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أن يقرأ الحرف  يجب    (ر  د  ( في كلمة) ب    د    الحرف الساكن مثل حرف )   عند تعليم ابنكم قراءة  -
  -ن دائما هكذا)ب د  فيقرأهما مجتمعي  دائما  اهمبعضمع    الحرف الذي قبلهالذي عليه سكون و  

كن مع الحرف الذي  بد من قراءة الحرف السا  فال  (س    -ف أ  تقرأ هكذا )(  س  أ  ف  (أو مثال كلمة )ر  
 خاطئة.  ستكون  للكلمة قراءته فإنوإال  متصلين ببعضهماقبله  

ـ / ـذ   حيث نكتب الحرف  ق    مثال على التحليل: كلمة   - ـ/ ـف  ـذ  عند تحليلها تصبح كالتالي: ق ن  ـف  ن 
 الساكن مع الحرف الذي يسبقه مباشرًة.

 
 

                            
 
   
( يجب أن يقرأ الحرف  د  عند تعليم ابنكم قراءة الحرف الساكن مثل حرف ) د  ( في كلمة) ب    - ر 

  -دائما فيقرأهما مجتمعين دائما هكذا)ب د    االذي عليه سكون و الحرف الذي قبله مع بعضهم
(أو مثال كلمة )ف   ( تقرأ هكذا )ف أ  أ  ر  ( فال  -س  بد من قراءة الحرف الساكن مع الحرف الذي    س 

 خاطئة.  ستكون  قراءته للكلمة فإنقبله متصلين ببعضهما وإال 
ـ/ ـق    مثال على التحليل: كلمة   - ـذ  عند تحليلها تصبح كالتالي: ق ن  ـف  ـ / ـذ   حيث نكتب الحرف  ن  ف 

 الساكن مع الحرف الذي يسبقه مباشرًة.
 
 
 
 
 
 
( يجب أن يقرأ الحرف  د  عند تعليم ابنكم قراءة الحرف الساكن مثل حرف ) د  ( في كلمة) ب    - ر 

  -دائما فيقرأهما مجتمعين دائما هكذا)ب د    االذي عليه سكون و الحرف الذي قبله مع بعضهم
(أو مثال كلمة )ف   ( تقرأ هكذا )ف أ  أ  ر  ( فال  -س  بد من قراءة الحرف الساكن مع الحرف الذي    س 

 خاطئة.  ستكون  قراءته للكلمة فإنقبله متصلين ببعضهما وإال 
ـ/ ـق    مثال على التحليل: كلمة   - ـذ  عند تحليلها تصبح كالتالي: ق ن  ـف  ـ / ـذ   حيث نكتب الحرف  ن  ف 

 الساكن مع الحرف الذي يسبقه مباشرًة.
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