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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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ي�أكل جزًرا كي ل يتعب اأرنب يجري يلعباأَ

 وقعت �ضحكت منه� القطة   بطة نطت نطةَب

 فيه الذهب وفيه الم��س    ت�ج فوق الرا�سَت

هو مك�ر وقت الح�جة ثعلب �ض�د دج�جةَث

مثل �ضفينة فوق الم�ءجمل في ال�ضحراء َج

طواف حول الكعبةحج اأ�ضمى رغبة فيه َح

ي�أكل ع�ضب�ً في الربيعخروف فهو وديعَخ

أناشيد الحروف
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ت�ضع البي�س بكل �ضع�دة      دج�جة فوق الع�دةَد

َهُر ب�لن�ِر َفَيِلينَذَهٌب غ�لي َثمينَذ ُي�ضْ

فهو �ضدوق وهو اأمينرجل عرف الدينَر

وبدون �ضوت ه�دئة جميلةزرافة برقبة طويلةَز

في مدر�ضتي اأو في بيتي�ض�عة تحفظ وقتي�َس

فيه� الدفء وفيه� الخير�ضم�س �ضنع قدير �َس

بعد قليل �ض�د �ضمكة�ض�ئد األقى �ضبكة  �َس



َخ

�َس

َج
َت

َر

اأَ

�َس َز

َب

َذ َد
َح

�َس

َث
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ُن: ُن:اأَُلوِّ اأَُلوِّ



َخ

�َس

َج

�َس

َت

َر

اأَ

َز

َب

َذ َد
َح

�َس

َث
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اأَ
اأرنب

اأَ  
اأرنب يجري يلعب ي�أكل 

جزًرا كي ل يتعب 

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، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة 

لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

     اأَ 
                        
                        
                        

     اأَ 
                        
                        
                        

     اأَ 
                        
                        
                        

     اأَ 
                        
                        
                        

الدر�س )1(  حرف   اأ
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    اأَ  
اأرنب يجري   
يلعب ي�أكل جزًرا

 كي ل يتعب 

اأرنب
)1( اأ اأَ

)2(

)3(

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

     اأَ 
                        
                        
                        

     اأَ 
                        
                        
                        

     اأَ 
                        
                        
                        

     اأَ 
                        
                        
                        

واجب منزيل
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اأَن�ن��ٌس اأَ�َسٌد

اأَن�ن��ٌس اأَ�َسٌد

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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َب
بطة

َب  
بطة نطت نطة وقعت 

�سحكت منه� القطة

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

 َب        
                        
                        
                        

 َب        
                        
                        
                        

 َب        
                        
                        
                        

 َب        
                        
                        
                        

الدر�س )2(  حرف   ب
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بطة

َب
    َب  

بطة نطت نطة وقعت 

�سحكت منه� القطة 

َب  )1(

)2(
)3(

 َب        
                        
                        
                        

 َب        
                        
                        
                        

 َب        
                        
                        
                        

 َب        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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َبْيٌت َبَقَرٌة

َبْيٌت َبَقَرٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف

15ت�أ�سي�س �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



ت�ج

َت  
ت�ج فوق الرا�س فيه 

الذهب وفيه امل��س

َت

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

 َت        
                        
                        
                        

 َت        
                        
                        
                        

 َت        
                        
                        
                        

 َت        
                        
                        
                        

الدر�س )3(  حرف   ت

َت
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َت
    َت  

ت�ج فوق الرا�س فيه 

الذهب وفيه امل��س    

ت�ج

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

َت  )1(

)2(

)3(

 َت        
                        
                        
                        

 َت        
                        
                        
                        

 َت        
                        
                        
                        

 َت        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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َتْواأٌَم َتْمٌر

َتْواأٌَم َتْمٌر

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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ثعلب
َث

َث  
ثعلب �س�د دج�جة هو 

مك�ر وقت احل�جة

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

 َث        
                        
                        
                        

 َث        
                        
                        
                        

 َث        
                        
                        
                        

 َث        
                        
                        
                        

الدر�س )4(  حرف   ث
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ثعلب
َث

    َث  
ثعلب �س�د دج�جة 

هو مك�ر وقت احل�جة        

كت�بة حرف الث�ء بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح� وحفظ اأن�سودة حرف الث�ء والمق�رنة بينه وبين حرف الب�ء والت�ء.

َث  )1(

)2(

)3(

 َث        
                        
                        
                        

 َث        
                        
                        
                        

 َث        
                        
                        
                        

 َث        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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ُثوٌم َثْوٌر

ُثوٌم َثْوٌر

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف

21ت�أ�سي�س �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



َث
َت
َب
اأَ

�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة
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َج
جمل

َج  
جمل يف ال�سحراء

مثل �سفينة فوق امل�ء

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

 َج        
                        
                        
                        

 َج        
                        
                        
                        

 َج        
                        
                        
                        

 َج        
                        
                        
                        

الدر�س )5(  حرف   ج
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َج
    َج  

جمل يف ال�سحراء

مثل �سفينة فوق امل�ء

جمل

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

)1(
)2(

)3(

)4(
ج 

 َج        
                        
                        
                        

 َج        
                        
                        
                        

 َج        
                        
                        
                        

 َج        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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َجَزٌر َجّواَفٌة

َجَزٌر َجّواَفٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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َح

َح  
حج اأ�سمى رغبة فيه 

طواف حول الكعبة

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

 َح        
                        
                        
                        

 َح        
                        
                        
                        

 َح        
                        
                        
                        

 َح        
                        
                        
                        

الدر�س )6(  حرف   ح

حج
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َح
    َح  

حج اأ�سمى رغبة فيه 

طواف حول الكعبة

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

)1(
)2(

)3(

)4(
ح 

 َح        
                        
                        
                        

 َح        
                        
                        
                        

 َح        
                        
                        
                        

 َح        
                        
                        
                        

واجب منزيل

حج
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َحَمٌل َحِقيَبٌة

َحَمٌل َحِقيَبٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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َخ
خروف

َخ  
خروف فهو وديع ي�أكل 
ع�سًب� يف الربيع       

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

 َخ        
                        
                        
                        

 َخ        
                        
                        
                        

 َخ        
                        
                        
                        

 َخ        
                        
                        
                        

الدر�س )7(  حرف   خ
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َخ
خروف

    َخ  
خروف فهو وديع 

ي�أكل ع�سًب� يف الربيع

كت�بة حرف الخ�ء بح�سب موقعه من ال�سطر، ونطقه نطًق� �سحيًح� مفتوًح�، والمق�رنة بينه وبين حرف الجيم، والح�ء.

)1( )2(
)3(

)4(
خ 

واجب منزيل

 َخ        
                        
                        
                        

 َخ        
                        
                        
                        

 َخ        
                        
                        
                        

 َخ        
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    َخ  
خروف فهو وديع 

ي�أكل ع�سًب� يف الربيع

َخَزٌف َخْيَمٌة

َخَزٌف َخْيَمٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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َث
َت

َب

اأَ

�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

َج

َح

َخ
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َد
دج�جة

َد  
دج�جة فوق الع�دة

ت�سع البي�س بكل �سع�دة       

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

 َد        
                        
                        
                        

 َد        
                        
                        
                        

 َد        
                        
                        
                        

 َد        
                        
                        
                        

الدر�س )8(  حرف   د
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دج�جة

    َد  
دج�جة فوق 

الع�دة ت�سع البي�س 

بكل �سع�دة       

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

َد
)1(

)2(

 َد        
                        
                        
                        

 َد        
                        
                        
                        

 َد        
                        
                        
                        

 َد        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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    َد  
دج�جة فوق 

الع�دة ت�سع البي�س 

بكل �سع�دة       

َدْلوٌ َدّراَجٌة

َدْلُوٌ َدّراَجٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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ذهب

َذ  
َذَهٌب غ�يل َثمني

َهُر ب�لنَ�ِّر َفَيِلني ُي�سْ

َذ

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

 َذ        
                        
                        
                        

 َذ        
                        
                        
                        

 َذ        
                        
                        
                        

 َذ        
                        
                        
                        

الدر�س )9(  حرف   ذ

ذهب
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ذهب

    ذَ  
َذَهٌب غ�يل َثمني

َهُر ب�لنَ�ِّر َفَيِلني    ُي�سْ

)1(َذ

)2(

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

  َذ        
                        
                        
                        

  َذ        
                        
                        
                        

  َذ        
                        
                        
                        

  َذ        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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َذَهٌب َذْيٌل

األون كلم�ت احلرف

َذَهٌب َذْيٌل

اأتعلم كلم�ت احلرف
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َت

َد

اأَ

�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

َج

َح

َخ

َذ
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َر
َر  

رجل عرف الدين 
فهو �سدوق وهو اأمني

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

 َر        
                        
                        
                        

 َر        
                        
                        
                        

 َر        
                        
                        
                        

 َر        
                        
                        
                        

رجل

الدر�س )10(  حرف   ر
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َر
رجل عرف الدين 

فهو �سدوق وهو اأمني     

    
َر  

)1(َر

)2(
)3(

رجل
 َر        
                        
                        
                        
                        

 َر        
                        
                        
                        
                        

 َر        
                        
                        
                        
                        

 َر        
                        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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َر�ّس�ٌم َراَيٌة

َر�ّس�ٌم َراَيٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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  َز        
                        
                        
                        

  َز        
                        
                        
                        

 َز        
                        
                        
                        

  َز        
                        
                        
                        

زرافة
َز

َز  
زرافة برقبة طويلة وبدون

 �سوت ه�دئة جميلة

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

الدر�س )11(  حرف  ز
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  َز        
                        
                        
                        

  َز        
                        
                        
                        

 َز        
                        
                        
                        

 َز        
                        
                        
                        

َز
زرافة

    َز  
زرافة برقبة طويلة

وبدون �سوت ه�دئة جميلة       

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

)1(َز

)2(
)3(

واجب منزيل
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َزْهَرٌة َزْيُتوٌن

َزْهَرٌة َزْيُتوٌن

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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�س�عة

�َس
�َس  

�س�عة حتفظ وقتي يف 
مدر�ستي اأو يف بيتي

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، والمرور على التالميذ في اأثن�ء الكت�بة لإ�سالح اأي خط�أ وت�سجيعهم.

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

الدر�س )12(حرف �س

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

46



�َس
�س�عة

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

    �َس  
�س�عة حتفظ وقتي

 يف مدر�ستي اأو يف بيتي       

)1(�َس 

)2(

)3()4(

)6( )5(

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

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

واجب منزيل
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�َسِفيَنٌة �َسّي�َرٌة

�َسِفيَنٌة �َرٌة �َسَيّ

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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�سم�س

�َس
�َس  

�سم�س �سنع قدير فيه� 
الدفء وفيه� اخلري

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

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

الدر�س )13( حرف �س
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�َس
�سم�س

    �َس  
�سم�س �سنع قدير 

فيه� الدفء وفيه� اخلري      

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

)1(�َس 

)2(

)3()4(

)6( )5(

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

واجب منزيل
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�َساّلٌل �َسَجَرٌة

�َساّلٌل �َسَجَرٌة

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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َر
�َس

�َس

َز

�سل كل حرف ب�ل�سورة املن��سبة

َج

َح

َخ
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�س�ئد

�َس
�َس  

�س�ئد األقى �سبكة
بعد قليل �س�د �سمكة  

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

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

الدر�س )14( حرف �س
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�َس
�س�ئد

    �َس  
�س�ئد األقى �سبكة

بعد قليل �س�د �سمكة   

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

)1(�َس  )2(

)3(

)4(

)6( )5(

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

 �َس        
                        
                        
                        

واجب منزيل

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

54



ْقٌر �سَ �ُروٌخ �سَ

ْقٌر �سَ �ُروٌخ �سَ

األون كلم�ت احلرف

اأتعلم كلم�ت احلرف
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