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 القصري: بصوتهاأقرُأ احلروف التالية  ❖
 

 

 

 

 َد ُل ِب َم الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ِف َص ِر ُن القصير الصوت 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ِح ُت ِق ُس الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ُز َو ِط َأ الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ِع َض ِش ُج القصير الصوت 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ُذ َي ِخ ُك الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 َظ ُغ ِث هـَ الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 المحاولة األولى 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 الثانية المحاولة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 الثالثة المحاولة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 الرابعة المحاولة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          



 :بصوتها الطويلأقرُأ احلروف التالية  ❖
 

 

 

 

 اَد وُل يــِب اَم الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ـيـِف اَص يِر وُن الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 يِح وُت ـيـِق وُس الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 وُز اَو ـيـِط ُأو الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 ـيـِع اَض يـِش وُج الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 وُذ اَي يِخ وُك الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 اَظ وُغ يـِث اهـَ الصوت القصير 

جة
تي
الن

 

                 الحرف 
                 الحركة 

 المحاولة األولى 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 المحاولة الثانية 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 المحاولة الثالثة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 المحاولة الرابعة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          



 :ما يأتيأقرُأ  ❖

 

 

 األمثلة املهارة

 ِثـْب ِضـْد ِقـْف ِظـْل المقطع الساكن

                 النتيجة 

ٌ التنوين   ِمْحَراب 
ٌ ُبُروًقا َحِريقٌ   أْبَواب 

                 النتيجة 

 التنوين 
ٌَخِريًفاٌُعُيونٌ ٌُبُيوًتٌاٌَعِسيرٌ 

                 النتيجة 

ٌَصـرََّفٌَسـلِّـْمٌَشـمٌََّردُّ الشدة 
                 النتيجة 

َواِرعٌُ )ال( الشمسية  اِحِلٌي الشَّ َيَرانٌُ السَّ ُجومٌُ الطَّ  النُّ

                 النتيجة 

 همزة القطع والوصل 

ٌٌٌٌ

ٌٌٌٌ

                 النتيجة 

التاء المفتوحة والتاء  
 والهاء المربوطة 

    

 ٌٌٌ

                 

 المحاولة األولى 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 المحاولة الثانية 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 المحاولة الثالثة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

 المحاولة الرابعة 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ         /           /          

ةٌُ ِفيِهٌَحَياةٌ  ٌٌَسلَّ
 
 َزْيُتونٌ  َشَجَرةٌُ َفَواِكه

 

 َشَجَرٌة

 

ٌة  ِمَياه َسلَّ

 ِمَياُهٌاْْلْمَطارٌِ

 ِفيه

 وٌاْقـَطـعٌْ

 

 ِاْقـَطـعٌْ

 أَْسـَلـمٌٌَُثـمٌَّ

 

 

 أَْسـَلـمٌَ

 أوٌاْذَهـْبٌ

 

 

 

 ِاْذَهـْبٌ

 وٌِإْعـََلمٌُ

 

 

 

 

 ِإْعـََلمٌُ


