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السطر القرائـي 



بمناسبة
شهر القراءة

أهديكم 
السطر القرائي 

فاطمة رباع الشحي /املعلمة 



َ
 
َأ ل  َش يَأَوك 

 
َأ َحّبات  ع  َْرب 

 
.ناناٍسَأ



ْلعَ  َُبَبوبيَت  ع  َلَُبَ م  ـة  َالطََّةَ بَ عَْطَّ .بيب 



َ بٌّ َتَ ُيح  ْنَُيلَ ْمسوح 
 
َأ ن  ّو 

َتوتَ  اَتَ اَو  ْمر 
ا َتين  و 



َ ل  ك 
 
َأ

 
َث َْعلوب  َثَُو  َثَ ْعبان  َالّتوت  .مار 



رَ  ُثَعَ ُجَنَُْجَج َخ  ْبح  َي  ه َج َْنَل  ت  ر  ـْوه 



َ ْلَح َقال  َل  زون  َح َل  ْيرَ ُحَباَُصَ : ْراا ِ 
اْلخ 



َاْلَ ل  َخ َروُفَخ َحاو  ْنَّشون 
 
تَ أ ّفىَخ ََي 
َ ْلب  َاْلك  ن 

ع 



َال ري: يُكَّدَقال 
ُ
َُدَأ

 
ْنَأ

 
َرَُدَْأ س 



َذَ  ـب  َه  َذ  ـب  ئ 
َذَ  ــيٌّ ِك 



َ َرَ ش  َالّشَورَ ب  َم َرَ ايـع  ة  اََرْسَا  ور 



ْتَ ل  ك 
 
ُةَج ََزأ اَطازَ ين  ازَ ر  َج  اَََََََََََََََََََزَ ُخْبــو 

َ ًَ زَُو  ْاد 



َ َْمَس  َس  َم  َس  َْنجاب  ،س  ْنَعيد 
 
َأ بٌّ ُيح 

َال ُكل 
ْ
أ َي  ر َس  .كَّ



َشا د  َشوشوه  َتَ ش  ة  ك  َب  َش  ع 
ـ َشِك 

 
َُمَــ ٍةَْشَْمس  ر ق 



َصيفَ  َح  َصوص 
 
ُرََنادصََْأ ىَف 

َصَ  ُهَاْلح 
 َ َصادي ن 



َض َاع  َض  ع  َْفد  ة  َالضََّفيَغاب  باب 



ـ َط  َلَ طاريف  شيطيووس  َن  َف 
 
طـ



ْتَ َظـنام  ْحت  ُةَت  ْشجارَ اِّلَظــريف 
 
.ْْل



َعَ  ر  َُشجاُعـْنب  َْصفور  ُشَفيَعييَ ع 
َبَ عَُ ٍدَعيّشٍ



ُبَالَْ ْشر  َالَْغَُي  ن  َالصََّغَ راُبَم  .رَ غيدير 



َالَْ د  ج  َطَْفَ الَْفوفيَُلَفيو  هَْفير  َاْلك  .ف 



ْطريقا َاْلب  ٍرََ ََلَ ُقَل  َ: م 
ُ
َأ ب  ْذه 

 
ْنَأ

 
ريُدَأ

َإلىَالّسَو .ق 



َ د  َاْلـكوكوُيع  َو  َك َالّشاي 
ْ
َعـ َُِكــك  لَّ

ْوٍمَ .ي 



ْعم َ ــََُْلَاللََّي  ــــُقَل  َِك َـالَب  ٍَلَــس  ــــــالَو  ٍلَم  ـل 



ُفَأم َ  َ
ُةَت  ك  َرَْمَ اْلـمامَ ل   ً ـــآ ًَ م  ْسرور



ـــــ ــةَُنون  ةَ ن  ،َتَُْمل  شيطة  ُلَاْلُفرَْن  َْشع  ،َن 
َ ْعج 

َت  جيُنَو  َاْلع  .ن 



طيُرَ ــــــُهَـْدَُهَي  َفيَالنَّ َفَ هاد  ـر  َالسَّ َهَْْوق  ل 



رَْ ًَ و  ًَ َوَ د  ََ زَّ عَ َىَوهََْ
َاللَّ َب  هَْو  َاللَّ .ـو 



ْهدىَالَْ
 
َاليَ أ ْزهار 

 
َياعاسيُبَأ مين  س 

ــ عــسوٍبَيَ ل 



شـكراَلكمَ


