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أ حرؼ

رنبل وا  مانيأ

ـ الطعػالطيػور تدػدـ ل ػـ او لحيوانات ابنت لطيفة تحب   مانيأ

ًا يوجدتػػػز حزينػػػ ـ الطعػػػايػػػوـف ويػػػي يػػػوـ ذمبػػػت لتدػػػديـ كػػػؿ 

وؿ حػرؼ أ فحػزيف ل  نػاأ؟ قػاؿ   نت حػزيف يػاأ ايسألتز لماذ
ف قالػت رنػب سػمياختفي وبدي ا (أ سمي ومو حرؼ ) احروؼ  مف

 فف شػا  اهإلحرؼ ونجػد  ا امعؾ عف مذ بحثألز ال تحزف سوؼ 

 ) لو  مؿ وجػد حػرؼأوسشرؼ أصديد ـ  اويي طريد ـ وجدو 

 ا  ثػػـ شػػامدو جػػدأيدػػاؿ ل ػػـ ال لػػـ  سػػـاختفػػي مػػف االػػذي (  أ

لػؼ يدػاؿ ل ػـ لو  عػف حػرؼ ال أف وسػيوافيي حديدة الح 
 رضال  خػػرج مػػف اً وعاليػػ اً غريبػػ اً صػػوت اسػػمعو ة أويجػػشػػامد  أال لػػـ 

مػػؿ عريػػت  نػػا منػػا يػػا أ( وقػػاؿ أ  ويجػػأة ظ ػػر )ف 



ة ل جائيػالحػروؼ اوؿ أنػت أ ( أحػرؼ )  ا  نعـ يؿامميتي قأ
 بؾ مثؿ  أؾ كممات كثيرة تبداومن

ل جائيػػةف يفػػرح الحػػروؼ ا نػػت وكػػؿأغني عنػػؾ ف تسػػتأوال نسػػتطي  

ا ن ػػػا سػػػاعدت صػػػديد ل   ويرحػػػت كػػػ ـ ب أحػػػرؼ 

.سمزاوؿ حرؼ مف ألي إ لوصوؿا يي 

 سي(أناناس )خط ر ل حمد باأ وصؿ



ب حرؼ
طةب أمانة

 ذامبػة إلػي عيػد مػي د صػديدت ا يي يـو مػف اليػاـ كانػت 

تدوؿ لنفسػ ا كيػؼ  ف حيرة بجوار البيمشت   
تي  ػا مديػة لصػديدبتري ذمب إلي عيد المي د وليس معي ندود اشأ

ز بػػػكثيػػػرة يفرحػػػت   ذوربػػػ زبػػػ كػػػيسويجػػػأة وجػػػدت 

ف  أخػػػذ  وأقدمػػػز مديػػػة لصػػػديدتيسػػػوؼ   وقالػػػت

ًا عجػوز  وجػدت يػي طريد ػا رجػ ً و ومشػت الكيس   حممت

كػػاؾ بمػػا أ  كػػي يدالػػتبيحيػػرةبال جانػػبب  ؿبػػاسػػمز عػػـ 

جانػػب ب ل ػػا لدػػد تركػػت أي ػػا الرجػػؿ العجػػوز قػػاؿ  
يحزنػت لنػي كنػت أريػد أف  د الكػيسرجعػت يمػـ أجػي بت لشر بوذم

ون ػا مثػؿ بالفواكػز التػي يحعض بناتي بيعز لحضر لبأ

ت مثػػػػػػؿ  والخضػػػػػػروا 



مؿ مذا مو  ؟ قالت ماذا أيعؿ يا إل ي

أشػكرؾ  نعػـ يػا   جػؿ يػي دمشػةالر  بيأجػا ؟ؾ يا رجؿكيس

إلػي  ت بػوذمكػيس ومػو سػعيدف خذ الرجؿ الأعمي أمانتؾ و 

وعنػػدما وصػػمت إلي ػػا قالػػت ل ػػا أنػػا   ايػػد مػػي د صػػديدت ع
ضػػػحكت شػػػتري لػػػؾ مديػػػة آسػػػفة يػػػا صػػػديدتي لػػػيس لػػػدي ندػػػود ل

عندما حضرتي إلي عيػد وقالت  مديتؾ وصمت يا 

.عيد المي دبواستمتعت  اك ـ صديدت ب يرحت فمي دي

)خط أيدي( الونةبلابسمة بوصؿ 
   .........................

.........................

.........................



تحرؼ 
  ت مممكة حرؼ

ول ػا  تكؿ ما يي ا يبػدأ بحػرؼ  ت سمي مممكة حرؼتمناؾ مممكة 

المممكػةف ويػي يػوـ مػف  مبس ت  اني تسمي تممكة 

ز ل ـ بمناسػبة تالممكة أطفاؿ المممكة لحضور حفؿ أعد تالياـ دع

مػن ـ أف  تمسػابدة بػيف الطفػاؿ وطمبػ تأجر ولي ا حكـ المممكةف و ت

بػدأ ت يدػاؿ الطفػاؿ منػاؾ أشػيا  كثيػرةت بػدأ بحػرؼ ت تيذكروا كممػا

 مثؿت  بحرؼ

امرف تػػػػحراسػػػػ ا  تأمػػػػر و الممكػػػػة بالطفػػػػاؿف  تيفرحػػػػ

 ـ تلمعػري توزي  جوائز عمي أطفػاؿ مممكػة حػرؼ تيمور بتوييؽف ت

 .ت بدأ بحرؼت تكمما



)خط أيدي( مرتسنيـ بالتوصؿ 

.........................
........................
.........................

بالموف  تف بالموف الزرؽ ف ببالموف الحمر أ لوف حرؼ
 الخضر

 ت        ث  ح      أ      ب   
 أ  ب         ج      خ       د   
 ث  ت     ح      أ          ب  

ت       ب     أ        ؼو أكتب حر 
.         .         .  أ       .       

.         .         .         .    ب
.         .         .  .            ت  



ثحرؼ 

عبافثوال  عمبثقصة ال

وقابؿ يػي   زخرج يمعب م  صديد  كاف مناؾ

يػا يمكف أف ألعػب معػؾ مؿ    يداؿ لز  طريدز

أنػػػا خرجػػػت للعػػػب مػػػ  :؟ قػػػاؿ صػػػديدي 

ميا نػذمب معػًا إليػز ونسػألز مػؿ يوايػؽ أف نمعػب  صديدي

يوايػػؽ وقػػاؿ   صػػديدز ف يسػػأؿ أـ ال؟  معػػاً 

كمنا مخموقات اه خمدنا جميعًا والػذي يميزنػا مػو العمػؿ  
ميػػا نمعػػب معػػًا ونصػػب  أصػػدقا  مػػف اليػػوـ نحػػب بعضػػنا  الصػػال 
ي كذا تكوف الصداقة. ونحمي بعضنا ونخاؼ عمي بعض البعض
 )خط أيدي( وبثلريا باثوصؿ 



.........................

.........................

.........................

 بالموف الحمر ثلوف حرؼ 
 ث  ت      أ     ب       ح   

 أ  ب       ث        خ   د    
 ب ت     أ      ح    ث    

   ث   أكتب حرؼ
.         .         .  .           ث
.         .         .   .           ث



 جحرؼ 
شكر النعمة

ولػػػػز أخػػػػت اسػػػػم ا   مػػػػاؿجاسػػػػمز  اً يحكػػػػي أف منػػػػاؾ ولػػػػد

طعػػاـ  ميمػػةجوالػػدت ما السػػيدة وضػػعت ل مػػا  ي ػػافج
    اإليطار وتكوف مف

 وخػرج مػف المنػزؿ حزينػاف مذا الطعاـ وتمرد عميز ب جيمـ يع
اموسز جالنعاس يحمـ بز يغمب رةجمس تحت شجيمشي حتى تعب ي

 آكػػؿوعػػاف ممكػػف جأنػػا   يدػػاؿ ل ػػا كبيػػرة تأكػػؿ العشػػاب
يػذاؽ  فداً جػميمػة الطعػـ ج عشػابمػذ  الف إتفضػؿ   يدالت لػز معؾ

أكػؿ ي د جػي يو مشػو يترؾ فبزجالعشاب يمـ تع



  قػػاؿ فآكػػؿ معػػؾوعػػاف ممكػػف جمػػؿ أنػػا جلم يدػػاؿ  رجشػػ ورؽ
ف بػػزجيذاقػػز يمػػـ يع داً جػػميػػؿ الطعػػـ جمعػػي إف مػػذا الػػورؽ تفضػػؿ 

مػػز أيضػؿ مػػف طعػػاـ مػف نومػػز وأدرؾ أف طعا اسػػتيدظ أة جػوي

 ف  إلػي البيػتجاه عمي نعمتز ور وحمد  فو 

إلػي مػف  زمػتدديوقاؿ ل ا سوؼ أكػؿ كػؿ مػا   واعتذر لوالدتز
 .طعاـ وأحمد اه عمي نعمتز

 (مدوسمؿ )خط ج ؿ بالجوصؿ 



ححرؼ 
ح رؼحمزرعة 

يكػػر يػػي عمػػؿ مزرعػػة  سػػاـحاسػػمز  ايحكػػي أف منػػاؾ ولػػد
 ف يجمػ  أصػػدقا  حرؼ حػػتبػدأ ب يوانػات والطيػػور التػيحلمنباتػات وال

وعػرض عمػي ـ الفكػرة ف  سفحو اـز حو نافح
ف ووزع تعاونوا معز لعمػؿ مػذ  المزرعػةف يوطمب من ـ أ أعجبت ـفو 

وترعػا ف  مبػةحأف تزرع نبػات الاختارت فعمي ـ العمؿ

أف  ف واختػػػػػػػػػػػػػارىأف يرعػػػػػػػػػػػػػواختػػػػػػػػػػػػػار 

تعػػػاوف  فأف يرعػػػى  ف واختػػػاريرعػػػى
لكػؿ   يوانػات والطيػور وأصػبحالصدقا  يي رعاية مػذ  النباتػات وال
 .من ـ عمؿ يدوـ بز يي سعادة وسرور



(مدوسف )خط صاحساـ بالحوصؿ 

بالموف الزرؽ حبالموف الحمرف جلوف حرؼ 
 ث     ج    أ        ب     ج 

 ج  ب        ث     خ   ح     
ج       ح    أكتب حرؼ

.         .         .  .              ج
.         .         .   .              ح



خحرؼ 
العيد روؼ خ

 السػػتاذ مػػودخلضػػحى المبػػارؾ اشػػتري والػػد قبػػؿ حمػػوؿ عيػػد ا

روؼ وكانت تحضػر خبالالعيد يرحت   الدخ

ف العيػد جػا  الجػزار ليػذب  لز الطعػاـ والشػرابف ويػي يػوـ 

لمػاذا  تسػألز ف وذمبػت لوالػدما وأخذت تبكػي يحزنت 

سػيدنا  سنة عف النبػي الكػريـن ا إ؟ قاؿ ل ا  أبييا ذب  ن
المدػػػػدرة يجػػػػب عميػػػػز أف يػػػػذب   وكػػػػؿ مسػػػػمـ لديػػػػز فمحمػػػػد )ص(

سػػيدنا  قصػػةوحكػػي ل ػػا  فأو بدػػرة عمػػي قػػدر اسػػتطاعتز 
يدنا إبػراميـ عنػدما طمػب منػز أف سوربز إسماعيؿ الذي أطاع والد  

وقػػاؿ يػػا أبتػػي أيعػػؿ مػػا تػػأمر وبػػ ذف اه  أمػػر  بػػذلؾف اه يذبحػػز ل 



ابنػز مػف  يذبحػز بػدالً  كبيراً إليزفدا  اه وأرسؿ ي فسأصبر

سػػيدنا لننػػا نفػػرح بنجػػاة ذلػػؾ نػػذب جػػؿ يؿ ومػػف أإسػػماع
روؼ يػػي عيػػد خػػال ذب مػػود لمػػاذا يػػخ ف يف مػػت بإسػػماعيؿ مػػف الػػذ

مػػػػػف لحػػػػػـ اً ذت والػػػػػدت ا جػػػػػز خػػػػػوبعػػػػػد الػػػػػذب  أ فالضػػػػػحى

وبعػد الكػؿ    وط تز وقدمتز إلي السػرة مػ

.الكثيرة اه عمي نعمز اوحمدو   تناولو
 (دوس)خط مخ و خبال يريخوصؿ 

 بالموف الحمر خلوف حرؼ 

 ث       خ ج      أ             خ

خ   أكتب حرؼ
.         .    .              خ



دحرؼ 

الياد بوسد

ف وقالػت جمػي ً   بوسػاً د الياداليا إلي ابنت ا دة دأمدت وال

سأحايظ عميػز يػا اليا  دقالت  ف ل ا أرجو أف تحايظي عميز يا

 دإلػي عيػ يي يستان ا وذمبػت بأذف اهف ووضعت  أمي

بعػػػػد أف  الؿ دمػػػػ  صػػػػديدت ا   عػػػػا ديدت ا دصػػػػ دمػػػػي 

لمحفػؿ سػدط  ا مػطريدف ويي جميؿ دوب بدية دمل ا اشترت 

وف أف تعػػػرؼف وبعػػػد انت ػػػا  الحفػػػؿ د مػػػف يسػػػتاف  

وأخػػذت  ويػػي الطريػػؽ اكتشػػفت ضػػياع اليػػا مػػ  درجعػػت 
أمػػي وصػػتني أكيػػؼ تضػػي  منػػيف لدػػد  تبكػػي وتدػػوؿ مػػذ  مديػػة أمػػي



  و دولػػـ يجػػ وأخػػذت تبحػػث منػػا ومنػػاؾ عػػف  بالمحايظػػة عميػػز

اليا ميا دليدالت  ـديصي  ويسيؿ منز   او دووج

ال لدػد تػأخرت سػػوؼ قالػت  فونػري مػا بػػز يؾدنسػاعد الػ
ف طمػب مػف أمػي أف تسػامحني عمػي ضػياع أاذمب لممنػزؿ و 

يؾ دبالػأمسػكت  فمػادبمفر وتركػت إلػي منزل ػا ذمبت 

يأخرجتػز  يؾدخػؿ رجػؿ الػاد ما بػز يوجػدت  لتري
 وأعطت ػػا فثدتحكػػي ل ػػا مػػا حػػيدت ا دوربطػػت رجمػػزف وذمبػػت لصػػ

بوسػؾ يػا دلما حصػمتي عمػي  دل ا لو لـ أساع وقالت 

 لصػػػديدت ا ة اآلخػػػريفف اعتػػػذرت دمػػػف مسػػػاع ديػػػ  بػػػ 
.ة الغيردوقالت  لدد عريت أنز البد مف مساع



لو )خط مدوس(دا بالاليدوصؿ 

 بالموف الحمر دلوف حرؼ 
 ح        ث    أ      د       ج   

 د ب       د       ح       خ    

د   أكتب حرؼ
.         .         .  .              د
.         .         .  .              د



ذحرؼ 
والدطة كيةذ

أخي ػػػا تعػػػيش مػػػ  أسػػػرت ا و ف  كيػػػةذيحكػػػي أف بنػػػت اسػػػم ا 

تخػاؼ مػف و  فف وتكػر ف تحب أكػؿ كيذ

صػغيرة جائعػة  ةشػامدت قطػويي يوـ مف الياـ  ف ب ئذال

 الدطػػةتذف يأخػػ مػػف شػػدة الجػػوعيم ػػا ذتبكػػي وت ػػز 
ف ب ػػايػػرح  لؾذبػػ ولػػـ عػػرؼ والػػداما فشػػرابالطعػػاـ و الوقػػدمت ل ػػا 

عمػػي عطف ػػا عمػػي الدطػػة  جػػزا ً  مبذوأمػػداما خػػاتـ مػػف الػػ

والدما وقالػت لػز أف العطػؼ ال يحتػاج إلػي مكايئػز يػا شكرت ي
 .أبي ي و واجب عمي كؿ إنساف



)خط مدوس( رةذلكي باذوصؿ 

 بالموف الحمر ذلوف حرؼ 
 ذ        ح        ذ  د       ج    

 ب         د  ذ        خ     د    

ذ   أكتب حرؼ
.        .         .   .             ذ
.         .         .  .             ذ



ر حرؼ

 حيمةر ال حابر قصة 

حيمػة تحػب النػاس وتعطػؼ عمػي الضػعيؼف ويػي ر بنت  حابر 

مف الشػباؾ شامدت ومي تسم  برامج الطفاؿ يييوـ مف الياـ 

الطريػػػؽف  رال يسػػػتطي  عبػػػو  ضػػػا ر اسػػػمز عػػػـ  جػػػؿ عجػػػوزر 
جػػؿ بأنػػز ر لطريػػؽ وأخبرمػػا الا ريأمسػػكت بيػػد  وسػػاعدتز عمػػي عبػػو 

خبػػػز غيػػػؼر  جػػػائ  ويدػػػد ندػػػود ف ياشػػػترت لػػػز

وأخبرمػػا بػػأف لػػز أبنػػا   جػػؿ وشػػب  وحمػػد اه ثػػـ شػػكرر يأكػػؿ ال
.جؿر مذا ال  بمساعدة حابر  بابف وسعدتر ضواف و ر ضا و ر أسم ـ 
 ماف )خط مائؿ(ر لامي بار وصؿ 



ز حرؼ

مورز وال يادز 

يػػػارة ز يػػػي   ينػػػبز ز مػػػ  زمػػػ    ومعممتػػػيػػػاد ز ذمػػػب 

وأخػػػذو مع ػػػـ طعػػػاـ جميػػػؿ الطعػػػـ مثػػػؿ  حديدػػػة الحيوانػػػات

وشػػػػامدو حيوانػػػػات كثيػػػػرة وأعجبػػػػت ـ  فبيػػػػبز وال 

ولعبػػػوا بػػػيف  بعند ػػػا الطويػػػؿ وشػػػامدو  

وأثنػػا  المعػػب شػػامد  فالجميػػؿ رع ػػا ز الحديدػػة و  

شػػامدتز ت لػػوف جميػػؿ ورائحػػة جميمػػة يدطف ػػا و ذا 
 لمػػاذا قطفػػتع نػػة منػػؾ يػػا ز أنػػا  لػػز  لػػتالمعممػػة يػػذمبت إليػػز وقا

لعاشػت يػي مكان ػا  تركػت ولػو فسوؼ تموت بعد وقت قميػؿ 



خطػأ   يػأدرؾ فوار الحديدػةز ستمت  ب ا كؿ ت واشربت و أكمو 

أو  نػػز لػػف يدطػػؼ أي أواعتػػذر لممعممػػة ووعػػدما 
 .بعد اليوـأبدًا 

بادى )خط مائؿ(ز ليف باز وصؿ 

 بالموف الزرؽز حمرف وحرؼ بالموف ال رلوف حرؼ 
ط     ر      ح        ز    ج   ر  

ر     ز     أكتب حرؼ
.         .         .             ر
.         .         .  .             ز



 سحرؼ 

اميسرة سأ 

ويمسػوأختػز  مػف متعاونػة تتكػوف رة سػأ رة سأ

يػػـو مػػف اليػػاـ ويػػي  فاميةسػػووالػػدت ـ  عيدسػػووالػػدمـ 

واحضػػػػػر معػػػػػز   وؽ ركبػػػػػاً سػػػػػذمػػػػػب الوالػػػػػد إلػػػػػي ال

عدت وأ فط تزو  ونظفتز وأعطا  ل ـ يدطعتز 

وقػػػػػػػػػاـ  فثػػػػػػػػػـ رتبػػػػػػػػػت  مطةسػػػػػػػػػال 

ت سػػػوبعػػػد تنػػػاوؿ الطعػػػاـ جم فرة سػػػب عػػػداد ال



ومػػـ  مػػف واجبػػات عمػػيمػػا كتبػز  ارة معػػا ليشػػامدو سػال
 .عدا  بذلؾس

)خط معدوؼ( ريرسلمير باسوصؿ 

 بالموف الحمر سلوف حرؼ 
  س     ت  س   ز     ج      ر

  س أ    س   ز     ب     ر 
س     أكتب حرؼ

.         .    .             س



ش  حرؼ

تا شوال ادي ش

لزيػارة صػديدة  ادي شػالبػارد ذمػب  يي يوـ مػف أيػاـ 

فا  شػػػودعػػػا لػػػز بال تري لػػػز شػػػالمػػػريض وا   ابشػػػ

 نػػػزؿ المطػػػر يوقػػػؼ تحػػػت ارعشػػػالمػػػو يمشػػػي يػػػي وخػػرج و 

يي المنػزؿ يدالػت لػز ندطػة   لدد تركت وقاؿ  

الباردف يأجاب ا لزيػارة صػديدي المطرف لماذا خرجت يي 

ولماذا لػـ تحضػر  فيدالت لز مذا سموؾ طيب يا المريض 

ي لػػػـ تػػػري أف الجػػػو بػػػارد ويمكػػػف أف اسػػػدط يػػػي أأ معػػػؾ 
ؾ حػؽ البػد أف نفكػر ونعمػؿ دعن  اؿ ل االبد أف تتوق  مذا يد فوقت

   .ئشحساب لكؿ 



مسية )خط معدوؼ(شلادي باشوصؿ 

 بالموف الحمر شلوف حرؼ 
 ز  ش      أ  س    ج      ش

 ح    ش    ز    شج        ت

ش     أكتب حرؼ
  .         .        .             ش
. .         .         .             ش



ص حرؼ 

يادصابر الصعـ 

 اسػمزرجؿ يدير   ح الديف صما كاف يي زمف المير كاف يا

وطمػػػب منػػػز أف  إلػػػي الميػػػرذمػػػب  فابر صػػػعػػػـ 
اليضػؿ أف تعمػؿ يعطيز طعاما لوالد  فيريض الميػر وقػاؿ لػز مػف 

طاد ب ػا صػحتػى ي نارةصف يأعطا  وتأكؿ مف عمؿ يدؾ

ف   لدػػيوأ اه وسػػميإلػػي البحػػر يػػذمب  فسػػمؾ

ف فيةصػػوذمػػب إلػػي زوجتػػز  يخرجػػت سػػمكة كبيػػرة يػػرح 
وط ت ػػا يفػػرح   ينيةصػػوأعط ػػا السػػمكة يوضػػعت ا يػػي 

وبعػػػد الطعػػػاـ  فينازصػػػو  ف حصػػػف و فوتصػػػأوالد  



إلػي الميػر  ثػـ ذمػب  أيدي ـ بالما  وغسموا 

ياد صػػ ب  صػػمعػػز ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف أ وشػػكر  عمػػي مػػا يعمػػز
 مامر 
 بونة )خط معدوؼ(اصلفا  باصوصؿ 

 بالموف الحمرص لوف حرؼ 
 ش    ز    أ    صج        ص

ص     أكتب حرؼ
.         .  .             ص



ضحرؼ 

فدعتافض

فة ضػػػػتعيشػػػػاف سػػػػعيدتاف إلػػػػي جػػػػوار كػػػػاف منػػػػاؾ 

ف ويػي يػـو مػف اليػاـ جػؼ مػا  الما  وكػاف المػا  كثيػراً  

ف مكػاف أخػر ييػز الولي يجب أف نبحث عػقالت  

وشػامدا يػي عف مكاف ييػز مػا  تبحثاف  سارت  فما 

مػػػارب مػػػف حديدػػػة  ب ضػػػجميمػػػة و  فائرما ضػػػبنػػػت  اطريدي مػػػ

إلػػي بئػػر  وصػػ  حتػػى ضممدػػي عمػػي الر  وو الحيػػواف 

ندفػػز إلػػي الولػػي لصػػديدت ا  تعػػالي بسػػرعة  ة قالػػت عميدػػ

ة الثانيػػ قالػػت  فالمػػا  يػػي سػػعادة ومنػػا يػػي البئػػر لنعػػيش 
 انتظري يا صػدقتي وانظػري البئػر عميػؽ والمػا  كثيػرف ولكػف  مػاذا 

ثػـ قالػت إذا جػؼ المػا  الولػي نفعؿ إذا جؼ الما ؟ يكػرت 



لف نستطي  أف نخػرج مػف البئػر صػحي  الحػؽ معػؾ يجػب أف نفكػر 
.أكثر مف مر  قبؿ أف نرمي أنفسنا يي الخطر

 ابط )خط معدوؼ(ضلحي باضوصؿ 

 بالموف الحمر ضلوف حرؼ 
 ز    ص    أ    ضج        ض

 ز    ضح        ضج        ص
ض     أكتب حرؼ

.         .  .             ض
.         .  .             ض



طحرؼ 

ماعطال ائرطال

يعػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػ  مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػاف   يحكػػػػػػػػػي أف

 م  والنانيػػػػػةطتصػػػػػؼ بػػػػػاليو   يػػػػورطال
ويأخػػذ كػػؿ شػػئ مػػف اآلخػػريف دوف ويحػػب أف يكػػوف لديػػة كػػؿ شػػئ 

خطف ػػا  يمعػػب  فػػؿط رضػػامـف يعنػػدما شػػامد 

عمػػيتمعػػب  فمػػة طشػػامد  وعنػػدما فار ب ػػاطػػمنػػز و 
فػاؿ تمعػب طف بعدما شػامد مجموعػة الارطو ندرما يي رأس ا بمندار  

ارؽ طػػشػػامد  ولمػػا فار ب ػػاطػػو  ـخطف ػػا مػػن  واؽ طبػػال

حتػػػى ال  وطػػػار ب ػػػا ليأكم ػػػا بعيػػػدامنػػػز خطف ػػػا   يأكػػػؿ

يػػػي المػػػا   ونظػػػر يشػػػامد فلمن ػػػر يػػػذمب فحػػػديشػػػاركز أ

ليفػػوز  يفكػػر أف يخطػػؼ منػػز  يػػي يمػػز معػػز  



 ائرطػػليضػػرب ال يمػػزيفػػت   ـ الموجػػودة مػػ  مػػذا طمػػاطبال

عػػرؼ أف مػا شػامدة يػػي عنػدما مػف يمػز يػػي المػا ف  يسػدطت

ونفػرت منػز  وظػؿ جائعػاً  ونػدـ لنػز أضػاع منػز  صورتزالما  
 إال نفسز. بوال يح ماعطنز سار وحيدًا ل يور و طكؿ ال
 يارة )خط رأسي(طلارؽ باطوصؿ 

 بالموف الحمرط  لوف حرؼ
 ز    ط    ظ    ض    ط    ض

 ز    طح       ض    ط    ص
ط    أكتب حرؼ
.         .  .             ط

ظحرؼ 



ؿظوالريؼ ظ

ف كػػؿ شػػئ ويخػػاؼ مػػ ريفػػة ظيعػػيش مػػ  والدتػػز  كػػاف
ف ويػػي المسػػا  كػػاف الدمػػر الغربيػػة ز مثػػؿ الصػػوات العاليػػة أوحولػػ

حتػى  أف يدػص  يشػ  ضػو  يطمبػت منػز والدتػز سػاطعاً 

تكوف جميمة ثـ يذمب ليض  الخطاب التي كتبتػز والدتػز يػي 

كػػػ ـ والدتػػػز وقػػػص  ثػػػـ يضػػػعز يػػػي صػػػندوؽ البريػػػد سػػػم  

و يػي ثـ ذمب ليض  الخطاب يي صندوؽ البريد وشامد ومػ
ي دػونفعؿ كما يفعؿ يخاؼ وجػري وقػاؿ الحطريدز طفؿ أخر خمفز وي

ال  ف يدالػت لػز أمػزمناؾ شخص يمشي خمفي ويفعؿ كما أيعؿ

 ػػر خمفػػؾ ثػػـ أخذتػػز ومشػػت بجػػوار  ظمػػؾ يظنػػز إ تخػػؼ يػػا 



وي ـ واعتذر لوالدتز يعرؼ وكذلؾ   رظي

.بعد ذلؾ مف أي شئ ووعدما بأنز لف يخاؼ أبداً 
مز )خط رأسي(ظؼ بريظوصؿ 

 بالموف الحمر ظلوف حرؼ 
 ط    ص    أ    ظج        ظ

 ز    ض    ظ    ط    ظ    ص
ظ     أكتب حرؼ
.         .  .             ظ



ع حرؼ

 ميعصفورة ع

وذمػػػب إلػػػي  مػػػف نومػػػز مبكػػػراً   يػػػي يػػػـو مػػػف اليػػػاـ اسػػػتيدظ

تبكػػي  ليػػة عمي ػػا المدرسػػة ومػػو يػػي طريدػػة وجػػد شػػجرة عا
حػػاوؿ عمػػي أف يتسػػمؽ الشػػجرة ويمسػػؾ ب ػػا ليسػػأل ا لمػػاذا تبكػػي 

يمػـ أجػد مكػاف عمػي الشػجرة أنػاـ   شػيعأجابتز لدد ضػاع 

لدي قفص سوؼ أضعؾ ييػز  ييز يداؿ ل ا عمي ال تحزني يا

بػػالدفص وشػػكرت عمػػي ثػػـ ترك ػػا شػػؾ يرحػػت عويكػػوف مػػو 

د أف تأكػػػؿ ال تريػػػاد وجػػػد عػػػوذمػػػب إلػػػي المدرسػػػة وعنػػػدما 

مزيمة ومريضػة يأخػذما وتشرب ويي اليوـ التالي وجد 

يداؿ لز الطبيب أن ػا ليسػت  طرىيالب الدكتور يادة عإلي 



مػـ شػئ يػي حيات ػا يأجػاب مريضة أن ا حزينة لن ا يدػدت أ

الػػذي ضػػاع من ػػا قػػاؿ   بػػدؿ شعػػ؟ إنػػي أعطيت ػػا مػػا مػػو

يت ا حر  اإن كبر مف أ الطبيب أف الذي ضاع من ا يا 
.أدرؾ عمي مػا قالػز الطبيػب يتػرؾ ل ػا بػاب الدفػص مفتػوح ورجعػت 

 إلي حريت ا والي أصدقائ ا وعائمت ا ويي اليوـ التػالي ذمػب

مػػػي نفػػػس عإلػػػي مدرسػػػتز ومػػػو يػػػي الطريػػػؽ وجػػػد  

رؼ قيمػػة عػػو  تغنػػي وتغػػرد يػػي سػػعادة يفػػرح  الشػػجرة
 الحرية 



روسة )خط منحني(علميا  باعوصؿ 

 بالموف الحمر عؼ لوف حر 
 غ    ص    ع    ضج        ع

 ز    ض    ع    ض    ع    ص
ع     أكتب حرؼ

.         .  .             ع
.           .             ع



حرؼ غ

رابغذكا  

ش يػػػػػػػػػػػوؽ ي عػػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػػكف يػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػاؾ 

يأكؿ ويشرب يػي سػعادة ويػي يػـو مػف اليػاـ  الغصف

خػذ يبحػث عػف يشرب منز وأ الذي كاف دير غجؼ ما  ال
خػذ يبحػث مػرة ف استراح يترة ثـ أما  منا ومناؾ يمـ يجد ما  يشربز

أخػػري عػػف مػػا  يوجػػد جػػرة ب ػػا قميػػؿ مػػف المػػا  يفكػػر يػػي كيفيػػة 

أف  ف يدررإلي الما  دوف أف يسدط يي الجرة الوصوؿ
  المػا  ويشػرب ف ومػو يرمي حصيات مف الزلط يي الجرة حتى يرتف

زالػػة غثػػـ ال وري غػػالجػػرة مػػرت عميػػز اليػػي  يرمػػي الحصػػي

؟ يػػػػا ترمػػػػي الحصػػػػى يػػػػي الجػػػػرة ا لمػػػػاذ 
 فمػػػذ  يكػػػرة جيػػػدة  يدػػػالو لػػػز حصػػػؿ عمػػػي المػػػا فأيأجػػػاب ـ حتػػػى 



يرمػػػػي الحصػػػػى حتػػػػى طمػػػػ  المػػػػا  وشػػػػرب واسػػػػتمر 

وحمد اه عمي نعمتز .

صف )خط منحني(غلراب باغالوصؿ 

 بالموف الحمر غلوف حرؼ 
 ز    غ    أ    عج        غ
 ت    غ    أ    عج        ع

غ     أكتب حرؼ
.         .  .          غ



 حرؼ ؼ 

ورير ي أرفال

لػز جحػر يػي حدػؿ إلػي كاف يسػكف قريػة صػغيرة  يحكي أف 

ديػػػػػر وكػػػػاف يأكػػػػؿ بدايػػػػػا ي   حيػػػػجػػػػوار بيػػػػت 

ديػر ومػو فال والفاصوليا الدديمة وكؿ مػا يتبدػي مػف طعػاـ 
الدريػة  دعػا  ط راضي بحالزف ويي يـو مف اليػاـمبسو سعيد 

المدينػة لزيػارة  يذمب فيارتزالمدينة لز  ابف عمز 

مسػكيف الدرية ورأي الكػؿ الػذي يأكمػز يدػاؿ لػز أنت 

الدريػػة ف يػػذمب اؿ عنػػدي يػػي المدينػػة تػػري كيػػؼ أعػػيشتعػػ

الدريػػة مػػ  ابػػف ف واختبػػأ المدينػػةلزيػػارة ابػػف عمػػز 
الدريػػػة يػػػي حجػػػرة الطعػػػاـف تعجػػػب  عمػػػز يػػػي جحػػػر صػػػغير

موف أنػػػواع الطعػػػاـ وانػػػدمش عنػػػدما رأي أصػػػحاب البيػػػت ومػػػـ يػػػأك

 مثػػػػؿوالخضػػػػروات اك ػػػػة فوال طيػػػػر فالالمختمفػػػػة مثػػػػؿ  



 وبعػػد اف انت ػػوا مػػف الطعػػاـ ذمػػب و و

مػػػػا تبدػػػػي مػػػػف الطعػػػػاـف  ليػػػػأكموا  وابػػػػف عمػػػػزالمدينػػػػة 

ف  ربػػا بسػػرعةيوويجػػأة ظ ر قػػط كبيػػر مجػػـ عمػػي 

  تعػػاؿ نكمػػؿ بػػف عمػػزالمدينػػة ل بعػػد أف زاؿ الخطػػر قػػاؿو 

بػػف عمػػي أنػػا راجػػ  إلػػي الدريػػة   ال يػػا أالدريػػة  قػػاؿأكمنػػا 
 السعادة يي راحة الباؿ ال يي الطعاـ الكثير والخوؼ المستمر.

رولة )خط أيدي(فلبا زةيايوصؿ 



حرؼ ؽ

الجائ رد دال

عػف طعػاـ يوجػد  يبحثيي يوـ مف أياـ الصيؼ الحار خرج 

كػػؿ أخػذ يأيػر بػػز أشػجار مػػف المػوز يفػرح ب ػػا و كب صػرق

عمػي الرض حتػى كػوف كػوـ مػف شػر المػوز قمن ا ويرمػي 

صػػاحب عػػـ قػػدري ت خػػرج قػػوبعػػد حػػيف مػػف الو  فمامػػةدال

يغضب غضب  ومو يأكؿ ويرمي ورأى  
أمػػيف كبيػػر وقػػاؿ لمدػػرد لمػػاذا تأخػػذ شػػئ ال تمتمكػػز أنػػت مكػػذا غيػػر 

ؿ بأمانز يأنا أوؿ مػر  أسػم  عني يا رجيف ماذا ت  أميأجاب 

أف الشػخص يأخػذ شػئ  يػا  يأجاب عـ قػدري المانػة فعن ا
نػػؾ رميػػت إكمػػا  دوف إذف صػػاحبز ييسػػمي خػائف المانػػةال يمتمكػز بػػ

نػػز يعػػؿ شػػئ أ ف يعمػػـ الدػػردلحديدػػة ومػػذا يمػػوث المكػػافيػػي ا



ي عتػػذر لعػػـ قػػدري عمػػأخػػذ ينظػػؼ المكػػاف و أخطػػأ يحػػاوؿ إصػػ حز و 

انػػؾ ال  عػػدـ أمانتػػز يسػػامحز عػػـ قػػدري وقػػاؿ لػػز عػػزرؾ يػػا 
 المانة.واآلف أنت تعممز ويجب أف تعيش عمي  المانةتعمـ معني 

طة )خط أيدي(دلمر باقوصؿ 

بالموف الخضر ؽ بالموف الحمرف وحرؼ ؼلوف حرؼ 
 ز    ف    أ    قج        ف
 ت    ق    أ    فج        ق

ؼ     ؽ     رؼأكتب ح
.         .  .             ؼ
.        .             ؽ



حرؼ ؾ

وقت الفراغ

امػػؿ كو  اـر كػػانت ػػت الدراسػػة وجػػا  الصػػيؼ وحصػػؿ كػػؿ مػػف 

 فعمػػػػي أجػػػػازة ن ايػػػػة العػػػػاـريـ كػػػػو   ريمػػػػةكو  
دضػػا  جمػػس الصػػدقا  يخططػػو ل فبيػػركوأصػػب  لػػدي ـ وقػػت يػػراغ 

يفيػػػػة كو  ـ بػػػػرامج أف يػػػػتعم ر كػػػػعطمػػػػة الصػػػػيؼ ي

 فيػػػي االنضػػػماـ إلػػػي يريػػػؽ ر كػػػوي فزالتعامػػػؿ معػػػ

قػرا ة  واختارت  أف ينضـ إلي يريؽ  واختار 

عػػؾ كيػػؼ تعػػد الكوتعمػػـ أسػػرار الطػػبم يتعممػػت  

وامضػي الجميػ  العطمػة يػي  بػابكالو  فتزكالو 
.فيدة تعود عمي ـ بالنف  والسعادةأشيا  م



رة )خط رأسي(كلريـ باكوصؿ 

 بالموف الحمر ؾلوف حرؼ 
 ك    ف    أ    كج        ف
 ت    ق    ك    فج        ك

ؾ     أكتب حرؼ
.         .  .             ؾ
.           .             ؾ



ؿ حرؼ 

الذكي وئ ل

كتشػاؼف ويػي يػوـ مػف ال طػ ع واإلدػرا ة والطفؿ ذكي يحب ا 
ميػا  مػف احػدي لـ لبػت امطمنزؿ يلبػامبػات لمياـ تعطمػت أحػدي الا

م نػدس لما حضػر ام ا ف يليصم  لم ندس  ؿك ربا  إرسالشركات ا

ز عشػػرات لممبػػة ويسػػألم نػػدس يراقبػػز ومػػو يفػػؾ المػػ  اوقػػؼ
وأحضػػر ف بػػزمن ػػا وطريدػػة يكػػز وتركي جػػز  ؿسػػئمة عػػف وظيفػػة كػػال

ـ لاوأحضػرت م نػدس لموقدمػز  كوب مف عصير  

ممبػة ل  اموأصػي كرم ا مم ندس علما اذيذ يشكر لما طبؽ مف 

م نػػدس لمػػف ا يػػوـلا والدتػػز لدػػد عريػػتل ثػػـ انصػػرؼف وقػػاؿ 
مبػػة لػػو لم  امأف أصػػإف شػػا  اه  وأسػػتطي  اً ومػػات مفيػػدة جػػدممع
خػػري يػػذمب مبػػة اآللمت امػػي تعطلتػػاليػػوـ الف ويػػي اؾلػػبعػػد ذت مػػتعط



معمومػػات لتركيػػب وتػػذكر الفػػؾ والدوات الخاصػػة بالحضػػر اوأ 
مبػػةف يشػػكرتز أمػػز لمح ا م نػػدس واسػػتطاع إصػػلي عري ػػا مػػف االتػػ

ابن ا.ي ذكا  موحمدت رب ا ع
عبة )خط معدوؼ(مليمي بالوصؿ 

 بالموف الحمر ؿلوف حرؼ 
 ل    ف    أ    كج        ل

 ت    ل    ك    لج        ي

ؿ     أكتب حرؼ
.         .  .             ؿ

   ـحرؼ 



 حمدم ـع زرعة م

 يػي الصػباح البػاكر إلػي  ذمػبيػاـ الف مػ ـو يي ي

مثػػػؿ  ياك ػػػةف مػػػا ب ػػػا مػػػليػػػروى   نزلػػػزمالدريبػػػة مػػػف 

ر يػأت إليػز ويطمػب جايػ ذا بتػ ثػؿ م وخضػراوات

 زرعتز يفػرح ممنز أف يأخذ كؿ الخضراوات والفاك ة التي يي 
حمػػؿ كػػؿ الفواكػػز والخضػػراوات التػػي يػػي ـ ويػػى ن ايػػة اليػػو لؾف بػػذ
ومػػو يػػي طريدػػز  طػػورةدم سػػيارةزرعتػػز ووضػػع ا يػػي م

لػػـ يسػػتطي   ولكنػػز زف يبعػػد عنػػأ حػػاوؿحجػػر كبيػػر  ؽالسػػائوجػػد 
يواكػػز يحػػزف ف خضػػراوات و مػػا يي ػػا مػػبكػػؿ   تياندمبػػ

 عز النػاس وحضػروا إليػزمرتف  حتى سمصرخ بصوت واخذ ي 

يػػي توصػػيؿ  ونجػػ    الفواكػػز والخضػػراوات مػػج اعدو  يػػيسػػو 

 قػػاؿكثيػػر و  اؿمػػالتجػػار واخػػذ  وات إلػػىالفواكػػز والخضػػر 



ارة يػي طريدػي كمػا وضػعوا الحجػ الدنيا ب ػا نػاس أشػرارأف   
يي جم  الخضراوات والفواكز  نيساعد ناس أخيار ب ا

وزة )خط رأسي(ملف بازاموصؿ 

بالموف الحمر ـلوف حرؼ 
 ك    ف    م    كج        م

 ت   م    ك    مج        ك

ـ   ب حرؼأكت
.         .  .             ـ



حرف ن

كسوؿ ال  ادرن

 أيدظتػز فجب الػذماب لممدرسػةطفؿ كسوؿ ال يحب العمؿ وال ي 

 أنػػاليػػذمب لممدرسػػة يدػػاؿ ل ػػا كػػؿ يػػوـ مدرسػػة  امػػد ن والدتػػز
المدرسػة بػبط  شػديد وجمػس يسػتري   إليوذمب  اـنأوعاوز تعباف 

تص رحيػؽ تمػيرأي مجموعة مػف  خمةنتحت 

شػيط وال ن ينظر إلي ا وتعجب وقاؿ مذا رجسنزمور ال

صػغيرة تحمػؿ يوق ػا أحمػاؿ  ف ثػـ شػامد يشعر بالتعب مثمػي
ف ثػـ  أيضػاً شػيط ن  ومػذا شػاط وحيويػة يدػاؿنمة ومي تمشػي يػي ثدي

إف   يدػػاؿ شػػاطنسػػر يحمػػؽ يػػي السػػما  يػػي قػػوة و نشػػامد طػػائر ال

أشػػعر  وأنػػاشػػاط وحيويػػة نيعممػػوف يػػي  والنسػػر و 

بعػد اليػوـ وسػأكوف مثػؿ  لف أكوف كسوالً بالكسؿ والتعب ال 



بػػػأذف اه وذمػػػب  مػػػرنوالنسػػػر ويػػػي قػػػوة ال و

 إلي مدرستز. مسرعاً 
خمة )خط منحني(نلادر بانوصؿ 

 بالموف الحمر فلوف حرؼ 
 ك    ن    أ    نج        ن

 ت    ق    ن    ف    ن    ك

ف     أكتب حرؼ
.         .  .             ف
.           .             ف



حرؼ و

مف عجيف ولد 

يػػي مػامرة   دادو عجػػوز اسػم ا  سػيدةيحكػي انػز كانػػت توجػد 
ويػػي يػػـو مػػف اليػػاـ صػػنعت عجينػػة الكعػػؾ عمػػي شػػكؿ  عمػػؿ الكعػػؾ

وضػػعتز يػػي ثػػـ  و الشػػكوالتزبصػػغير ولونػػت م بسػػة  

ف وجػػػػرت نط يتحػػػػت بػػػػاب الفػػػػرف يػػػػ نضػػػػج الفػػػػرف وعنػػػػدما

ف بسػرعةيػتف جػري وطػار ورائز ولكنز خرج مف باب الب

قػػاؿ لػػز  انتظػػر أنػػا أريػػد أف و اط طػػو و ومػػو يػػي طريدػػز قابمػػز 

ولػػػف تسػػػتطي  أف وقػػػاؿ أنػػػا مربػػػت مػػػف ف يجػػػري أكمػػػؾ

ذكيػػة يدػػاؿ ل ػػا أنػػا مربػػت مػػف  تمسػػكني ثػػـ قابػػؿ 



ف ولف تستطيعي أف تمسكي بػي وتػأكمني ومف  السيدة

وجػػػػري ؟ أف أكمػػػػؾ مػػػػف قػػػػاؿ أنػػػػي أريػػػػد ذكيػػػػة اليدالػػػػت 

يػي  تفوقاؿ لػو اننػي سػدطإلي ن ر مممؤ بالما  وصؿ حتي 

أنػػا اسػػتطي  أف  الذكيػػة قالػػت  زفذوب ييػػالمػػا  سػػأ

عمػػػي ظ ػػػر  ركػػػب يأعػػػوـ اركػػػب عمػػػي ظ ػػػري وأنػػػا أوصػػػمؾ 

لمولػػد ظ ػػري تعػػب انتدػػؿ إلػػي  وبعػػد قميػػؿ قالػػت 

ت وبعػد قميػؿ قالػإلي كتػؼ  انتدؿ  كتفي

عمػػػػػي  كتفػػػػػي تعػػػػػب انتدػػػػػؿ وقػػػػػؼ عمػػػػػي مندػػػػػاري يوقػػػػػؼ 

إلػػي البػػر مػػزت رأسػػ ا  وعنػػدما وصػػمت  مندػػار

يأكمتػز ومػػي تدػػوؿ  يػػي يػػـ ويتحػت مندارمػػا يسػدط 

.و بالشكوالتز محميو اه كعؾ لذيذ 



(لولبي ردة )خطو لليد باو وصؿ 

 بالموف الحمر ولوف حرؼ 
 ك    و    أ    وج        و

 و    ق    ك    و    ج    ك

و     أكتب حرؼ
.         .  .             و
.           .             و



حرؼ مػ

رحمة إلي المرامات

 مػ  أبنائ ػا منػد يي عطمة ن اية السبوع خرجت الـ مالة 

د الطفػاؿ مشػاالجيػزة ي يػي زيػارة   شاـمو 

الصػػػػػػغر وكػػػػػػذلؾ  والمتوسػػػػػػط  الكبػػػػػػر و 

انا الدػػدما  المصػػريف مػػـ الػػذيف سػػدارة وعريػػوا أف أجػػدد 

مػػػػذ خمة واسػػػػتغرؽ بنػػػػا  مػػػػف الحجػػػػارة الضػػػػ بنػػػػو

 فـ بػالتخطيط لبنائ ػا م ندسػيف م ػر وقت طويػؿ وقػا 
ف جسـ أسػد إنساف وجسمزوجز  وؿ وج ز كما شامدو تمثاؿ أبو ال

يطيػػر يػػوؽ  وجمسػػوا يمعبػػوف ويمرحػػوف كمػػا شػػامدوا طػػائر

ا إلي و عاديي المسا  و  فوممتعاً  جمي ً  وقضوا وقتاً  ف 



وريعػػوا أيػػدي ـ يػػدعوف  ا إلػػي السػػما  يشػػامدوو نظػػر و منػػزل ـ 
 .يصبحوا مبدعيف مثؿ أجدادمـ الددما رب ـ أف يويد ـ ل

 (أيدي دمد )خط لدير باموصؿ 

 بالموف الحمر ز مػلوف حري
 ك    ف    هـ    بج        هـ
 ت    ق    هـ    ف    هـ    ك

مػ     أكتب حرؼ
.         .  .             مػ
.           .             مػ



حرؼ ي 

البطؿ ياسر

 ياسػيفو   ياسػميف الصػغار ولد مؤدب يحػب إخوتػز

مف نومػز  ويي صباح يوـ الجمعة استيدظ  ويحب أكؿ 
يشػػػامد ويػػػت  نايػػذة حجرتػػػز ونظػػر من ػػػا  فليسػػػتذكر دروسػػز مبكػػراً 

  سػػم  صػػوت أخػػو ف ويجػػأةتغػػرد عمػػي الشػػجرة  ةمػػاليما

ليػري مػاذا حػدث ؟  يصرخ بصوت مرتفػ  يأسػرع  الصغير

 الفػػأر خمػػؼ مػػف الفػػأر يجػػري  يجػػري خائفػػاً  يوجػػد أخػػو  
الب  وعػرؼ فمدأ واطمػأف حنيحضنز  إليأخيز  ضـحتى ضربزف و 

وقػالوا لػز   يشػكرو  ياسػر ما حدث مف شػجاعة  والـ وأخت ـ
ف البطػػاؿشػػجاع ونحػػف نحػػب الشػػجاعة لن ػػا مػػف صػػفات  نػؾ يعػػ ً إ

ومنػػػػػػػػػػػػػػػذ ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الوقػػػػػػػػػػػػػػػػت أطمدػػػػػػػػػػػػػػػوا عميػػػػػػػػػػػػػػػػز البطػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 



.

(منحني اسميف )خطيخت ا مني بأيوصؿ 

 بالموف الحمر ىلوف حريز 
 ك    ى    هـ    ب    ى    هـ
 ت    ى    هـ    ف    هـ   ى

ى     أكتب حرؼ
.         .  .             ى


