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       Exercise Oneالتمرين األول 

  :عن الكلمات التالية في الجدولفي جميع األتجاهات إبَحثوا  -
-  Look in all directions for the following words in the table: 

 ف ة ط ب د س أ ل ا

 ي ك س ر  ت س ب ل

 ل م ج  أ  ج س ر

  س ت ب ر ش د  أ

   م  ن ي ت  س

  ص س د ب ر ي د 

 أ ب ا ب   ب ر د

 ب ا ح س ر ي ر س ي

 
 بستل             جسر                 أرنب
 فيل             سمكة                  بريد

                كسر                تمساح
 جرس                   دب

 جمل                 بسد
 ريش                   تين

 صبا                  طةب 
 سداأل                  بيت

 سجدأ               سحاب
 درس               شربت

 برد                  باب
 يد                   بأ

 الرأس                سرير

 

       Exercise Twoالتمرين الثاني 

نواكَ  -   يمكن أن يكون المقطع الصوتي في البداية, الوسط أو النهاية.  أكبر عدد ممكن للمقاطع الصوتية التالية. و ِّ
-  Make as many words as you remember from the following sound clips, which can be in the beginning, 
middle or ends of the words: 

 

       

 

 

 

                       .................. ..................                     ..................                  ..................                  .................. 

 

 

                       .................. ..................                     ..................                  ..................                  .................. 

 

 

                       .................. ..................                     ..................                  ..................                  .................. 

 

 

                       .................. ..................                     ..................                  ..................                  .................. 

 

 

                       .................. ..................                     ..................                  ..................                  .................. 

 

  خي  ذا  ري   سو با
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       Exercise Threeالتمرين الثالث 

   :به إسم كل صورة أدناه بدأذي يأكتبوا الحرف ال -
- Write down the letter that each picture below starts with: 

 
 

 

       Exercise Fourالتمرين الرابع 

نوا -   :خضرواأل صفراأل ينباللَّون الصورة المقابلةمع  التالية والكلمة تاءالشكلي حرف  خضرألبا َلو ِّ
- Colour in Green the two patterns of letter Taa’ and the followed word with the opposite picture in Yellow 
and Green: 

  تـ      ت    

 متساح          
 

 ....... .....  .......... 
 

 ....... .....  .......... 
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       Exercise Fiveالتمرين الخامس 

نوا  -   :المفضل لديك التالية مع الصورة المقابلة باللَّون والكلمة  ءابالشكلي حرف  زرق باألَلو ِّ
- Colour in Blue the two patterns of letter Ba’a and the followed word with the opposite picture in a colour 
you prefer: 

    بـ  ـ ب

 بأرن        
 

       Exercise Sixالتمرين السادس 

نوا الكلمات ُثمَّ أكتبوها   -   :مرات في الجدول التالي تسَلو ِّ
-  Colour the words below then write them down 6 times in the following table: 

 جبل
 .....................  .....................  .....................  .....................  .....................  ..................... 

 .....................  .....................  .....................  .....................  .....................  .....................  يارخ

 زرقأ
 .....................  .....................  .....................  .....................  .....................  ..................... 

 زرزور
 .....................  .....................  .....................  .....................  .....................  .....................  
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       Exercise Seven بعالتمرين السا

  :الحروف التي تتألف منها أسماء الصور أدناه داخل الدوائرأكتبوا  -
-  Write down the letters that form the names of the following pictures in the circles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   

 
 

 


