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ُف اْلَكلِمات    :أَُصنِّ

 اْكُتب اْلَحْرف الّناقِص  :
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ُن  ِمن اْلُحروفِ    : َكلِماٍت   أَُكوِّ

:أَُحلِّلُ  اْلَكلِمات إلى أَْصواِت ُحروفِها   www.almanahj.com
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: أَْكُتُب اْلَحرَف النَّاقص في اْلَفراِغ    

:إلى أَْصواِت ُحروفِها أَُحلِّلُ  اْلَكلِمات   
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: ِ  أَْكُتُب اْلَحرَف النَّاقص في اْلَفراغ  

 

:ثم أَْنَسُخها   واْلُمدود  أَْقَرأُ اْلُحرف َمَع اْلَحَركاتِ   
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ُب اْلُحروف وأَكْ  :ُتُب اْسم الُصورة أَُرتِّ  
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:أَْقَرأُ اْلُحرف َمَع اْلَحَركاِت واْلُمدود  ثم أَْنَسُخها    
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ُب اْلُحروف وأَْكُتُب اْسم الُصورة  :أَُرتِّ  
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                 :أَْكُتُب اْلَحرَف النَّاقص في اْلَفراغ 

:أَِصلُ اْلَكلَِمَة بَِشْكِل اْلَحْرِف اْلُمناِسِب    
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ُب اْلُحروف وأَْكُتُب اْسم الُصورة  :أَُرتِّ  

:        أَْختاُر اْلَمْقَطَع اْلُمناِسب    
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ورةِ   :  أَْكُتُب اْسَم الصُّ

 أَْكُتُب اْلَحْرَف اْلُمناِسب  :
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