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 :ةزمهلا نيونت دنع ةملكلا رخآ يف فلأ ةفاضإ

 ةملكلا رخآ يف ةزمهلا دعب دازت ال نيونتلا فلأ :ةدئاف
 .فلأ اهقبس اذإ

 ءودبملا عراضملا لعفلا دعب فلألا دازتال ٠ ةئطاخ ةروصب (تحت) ةادأ لامعتسا
 باوصلا | أطخلا ا

 لعفلا مال يه يتلا واولا دعب فلألا دازت ال .٠ ردخملا ريثأت يف عقو 1 ردخملا ريثأت تحت عقو |

 1 ( تينأ ) فورح دحأب ءاشنإلا يف ىنبملا | ءاشنالا تحت ىنبملا |

 الإ [لا)ب فرعت الف ماهبالا يف ةقرغتسم (ريغ) ةدئاف
 (رخآلا ) ىنعمب تءاج اذإ يهو طقف ةدحاو ةلاح يف

 ريفلا عم نواغت :لاثم



 ةدودمملاو ةروصقملا فلألا ةباتك

 بتكأف (واورلا فرحب يعتني لعفلا عراضم ناكاذإ
 :لثم ةدودمم ,فلأب يضاملا لعفلا

 (افع «وفعي) (اعد «وعدي)

 بتكاف ءايلا فرحب يهتني لعفلا عراضم ناك اذإو

 :لثم ةروصقم فلأب يضاملا

 (یمر «يري) (یضق «يضقي)

 رخآ يف نيونتلاو نونلا فرح نيب زييمتلا

000 
 ىنعملا لتخا اذإف نونلا فذحا كيلع رمألا هبتشا اذإ

 .نيونت يهف ىنعملا لتخي مل اذإو ءنونلا فرح يهف

 :ةلثمأ

 ًاركش يهف ركش هس نركش

 ًاليزج يهف ليزج هس نليزج
 نالعز يهف العز <-- نالعز

 نسو يهف سو ه نسو

 (لك) و (ضعب) فيرعت

 .(لا ) ب فرعت الف ةفرعم امهالك (لك و ضعب) :ةدئاف



 (ظ)و (ض) فرح نيب زييمتلا

 يأ ةدحاو ةملك يف ناعمتجي ال (ظ و ط) افرح :ةدئاف

 اهعم نأ فرعت (ط) فرح ةملكلا يف نوكي نأ درجمب

 .(ظ) سيلو (ض)

 ًامامت اهيلع دامتعالا نكمي ىرخأ ةدعاق دجوت الو

 )٤٥( يهو (ظ) يوتحت يتلا تاملكلا ظفحت نا ىوس

 يتلا تاملكلا ةيقب امأ ةلوادتم تلازام ابيرقت ةملك

 ًالودج كل عضأ انهو تائملاب يهف (ض) يوتحت

 يك ةيدجبالا بسح (ظ) يوتحت يتلا تاملكلا لوصأب

 | .(ض) هدعت نا كنكمي يقابلاو اهظفحت



 ا 2

 لعف ةرشابم اهدعب ناك اذإ نونلاب ( نذإ ) بتكت

e
 

 ا
 حجنت نذإ «,ةديج كتباجا تناكاذإ -

 ف كيف 5 3

 نيونتلاب ( ًاذإ ) بتكت يهف الإو
 :لاثم

 ًاقداص كنظا ًاذإ «ةقيقد كتياور -

 ت3 ا |
 , لاوحالا لك يف ( نذإ ) بتكت نأ ًاضيأ حصيو

 فحصملا مسرل ًاعبت ( ًاذإ ) تبتك اهنأل



n ل 
 «ةعست «ةعبس ءةعيرأ «دحاو :لثم درفم

 ءرشع ةعبرأ ءرشع دحأ :لثم بكرم

 خلا .... .نوسمخو ةعست ءنورشعو ةعبرأ :لثم فوطعم

 خلا... «ةعباسلا «ةسماخلا «عبارلا «لوألا :لثم ةيبيترت

 ثينأتلاو ريكذتلا يف ًامئاد دودعملا ناقفاوي ۲و١

 نانثا نالجر ءدحاو لجر «ةدحاو ةجالث :لاثم

 ثينأتلاو ريكذتلا يف امئاد دودعملا نافلاخي ۳-٩

 بالط ةعبس «تايتف ثالث :لاثم

 ريكذتلا يف ًابكرم هقباطيو ًادرفم دودعملا فلاخي ٠

 ثينأتلاو

 ًالجر رشع ةسمخ ءءاسن رشع «لاجر ةرشع :لاثم

 ثينأتلاو ريكذتلا يف دودعملا قفاوت ةيبيترتلا
 عباسلا لماعلا «ىلوألا ةزئافلا «لوألا زئافلا :لاثم

 ريغتت ال ةتباث فولألاو تائملاو )70-1١0( دوقعلا ظافلأ #

 ثينأتلاو ريكذتلا يف


