
 

 

 

 للراءة هالكتاةة .الطالتـ/ـة انو الطرق الياجدة فِ تػلْم  التدلْل الصُتِ -

 . الشدَّةنع , هآن نَارة  نَارةورّجْا تد ـ/ـاىتدأ نػَ -

خرفان أهلَها ساكو هآخر نتدرك فأدغم الدرفان هأصتدا خرفا  ٍُ 0 الدرف الهشدد  –  4

 , نثال 0 دهاخدا نشد

هالهْم الثاىْة نتدرك الهْم األهلى ساكو  َمْهُث أصلَا   ()  ُثـمَّ   كلهة ( ( )) 

هالدال الثاىْة نتدرك الدال األهلى ساكو َدْدَغَغدَّ  (( )  (  أصلَا  )    كلهة ) 

 

 ىُطح للطالب/ة 0

 هل ساكو هالثاىِ نتدرك .ةأن الشدة خرفْو ةدرف , األ

 ) فتدة / كسرة / طهة (إنا هنػيى نتدرك  ّػيِ 

 هخلت نكاىَا نع الهتدرك  ,نع خرفٌ أخفت السكُنههلكو الشدة كُّة 

 .هالشدة أىُاع 0 شدَّة فتدة  )     (   َشدَّة طهة )     (   َشدَّة كسرة )      (
  

   خرف نشدد 0تدلْل كلهات ةَا 

  . طرّلتان لتدلْل كلهة ةَا خرف نشدد

 َجئة الكلهةالطرّلة األهلى 0 ىظَر الدرف الساكو لْسَل غلى الطالب/ة ت -

 , نثال 0  هٍذً تستخدم غالتا لتػلْم الطالب/ة ىطق الدرف الهشدد -
 

 الرتكيب التحليل الكلمة

مََ ََقـََقدَّ َََمَ َدَََد  َمَََقدَّ

دََ ََسَََسدَّ َََدَََدَََـد  َدَََسدَّ

د ـحَََُمـَُمَحمَّ َُدََحمََُّمََـُدَََمـَم 

مََ ـعََََعلَّ َمَََعلََََّمَََـَلـَل 

زََ ـرََََركَّ َزَََركََََّزََـََكـَك 
 

 .أظَرىا الدرف الساكو غيد التدلْل هغيد التركْب أخفْياً          



 
 الطرّلة الثاىْة 0  -

 0 ع الدرف الذي كتلٌ فِ نرةع هاخد , نثال ىجهع الدرف الهشدد ن -
 

 

 الرتكيب التحليل الكلمة

مََ َََقدَّ َََمََََقدَّ َمَََقدَّ

دََ َََسدَّ َََدََََسدَّ َدَََسدَّ

ُدَ ـَُمـَُمَحمَّ َُدََحمََُّمََـُدَََحمَّ

مََ ـََعلَّ َمَََعلََََّمََـََعلَّ

زََ ـََركَّ َزَََركََََّـزََََركَّ
 

 

 

 0, طرّلتان  الشدة فِ الالم الشهسْة تدلْل  -

 الطرّلة األهلى 0 -
 

 الرتكيب التحليل الكلمة

َجرَُ ـَالنَّ ََـرَََُجـَالنَّ ََجرَُالنَّ

وقَِ ََالسُّ َََقََِوالسُّ َقَِوالسَّ

ُسَ م  ََالنَّ ـالنَّ َََـُسََم  َُسَمَ النَّ

 
 0 هٍُ إظَار الدرف الساكو  ّستخدنَا ةػض الهػلهْو األفاطل0  الطرّلة الثاىْة  -

 

 الرتكيب التحليل الكلمة

َجرَُ َالَالنَّ ََـرَََُجــََشـَـن  ََجرَُالنَّ

وقَِ ـالَالسُّ َََقََُِسوَس  َوقالسُّ

ُسَ م  ـَالنَّ ـَالن  َََـُسَََشم  َُسَمَ النَّ

 



 

 وأخرًيا ..  
 يدرس الصف األول للنرة األوىل :لألسرة وملن  

 

 دفعة واحدة .كلها تدّرج يف املهارات , وٓ تعطي الطالب املهارات 

 رّكز عىل الكلامت الثالثوة املكوىة من حروف درسها الطالب مثال :  يف الوحدة األوىل

 وأعد تركوبها .واطلب منهم هتجئتها وحللها َلَد  / َىَبَل / بَ َلَبَد  / َدَبَل 

بسوطة مكّوىة  كلمة أو كلمتني وتعمق فوها وكرر وىاقش , وتكون يف البداية مهارة املد واملمدودوأيضا 

 مِري ر /ُىوَل / َىاَل / َما مثل : حدة األوىلحروف الومن 

 , مثال :وَلّون املهارة املستهدفة بلون خمتلف 

 لفِوـ/    رُىو/     َل َما   األمحراجعل املد واملمدود باللون  , يف املد  

 واطلب منهم هتجئة الكلمة بعد حتلولها .

  , يف الوحدة األوىل ملهارة املد واملندودإذا رأيت منهه اإلتقان و
 

 , وحبذا تكون يف الوحدة الثاىوة املقطع الساكنمهارة  املهارة الثاىوة وهي اىتقل إىل

 َمْد  / َدْلـيف البداية حرفني , مثل : َىْمـ   /   َبنْـ   /   َدْر    /   

 ُب َدرْ ُد / َبنْ ُل / مْ ىَ عرض علوهم كلامت بسوطة مثل : ثم أ

 وقم بتحلولها وهتجئتها واستخراج املقطع الساكن يف الكلمة .

 مثال : األزرقبلون واحد وهو  احلرف الساكن مع احلرف الذي قبلهاجعل  ولّون املهارة بلون خمتلف ,

 ُب .َقْلـُب    /    َدرْ ـُل   /    َىمْ 

 

 طأالعنل جهد بشري ال خيلو من النقص واخل
 وأمتنى لكه عاما دراسيا متنيزا وحافال باإلبداع والعطاء


