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 :ةِ ئَ اطِ خَ الْ  ةِ ارَ بَ عِ الْ  امَ مَ أَ  (خ)وَ  ةِ يحَ حِ لصَّ اَ  ةِ ارَ بَ عِ الْ  امَ مَ أَ  (ص) عُ ضَ أَ  ن03التمرين األول:
 . (.........)مِ وْ لنَّ اَ  اءَ عَ دُ  أُ رَ قْ أَ  الَ وَ  نَ مَ يْ ي اْألَ بِ نْ ى جَ لَ عَ  امُ نَ_ أَ          
 . (...........)مِ َال سْ اْإلِ  انِ كَ رْ ن أَ ي مِ انِ لثَّ اَ  نُ كْ لرُّ ا اَ مَ هُ  انِ تَ ادَ هَ لشَّ اَ _          
 .    (............)قِ لُ خُ الْ  نِ سْ ى حُ لَ  عَ لُّ دُ تَ  ةُ يَّ حِ لتَّ _ اَ          
 .  (............)ةَ يَّ حِ ضْ اْألُ  حُ بَ ذْ ى نَحَ ضْ اْألَ  يدِ ي عِ _ فِ          
 .  (..........)ةِ يَّ حِ لتَّ اَ  ابِ ن آدَ مِ  ةُ امَ سَ تِ بْ _ اْالِ          

 . (............)مِ وْ يَ ي الْ فِ  اتٍ وَ لَ صَ  عَ بْ سَ  مُ لِ سْ مُ ي الْ ِلّ صَ _ يُ          
 .5ى لَ إِ  1ن مِ  امِ قَ رْ اْألَ  عِ ضْ وَ بِ  ِس مْ خَ الْ  اتِ وَ لَ لصَّ اَ  بُ تِّ رَ أُ  ن02،5التمرين الثاني:

  
 رُ هْ لظُّ اَ  بُ رِ غْ مَ الَ   حُ بْ لصُّ اَ  اءُ شَ عِ الْ  رُ صْ عَ الْ 

 ا:هَ تِ ورَ سُ بِ  ةٍ آيَ  لَّ كُ  طُ بِ رْ أَ  ن03التمرين الثالث:
          

 
 
 

 : ةِ يَ الِ لتَّ اَ  اتِ مَ لِ كَ الْ بِ  يفَ رِ لشَّ اَ  يثَ دِ حَ الْ  لْ مِ كْ أَ  ن01,5 التمرين الرابع:
 كَ ـنِ ـيـمِ ـيَ ـبِ     _ مِّ ــــسَ _      كَ ـيـلـِ يَ                         

 :مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
 ا ..............."مَّ مِ  لْ ـكُ .................. وَ  لْ ـكُ ، وَ .................. هللاَ  مُ َال ـا غُ " يَ 

 بالتوفيق       

رِ حَ نْ اَ وَ  كَ بِّ رَ  لِ لِّ صَ فَ   

اابً وَّ تَ  انَ كَ  هُ نَّ إ   

 سورة النّصر

اســسورة النّ   

اِس لنَّ اَ  هِ لَ إِ  اِس لنَّ اَ  كِ لِ مَ  سورة الكوثر  
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تَاِنتََههادادششهَهَََّّلشلشََّّااَ_  
لىعلَ َعُّللُّتتتدُدُتتََيييةةُُحححييََّّتحِحَّلتََّّاَ
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