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 سي جلول                                         الصف: األول ابتدائي المدرسة االبتدائية: يوسناج

 التلميذ(ة)................................                                         األستاذ: شريف هاشمي

 

 

 :هِ تِ الَ حَ بِ  مٍ سْ جِ  لَّ كُ  طُ بِ رْ أَ  ن03 لتمرين األول:ا
 

            

                                          .                              . 

 

 :ةِ ئَ اطِ خَ الْ  ةِ ارَ بَ عِ الْ  امَ مَ أَ  )خ( وَ  ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ ارَ بَ عِ الْ  امَ مَ أَ  ص)( بْ تُ كْ أُ  ن30 :التمرين الثاني

 . (............)اءِ مَ ي الْ فِ  هُ عُ ضَ ا نَمَ دَ نْ عِ  يدُ دِ حَ الْ  وبُ ذُ يَ  _           
 . (............)ةِ جَ َال الثَّ  دِ مِّ جَ ي مُ فِ  يبُ لِ حَ الْ  دُ مَّ جَ تَ يَ  _           
َ تَ مُ  ةٍ اعَ ى سَ لَ إِ  رُ هَ سْ أَ  _             . (..............)لِ يْ اللَّ  نَ مِ  ةٍ رَ خِّ أ

 . (..............)يفِ ـظِ ـنْ ـَ التّ  ادِ وَ مَ  نْ مِ  انِ نَسْ ْألَ ا ونُ جُ عْ مَ  _           
 . (.............)يرِ ـهِ ـطْ ـالتَّ  ادِ وَ مَ  نْ مِ  رِ عْ ـالشَّ  ولُ سُ ـغَ  _           

 . (................)يمَ اثِ رَ جَ الْ  يرِ ـهِ طْ ـالتَّ  ادُ وَ مَ  لُ تُ قْ تَ  _           
 ةودَ رُ بُ _ الْ  ةارَ رَ حَ الْ : لِ وُّ حَ التَّ  بَ بَ سَ  ةٍ لَ مْ جُ  لِّ ـكُ  مَ امَ أَ  بْ تُ كْ أُ  ن02 التمرين الثالث:

 .........................ـ .....بِ  جُ لْ ثَّ ال وبُ ذُ يَ  _                
 ـ ..............................بِ  اءُ مَ الْ  دُ مَّ جَ تَ يَ _                 

 :ةِ ارَ رَ حَ الْ ي فِ  وبُ ذُ تَ  ي الَ تِ الَّ  اءَ يَ شْ اْألَ  طْ وِّ حَ  ن02 التمرين الرابع:

                                           
 ةُ تَ والَ وكُ الشُّ                            يدُ دِ حَ الْ                             رُ زَ جَ الْ                     

                             
 ةُ رَ اجَ حِ الْ                           اِص صَ الرَّ  مُ لَ قَ                       ةُ وظَ بُ الْ         

يرُ ِص عَ الْ  اجُ جَ الزُّ   تُ يْ الزَّ    

لٌ ـــائِ سَ  بٌ لْ ـــصَ    

ةُ ورَ بُ سَّ الْ   
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ُُن ُْْكُُُأأ ممأص)ص)((تتتبْبْكككتت

في افِعععههُضضضععََُنننضَضَممما نا نَمَمَنَدعْنعُ
.. (..جةِةِجَجثَالالثالثََّّمدِدجّمِّمَجُم

. (.... (.......يييلِلللليْيلاللَّمَنَم
. (....... (.........ِـيفيِفظـِظْن

(.............) .(.............
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