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ر�سالة خا�سة

الُم عليكم وَرحمُة اهلل وبرك�ُته، وبعد: ال�سَّ

الحم��د هلل ال��ذي عل��م ب�لقل��م، وال�س��الة، وال�س��الم على �سيدن��� محمد، وعل��ى اآله 
و�سحبه و�سلم.    

 وبع��د، فهذا كت�ب )�سل�سلة التمي��ز في اللغة العربية( للمرحلة التمهيدية نقدمه 
لأطف�لن�، وفلذات اأكب�دن� راجين اأن ين�ل الر�س�، والقبول اإن �س�ء اهلل.

المرحل��ة التمهيدي��ة م��ن اأهم المراحل ف��ي التعليم، وتق��دم الأمم يب��داأ من هذه 
المرحلة؛ لذلك وجب علين� جميًع� اأن نهتم ب�أطف�لن� ب�تب�ع طرق تربوية �سليمة. 

ومن اأهم اأهداف )�سل�سلة التميز في اللغة العربية( الهتم�م بلغة القراآن، وتن�سئة 
جيل ق�در على النهو�س ب�أمته، وذلك بطريقة �سهلة، و�س�ئقة تتفق مع متطلب�ت الع�سر، 
ول تقل جودة عن العلوم الأخرى، وقد روعي في هذا الكت�ب �س��هولة الو�س��ع، وجم�ل 

التن�سيق، وح�سن الت�سوير، حتى نوفي ب�لغر�س المق�سود.

والهتم�م ب�لتدريب المنزلي مثل م� يتم داخل ق�عة الدر�س، ومراع�ة المرحلة 
.� تربويًّ

وفقن� اهلل واإي�كم لم� فيه خير البالد والعب�د.

  

الموؤلف
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يحفظ اأمني  يرعى �ضكني  �ض�بط يحمي بلدي�َض

�ضيداويني حتى اأطيبطبيب لقلبي قريب  َط

اأبعث به اإلى الأحب�بظرف فيه خط�ب َظ

ت�ضهد خيًرا في اأخراهعين تخ�ضى اهلل      َع

ت�أكل ع�ضًب� في الحديقةغزالة فهي ر�ضيقة  َغ

تطير وتقف فوق الزهرةفرا�ضة اأنفع ح�ضرةَف

ويعلمني ف�أزداد �ضرًف�قلٌم يكتب حرًف�َق

أناشيد الحروف
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يحمي غنمي خ�رج داري كلب ع��ض جواريَك

يلحٌم يبني ج�ضديَل قبل الأكل منه اأُ�ضمِّ

فيه تق�م كل �ضالةم�ضجد بيت اهللَم

تعي�ض طوياًل دون الم�ءنخلة في ال�ضحراءَن

فهو بن�ء رمز الهمةهرم ع�لي القمةَهـ

لونه� اأحمر لونه� اأ�ضفر وردة اأبهى منظرَو

ُتبدع �ضكاًل ُتظهر فكرةيد تر�ضم زهرةَي



َق

َي

َغ
َظ

َه�َم َن

َط

َل َك
َف

َو

َع
�َس
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ُن: ُن:اأَُلوِّ اأَُلوِّ



َق

َي

َغ

َه�

َظ

َم

�َس

َن

َط

َل َك
َف

َو

َع
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�َض
�س�بط

�َض  
�س�بط يحمي بلدي 

يحفظ اأمني يرعى �سكني  

كت�بة حرف ال�س�د بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف ال�س�د، والمق�رنة بينه، 
وبين حرف ال�س�د، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

 �َض        
                        
                        
                        

 �َض        
                        
                        
                        

 �َض        
                        
                        
                        

 �َض           
                        
                        
                        

الدر�س )15( حرف �س
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�َض
�س�بط

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

    �َض  
�س�بط يحمي بلدي 

يحفظ اأمني يرعى �سكني  

كت�بة حرف ال�س�د بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف ال�س�د، والمق�رنة بينه، وبين حرف ال�س�د.

)1(�َض  )2(

)3(

)4(

)6( )5(

 �َض        
                        
                        
                        

 �َض        
                        
                        
                        

 �َض        
                        
                        
                        

 �َض           
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َف�ِدُع �سَ ْبٌع �سَ

َف�ِدُع �سَ ْبٌع �سَ

اأتعلم كلم�ت احلرف

األون كلم�ت احلرف
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َط
طبيب

َط  
طبيب لقلبي قريب

�سيداويني حتى اأطيب 

اأن�سودة حرف الط�ء، والمرور على  ، ونطقه نطًق� �سحيُح� مفتوًح�، وحفظ  كت�بة حرف الط�ء بح�سب موقعه من ال�سطر 
التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم .

الدر�س )16( حرف ط

 َط        
                        
                        
                        

 َط        
                        
                        
                        

 َط        
                        
                        
                        

 َط           
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َط
طبيب

    َط  
طبيب لقلبي قريب

�سيداويني حتى اأطيب 

كت�بة حرف الط�ء بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف الط�ء.

)1(َط

)2(

)3(

)4(

واجب منزيل

 َط        
                        
                        
                        

 َط        
                        
                        
                        

 َط        
                        
                        
                        

 َط           
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َط�ُو�ٌس َط�ِئَرٌة

َط�ُو�ٌس َط�ِئَرٌة

األون كلم�ت احلرف
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ظرف

َظ
َظ  

ظرف فيه خط�ب
اأبعث به اإىل الأحب�ب

كت�بة حرف الظ�ء بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف الظ�ء، والمق�رنة بينه، 
و بين حرف الط�ء، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

 َظ        
                        
                        
                        

 َظ        
                        
                        
                        

 َظ        
                        
                        
                        

 َظ           
                        
                        
                        

الدر�س )17( حرف ظ
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َظ
ظرف

    َظ  
ظرف فيه خط�ب

اأبعث به اإىل الأحب�ب 

كت�بة حرف الظ�ء بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف الظ�ء.

)1(َظ

)2(

)3(

)4(

 َظ        
                        
                        
                        

 َظ        
                        
                        
                        

 َظ        
                        
                        
                        

 َظ           
                        
                        
                        

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َظْهٌر َظْبٌي

َظْهٌر َظْبٌي

األون كلم�ت احلرف

�سل�سلة التميز يف ت�أ�سي�س
اللغة العربية

18



عني

َع
َع  

عني تخ�سى اهلل    
ت�سهد خرًيا يف اأخراه

على  والمرور  العين،  حرف  اأن�سودة  وحفظ  مفتوًح�،  �سحيًح�  نطًق�  ونطقه  ال�سطر،  من  موقعه  بح�سب  العين  حرف  كت�بة 
التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

  َع        
                        
          
          

  َع        
                        
          
          

  َع        
                        
          
          

  َع        
                        
          
          

الدر�س )18( حرف  ع
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َع
عني

    َع  
عني تخ�سى اهلل    

ت�سهد خرًيا يف اأخراه  

كت�بة حرف العين بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف العين .

)2(َع

)3(

)1(

واجب منزيل

  َع        
                        
          
          

  َع        
                        
          
          

  َع        
                        
          
          

  َع        
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اأتعلم كلم�ت احلرف

يٌر َع�سِ َع�َسٌل

يٌر َع�سِ َع�َسٌل

األون كلم�ت احلرف
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غزالة

َغ
َغ  

غزالة فهي ر�سيقة 
ت�أكل ع�سًب� يف احلديقة

كت�بة حرف الغين بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف الغين، والمق�رنة بينه، 
وبين حرف العين، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

  َغ        
                        
          
          

  َغ        
                        
          
          

  َغ        
                        
          
          

  َغ           
                        
          
          

الدر�س )19( حرف غ
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َغ
غزالة

    َغ  
غزالة فهي ر�سيقة 

ت�أكل ع�سًب� يف احلديقة

كت�بة حرف الغين بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، وحفظ اأن�سودة حرف الغين، والمق�رنة بينه، وبين حرف العين.

)2(َغ
)3(

)1(

واجب منزيل

  َغ        
                        
          
          

  َغ        
                        
          
          

  َغ        
                        
          
          

  َغ           
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َغ�ّس�َلٌة َغ�َبٌة

َغ�ّس�َلٌة َغ�َبٌة

األون كلم�ت احلرف
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�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

�َض

َغ

َع

َط

َظ
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فرا�سة

    َف  
 فرا�سة اأنفع ح�سرة

تطري وتقف فوق الزهرة 

َف

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �سحيحة بح�سب موقعه من ال�سطر وتتبع الأ�سهم، ونطقه نطًق� �سحيًح�، ومعرفة نطق 
الفتحة، والتعرف اإلى ال�سرطة الم�ئلة التي تو�سع فوق الحرف، وت�سمى فتحة.

 َف        
                        
                        
                        

 َف        
         

                        
                        

 َف        
                        
                        
                        

 َف           
                        
                        
                        

الدر�س )20( حرف ف
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    َف  

فرا�سة اأنفع ح�سرة  
تطري وتقف فوق الزهرة 

فرا�سة

)3(َف

)4(
)1(ف

)2(

 َف        
                        
                        
                        

 َف        
         

                        
                        

 َف        
                        
                        
                        

 َف           
                        
                        
                        

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �سحيحة بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح�، ومعرفة نطق الفتحة، والتعرف 
اإلى ال�سرطة الم�ئلة التي تو�سع فوق الحرف، وت�سمى فتحة.

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َفْهٌد َفَر�ٌس

َفْهٌد َفَر�ٌس

األون كلم�ت احلرف
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قلم

َق  
قلٌم يكتب حرًف�

ويعلمني ف�أزداد �سرًف�

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �سحيحة بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح�، ومعرفة نطق الفتحة، وذلك برفع موؤخرة الل�س�ن تج�ه �سقف الحلق مع خف�س 
ب�قي الل�س�ن، ويخرج مفتوًح�، والتعرف اإلى ال�سرطة الم�ئلة التي تو�سع فوق الحرف، وت�سمى فتحة. يتم تدريب التالميذ على ربط الحرف ب�ل�سورة لتذكره )َق - َقَلم(. 

يكتب المعلم الحرفين )َف( ، و )َق( علىال�سبورة، وين�ق�س التالميذ في اأوجه ال�سبه والإختالف بينهم� في النطق، والتفخيم والترقيق، واإخراج طرف الل�س�ن من عدمه.

َق
الدر�س )21(  حرف   ق

 َق        
                        
                        
                        

  َق        
         

                        
                        

  َق        
                        
                        
                        

  َق           
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قلم

    َق  
قلٌم يكتب حرًف�

ويعلمني ف�أزداد �سرًف�

َق
)1(

)2( )3(

)4(

ق
واجب منزيل

 َق        
                        
                        
                        
                        

 َق        
         

                        
                        
                        

 َق        
                        
                        
                        
                        

  َق           
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َقَف�ٌس َق�ِرٌب

َقَف�ٌس َق�ِرٌب

األون كلم�ت احلرف
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َق
َف

�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

َع
َغ
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كلب

َك  
كلب ع��س جواري 

يحمي غنمي خ�رج داري

َك

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �سحيحة بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح�، وذلك برفع موؤخرة الل�س�ن تج�ه �سقف الحلق اأم�م الق�ف مع خف�س 
ب�قي الل�س�ن، وترديد الن�سيد لحفظه. يتم تدريب التالميذ على ربط الحرف ب�ل�سورة لتذكره )َك - كلب(.مراجعة كيفية كت�بة الهمزة منفردة اأوًل ثم فوق الك�ف، 
والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم، وكت�بة حرف )َق( بج�نب حرف ال� )َك( والت�أكد من تمييز التالميذ للفرق بينهم� في النطق.

الدر�س )22( حرف ك

 َك        
                        
                        
                        

 َك        
         

                        
                        

 َك        
                        
                        
                        

 َك           
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َك )1(

)2(

)3(

)4(

    َك  
كلب ع��س جواري 

يحمي غنمي خ�رج داري 

  

كلب
َك

واجب منزيل

 َك        
                        
                        
                        

 َك        
         

                        
                        

 َك        
                        
                        
                        

 َك           
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َكَرٌز َكْتُكوٌت

َكَرٌز َكْتُكوٌت

األون كلم�ت احلرف

35ت�أ�سي�س �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



حلم

َل  
حلٌم يبني ج�سدي

ي قبل الأكل منه اأُ�سمِّ

َل

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �سحيحة بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح�، وذلك ب�أن نالم�س ج�نبي الل�س�ن من الأم�م مع الأ�سن�ن 
والأني���ب العلوي��ة، ومعرف��ة نطق الفتحة وترديد الن�س��يد لحفظ��ه. يتم تدريب التالميذ على ربط الحرف ب�ل�س��ورة لتذك��ره )َل - لحم(. وكت�بة 

الحرفين )َك(، و )َل( على ال�سبورة وتو�سيح الف�رق بينهم� في ال�سكل، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

 َل        
                        
                        
                        

 َل        
                        
                        
                        

 َل        
                        
                        
                        

 َل        
                        
                        
                        

الدر�س )23(  حرف ل
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 َل        
                        
                        
                        

 َل        
                        
                        
                        

 َل        
                        
                        
                        

حلم

    َل  
حلٌم يبني ج�سدي

ي قبل الأكل منه اأُ�سمِّ

َل َل )1(

)2(
)3(  َل        

                        
                        
                        

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َلَبٌن َلْيُموٌن

َلَبٌن َلْيُموٌن

األون كلم�ت احلرف
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م�سجد

َم  
م�سجد بيت اهلل 
فيه تق�م كل �سالة

َم

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �س��حيحة بح�س��ب موقعه من ال�س��طر وتتبع الأ�سهم، ونطقه نطًق� �سحيًح�، مرقًق�  وذلك  
ب�إطب���ق ال�س��فتين ث��م فتح الف��م اإلى اأعلى، ومعرفة نط��ق الفتحة وترديد الن�س��يد لحفظه. يتم تدري��ب التالميذ على ربط 

الحرف ب�ل�سورة لتذكره )َم  - م�سجد(، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

  َم        
                        
                        
                        

  َم        
         

                        
                        

 َم        
                        
                        
                        

  َم           
                        
                        
                        

الدر�س )24(  حرف  م
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 َم        
                        
                        
                        
                        

  َم        
                        
                        
                        
                        

 َم        
                        
                        
                        
                        

  َم           
                        
                        
                        
                        

    َم  
م�سجد بيت اهلل 

فيه تق�م كل �سالة

م�سجد

)1(َم

)2()3(
َم

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َم�نُجو َمْوٌز

َم�نُجو َمْوٌز

األون كلم�ت احلرف
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َن  
نخلة يف ال�سحراء

تعي�س طوياًل دون امل�ء
       

َن

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �سحيحة بح�سب موقعه من ال�سطر وتتبع الأ�سهم، ونطقه نطًق� �سحيًح� مرقًق�، وذلك بمالم�سة الل�س�ن للثة ومن�بت 
الأ�سن�ن العلوية، ومعرفة نطق الفتحة  وترديد الن�سيد لحفظه. يتم تدريب التالميذ على ربط الحرف ب�ل�سورة لتذكره )َن  - نخلة( ، وكت�بة الأحرف 

)ن(، و)ب( ، و)ت(، و)ث( على ال�سبورة وتو�سيح الفرق بينه� في ال�سكل. والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم. 

  َن        
                        
                        
                        

  َن        
         

                        
                        

  َن        
                        
                        
                        

  َن           
                        
                        
                        

نخلة

الدر�س )25( حرف  ن
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    َن  
نخلة يف ال�سحراء

تعي�س طوياًل دون امل�ء

)1(نَن

)2(
)3(

  َن        
                        
                        
                        
                        

  َن        
         

                        
                        
                        

  َن        
                        
                        
                        
                        

  َن           
                        
                        
                        
                        

نخلة

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َنْحَلٌة َنِمٌر

َنْحَلٌة َنِمٌر

األون كلم�ت احلرف
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َل

َم
�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

َك

َن
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َ هـ
هرم

َهـ 
هرم ع�يل القمة

فهو بن�ء رمز الهمة       

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �س��حيحة بح�س��ب موقعه من ال�سطر وتتبع الأ�س��هم، ونطقه نطًق� �سحيًح� مرقًق�، وذلك  
بخ��روج ال�س��وت م��ن اآخر الحل��ق، ومعرفة نطق الفتح��ة وترديد الن�س��يد لحفظه. يت��م تدريب التالميذ عل��ى ربط الحرف 

ب�ل�سورة لتذكره )ه�َ - ه�رم(، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

 َه�        
                        
                        
                        
                        

 َه�        
         

                        
                        
                        

 َه�        
                        
                        
                        
                        

 َه�        
                        
                        
                        
                        

الدر�س )26( حرف  ه�
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هرم

    َهـ
هرم ع�يل القمة

فهو بن�ء رمز الهمة   

)1(هـَهـ

)2(
)3(

)4(

 َه�        
                        
                        
                        
                        

 َه�        
         

                        
                        
                        

 َه�        
                        
                        
                        
                        

 َه�        
                        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َه�ِتٌف ٌة َهِديَّ

َه�ِتٌف ٌة َهِديَّ

األون كلم�ت احلرف
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وردة

َو
َو  

وردة اأبهى منظر 
لونه� اأحمر لونه� اأ�سفر 

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �س��حيحة بح�س��ب موقعه من ال�س��طر وتتبع الأ�سهم، ونطقه نطًق� �س��حيًح� مرقًق�، وذلك ب�أن 
ن�س��م ال�س��فتين على �س��كل دائرة، ثم ننطق الحرف مع فتح ال�س��فتين، ومعرفة نطق الفتحة، وترديد الن�سيد لحفظه. يتم تدريب 

التالميذ على ربط الحرف ب�ل�سورة لتذكره )َو  - وردة(، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

الدر�س )27( حرف  و

  َو        
                        
                        
                        
                        

  َو        
         

                        
                        
                        

  َو        
                        
                        
                        
                        

  َو        
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وردة

    َو  
وردة اأبهى منظر 

لونه� اأحمر لونه� اأ�سفر 

وَو
)1(

)2(

)3(

)4(

  َو        
                        
                        
                        
                        

  َو        
         

                        
                        
                        

  َو        
                        
                        
                        
                        

  َو        
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َواِحٌد َوَرَقٌة

َواِحٌد َوَرَقٌة

األون كلم�ت احلرف
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يد
َي

َي  
يد تر�سم زهرة

تبدع �سكاًل تظهر فكرة

تعليم الأطف�ل كت�بة الحرف كت�بة �س��حيحة بح�س��ب موقعه من ال�سطر وتتبع الأ�س��هم، ونطقه نطًق� �سحيًح� مرقًق�، وذلك  
ب�أن نالم�س الل�س�ن مع �سقف الحلق بين الجيم وال�سين، ومعرفة نطق الفتحة، وترديد الن�سيد لحفظه. يتم تدريب التالميذ 

على ربط الحرف ب�ل�سورة لتذكره )َي - ي�د(،  والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

  َي        
                        
                        
                        

  َي        
         

                        
                        

  َي        
                        
                        
                        

  َي        
                        
                        
                        

الدر�س )28(  حرف ي
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)1(ي

)2(

)3( يد

    َي  
يد تر�سم زهرة

تبدع �سكاًل تظهر فكرة

َي
  َي        
                        
                        
                        
                        

 َي        
         

                        
                        
                        

 َي        
                        
                        
                        
                        

 َي        
                        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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اأتعلم كلم�ت احلرف

َيْقِطيٌن َيْع�ُسوٌب

َيْقِطيٌن َيْع�ُسوٌب

األون كلم�ت احلرف
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َ هـ

�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

َو

َن
َى
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