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امَ هُ لَ عُ اضُ وَ التَّ امَ هُ تُ انَ عَ إِ امَ هِ یْ لَ عَ رُ بُّ كَ التَّ امَ هِ یْ لَ عَ اخُ رَ الصُّ امَ هُ لَ اءُ عَ الدُّ امَ هُ تُ اعَ طَ 

نِ یْ دَ الِ وَ الْ وقِ قُ حُ نْ مِ 

نِ یْ دَ الِ الوَ وقِ قُ عُ نْ مِ 

بِ ـــسَ ھْ ــــم مَ ا یَ لِ ي التمرین الثاني (2.5ن): أَ رْ بـِ ــــــــــــــطُ 
حِ ـــبْ الصُّ الةُ صَ -

رِ ـــھْ الظُّ ةُ َال صَ -

رِ ــصْ عَ الْ ةُ َال صَ -

بِ رِ غْ المَ ةُ َال صَ -

اءِ ــشَ عِ الْ ةُ َال صَ -

*

*

*

*

*

اتٍ عَ كَ ث رَ َال ثَ *

انِ تَ عَ كْ رَ *

اتٍ عَ كَ رَ عَ بَ رْ * أَ 

ة.ارَ بَ ل عِ كُ امَ مَ ( ص) أو ( خ) أَ بُ تُ كْ أَ : ن)2( ثالثالتمرین ال

)ةِ ــــــلَ بْ قِ الْ اهِ جَ ي اتِّ فِ الٍ دَ تِ اعْ بِ  وسُ لُ جُ الْ دِ جِ سْ مَ الْ ابِ آدَ نْ مِ  )

).اتٍ رَّ مَ ثَ َال ى "ثَ لَ عْ األَ يَ بِّ رَ انَ حَ بْ "سُ  ولُ قُ أَ ودِ جُ ي السُّ فِ  )

)ةٌ ــــــــعَ بَ رْ أَ مِ وْ ـــــــــیَ ي الْ فِ اتِ وَ ـــــــــلَ الصَّ دُ دَ ـــــــــعَ  )

(     ) ةخَ ــــسِ تَّ ـمُ  سَ ــــبِ َال مَ بِ دِ ـــجِ سْ مَ ى الْ لَ إِ  بُ ــھَ ذْ یَ مُ ــــــلِ سْ المُ             

المُ نَ اسِ بِ : فِ ي الفَ رَ اغِ  ِعَباَرةٍ  كُ لَّ  أَ كْ تُ بُ  الــتـمریــن الـرابـــع (02ن):

)كَ تِ مَ حْ رَ ابَ وَ بْ ي أَ لِ حْ تَ افْ مَّ ، اللھُ هللاِ مِ سْ بِ –ى   نَ مْ یُ الْ –ى  رَ سْ یُ الْ –كَ لِ ضْ فَ ابَ وَ بْ ي أَ لِ حْ تَ افْ مَّ ھُ ، اللَّ هللاِ مِ سْ ( بِ 

................................................................ ولُ قُ أَ ي ....................... وَ لِ جْ رِ بِ  دَ جِ سْ مَ الْ  لُ خُ دْ أَ 

.............................................................. ولُ قُ أَ ي .......................وَ لِ جْ رِ بِ دِ جِ سْ مَ ال نَ مِ  جُ رُ خْ أَ 

:ةِ َال الصَّ تِ َال طِ بْ مُ نُ وِّ لَ أُ : ن)20( الخامسالتمریـن 

إمضاء الولي :          ./10العالمـــــــــــــة : 

یحِ  األَْكلُ ُخُروُج الرِّ ِحكُ  الضَّ النََّظاَفةُ 


