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 اللغة العربية للصف األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن األوان لوضع خطة خاصة باألبناء لحثّهم  اإلجازة على األبواب ..

على القراءة خالل اإلجازة الطويلة ال سيّما وأن األطفال الذين ال 

يفقدون مهارات كثيرة سبق واكتسبوها خالل  اإلجازةيقرأون في فترة 

الدراسي، كما أنهم يُسجلون تراجعاً في َملَكة القراءة الفصل   

هذه الملزمة لمساعدتكم في  لذلك قام فريق الصف األول بإعداد

 التشجيع الطالب على القراءة
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 بَدَنُ 
 بَـ/ـدَ/نُ 

 َمَسحَ 
 َمـ/ـَسـ/ـحَ 

 َمَرحُ 
 مـَ/ـَر/حَ 

 َمنَعَ 
 َمـ/ـنَـ/ـعَ 

 َمدَحَ 
 َمـ/ـدَ/حَ 

 َشلَحَ  دََرسَ  دََرجُ  َحلَبُ  َحَشرَ 

 َشعَرَ  َشِربَ  دََهنَ  نََحرَ  بَدَلُ 

 لَبَنُ  َشِملَ  فَلَحَ  دََمعَ  فَلَجُ 

 لََحمَ  لََجمَ  لََسعَ  لََمعَ  َربِحَ 

 قََرضَ  َهَجرَ  فََرحَ  َجَمعَ  َرَحلَ 

 َجلَسَ  َسبَحَ  َجَمعَ  َجَرسُ  َكِرهَ 

 َعتَبُ  تَبِعَ  َخَرزُ  يََهبُ  َخَجلَ 

 فََصلَ  َغَسقُ  َغَسلَ  َوأَدَ  َزَعلُ 

 َوقَفَ  أََسرَ  قََصدَ  أَِسفَ  َرَكدَ 

 نَثَرَ  َظلَمَ  بَلَدَهُ  ِصغَِرهِ  ذََهبَ 

 َضِمنَ  َمثَلُ  َضَرعَ  نََظرَ  لَهُ 

أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات والتركيز على نطق 

 الحروف مع الحركات بشكل سليم
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1 

 

 

 

 ساعي
 سا/عي

 راسي
 را/سي

 داري
 دا/ري

 سوري
 سو/ري

 راعي
 را/عي

 ساعي عاري راجي جوري سامي

 داعي شامي داري سادي باري

 َمتاعي جاري راوي يُساوي ِعراقي

 َمراعي شادي جوري وادي ساقي

 ِحزامي ماضي سالي فادي شاري

 رامي راضي باقي نادي ِعصامي

 حامي ساهي يُداوي عادي نِظامي

 شاري مالي عودي هادي خوري

 ساري قاصي خالي شاري جودي

 روسي سوسي نوحو كوري رومي

 روحي نامي جودي جاجي الفي

أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات والتركيز على نطق 

بشكل سليم المدود  
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 نَظافَةُ 
 نَـ/ـظا/فَـ/ـةُ 

 أَثاثُ 
 أَ/ثا/ثُ 

 تاهَ 
 تا/هَ 

 ماتَ 
 ما/تَ 

 ذاقَ 
 ذا/قَ 

 َمجالُ  ذاعَ  وافَقَ  جادَ  عامَ 

 ُمرادُ  خاِلدُ  ِعظامُ  فازَ  هاِلكُ 

 َحرامُ  داسَ  عادَ  نامَ  قالَ 

 ِرياحُ  زايِدُ  واَعدَ  هانَ  عاشَ 

 خالُ  غابَ  ماما داَللُ  غازُ 

 ضاِمرُ  َرمادُ  سارَ  َحاللُ  خابَ 

 خانَ       ِسياجُ  وابِلُ  َمكانُ  قاِصدُ 

 نِيامُ  خامُ  جاعَ  أزاحَ  زادَ 

 لُغاتُ  غاِلبُ  فادي زالَ  طابِعُ 

 ضاقَ  ِكتابُ  ِرثاءُ  ثاِمنُ  فاِلحُ 

 واَظبَ  ِمدادُ  دامَ  فاقَ  واِحدُ 

أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات والتركيز على نطق 

بشكل سليم لفاألبالمد   
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 ُشحوُب  
   ُشـ/ـحو/بُ 

 ُحشودُ 
    ُحـ/ـشو/دُ 

 ُشروُر 
    ُشـ/ـرو/رُ 

 ُخيوُل  
  ُخـ/ـيو/لُ 

 فُتونُ 
 فُـ/ـتو/نُ 

 ُشروعُ  ُعلومُ  ُجلودُ  فُلوسُ  نُزوحُ 

 ُربوعُ  نُجومُ  ُزيوتُ  ُركودُ   فُتورُ 

 ُشحوبُ  لُحومُ  دورُ  فُهودُ  ُعهودُ 

 صوفُ  ُعقولُ  سوقُ  نَعودُ  ُسجودُ 

 ُسكونُ  ُرسومُ  ُرسوبُ  فُصولُ  ُخيولُ 

 بُخورُ  ُسيوفُ  بُزوغُ  نُزوحُ  ُعقودُ 

 رُصخو يَزولُ  توتُ  ُغيومُ  يَتوبُ 

 ُعيونُ  ُمرورُ  ُعيونُ  دُخوُل     َرسولُ 

 ُرقودُ  يَزورُ  ُعيوُن    لُصوُص    ُشهودُ 

 ُحشودُ  ُزهورُ  ُزيوُت    ُهجومُ  تَزورُ 

 نُصوصُ  نُشورُ     نَتوُب       ُمروُر      فُهودُ 

أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات والتركيز على نطق 

بشكل سليم المد بالواو  
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 َسميرُ 
 َسـ/ـميـ/ـرُ 

 ُمعيدُ 
 ُمـ/ـعيـ/ـدُ 

 َشهيدُ 
 َشـ/ـهيـ/ـدُ 

 َوعيدُ 
 َو/عيـ/ـدُ 

 َسميحُ 
/ـحُ يــمَسـ/  

 َعرينُ  يَغيبُ  َسعيدُ  َحريمُ  َعريفُ 

 يَكيلُ  َسمينُ  َوشيكُ  َمتينُ  َعبيرُ 

 َرشيدُ  َعزيزُ  َعظيمُ  نَسيجُ  نَشيدُ 

 َجديدُ  فَطيرُ  دينُ  َحميدُ  َشريكُ 

 َجزيلُ  لَهيبُ  نَبيلُ  قَتيلُ  جيلُ 

 َربيعُ  ريشُ  بَشيرُ  َرصيفُ  َحبيبُ 

 فَهيمُ  َرخيصُ  َعجينُ  فيلُ  َرجيمُ 

 نَزيفُ  نَفيسُ  َطبيبُ  َشهيقُ  َعريقُ 

 َرحيلُ  َرضيعُ  بَغيضُ  َمغيبُ  َرحيمُ 

 يَبيعُ  لَذيذُ  َرنينُ  ريمُ  عيدُ 

 بَنينُ  َحشيشُ  ِسنينُ  نَعيمُ  َحنينُ 

أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات والتركيز على نطق 

بشكل سليم المد بالياء  
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 َصْوُم    
 َصْو/مُ 

 بِْنتُ 
 بِْنـ/ـتُ 

 َعْيبُ 
      َعْيـ/ـبُ 

 َسْيرُ 
       َسْيـ/ـرُ 

 قَْوُم   
   قَْو/مُ 

 ذَْيُل        َعْينُ  بَْيُت      ُعْرسُ  َجْيُش     

 أَْحزانُ  َسْيلُ  َصْوتُ  أَْينَ  َكْيَف    

 َخْيُل      َعْيُش    أَْبراُر     أَْحوالي   أَْركاني  

 َوْيُل      قَْوُس      َصْيف    لَْوُن       أَْبنائي   

 أْزهارُ  أَْمواُج    ثَْوُب      أَْعمالي   أَْشواقي   

 َشْيُخ    ثَْوُر      أَْشعاُر      أَْسواقي   َمْيُل      

 أْطفاُل    أَْنهاُر     َغْيُث    نَْوعُ  أَْنواري   

 َغْيَر     أَْقواُم     َطْيرُ  َضْيُف       أَْبطاُل    

 أَْحزاُن      قَْوُل      َكْيَف     أَْعماُر     نَْوُم     

 ثَْوُم        أَْفراُن    أَْشكاُل   أَْنواعُ  أَْقساُم    

 َسْوَف      َصْيدُ    َحْوُض   أَْهوالُ  َسْوطُ  

أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات والتركيز على نطق 

بشكل سليمالمقطع الساكن   
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 ذَنَبَهُ 
 ذَ/نَـ/ـبَـ/ـهُ 

 بُذورُ 
 بُـ/ـذو/رُ 

 ذَْيلُ 
 ذَْيـ/ـلُ 

 نَوافِذَ 
 نَـ/وا/فِـ/ـذَ 

 ذُبابَةُ 
 ذُ/با/بَـ/ـةُ 

 ِذيابُ 
 ِذ/يا/بُ 

 ذَُرةَ 
 ذُ/َر/ةَ 

ذُنُ أُ   
 أُ/ذُ/نُ 

 تِْلميذُ 
 تِْلـ/ـميـ/ـذُ 

 ُ  خوذَة
 خو/ذَ/ةُ 

 َغدًا
 َغـ/دًا

 َوَضعَ 
 َو/َضـ/ـعَ 

 تَْحتَ 
 تَْحـ/ـتَ 

 َحتّى
 َحتـ/تـى

 َهيّا
 َهْيـ/يا

 نََظرَ 
 نَـ/ـَظـ/ـرَ 

 ذَِلكَ 
 ذَ/ِلـ/ـكَ 

 َجْبَهةَ 
 َجْبـ/ـَهـ/ـةُ 

 ِمثْلُ 
 ِمثْـ/ـلُ 

 لَِكنْ 
 لَـ /ـَكنْ 

 آِخرُ 
 آ/ِخـ/ـرُ 

 أَْهاًل 
 أَْهـ/ـاًل 

 تاَلميذُ 
 تَـ/ـال/ميـ/ذُ 

 َشذى
 َشـ/ذى

 ِذراعُ 
 ِذ/را/عُ 

 َرضيعُ 
 َر/ضيـ/ـعُ 

 َضْيفُ 
 َضْيـ/ـفُ 

 َضِحكَ 
 َضـ/ـِحـ/ـكَ 

 َعريضُ 
 َعـ/ـريـ/ـضُ 

 أََضعُ 
 أَ/َضـ/ـعُ 

 ُحضورُ 
 ُحـ/ـضو/رُ 

 َضعيفُ 
 َضـ/ـعيـ/ـفُ 

 ضابِطُ 
 ضا/بِـ/ـطُ 

 ِضْفدَعُ 
 ِضفـ/ـدَ/عُ 

 الصَّفَّ 
ْفـ/ـفَ الْصـ/ـصَ   

 َشْمسُ 
 َشْمـ/ـسُ 

 َعِملَ 
 َعـ/ـِمـ/ـلَ 

 نَشيطُ 
 نَـ/ـشيـ/ـطُ 

 َحزينُ 
 َحـ/ـزيـ/ـنُ 

 الَّتي
 الـ/لَـ/ـتي

 جاءَ 
 جا/ءَ 

 كانَتْ 
 كا/نَـتْ 

 َحديثُ 
 َحـ/ـديـ/ـثُ 

 َكثيرُ 
 َكـ/ـثيـ/ـرُ 

 قَليلُ 
 قَـ/ـليـ/ـلُ 

 َمْغِربَ 
 َمْغـ/ـِر/بُ 

 زاغَ 
 زا/غَ 

 ُغرابُ 
 ُغـ/ـرا/بُ 

 َرغيدُ 
 َر/غيـ/ـدُ 

 ُغيومُ 
 ُغـ/ـيو/مُ 

 ِدماغُ 
 ِد/ما/غُ 

 َصغيرُ 
 َصـ/ـغيـ/ـرُ 

 َغَسقَ 
 َغـ/ـَسـ/ـقَ 

 يَْغَضبُ 
 يَْغـ/ـَضـ/ـبُ 

 َغْيثُ 
 َغْيـ/ـثُ 

 إِْنسانُ 
 إِْنـ/ـسا/نُ 

 َصديقُ 
 َصـ/ـديـ/ـقُ 

 َصالةُ 
 َصـ/ـال/ةُ 

 ِكتابُ 
 ِكـ/ـتا/بُ 

 أَْركاني
 أَْر/كا/ني

وتعلم تحليل أمي الغالية ساعديني بقراءة الكلمات 

  الكلمات


