِ  َذِؿَغ ُيِؿَغ ُظًِ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 ((نًُات ١َْْٛٓؿاط قطائٞ ))

 َؾَػٍب َنِػٍط َغِسْض

 ُغَطاْب ِقَػْط َغًِّكا

َّا َُا  ُغَباّضا َغَبَط٠ْ َغ

ّْ َٓا  َغؿَّاٍف ُغـُطّٚضا أِغ

ْٔ َغَهّبا ّغاَغط  ُغِكـ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 (( نًُات ١َْْٛٓؿاط قطائٞ )) 

ِْٗط ُّا ُظ ٌٌّ ُظًِ  ِظ

 َذِعٍط َظاِؾّطا ِظِؿْط

ٍِ ٍِ َعِعٝ  َيِؿْغ َعِع

 ََٜكَعـ١ْ ِظٝــَؿـ١ٍَٚ ِذِؿّعا

ِْ ٍِ ُظًِ ُّا َظاِي  َظاِي
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 (( أٍ ايكُط١ْٜؿاط قطائٞ )) 

ُِٝ اِيَبِرُط َغُساأَل  ٌُاِيَح

ُّ َُا ٌُ اِيَر ِٝ  ُباِيَعص اِيَد

ُِٓؿُص اِيَؿًَُل اِيُػَطاُب  اِيُك

َُاُء اِيِهـَتاُب ـُ اِي َِٛذـ  اِيـ

ُٖـُس ُِٗس ُّ اِيـ ِٛ َٝ   اِيـ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . واٍنزاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

14 



 (( أٍ ايؿُػ١ْٝؿاط قطائٞ )) 

َُاُء ايسُّبُّ  ٍُايطَُّغٛ ايػَّ

ـُ ِٝـ ٌُ ايكَّ ُٔ ايطِِّؿــ  ايَّــَبـ

 ايصَُّض٠َُـرَُــالثَـّـمََ ايتُّؿَّاُح

َُـ١ُ ُٕ ايعَِّذـ َِٝطا ـُايهَّ ايؿَّ ِٝ 

ٌُ ايعَِّطُف   ايَِّرــ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

 باستنزار .الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل  يزجى تدريب 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

14 



 (( نًُات ١َْْٛٓؿاط قطائٞ )) 

َُا ّجاَزَجا ْبَعَصا  ٍتَنًِ

َٛااّل َباّبا ّضاَأِذَحا َِ  َأ

َٓا ٍمَأِطَبا ْؽِيَبا  ٍبأِع

َٖا ّؾاُغُٝٛ  ٍتَغاَبا ٍضَأِظ

َِنٍي ِٜٛ َأِطَؿااّل َأ  ٌٍَط
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة تعد اإلجابة خاطئة . زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

15 



 (( نًُات بٗا أٍْؿاط قطائٞ )) 

َُِاِيَهـِطٜ ُٝٛ ـ َٛا ُفايهُّـ  ِذــُساِي

 ٕاِيَؿاِغـُكٛ َض٠َُايكُّٛ َٕاِيَداِغُطٚ

ُِاِيـَحـِرٝ َعــ١ُايػَّا ِضُمَايطَّا  ـ

ٌَُاِيَعًِٝ ُِاِيَرِهٝ ُبتُّـَطاايــ ــ  ـ

َِٗطا َٗا ُٕايػَّ َِٛذــ١ُ ِٟٚاِي  ايَّ
 . اهلدف من هذا النشاط هو تعويد الطالب على الكزاءة الصحيحة بطالقة 

  حزف أو مكطع أو كلنة على كل منوا درجة واحدة . 51يوجد 

 تعد اإلجابة خاطئة .ولو تعدى الطالب الوقت ولو بجانية واحدة  زاءة الكلنة الواحدة هي مخس ثواٍنمدة ق 

  باستنزار .يزجى تدريب الطالب على قزاءة الكلنات يف املنزل 
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