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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

ُاــنَـــــت ـــْيـــــبَــُمُ ـََلُــــَأقْــــََُلمُ ــــَأحَُُْأْســَمـــاءُ 

ُـتَـــابَُـِكـُِديبِــََلُُـاـــَهـــيــِفــُبَُُوَحــاس ــ

ُيَــَديْــَهــاُِجــبَــــالُ ُلِــَمــــاَذاُالْـَمــائِــَدةُِ

ُنَـــاِفــَذةُ  نَـــاِدرََُُعـــاِدلََُُدرَّاَجــةَُ

ُنـ ـَســاِعــدُ ُـةُِــــافَــظَُـنَــُُُمَُـاـــظَـنِــــُتَــــَعــاو نَُ
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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

ُــارَنَـازَُُزِيَـــــارَةُ ُأ َســاِعــدَُُنُ اـزَُــيـــِمــ

ُحُ ُاْفــتَـــِمــُحُ ُاتِـــْمـــَسـُنَُـابـ ـْســـتَـُـارَُـِقـــطَـ

ُن ُاِوْجــــدَُ
ُ

ُِعــْنــَدنَــاُتُِاوَُاَخـْضــرَُُأَبْــــَهــا

َُقــاِعــدُ ــَمـ َصـــالِــحُ َُهــــَذاُأَنَــــا

َُســاَحــةُ َُشــارِعُ َُلُُز َجــاجُ 
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ُـة ُــَواِســَعـ
ُ

َُءةَُاِقــرََُُحــاِرسُ ُِســبَــاقُ 

ُأَلْـَوانَــَهــاُفَــاِكــَهــةُ ُــفَّــاحُ ـــتُ َُمــَقــاِعــدُ 

ُنَــَجــاحُ ُحُ ــَلَُّـــــفََُُحــاِمــدُ ُـاجُ ــــتَـ

ــاِرقُ ــطَُُمُ يـــــهُِاِإبْــرَُُءُ ــامَُـْيــــَشـ ُجُ ُاَأْمـــوَُ 

َُعــالِــيَــةُ َُصــاِفــيَــةُ ُــاءُ ـَســمََُُشــاِطــىءُ 
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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

ُــاءُ ــــــَمــُمُ اـرَُــَحــُادُ ــــزِيَـــُلَََُلُــــطَـ

ُنُ ادَُـــِوْجــُرَُاــدَُـــِجـُمُ اـزَُــــــِحــُــةُ ـــــفَُاَزرَُ

ُـَهُــــَواِكــــفَـ
ُ

ُـاِجــدَُـسَُـَمـُجُ ُاــرَُـــــأَبْـُـاءَُــــــــِوَعـ

ــة ُـَعــاِصــمََُُمــتَــاِجــرَُُـاضُ ــــرِيَــ  
 

َُدةُ اــرَُـــَجـ

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

ُيـ ــَشــاِهــدُ ُـارِعُ ــــَشـُشَُاـرَُـــفَـــُِعـيَّـةُ اِشــرَُ

ُــالَُـــــقَـُـالَــَجــهُ ــَعـُنُ ـااْْلَْســنَـُـهُِــِشـاـرَُـِفـــ

َُأْسـنَــانَـــهُ َُأْسـنَــانَــَهــاُرُ ـــااْْلِْكــــثَــُـاع ــــَمـــرُ ــيَـ

ــَشــاةُِ ـةُِــَمــــََلُــسَُُــادَُــــَعـــُالْــم  ُمُِبِـــَسـََلُ 

ُارُ ــيَـــــِخــُــاجُِــــز جَُُآنِــــيَــــــةَُُطَـــَعـــامُ 
 

 

 



 الزلفيتعليم  –سلطان التركي 

 بسم  هللا الرحمن الرحيم 
 سلمه هللا............ ................................../المكرم ولي أمر الطالب 

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

َُســيَّـــارَةُ َُواِحــــَدةُ َُسـَأْخـتَــارُ ُالْــَفـَواِكــهَُ

ُثِــــيَــــــابُ ُثُ اِمــْحــرََُُصـــالِــحُ ُِْلَْحــََلمَُ

ُءُ اـــرَُـــغَـُلُ اــزَُـــغَــَُعــــامُ ــطَــُــزُ ــــَجـــــاهُِ

نَُاوَُــــالْــُءُِاـرَُــــغَُــــبِـالْـُغُ ُاالْــَفــرَُ ــ  ُـةَُــَسـارَّـــوَك 

ُـافَـتِـهَُانَــظَـــُظُ ــَحـــاِفـــيـ ُـاــر َهـــــظَُـــنُْــمَُُـَعـــابُ ـأَلْـ
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ُـظَــارُ ــنُْـــِمـُظَـــََلمُ َُأَمـــاِكـنِـَهـــاُـَهــــاـعُ ـَضـــيَـ

ُـَذاءُْــغُِــالْـُبَـــاحَُِصــُـاــــــــَمـــُيَـْحـِمـل ـَهــا

ُةُِـــــبَـــاَعـــالْــُهُ ارَُـــــتَـــِاشَُُْعــــامَُــطَــُأَبْــنَـــائِـي

ُبَــــاَركَُ َأْســتَـــاذُ ُــهُ ــــــابَُــَأَصـُلِـيـنَُاالْــَجـوَُّ

َُزَوالُ َُدَواءُ ُـــاءُ ـــــفَُـــشُُِـعُ ــــائِــــبَـــ
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َُهــــارُْـــنَــَُعـــاِجـلَُــالْـَُســََلَمـتِـكَُُِعــــََلجُ 

ُنَــــامُ َسـأََُُســــاَرتُُِةُِـــغَــــابَـــالْــُـقَُـتَـَســـابَُـنَـ

َُُزتُِفَـــــاُحَُُاَورَُ
ُ

ُـةَُــَهــــايَـــنِــَُخــــائِــفَُ

عُ ــــأ َداِفـُنَــــاَداهُ َُسـت ـَســابِـقَُ َُخـــافَُ 

ُــاَحـْيـهـنَـــجَُُيَــْصـطَـــادَُُبُ ارَُـــغـ ــالُُْـدَُــــَشـــاهَُ
 

 

 


