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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية

ر�سالة خا�سة

: عزيزي الأُب، عزيزتي الأمُّ

الُم عليكما وَرحمُة اهلل وبركاُته، وبعد: ال�سَّ

الحم��د هلل ال��ذي عل��م بالقل��م، وال�س��الة، وال�س��الم على �سيدن��ا محمد، وعل��ي اآله 

و�سحبه و�سلم،    

 وبعد فهذا كتاب )التميز في اللغة العربية( للمرحلة التمهيدية من اأربعة اأجزاء 

نقدمه لأطفالنا ، وفلذات اأكبادنا راجين اأن ينال الر�سا ، والقبول  اإن �ساء اهلل.

المرحل��ة التمهيدي��ة م��ن اأهم المراحل ف��ي التعليم، وتق��دم الأمم يب��داأ من هذه 

المرحلة؛ لذلك وجب علينا جميًعا اأن نهتم باأطفالنا باتباع طرق تربوية �سليمة. 

ومن اأهم اأهداف �سل�سلة )التميز في اللغة العربية( الهتمام بلغة القراآن، وتن�سئة 

جيل قادر على النهو�ض باأمته، وذلك بطريقة �سهلة، و�سائقة تتفق مع متطلبات الع�سر، 

ول تقل جودة عن العلوم الأخرى، وقد روعي في هذا الكتاب �س��هولة الو�س��ع، وجمال 

التن�سيق، وح�سن الت�سوير حتى نوفي بالغر�ض المق�سود.

والهتمام بالتدريب المنزلي مثل ما يتم داخل قاعة الدر�ض، ومراعاة المرحلة 

ا. تربويَّ

وفقنا اهلل واإياكم لما فيه خير البالد والعباد.

  

الموؤلفان
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

ال�ضفحةالمو�ضوع

������������������������������������ 4ر�ض�لة خ��ضة    

���������������������������������� 6اأن��ضيد الحروف  

����������������������������������������������� 8األون  

10ترتيب الحروف بح�ضب موقعه� من ال�ضطر:  ���

12الك�ضرة   ��������������������������������������������

������������������������������������������� 14ال�ضمة    

16حرف الألف ب�لحرك�ت الثالث   ������������������

19حرف الب�ء ب�لحرك�ت الثالث  ��������������������

�������������������� 22حرف الت�ء ب�لحرك�ت الثالث 

25حرف الث�ء ب�لحرك�ت الثالث  ��������������������

28حرف الجيم ب�لحرك�ت الثالث �������������������

������������������� 31حرف الح�ء ب�لحرك�ت الثالث 

������������������� 34حرف الخ�ء ب�لحرك�ت الثالث 

������������������� 37حرف الدال ب�لحرك�ت الثالث 

40حرف الذال ب�لحرك�ت الثالث  �������������������

������������������� 43حرف الراء ب�لحرك�ت الثالث  

46حرف الزاي ب�لحرك�ت الثالث  ����������������������

������������������� 49حرف ال�ضين ب�لحرك�ت الثالث

ال�ضفحةالمو�ضوع

������������������ 52حرف ال�ضين ب�لحرك�ت الثالث 

������������������� 55حرف ال�ض�د ب�لحرك�ت الثالث 

58حرف ال�ض�د ب�لحرك�ت الثالث �������������������

61حرف الط�ء ب�لحرك�ت الثالث   ������������������

������������������� 64حرف الظ�ء ب�لحرك�ت الثالث 

������������������� 67حرف العين ب�لحرك�ت الثالث 

70حرف الغين ب�لحرك�ت الثالث   ������������������

73حرف الف�ء ب�لحرك�ت الثالث   �������������������

������������������ 76حرف الق�ف ب�لحرك�ت الثالث  

������������������� 79حرف الك�ف ب�لحرك�ت الثالث 

������������������� 82حرف الالم ب�لحرك�ت الثالث  

������������������� 85حرف الميم ب�لحرك�ت الثالث 

������������������� 88حرف النون ب�لحرك�ت الثالث 

�������������������� 91حرف اله�ء ب�لحرك�ت الثالث 

�������������������� 94حرف الواو ب�لحرك�ت الثالث 

97حرف الي�ء ب�لحرك�ت الثالث  ��������������������

���������������������������� 100كت�بة كلم�ت منف�ضلة   

108الأن��ضيد  �������������������������������������������
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية

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 م�كر وقت الح�جة ثعلب �ض�د دج�جةَث

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

فيه طواف حول الكعبةحج اأ�ضمى رغبة      َح

ي�أكل ع�ضًب� في الربيعخروف فهو وديعَخ

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

َهُر ب�لن�ِر َفَيِليْنَذَهٌب غ�لي َثميْنَذ ُ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

أناشيد الحروف
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

يحفظ اأمني  يرعي �ضكني  �ض�بط يحمي بلدي�َس

�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

يحمي غنمي خ�رج داري كلب ع��س جواريَك

يلحٌم يبني ج�ضديَل قبل الأكل منه اأُ�ضمِّ

فيه تق�م كل �ضالةم�ضجد بيت اهللَم

تعي�س 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
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية



ترتيب احلروف بح�سب موقعها من ال�سطر:

  �أَ    َب    َت    َث  
                                                             

                                                             

                                                             

َط    َظ    َهـ       

َد     َذ     َف    َك  

حرف يكتب كله فوق ال�سطر: 1
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية



 َج  َح   َخ  َر   َز �َس
                                                             

                                                             

                                                             
 َق   َل   َم  َن   َو  َي 

 �َس  �َس  �َس  َع   َغ  

حرف ينزل جزء منه حتت ال�سطر:  2

11
الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية

تعريـــف الك�ضـــرة: هـــي �ضـــرطة اأفقيـــة م�ئلـــة تو�ضـــع تحـــت الحـــرف، فتجعلنـــ� 
نخف�س الفك عند نطقه�

�ضـــبب الت�ضـــمية: ت�ضـــمى ك�ضـــرة لأنن� نخف�س الفك عند نطق الحرف الذي 
توجد تحته مثل )َلِعَب – َتِعَب(�

درا�ضـــة الك�ضـــرة : بعـــد درا�ضـــــــة الحـــروف مفتوحـــة يتـــم النتقـــ�ل لدرا�ضـــة 
الحروف مك�ضورة مثاًل )اأَ/ اإِ( )َب / ِب(��� وهكذا�

- نالحـــظ اأنـــه عند التدريب على كلمـــ�ت فيه� حروف مفتوحة اأو مك�ضـــورة 
فمـــن الطبيعـــي اأن يخطئ التلميذ كثيًرا فـــى اأول الأمر، فيقراأ كل الحروف 
مفتوحـــة بحكـــم العتي�د� هن� يجب علين� التركيز على الحروف المك�ضـــورة 
فقط، وندرب التلميذ على قراءته منفرًدا، ثم اإع�دة قراءة الكلمة وم�ض�عدة 

التلميذ اإلى اأن ي�ضل اإلى الت�ضحيح بنف�ضه�

ا عند  -  الك�ضـــرة حركـــة واحدة )مقـــدار ث�نية( ول يجوز اإط�لة ال�ضـــوت جدًّ
النطق ب�لحركة حتى نحوله� اإلى مد ب�لي�ء، وهو خط�أ �ض�ئع، فال بد من 

النطق ب�لحرف المك�ضور بمقدار حركة واحدة، ولي�س حركتين�

- نعمـــل علـــى تفهيم الطفل اأن الحرف  )ت( مجرد ا�ضـــمه تـــ�ء، واأن الحركة 
تحته )  ِ ( ت�ضمى )ك�ضرة( ف�إذا و�ضعت تحته هكذا )ِت( ننطقه )تي(� 

الك�سرة ) ِ_ (



  ِخ    ِح    ِج    ِب    ِث    اإِ    ِت  

�ِس  �ِس  �ِس    ِذ    ِز    ِد    ِر  

 ِظ  

  ِم  
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  ِك  

  ِع  

  ِن  

 ِط  

  ِل  

  ِع  

 هـِ  

 ِف  
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  ِي  

                                                                                                                               

                                                                                                                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

اكتب الحروف الهجائية بحركة الك�سر فما ياأتي:

13
الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

الحروف الهجائية بحركة الك�سر                                  
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية

تعريف ال�ضمة: هي واو �ضغيرة تو�ضع فوق الحرف، فتجعلن� ن�ضم ال�ضفتين 
عند نطقه�

�ضـــبب الت�ضـــمية: ت�ضمى  �ضمة؛ لأنن� ن�ضم ال�ضفتين عند نطق الحرف الذي 
توجد فوقه مثل: ) ُحِمَل - ُغ�ِضَل(�

درا�ضـــة ال�ضـــمة: تتم المق�رنة فى النطق بين الحرف مفتوًح� والحرف نف�ضه 
نف�ضه مك�ضوًرا وم�ضموًم� ) اأَ / اإِ / اأُ( ، ) َب / ِب / ُب ( ، ) َت / ِت/ ُت ( ��� وهكذا�

- يتم النتق�ل بعد ذلك اإلى قراءة كلم�ت به� فتح وك�ضر و�ضم، ومن الطبيعي 
اأن يخطـــئ التلميـــذ كثيًرا فى اأول الأمر، فيقـــراأ كل الحروف مفتوحة اأو 
مفتوحـــة ومك�ضـــورة بحكـــم العتي�د، فال بد هن� من الإ�ضـــ�رة اإلى عالمة 

الحرف فقط ، فيقوم التلميذ بقراءته منفرًدا، ثم يعيد قراءة الكلمة�

ا عند  -  ال�ضـــمة حركـــة واحدة )مقـــدار ث�نية( ول يجوز اإط�لة ال�ضـــوت جدًّ
النطـــق ب�لحركـــة حتـــى نحوله� اإلى مد ب�لواو ، وهو خط�أ �ضـــ�ئع، فال بد 

من النطق ب�لحرف الم�ضموم بمقدار حركة واحدة، ولي�س حركتين�

- نعمـــل علـــى تفهيم التلميذ اأن الحرف  )ت( مجرد ا�ضـــمه ت�ء، واأن الحركة 
فوقه  )  ُ ( ت�ضمى )�ضمة( ف�إذا و�ضعت فوقه هكذا )ُت( ننطقه )تو(�

ال�سمة  )ُ_( 
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

  ُخ    ُح    ُج    ُب    ُث    اأُ    ُت  

�ُس �ُس  �ُس   ُذ    ُز   ُد    ُر  

 ُظ 

  ُم  

�ُس

  ُك  
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  ُن  

 ُط 
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  هـُ  

 ُف 

  ُو  

  ُق 

  ُي 

اكتب الحروف الهجائية بحركة ال�سم فما ياأتي:

الحروف الهجائية بحركة ال�سم                                  

                                                                                                                               

                                                                                                                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية
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احلروف باحلركات الثالث

 اأُُذٌن  اإِْبِريٌق  اأَ�َضٌد 

     �أَ     

                         
                         
                         

                         
     �إِ     

                         
                         
                         

                         
     �أُ     

                         
                         
                         

                         

حرف 

الألف
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

17
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 اأُُذٌن  اإِْبِريٌق  اأَ�َضٌد 
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية



ت
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية

18

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب: 1

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة: 3

اكتب احلرف الناق�ض مع احلركة: 2

اإِ

اأُ

)اأَ - اإِ - اأُ()اأَ - اإِ - اأُ()اأَ - اإِ - اأُ(

   ُذٌن    ْبِريٌق    �َضٌد 

اأُُذٌن 

اأَ�َضٌد 

اإِْبِريٌق اأَ

تدريبات

تدريبات
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

19

ٌة   ُبْرُتق�ٌل  ِبْنٌت  َبطَّ

     َب     

                         
                         
                         

                         
     ِب     
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الباء احلروف باحلركات الثالث
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اللغة العربية

20

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

ٌة   ُبْرُتق�ٌل  ِبْنٌت  َبطَّ

     َب     

                         
                         
                         

                         
     ِب     

                         
                         
                         

                         
     ُب     

                         
                         
                         

                         

تدريبات

تدريبات
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اللغة العربية
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

21

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب: 1

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة: 3

اكتب احلرف الناق�ض مع احلركة: 2

َب
ِب
ُب

ِبْنٌت 

ٌة َبطَّ

)َب - ِب - ُب()َب - ِب - ُب()َب - ِب - ُب(
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ُطُيوٌرِطْفٌلَطِبيٌب
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َط
ُط
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ِظ
ُظ

ُظْفٌر

ِظلٌّ

َظْرٌف

)َظ - ِظ - ُظ( )َظ - ِظ - ُظ()َظ - ِظ - ُظ(
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َعْيٌ
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ُغَراٌب

َغَزاَلٌة

)َغ - ِغ - ُغ( )َغ - ِغ - ُغ()َغ - ِغ - ُغ(
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ِق
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َقلٌَم
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َعٌة   ٌة    ـبَّ      ـلٌَم     ــطَّ
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ُكوٌبِكَت�ٌبَكْلٌب
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ِكَت�ٌب
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ٌم ِل�ض�ٌنُلْعَبٌةَلْ
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َل
ِل
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ُلْعَبٌة

ٌم َلْ

)َل - ِل - ُل( )َل - ِل - ُل()َل - ِل - ُل(
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َحٌف  ِمَق�سٌَّمْوٌز ُم�ضْ

    َم     

                         
                         
                         

                         
     ِم     

                         
                         
                         

                         
     ُم     

                         
                         
                         

                         

حرف 

امليم



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية

86

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

َحٌف    ِمَق�سٌَّمْوٌز ُم�ضْ

    َم     

                         
                         
                         

                         
     ِم     

                         
                         
                         

                         
     ُم     

                         
                         
                         

                         

تدريبات

تدريبات

86
�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين

اللغة العربية



ت
يبا

در
ت

الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 

اللغة العربية

87
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���ُف��وِري َيا              ُع����سْ

ال�ُب��ْ�س��َت��اْن ِفى 
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