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 الزلفيتعليم  –سلطان التركي 

 بسم  هللا الرحمن الرحيم 

 سلمه هللا.............................................. /المكرم ولي أمر الطالب 

نرجو منكم كرماً ال أمراً تدريب ابنكم على قراءة هذه الكلمات بشكل سريع 
 .ودون توقف عند كل حرف للتذكير أو غيره

 ـي ـــُأْخــــتِـ
 

 ـيــــْرِمـــــتَــَمــْدَرَسـتِـي تَــْســـِقــي

 ُأمِ ـــــــي نَــْمـــِضـي َصــْوتِـــي اْســــِمــي

 بِــََلِدي  َأِخــــــي أَبِــــــــي
 

 ا ــــيـــَهـــــِفــ
 

 ِمــيــــَزان 
 

 َدُة ــــرِيــــجَ 
 

ـةُ ـقَ ـِديــــَحـ َصـِديــِقـي 

 ُق ــــِديـــــَصـةُ ـــيــُفـــظِ ــنَـــفُ ــيـــِظـــنَــةُ ــــنَــــِديـــَمــ
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 بسم  هللا الرحمن الرحيم 

 سلمه هللا.............................................. /المكرم ولي أمر الطالب 

نرجو منكم كرماً ال أمراً تدريب ابنكم على قراءة هذه الكلمات بشكل سريع 
 .للتذكير أو غيرهودون توقف عند كل حرف 

 طُـــيــــخِ ــتَــَرةَ ــيـــِطـــَشــيـــرُ ــَعــصِ  ــيــــــِفـ

 ـمَ ـــرِيــــَكــةُ ــــنَ ـيــِفـــَسـةُ ـــفَـِسـيــَحــةُ ـــلَ ـــيـــمِ ــَجـ

 ـمُ ــيــــَراِهـــِإبْـ  ــــنُ ـــيـــــتِــ ــرُ ـــــيــــنِ ــتُــ َدةَ ـــيــــفِ ــمُ 

ــيــــلُ ــمِ ـَجـ يـتِـــِديــنَـــَمـ ــدُ ـــيــــــَولِـ ةُ ـــيــَعـــبِ ــطَـ 

 ـنُ ــــيــــــِطـــقُ ـــــرِيــــطَـ ــرُ ـــــزِيــــغَ ـفُ ــيـــِطـــلَــ
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نرجو منكم كرماً ال أمراً تدريب ابنكم على قراءة هذه الكلمات بشكل سريع 
 .ودون توقف عند كل حرف للتذكير أو غيره

 شُ ـــــرِيــــــَرةُ ـــيـــــبِ ــكَ 
 

 ـقُ ــرِيــــــفَـــنُـَصـــلِ ـيــلِـ

ـــِصـ رُ ــيـــــِقــــفَــ يــــبِ ــبِــــطَـِضـــْرِســيــيـــتِ ــحَّ

 يَـــا أَبـــــيــِكـــيــْبـــيَــــيـــدَ ــعِ ــَســضُ ـــرِيــــَمـــ

ــيـــــدُ ـــــفِ ـــمُ  ـهِ ـــيــــــــأَبِــــ تُــــَقـــوِ ي ـذُ ـــِذيـــــــــلَـــ 

ـيـــــاِقــــرِفَـِديــــيَـــــبِــَرةُ ــِديــــُمـــالْــنَ ــِذرِيـــَحــ
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 بسم  هللا الرحمن الرحيم 
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نرجو منكم كرماً ال أمراً تدريب ابنكم على قراءة هذه الكلمات بشكل سريع 
 .للتذكير أو غيرهودون توقف عند كل حرف 

 تَــــْكـــِفــي ـــرُ ـــيـــَأِطــــدَ ــيــــــــِعـــــبَــرُ ـــيـــطِ ــتَـــفَــ

َصــِديـــِقـكَ بِـــيَــِمـيــنِـكَ  ـيــــرُ ــــثِـــكَ  لِـــــي

يــفُ ــِظـــنَــَدةُ ــِديـــــــَجــرُ ـــيــــِغــــصَ يـــتِــــرَّاسَ ــكُ 

 ِفــــيــــكَ  الْـَجـوَّالِـيـنَ َزِمـيـــلَـُكـمْ  أَبْــنَــائِــي

لُــنِــيـْأ ُكـــتَـُمـْسـتَـِديــرُ  يــْونِــــــلَـــ ــهِ ـــيـــِفــــفَـــ

ـةُ ــئَـيــــِطــــبَ ــالْ الْــَقــرِيــبُ َصــِديــِقـيِصـيــِريــَعـ
 


