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Alle lof is aan Allaah de Heer der werelden en de salaat en salaam over Zijn 

dienaar en Boodschapper Mohammed            . Vervolgens:

Het leren van de Arabische taal begint in een vroeg stadium. Dit kleur- en 

werkboekje zorgt ervoor dat de kinderen alvast kennismaken met het 

Arabische alfabet en de letters en de vormen herkennen.

Ten eerste kleur je alle letters in, ten tweede kijk je goed naar elke letter en 

probeer je de vorm ervan te tekenen, een lijn, een boog, een cirkel…, 

ten derde vind je achteraan de meeste vormen afgebeeld met de letters en 

kan je hier meer op oefenen. Kan je goed cirkels en lijnen trekken en herken je 

de letters al een beetje, dan begin je aan het volgende werkboekje.

Wij vragen Allaah de meest Verhevene om de ouders succesvol te maken in 

het opvoeden van hun kinderen en hen samen te verzamelen in het Paradijs.

Team An-Nasieha

Voorwoord
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Oefen rechte lijnen en kleur de letter in
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Verbind de punten met elkaar met een rechte lijn.

Schrijf op de streep van rechts naar links.

Teken cirkels in tegenwijzerzin en in wijzerzin.
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Oefenen op de vorm van de letters                                                  .



Oefenen op de vorm van de letters                         .
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Oefenen op de vorm van de letters                                        .

Oefen als eerste stap rechte lijnen en als tweede stap met cirkelvormige lijnen.
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Oefenen op de vorm van de letters                   .

Alle cirkels in wijzerzin! Te beginnen bij het snijpunt van de twee cirkels.
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