
بسم الله الرحمن الرحيم
ممي المين  ..الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على النبي ال

..وبعد 

.اللغة العربية هي لغة القرآن اختارها الله لتكون مخاطبا بها العالمين جميعا وهي غنية بالمواد .

منا بين مشتقات كلمة درس في اللغة العربية وبين ما اللصلية كما هي قوية في التشتقاق فلو قار
:يناظرها في اللغة النجليزية سنجد أن

studyيدرس معناها 

lessonدرس معناها 

teacherمدرس معناها 

schoolمدرسة معناها 

.فهي باللغة العربية ذات ألصل واحد ولكن في النجليزية أربعة ألصول مختلفة والله تعالى أعلى وأعلم

:يقول حافظ إبراهيم متحدثا عن اللغة العربية

***وسعت كتاب الله لفظا وغاية                       وما ضقت عن آي به وعظات

***فكيف أضيق اليوم عن ولصف آلة                    وتنسيق أسماء لمخترعات

مر كامن            فهل ساءلوا الغواص عن لصدفاتي ***أنا البحر في أحشائه الد

وحرلصا على تعليم هذه اللغة الجميلة تم تأليف هذا الكتاب والذي يحوي منهجا متدرجا لتعليم
:الحروف والكلمات العربية لتحسين ثلثة أنواع من المهارات

ملم:مهارة القراءة.1  ومعناها رؤية كلمة مكتوبة وقراءتها بصوت للمع
: وتنقسم إلى قسمين:مهارة الكتابة.2

 وهي قراءة كلمة مكتوبة وكتابتها مرة أخرى:مهارة النسخ -أ
 وهي سماع كلمة من المعلم ومعرفة حروفها وكتابتها:مهارة الملء -ب

فمهارة القراءة ومهارتي الكتابة هم الثل ث مهارات وينبغي للمعلم التأكد من توافر الثل ث مهارات لدى
.الطلب في كل درس

ملم تشرف وأما فينا فهي تلف ، فالمية في رسول الله هي والمية في رسول الله لصلى الله عليه وس
أبلغ في العجاز حيث إن القرآن ولصف السماء والنجوم والبحار ومراحل خلق الجنين وغيرها من

ملم عنها علماء أفاضل في موضوع العجاز العلمي وأما المسلمين فالمية فيهم ليست العلوم التي تك
ملم فكاك السير من المشركين في غزوة بدر أن تشيئا جيدا وقد جعل رسول الله لصلى الله عليه وس

ملم عشرة من المسلمين فنحن أولى بالهتمام بهذا المر .يع

والحمد لله رب العالمين



الحروف الهجائية
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ملم على تعليم الحروف ومع كل حرف كلمة تبدأ بهذا الحرف• في هذه المرحلة يركز المع
ملم ت ت ت ت تفاحة :مثل  ينطق المع

موضحا أن حرف التاء ينطق بصوت ت ت ت ت
ويستحسن أخذ كل مجموعة متشابهة من الحروف مع بعضها•

:مثل  ج ح خ      مع بعضها

            د ذ         مع بعضهما
وتمت كتابة الحروف الهجائية مع مراعاة هذا المر وقد رتبها المام نصر بن عالصم الليثي

كلم منقول ).بحسب تشابهها في الخط ونقطها  أي وضع النقط ليفرق بين المتماثلت  ) ( )

"حرف   ل    يعرض حرف ألف المد    ا   ولكن لنه ل يمكن قراءته وحده كتبت معه اللم ،• " " "

.وأما الحرف الول فهو الهمزة وتسمى ألف مجازا فقط وأما اسمها اللصلي فهو الهمزة

:الهمزة لها لصور كثيرة مثل •

 أ ، ء ، ؤ ، ئ ، ـئـ
:الهمزة التي بعدها ألف مد قد تكتب حرف واحد هكذا •

آ
مرق بين الهاء والتاء المربوطة في آخر الكلمة • :ف

 ـه ، ـة 
مرة ساكن ومرة متحرك • مدة معناها وجود نفس الحرف مكرر مرتين  :الش ( )

مما  ل
ملم عدد المحاضرات في كل مرحلة حسب ما يريد إن تشاء الله تعالى• .يحدد المع

ملم متدرجا مع الطلب مبتدئا بكلمات من حرفين ثم كلمات من• في المراحل التالية يكون المع
.ثلثة حروف ثم كلمة من أربعة حروف ثم كلمة من خمسة حروف إن تشاء الله تعالى

ملمين المهارات الثل ث• ملم على تتوافر عند المتع :في كل مرحلة يحرص المع

ملم:مهارة القراءة.1  ومعناها رؤية كلمة مكتوبة وقراءتها بصوت للمع
: وتنقسم إلى قسمين:مهارة الكتابة.2

 وهي قراءة كلمة مكتوبة وكتابتها مرة أخرى:مهارة النسخ -أ
 وهي سماع كلمة من المعلم ومعرفة حروفها وكتابتها:مهارة الملء -ب

ملمين وتدع لهم وقت كافي للتفكير والجابة• .عند تعليم مهارة الملء حاول أن تسأل المتع

والحمد لله رب العالمين



كلمة من حرفين

….................................................رب  

…..................................................أم  

….................................................أب  

…..................................................أخ  

….................................................جد  

….................................................عم  

….................................................هو  

…................................................هي  

….................................................سر  

..….................................................يد 

…................................................حج  

….................................................عن  

….................................................خل 



كلمة من ثلثة حروف

…................................................قدر  

….................................................نور  

…...............................................أرض  

….................................................قرأ  

…...............................................كتب  

…...............................................سكن  

…................................................خبز  

…...............................................لبس  

…................................................طلع  

…...............................................ركب  

…................................................فقد  

…...............................................وجد  

…...............................................حمل  



كلمة من أربعة حروف

…..................................................الله 

…..............................................محمد 

…..............................................رسول 

…...............................................رحمة 

…................................................عالم 

…..............................................لصادق 

…................................................أمين 

…................................................قرآن 

…...............................................سلم 

…...............................................جهاد 

…................................................عباد 

…...............................................كتاب 

…................................................قتال 



كلمة من خمسة حروف

…..............................................إسلم 

…...............................................إيمان 

…...............................................عبادة 

….............................................لصلوات 

…..............................................جميلة 

…...............................................تفكير 

…...............................................تقدير 

…..............................................طلئع 

…..............................................زرافة 

…..............................................قراءة 

…...............................................كتابة 

…..............................................تفهيم 

…...............................................تعليم 



برخصة       منشور عليها ينبني وما الفكرة هذه
العامة   2.0وقف

الوثيقة  : رابط

http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE
%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%
A9

الزعبي    :   مصعب الوثيقة تحرير في ساهم

ملحوظة :
عليها       للمين المتع لتدريب عديدة نسخ طباعة يمكنك


