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أوراق تعليمية من مغتربة    الشدة

 مغتربة دوت كوم 

 

شكرا لكم على تحميل هذه األوراق لصغاركم
هذه األوراق لتعويد األطفال على شكل الحروف في 

اللغة العربية ومحاولة التفريق بين األشكال قبل 

داونلود هذه األوراق على أجهزتكم الشخصية 
وإستخدامها لتعليم صغاركم

غيركم من المهتمين بتعليم اللغة العربية 
لمدونتنا مغتربة دوت كوم

اركين بمنتديات أرجو ذكر ش
مغتربة دوت كوم عند التعليق

تغير محتويات المطبوعات بأي شكل

حفظها بمدوناتكم وتوجيه زائريكم لها على مدونتكم

للغير بأي طريقة
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 شكرا لكم على تحميل هذه األوراق لصغاركم
هذه األوراق لتعويد األطفال على شكل الحروف في 

اللغة العربية ومحاولة التفريق بين األشكال قبل 
 تعليمهم الحروف

 
 أرجو اإللتزم باآلتي

 
 يجوز لكم :

داونلود هذه األوراق على أجهزتكم الشخصية 
 وإستخدامها لتعليم صغاركم

 
غيركم من المهتمين بتعليم اللغة العربية توجيه 

 لمدونتنا مغتربة دوت كوم
 

شإذا كنتم مدونين أو م
 مغتربة دوت كوم عند التعليق

 
 ال يجوز لكم :

 تغير محتويات المطبوعات بأي شكل
 

 حفظها بمدوناتكم وتوجيه زائريكم لها على مدونتكم
 

للغير بأي طريقة المطبوعاتبيع هذه   
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Al Shaddah : is like saying the letter twice. The first one is with Sokoon and the second one is 

with the haraka that is attached to the shadda either fat-ha, kasra or dammah or tanween. 

Al shaddah is presented by this symbole “ ”  that looks like the letter seen.  

Look at some examples: 

Sal-lama  = لَـمَ + َسْل مَ ـَسلَّ    

Ash-shams  = َشـمس +الْش مـسلشَّـا   

Rad-da = دَ + َرْد  َردَّ  

Bat - teekh = ِطيخ+ بَْط ـ  يخبَّطِ  

Ser-ran  = َران+ ِسـْر اِسـ  Eر  

Bat-ton = ُطن+ بَـط ٌ طٌّ بَـ  ـ  

Tham- ma  = مَ + ثَْم مَّ ثَـ   

Faj-jen = ِجـن+ فَْج ّجٍ فَـ   

Jan-naba = نَـبَ + َجْن بَ َجـ  نـَّ  

Ay-yokom = ْيُـكم +أي كمأيـُّ   

Marad-den  = ِدن+ َمَرْد َردٍّ َمـ   
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 Now try reading by yourself را بنفسك إقـ:  

نِّــيِمـ مَ َعـ  لـَّ  
ثَّ بَـ أنَّ   

ـانأَيـَّ ـاعَمـ  نـَّ  

ــلُحـ ّصِ ــلَ ُجـ  ّمِ  

ـلَـتُعـ ّطِ زَ بُـ  ـّرِ  

ُمـــرُّ ـتَ  ـزُّ أََعـ   

صُ تَـ ـَربـُّ واأََسـ  رُّ  

ـاـأّبE  َرقٍّ   

ِويٌّ قَـ مٌّ ُصـ   
ـاِطـ Eبـ ــُكـمَربـُّ   
ـلَّ َضـ َطــلٌّ فَـ   
فَ َعـ ـرَّ اَعـ  Eفُـو  
فَ يَـ طَّـوَّ ُضـرٍّ بِـ   

مــاءالسَّـ ـلٌّ ِحـ   
عَـقِّـبَ ُمـ  َوِليٌّ  
اَسـ Eويـ بيُّ النـَّ   
ائـُحـونالسَّـ ـاِجدونالسَّـ   
ـومالـ قَـيـُّ قُّ الَحـ   
ـاسالنـَّ ـدُّواُشـ   
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:الكلمات وأكتب الحرف المشدد إقرأ  

 

ـاك         ُشـ ــــــــــــ بـَّ اســةُكـ ــــــــــــ            رَّ

ـةَخـ ــــــــــــ ِلـيـَّ افـعـةالنـَّ ــــــــــــ   

ــةالِقـ ــــــــــــ صَّ ةَسـ ــــــــــــ  لـَّ  

ـ ــــــــــــ ـيأُّمِ ِحـ ــــــــــــ  يـقالرَّ  

ـصُّ أَقُـ ــــــــــــ دَّةِشـ ــــــــــــ   

ــةفِـ ــــــــــــ ضَّ ســامحالتـَّ ــــــــــــ   

ـحَ َسـ ــــــــــــ بـَّ قُّ أَحـ ــــــــــــ   

قُـبِّــلَ تُـ ــــــــــــ َربِّــيـمُ  ــــــــــــ   

 

 

 


