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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



5 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

ال�سفحةالمو�سوع

................................................ 4ر�سالة خا�سة    

............................................. 6اأنا�سيد الحروف     

.......................................................... 8األون  

10ترتيب الحروف بح�سب موقعها من ال�سطر  .......................

...................................................... 12الفتحة   

...................................................... 14الك�سرة   

16ال�سمة    .......................................................

...................... 18األف / باء / تاء / ثاء   بالحركات الثالث   

..................... 21جيم / حاء /خاء / دال   بالحركات الثالث  

........................ 24ذال /راء /زاي / �سين  بالحركات الثالث 

27�سين / �ساد / �ساد / طاء  بالحركات الثالث  .....................

...................... 30ظاء / عين  / غين / فاء بالحركات الثالث 

....................... 33قاف /كاف / لم / ميم  بالحركات الثالث 

........................ 36نون / هاء / واو / ياء  بالحركات الثالث 

............... 55الكتابة بالحروف المو�سولة )المجموعة الأولى(  

.............. 71الكتابة بالحروف المو�سولة )المجموعة الثانية(   

.............. 93الكتابة بالحروف المو�سولة )المجموعة الثالثة(   

............... 103الكتابة بالحروف المو�سولة )المجموعة الرابعة(   

...................................................... 120الأنا�سيد 



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث6
اللغة العربية

ياأكل جزًرا كي ل يتعب اأرنب يجري يلعباأَ

 وقعت �سحكت منها القطة   بطة نطت نطةَب

 فيه الذهب وفيه الما�ض    تاج فوق الرا�ضَت

هو ماكر وقت الحاجة ثعلب �ساد دجاجةَث

مثل �سفينة فوق الماءجمل في ال�سحراء َج

فيه طواف حول الكعبةحج اأ�سمى رغبة      َح

ياأكل ع�سًبا في الربيعخروف فهو وديعَخ

ت�سع البي�ض بكل �سعادة      دجاجة فوق العادةَد

اِر َفَيِليْنَذَهٌب غالي َثميْنَذ َهُر بالنَّ ُي�سْ

فهو �سدوق وهو اأمينرجل عرف الدينَر

وبدون �سوت هادئة جميلةزرافة برقبة طويلةَز

في مدر�ستي اأو في بيتي�ساعة تحفظ وقتي�َض

فيها الدفء وفيها الخير�سم�ض �سنع قدير �َض

بعد قليل �ساد �سمكة�سائد األقى �سبكة  �َض

أناشيد الحروف
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يحفظ اأمني  يرعى �سكني  �سابط يحمي بلدي�َض

�سيداويني حتى اأطيبطبيب لقلبي قريب  َط

اأبعث به اإلى الأحبابظرف فيه خطاب َظ

ت�سهد خيرًا في اأخراهعين تخ�سى اهلل      َع

تاأكل ع�سًبا في الحديقةغزالة فهي ر�سيقة  َغ

تطير وتقف فوق الزهرةفرا�سة اأنفع ح�سرةَف

ويعلمني فاأزداد �سرًفاقلٌم يكتب حرًفاَق

يحمي غنمي خارج داري كلب عا�ض جواريَك

يلحٌم يبني ج�سديَل قبل الأكل منه اأُ�سمِّ

فيه تقام كل �سالةم�سجد بيت اهللَم

تعي�ض طوياًل دون الماءنخلة في ال�سحراءَن

فهو بناء رمز الهمةهرم عالي القمةَه�

لونها اأحمر لونها اأ�سفر وردة اأبهى منظرَو

ُتبدع �سكاًل ُتظهر فكرةيد تر�سم زهرةَي
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ترتيب احلروف بح�سب موقعها من ال�سطر:

  �أَ    َب    َت    َث  
                                                             

                                                             

َط    َظ    َه�       

َد     َذ     َف    َك  

حرف يكتب كله فوق ال�سطر: 1
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 َ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
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تعري��ف الفتح��ة: هي �س��رطة اأفقي��ة مائلة تو�س��ع ف��وق الحرف، 
فتجعلنا نفتح الفك )ال�سفتين( عند نطقه. 

�س��بب الت�س��مية: ت�س��مى فتحة؛ لأننا نفتح الفك عند نطق الحرف 
الذي توجد فوقه مثل )َث َب َت(.

لماذا نبداأ درا�سة الحروف مفتوحة؟

بدرا�س��ة الح��روف المفتوح��ة اأوًل يتع��رف التلمي��ذ اإل��ى جمي��ع 
الح��روف الهجائية، ويك��ون قادًرا على ق��راءة اأي كلمة من ثالثة 
اأح��رف مفتوح��ة، اأو كتابته��ا غيًبا حتى ل��و كان ي�س��معها اأو يراها 
لأول مرة ، وذلك عن طريق التدريب ال�سليم، و يتم بعد ذلك كتابة 
الح��روف بالح��ركات الثالث، وكتاب��ة حروف منف�س��لة بالحركات 
الثالث ثم التدريب على كيفية الكتابة بحروف مت�سلة، والتدريب 

على قراءة الجمل الق�سيرة وكتابتها.

-  الفتح��ة حركة واحدة )مقدار ثانية( ول يجوز اإطالة ال�س��وت 
ا عن��د النطق بالحركة حت��ى نحولها اإلى م��د بالألف ، وهو  ج��دًّ
خطا �س��ائع، فال بد من النطق بالحرف المفتوح  بمقدار حركة 

واحدة، ولي�ض حركتين.

- نعم��ل على تفهيم الطفل  اأن الحرف  )ت( مجرد ا�س��مه تاء، واأن 
الحرك��ة فوق��ه  )  َ ( ت�س��مى )فتح��ة( فاإذا و�س��عت فوقه هكذا 

)َت( ننطقه تا.

الفتحة  ) َ_  (
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اكتب فيما يلي الحروف الهجائية بحركة الفتح:

الحروف الهجائية بحركة الفتح

                            
                            

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث14
اللغة العربية

تعري��ف الك�س��رة: هي �س��رطة اأفقية مائلة تو�س��ع تح��ت الحرف، 
فتجعلنا نخف�ض الفك عند نطقه.

�سبب الت�سمية: ت�سمى ك�سرة؛ لأننا نخف�ض الفك عند نطق الحرف 
الذي توجد تحته مثل )َلِعَب – َتِعَب(.

درا�س��ة الك�س��رة: بع��د درا�س������ة الح��روف مفتوحة يت��م النتقال 
لدرا�سة الحروف مك�سورة مثاًل: )اأَ/ اإِ( )َب / ِب(... وهكذا.

- نالح��ظ اأن��ه عند التدريب عل��ى كلمات فيها ح��روف مفتوحة اأو 
مك�س��ورة، فم��ن الطبيع��ي اأن يخطئ التلمي��ذ كثيًرا ف��ى اأول الأمر، 
فيق��راأ كل الح��روف مفتوح��ة بحك��م العتي��اد. هن��ا يج��ب علينا 
التركي��ز عل��ى الح��روف المك�س��ورة فق��ط، ون��درب التلمي��ذ عل��ى 
قراءته منفرًدا، ثم اإعادة قراءة الكلمة وم�ساعدة التلميذ اإلى اأن 

ي�سل اإلى الت�سحيح بنف�سه.

-  الك�س��رة حركة واحدة )مقدار ثانية( ول يجوز اإطالة ال�س��وت 
ا عن��د النطق بالحركة حتى نحولها اإلى م��د بالياء، وهو خطاأ  ج��دًّ
�س��ائع، فال بد من النطق بالحرف المك�س��ور بمقدار حركة واحدة، 

ولي�ض حركتين.

- نعم��ل على تفهي��م الطفل اأن الحرف  )ت( مجرد ا�س��مه تاء، واأن 
الحركة تحته )  ِ ( ت�س��مى )ك�س��رة( فاإذا و�س��عت تحته هكذا )ِت( 

ننطقه )تي(. 

الك�سرة ) ِ_ (
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اكتب فيما يلي الحروف الهجائية بحركة الك�سر:
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الحروف الهجائية بحركة الك�سر:
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تعريف ال�س��مة: هي واو �س��غيرة تو�سع فوق الحرف، فتجعلنا ن�سم 
ال�سفتين عند نطقه.

�سبب الت�سمية: ت�سمى  �سمة؛ لأننا ن�سم ال�سفتين عند نطق الحرف 
الذي توجد فوقه مثل: )ُحِمَل - ُغ�ِسَل(.

درا�س��ة ال�س��مة: تتم المقارنة ف��ى النطق بين الح��رف مفتوًحا 
والحرف نف�س��ه مك�س��وًرا وم�س��موًما ) اأَ / اإِ / اأُ( ، ) َب / ِب / ُب ( ، 

)َت / ِت/ ُت( ... وهكذا.

- يتم النتقال بعد ذلك اإلى قراءة كلمات بها فتح وك�سر و�سم، ومن 
الطبيعي اأن يخطئ التلميذ كثيًرا فى اأول الأمر، فيقراأ كل الحروف 
مفتوح��ة اأو مفتوح��ة ومك�س��ورة بحك��م العتي��اد، فال ب��د هنا من 
الإ�سارة اإلى عالمة الحرف فقط ، فيقوم التلميذ بقراءته منفرًدا، 

ثم يعيد قراءة الكلمة.

-  ال�س��مة حرك��ة واحدة )مق��دار ثانية( ول يجوز اإطالة ال�س��وت 
ا عند النط��ق بالحركة حتى نحولها اإلى م��د بالواو ، وهو خطاأ  ج��دًّ
�س��ائع، فال بد من النطق بالحرف الم�س��موم بمقدار حركة واحدة، 

ولي�ض حركتين.

- نعم��ل عل��ى تفهيم التلميذ اأن الحرف  )ت( مجرد ا�س��مه تاء، واأن 
الحركة فوقه  )  ُ ( ت�س��مى )�س��مة( فاإذا و�س��عت فوقه هكذا )ُت( 

ننطقه )تو(.

ال�سمة  )ُ_( 



اكتب فيما يلي الحروف الهجائية بحركة ال�سم:
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ُت ُثاأُ ُخُحُجُب
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الحروف الهجائية بحركة ال�سم                                  
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مراجعة على احلروف باحلركات الثالث

 اأَ�َسٌد 
     اأَ    
          
          

 اإِْبِريٌق 

    اإِ     
            
            

 اأُُذٌن 
     اأُ     
            
            

  َبّطٌة  

    َب    
          
          

 ِبْنٌت 

    ِب     
            
            

ُبْرُتَقاٌل

     ُب     
            
            

 َتاٌج 

      َت    
          
          

�َساٌح   ِتْ

    ِت     
            
            

اٌح   ُتفَّ

  ُت     
            
            

 

 َثْعلٌب 

    َث    
          
          

 ِثَياٌب 

    ِث     
            
            

 ُثْعَباٌن 

    ُث     
            
            

اكتب ما يلي:
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ُبْرُتَقاٌل ِبْنٌت   َبّطٌة   اأُُذٌن  اإِْبِريٌق  اأَ�َسٌد 

�َساٌح  َتاٌج  اٌح  ِتْ  ُثْعَباٌن  ِثَياٌب  َثْعلٌب  ُتفَّ

     اأَ    
          
          

     اإِ     
            
            

     اأُ     
            
            

     َب    
          
          

    ِب     
            
            

     ُب     
            
            

    َت    
          
          

     ِت     
            
            

    ُت     
            
            

     َث    
          
          

     ِث     
            
            

    ُث     
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:
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اأُُذٌن  

ُبْرُتَقاٌل

ٌة َبطَّ

اإِْبِريٌق 

ِبْنٌت 

اأَ�َسٌد

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة:

تدريبات

تدريبات

)َث � ِث � ُث()َت � ِت � ُت( )َب � ِب � ُب(

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب:
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مراجعة على احلروف باحلركات الثالث

 َجمٌل 

    َج    
          
          

    ِج     
            
            

 ُجْبٌ 

    ُج     
            
            

  َحجٌّ  

    َح    
          
          

اٌن   ِجداٌر  ِح�سَ

     ِح     
            
            

ُحوٌت

     ُح     
            
            

َخُروٌف  

    َخ    
          
          

 ِخَياٌر 

    ِخ     
            
            

 ُخْبٌز 

    ُخ     
            
            

 َدَجاَجٌة 

     َد    
          
          

 ُدبٌّ  ِديٌك 

     ِد     
            
            

     ُد     
            
            

اكتب ما يلي:

21 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

اٌن   َحجٌّ   ُجْبٌ  َجمٌل  ُحوٌت ِجداٌر  ِح�سَ

 ُدبٌّ  ِديٌك  َدَجاَجٌة  ُخْبٌز  ِخَياٌر َخُروٌف  

                                                                    

     َج    
          
          

    ِج     
            
            

    ُج     
            
            

      َح    
          
          

      ِح     
            
            

       ُح     
            
            

     َخ    
          
          

    ِخ     
            
            

    ُخ     
            
            

      َد    
          
          

      ِد     
            
            

       ُد     
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:
تدريبات

تدريبات

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث22
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة:

تدريبات

تدريبات

)َح � ِح � ُح()َج � ِج � ُج( )َد � ِد � ُد(

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب:

َخُروٌف  
َدَجاَجٌة

ُحوٌت       
ُجْبٌ
ُدبٌّ

ِخياٌر

23 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

                                                                    

مراجعة علىاحلروف باحلركات الثالث

 ِذْئٌب 

    َذ    
          
          

    ِذ     
            
            

 ُذَرٌة 

     ُذ     
            
            

  َرُجٌل  

    َر    
          
          

 ِري�َسٌة 

    ِر     
            
            

اٌن     ُرمَّ

    ُر     
            
            

 َزَراَفٌة  

    َز    
          
          

   ِزرٌّ 

    ِز     
            
            

 ُزْبَدٌة 

    ُز     
            
            

  �َساَعٌة 

  �َض    
          
          

 �ُسَلْحَفاٌة 

   �ِض     
            
            

   �ُض     
            
            

اكتب ما يلي:

 َذَهٌب 

 �ِسَتاَرٌة 

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث24
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

اٌن ِري�َسٌة   َرُجٌل   ُذَرٌة  ِذْئٌب  ُرمَّ

 �ُسَلْحَفاٌة   �َساَعٌة  ُزْبَدٌة    ِزرٌّ  َزَراَفٌة  

                                                                    

    َذ    
          
          

    ِذ     
            
            

     ُذ     
            
            

     َر    
          
          

    ِر     
            
            

     ُر     
            
            

    َز    
          
          

    ِز     
            
            

     ُز     
            
            

   �َض    
          
          

   �ِض     
            
            

   �ُض     
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

 َذَهٌب 

 �ِسَتاَرٌة 

25 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة:

)َر � ِر � ُر()�َض � �ِض  � �ُض( )َذ � ِذ � ُذ(

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب:

  �ُسَلْحَفاٌة  
�ِسَتارٌة
ِري�َسٌة

اٌن       ُرمَّ
َزَراَفٌة

ُذَرٌة

تدريبات

تدريبات

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث26
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

                                                                    

مراجعة على احلروف باحلركات الثالث

    �َض    
          
          

    �ِض     
            
            

 �ُسْرَفٌة 

   �ُض     
            
            

اٍئٌد     �سَ

   �َض    
          
          

  �ِض     
            
            

ْنُدوٌق    �سُ

   �ُض     
            
            

اٍبٌط    �سَ

   �َض    
          
          

ْفَدٌع   �سِ

   �ِض     
            
            

ُرو�ٌض   �سُ

  �ُض     
            
            

  َطٍبيٌب 

   َط    
          
          

 ُطُيوٌر  ِطْفٌل 

   ِط     
            
            

  ُط    
            
            

اكتب ما يلي:

اَرٌة   �ِسراٌع  �َسم�ٌض  نَّ   �سِ
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

اِئٌد   �ُسْرَفٌة  ْنُدوٌق    �سَ  �سُ

اٍبٌط   ْفَدٌع  �سَ ُرو�ٌض  �سِ  ُطُيوٌر  ِطْفٌل   َطٍبيٌب  �سُ

اَرٌة   �ِسراٌع  �َسم�ٌض  نَّ   �سِ

                                                                    

   �َض    
          
          

   �ِض     
            
            

  �ُض     
            
            

  �َض    
          
          

 �ِض     
            
            

  �ُض     
            
            

  �َض    
          
          

  �ِض     
            
            

  �ُض     
            
            

  َط    
          
          

  ِط     
            
            

  ُط   
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:
تدريبات

تدريبات

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث28
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة:

)       �ْفٌل()     �اٍبٌط ( )     �ْرَفٌة (

    اكتب احلرف الناق�ض مع احلركة:

ُطُيوٌر
�َسْم�ٌض

اِئٌد   �سَ
فَدٌع  �سِ
ْنُدوٌق �سُ

�ِسَراٌع

تدريبات

تدريبات
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

                                                                    

مراجعة على احلروف باحلركات الثالث

 َظْرٌف 

    َظ    
          
          

   ِظ     
            
            

 ُظْفٌر 

  ُظ     
            
            

  َعْيٌ  

   َع    
          
          

ِعَنٌب  ِظلٌّ 

   ِع     
            
            

ُفوٌر    ُع�سْ

    ُع     
            
            

 َغَزاَلٌة  

    َغ    
          
          

 ِغَطاٌء 

    ِغ     
            
            

ُغَراٌب

   ُغ   
            
            

  َفَرا�َسٌة 

  َف    
          
          

 ُفْر�َساٌة  ِفيٌل 

  ِف     
            
            

  ُف   
            
            

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث30
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

ِعَنٌب  َعٌي   ُظْفٌر  َظْرٌف  ُفوٌر   ِظلٌّ   ُع�سْ

 ُفْر�َساٌة  ِفيٌل   َفَرا�َسٌة ُغَراٌب ِغَطاٌء  َغَزاَلٌة  

                                                                    

   َظ    
          
          

    ِظ     
            
            

   ُظ     
            
            

     َع    
          
          

    ِع     
            
            

     ُع     
            
            

    َغ    
          
          

   ِغ     
            
            

  ُغ   
            
            

   َف    
          
          

   ِف     
            
            

  ُف  
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

)       �ْرٌف (

)       �َطاٌء (

ُفوٌر ( )       ��سْ

)       �َرا�َسٌة (

)       �َراٌب (

)       �يٌل (

     اكتب احلرف الناق�ض مع احلركة:

)َغ � ِغ � ُغ()َظ � ِظ � ُظ( )َف � ِف � ُف()َع �  ِع �  ُع( )َظ � ِظ � ُظ()َع �  ِع � ُع(

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب:

تدريبات

تدريبات

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث32
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

                                                                    

مراجعة على احلروف باحلركات الثالث

َقَلٌم

    َق    
          
          

     ِق     
            
            

َعٌة   ُقبَّ

     ُق     
            
           

  َكْلٌب  

    َك    
          
          

ِكَتاٌب ٌة   ِقطَّ

    ِك     
            
            

 ُكوٌب  

    ُك     
            
            

ٌم    حَلْ

    َل    
          
          

 ِل�َساٌن 

    ِل     
            
            

ُلْعَبٌة

   ُل   
            
            

  َمْوٌز 

  َم    
          
          

َحٌف ِمَق�ضٌّ  ُم�سْ

  ِم     
            
            

   ُم   
            
            

اكتب ما يلي:
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

َعٌة َقَلٌم ِكَتاٌب  َكلٌب   ُقبَّ ٌة   ُكوٌب   ِقطَّ

ٌم   َحٌف ِمَق�ضٌّ  َمْوٌز ُلْعَبٌة ِل�َساٌن  حَلْ  ُم�سْ

                                                                    

    َق    
          
          

    ِق     
            
            

    ُق     
            
           

    َك    
          
          

     ِك     
            
            

    ُك     
            
            

    َل    
          
          

   ِل     
            
            

  ُل   
            
            

  َم    
          
          

   ِم     
            
            

   ُم   
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:
تدريبات

تدريبات

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث34
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

)       �َلٌم  (

َحٌف ( )       ��سْ

)       �َق�ضٌّ (

)      ��َساٌن (

)       �َتاٌب (

)       �ْحٌم (

     اكتب احلرف الناق�ض مع احلركة:

)َق � ِق � ُق( )َك � ِك � ُك()َم � ِم � ُم( )َل � ِل � ُل()َك � ِك � ُك( )َق � ِق � ُق(

�سع دائرة حول احلرف املنا�سب:

تدريبات

تدريبات
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

                                                        

مراجعة على احلروف باحلركات الثالث

 َنْخَلٌة 

    َن    
          
          

    ِن     
            
            

    ُن     
            
            

   ه�َ    
          
          

  َهَرٌم

    ه�ِ     
            
            

     ه�ُ     
            
            

     َو    
          
          

    ِو     
            
            

   ُو   
            
            

   َي    
          
          

  ُي   
            
            

اكتب ما يلي:

 ُيو�ُسِفيٌّ   َيٌد  ِو�َساَدٌة  

وٌم  ِن�ْسٌر    ِهاَلٌل    ُهْدُهٌد   ُنُ

 ُوْروٌد َوْرَدٌة

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث36
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

  َهَرٌم َنْخَلٌة 

 ُيو�ُسِفيٌّ   َيٌد  ِو�َساَدٌة  

وٌم  ِن�ْسٌر    ِهاَلٌل    ُهْدُهٌد   ُنُ

 ُوْروٌد َوْرَدٌة

                                                        

    َن    
          
          

    ِن     
            
            

     ُن     
            
            

    ه�َ    
          
          

   ه�ِ     
            
            

    ه�ُ     
            
            

    َو    
          
          

    ِو    
            
            

   ُو   
            
            

   َي    
          
          

   ُي     
            
            

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

37 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

�سل احلرف بال�سورة املنا�سبة:

)       �َساَدٌة()     �ٌد ( )     ُروٌد (

     اكتب احلرف الناق�ض مع احلركة:

ُيو�ُسِفيٌّ
َيٌد

َوْرَدٌة   
وٌم  ُنُ
ُهْدُهٌد
ِن�ْسٌر

تدريبات

تدريبات

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث38
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

كتابة كلمات بحروف مفتوحة من ثالثة اأحرف منف�سلة

        َد  َر  �َض       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َز   َر   َع        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

     َر  َز  َق            َو   َز   َن        

اكتب ما يلي:

39 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

        َد  َر  �َض       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َز   َر   َع        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

     َر  َز  َق            َو   َز   َن        

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث40
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

        �َض  َر  َخ       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َح   َر   َث        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

     �َض  َج  َد            َط   َر   َق        

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة من ثالثة اأحرف منف�سلة

اكتب ما يلي:

41 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

        �َض  َر  َخ       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َح   َر   َث        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

     �َض  َج  َد            َط   َر   َق        

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث42
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة من ثالثة اأحرف منف�سلة

        َر  ِب  َح       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َف   ِه�    َم        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      َك  ِر  َه�            َع   ِط   �َض         

اكتب ما يلي:

43 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

        َر  ِب  َح       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َف   ِه�    َم        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      َك  ِر  َه�           َع   ِط   �َض         

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث44
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        َع  ِل  َم       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َج   ِه�   َل        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      َر  �ِض  َي           َق  ِب  َل         

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة من ثالثة اأحرف منف�سلة

اكتب ما يلي:

45 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

        َع  ِل  َم       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     َج   ِه�   َل        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      َر  �ِض  َي           َق  ِب  َل         

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث46
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

        َح   ِم   َد       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     �َض   ِه�   َد                            

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      �َض  ِل  َم           َن   ِد   َم         

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة من ثالثة اأحرف منف�سلة

اكتب ما يلي:

47 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

        َح   ِم   َد       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
     �َض   ِه�   َد                            

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      �َض  ِل  َم           َن   ِد   َم         

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث48
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الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة وم�سمومة من ثالثة اأحرف منف�سلة

        َي  ِز  ُن       

                         
                         

                         
                         
                         

                         
      ُن  �ِض  َر        

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      ُو  ِل   َد          ُل   ِب   �َض         

اكتب ما يلي:

49 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث50
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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      َق   ُر   َب          َح   �ُض   َن         

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة وم�سمومة من ثالثة اأحرف منف�سلة

اكتب ما يلي:

51 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث52
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

      ُق  ِت  َل      

                         
                         

                         
                         
                         

                         
      ُح   �ِض   َر                           

                         
                         

                         
                         
                         

                         

      ُو   ِع   َد          ُع   ِث   َر         

كتابة كلمات بحروف مفتوحة ومك�سورة وم�سمومة من ثالثة اأحرف منف�سلة

اكتب ما يلي:

53 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

      ُق  ِت  َل      

                         
                         

                         
                         
                         

                         
      ُح   �ِض   َر                           
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منزلي
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منزلي

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث54
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

اآخر الكلمة  و�سط الكلمة اأول الكلمة الحرف  
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55 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

وهي مجموعة الحروف التي تت�سل مبا�سرة بما قبلها وما بعدها من فوق ال�سطر

 ن  ل  ق 
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 ظ 

الكتابة باحلروف املو�سولة
)املجموعة الأوىل (



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية

الكتابة باحلروف املو�سولة)املجموعة الأوىل(
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث56
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

57 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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الكتابة باحلروف املو�سولة)املجموعة الأوىل(

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث58
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

59 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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الكتابة باحلروف املو�سولة)املجموعة الأوىل(

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث60
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

61 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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الكتابة باحلروف املو�سولة)املجموعة الأوىل(

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث62
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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منزلي

اكتب ما يلي:

63 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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الكتابة باحلروف املو�سولة)املجموعة الأوىل(

اكتب ما يلي:
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�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث64
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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التدريب على كلمات بحروف مت�سلة
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اكتب ما يلي:

65 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث66
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

67 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث68
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

69 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث70
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية

هي مجموعة الحروف التي عند الكتابة بطريقة مو�سولة نحذف 
الجزء الذي تحت ال�سطر منها، ثم تت�سل بما قبلها وما بعدها من فوق ال�سطر

غع�ض

�ضحج

�ض

�ض
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الكتابة باحلروف املو�سولة
)املجموعة الثانية(

خ

71 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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الكتابة باحلروف املو�سولة)املجموعة الثانية(

اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث72
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

73 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

�سل�سلة التميز يف الكتاب الثالث74
اللغة العربية



الكتاب الثاين �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:

75 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية



�سل�سلة التميز يف الكتاب الثاين
اللغة العربية
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اكتب ما يلي:
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اكتب ما يلي:

77 الكتاب الثالث �سل�سلة التميز يف 
اللغة العربية
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     اأََكَل َوَكُبَ        

                         
                         
                         
                         

ِحَب          َرِكَب َو�سَ
                         
                         
                         
                         

   َعِمَل  َوَغِنَم       

اكتب ما يلي:
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  َل�ِع�َب َوَت�ِع�َب      
                         
                         
                         
                         

     َرِب�َح و�َس�ِع�َد        

                         
                         
                         
                         

   �َس�ُخ�َن َوب�ََرَد     
                         
                         
                         
                         

   ُف�ِت�َح  َوُق�ِف�َل       

اكتب ما يلي:
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 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي                          

                         
                         
                         

  َل�ِع�َب َوَت�ِع�َب      
                         
                         
                         
                         

     َرِب�َح و�َس�ِع�َد        

                         
                         
                         
                         

   �َس�ُخ�َن َوب�ََرَد     
                         
                         
                         
                         

   ُف�ِت�َح  َوُق�ِف�َل       

اكتب ما يلي:
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  َخ�َط�َف َوَه�َرَب      
                         
                         
                         
                         

     َوَق�َع َوُجِرَح        

                         
                         
                         
                         

�ِبَط         �َس�َرَق َو�سُ
                         
                         
                         
                         

   اأُِخَذ َو�ُسِجَن       

اكتب ما يلي:
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اكتب ما يلي:

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي

 واجب
منزلي                          

                         
                         
                         

  َخ�َط�َف َوَه�َرَب      
                         
                         
                         
                         

     َوَق�َع َوُجِرَح        

                         
                         
                         
                         

�ِبَط         �َس�َرَق َو�سُ
                         
                         
                         
                         

   اأُِخَذ َو�ُسِجَن       
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َي���ا اإَِل�������ِه���ي َي���ا اإَِل�����ِه��ي
�َسع��يًدا ال�ْيوَم  اْج��َع��ِل 
ان�سَراًحا ال�سدَر  َواْم��الأِ 
���ي َواأع���ن���ي ِف�����ي ُدُرو����سِ
َق��ْل��ِب��ي َو  َع��ق��ِل��ي  َواأَِن������ْر 
���ي َواْجعِل التوِفيَق َحظِّ
�َسالًما ْن��ي��ا  ال��دُّ َواْم�����الأِ 
ِبالِدي َواْح��ِم  َواْحِمِني 

َع���واِت  ��ي��َب ال���دَّ َي���ا ُمِ
َك���������اِت  َوك�����ِث�����َر اْل����َبَ
َوف����ِم����ي ب��ال��ب�����س��َم��اِت
اْل���واِج���َب�������اِت َواأََداَء 
ب���ال���ُع���ُل���وِم ال��ن��اِف��َع��اِت
احَل��َي��اِة ِف�ي  يِبي  َوَن�سِ
���َه���اِت ���س��اِم��ال ُك����لَّ اْلِ
���اِدَث���اِت ��ُروِر احْلَ ِم��ْن ���سُ

َيا اإَل�ِهي

تدريبات

تدريبات الأنا�سيد

ً
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��ي        اأِمّ ِل  ا�ِض  النَّ اأَح��بُّ 
َقاَمْت          َلْيَلٍة  ِم��ْن  َف��َك��ْم 
اأْفِديَها      �َسْوَف  ُروِحي  ِبِ
َهَناَءِتَها         ِف�ي  َواأ�ْسَعى 

َتْفِديِني ِح  ِبالّروُّ َوَم��ْن 
يِني ُتَغِطّ َم��ْه��ِدي  َعَلى 
َتْفِدِيِني  وِح  بالرُّ َكَما 
يِني  َوُتْر�سِ َت�ْسَعى  َكَما 

���ي اأُِمّ

تدريبات

تدريبات الأنا�سيد
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