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القراءة إختبار

:الصف :                           الطالب 

:تاریخ التشخیص :المشخص 

:الحروفبینالتمییز)١
:أ  ـ التعرف على الحروف الهجائية بترتيب 

ثتبأ

دخحج

سزرذ

طضصش

فغعظ

ملكق

يوھـن

:ب ـ أكمل الحروف الناقصة 
تأ
خج
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رذ
طش

فع
مك
وھـ

نتيجة القياس

:ج ـ التعرف على الحروف بأشكالھا المختلفة 

ـتـتـتــبـبـبــأ
ـجـجـجــثـثـثــة  ة
ـدـخـخـخــحـحـحـ
شــسـسـســزـرـذ
ـضـضــصـصـصــشـشـ
ـظـظـظــطـطـطــض
فــغـغـغــعـعـعـ
ـكـكــقـقـقــفـفت

الحد األدنىلم یتقنأتقنالمھارة



جروب مركز شعاع للنطق والكالم بأسوان
Mohamed abd elhady

00201118678133/ 00201008673088

ـمـمـمــلـلـلــك
ـوـھ  هـھـھــنـنـنـ
ـيـیـیـ

سنتيجة القيا

وسكونھاالثالثةبحركاتھاالحروفنطق)٢
:نطق الحروف بحركاتھا أ ـ

ضْ ضُ ضِ ضَ ◌ْ أ◌ُ أإِ ◌َ أ
طْ طُ طِ طَ بْ بُ بِ بَ 
ظْ ظُ ظِ ظَ تْ تُ تِ تَ 
عْ عُ عِ عَ ثْ ثُ ثِ ثَ 
غْ غُ غِ غَ جْ جُ جِ جَ 
فْ فُ فِ فَ حْ حُ حِ حَ 
قْ قُ قِ قَ خْ خُ خِ خَ 

كْ كُ كِ كَ دْ دُ دِ دَ 
لْ لُ لِ لَ ذْ ذُ ذِ ذَ 
مْ مُ مِ مَ رْ رُ رِ رَ 

الحد األدنىلم یتقنأتقنالمھارة



جروب مركز شعاع للنطق والكالم بأسوان
Mohamed abd elhady

00201118678133/ 00201008673088

نْ نُ نِ نَ زْ زُ زِ زَ 
هْـ هُـ هِـ هَـ سْ سُ سِ سَ 
وْ وُ وِ وَ شْ شُ شِ شَ 
يْ يُ يِ يَ صْ صُ صِ صَ 

نتيجة القياس

: ب ـ أكمل الحروف الناقصة حسب حركاتھا الثالث مع السكون
بُ بَ 

جْ جِ 
دُ دِ 

سِ سَ 
ضْ ضُ 

نْ نَ 
هُـ هِـ 

عْ عُ 
فْ فُ فَ 

الحد األدنىلم یتقنأتقنالمھارة
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يْ يُ 

مالحظات

:الفھممعالجملةأوالتركیبأوالكلمةقراءة)٣

یبكيضرسحدیقةأرنب

فیلقطاریأخذیبلع

مدرسةیحفظرأسغرست

أذنعنبجزرثعلب

ھاللیغردیجلسشجر

مروحةیغرفشمسیسبح

یشويقلمبصلخیار
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نتيجة القياس

:كلماتإلىالجملوحروفإلىالكلمةتحلیل)٤

:أ ـ تحلیل الكلمة إلى حروف 

جـمیلة

بالدي

مدینة

تلمیذ

حلیب

:نتيجة القياس

:ماتكلعدةمنجملةتركیبأوحروفعدةمنكلمةتركیب)٥

الحد األدنىلم یتقنأتقنالمھارة

الحد األدنىلم یتقنأتقنالمھارة
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:أ ـ تركیب كلمة من عدة حروف 

ـةھـكاف

فويس

درغي

لأس

قودنص

:ب ـ تركیب جملة من عدة كلمات 

علىالمـعـلمالتالمیذسـلم

المنورةمسجدفي المدینةالرسول

محمددخلالمدرسة
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:قراءةالتنوینأشكالبینالتمییز)٦

:أ ـ یقرأ الطالب الكلمة منونة بشكل واضح 

بیتٍ بیتً یُت◌ُ ب

أسبوعٍ أسبوعً أسبوُع◌ُ 

رجلٍ رجلً رجلُ◌ُ 

قلمٍ قلمً قلُم◌ُ 

محمدٍ محمدً محمُد◌ُ 

:ب ـ قراءة الجملة منونة 

.نظیفٍ یسكن مع أسرتھ في بیتٍ خالُد◌ُ )  ١

.مدرسیةً اشتریت لكم أدواتٍ )  ٢

.وكبیُر◌ُ وطني واسُع◌ُ )  ٣

مالحظات
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:بالواوالمدوبالیاءالمدوباأللفالمدبینالتمییز)٧

حرف المد في الكلمةالكلمة

حصان

جمیل

حبوب

مدیر

جمال

جنود

مالحظات
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:الشمسیة)ال(والقمریة)ال(بینالتمییز)٨

:القمریة ) ال ( ي تدخل علیھا أ ـ حدد الحروف الت

خحأجن

ذظضيس

عوكشق

فغمھـت

:الشمسیة ) ال ( ب ـ حدد الحروف التي تدخل علیھا 

عثلظش

أيكتم

صدرقن

سطزضذ

:الشمسیة ) ال ( القمریة أو ) ال ( ج ـ حدد الكلمات التي تبدأ بـ 

ال الشمسیةال القمریة  الكلمة
الـمسجد
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الـعصر
الـتـالمیذ
الـحلیب
الـدراسة
الـیوم
الصدق
الـشـكـر
األسرة
النظافة

مالحظات


