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ِحيَحِة َو أََماَم ال (ص)أََضُع  -ن02,5 التمرين األول:  أََماَم الِعبَاَرةِ الَخاِطئَة . (خ )ِعبَاَرةِ الصَّ

 . هُ مَ سْ جِ  فُ ظِّ نَ يُ الَ  مُ لِ سْ مُ لْ اَ -

  .           عِ ارِ ي الشَّ فِ  اخَ سَ وْ ْألَ ي اَ مِ رْ يَ  مُ لِ سْ مُ لْ اَ -

 .ارَ النَّ  هُ بَ احِ صَ  لُ خِ دْ يُ  انِ وَ يَ حَ الْ بِ  قُ فْ الرِّ -

 .ةٌ قَ دَ صَ  يقِ رِ الطَّ  نِ ى عَ ذَ ْألَ اَ  ادُ عَ بْ اِ -

 . مِ لِ سْ مُ لْ اَ  ابِ آدَ  نْ مِ  انُ ذَ ئْ تِ سْ ِال اَ -

 ا :هَ تِ ورَ سُ بِ  ةٍ آيَ  لَّ كُ  طُ بِ رْ أَ  -ن04 التمرين الثاني:

 ِص َال خْ اإلِ  ةُ ورَ سُ  .                .      ينَ مِ الَ عَ لْ  اَ بِّ رَ  Vِ  دُ مْ حَ لْ اَ -

 قلَ فَ لْ اَ  ةُ ورَ سُ  .                .  اِس نَّ خَ لْ اَ  اِس وَ سْ وَ لْ  اَ رِّ شَ  نْ مِ -

 ةِ حَ اتِ الفَ  ةُ ورَ سُ  .                .                   دُ مَ الصَّ  هللاُ -

 اِس النَّ  ةُ ورَ سُ  .                .    دَ سَ ا حَ ذَ إِ  دٍ اسِ  حَ رِّ شَ  نْ مِ وَ -

َ بِ  ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ اقَ طَ بِ لْ اَ  نُ وِّ لَ أُ  -ن02 التمرين الثالث:  :رِ ضَ خْ ألَ ا

 ـ  لِ  يعٌ طِ مُ  يذٌ مِ لْ تِ  انَأَ  -

    امُ نَأَ  بٌ ذَّ هَ ا مُ نَأَ  -

 . )رَّ ِب لْ ) ( اَ قَ دْ ) (الِصّ  ةِ نَّ جَ لْ ( اَ  :ةِ يَّ الِ التَّ  اتِ مَ لِ كَ الْ بِ  يثَ دِ حَ لْ اَ  لْ مِ كْ أَ  -ن01,5 التمرين الرابع:

 قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم: 

 ................"ى لَ إِ ي دِ هْ ............. يَ  نَّ إِ  ، وَ رِّ بِ لْ ى اَ لَ إِ ي دِ هْ  ................ يَ نَّ " إِ   

 "هللا قكمَوفّ "                                                                                            
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وألمي اي اَِمِيييرْرْييََللمُمُسسسلِلمسْسلُمْلاَ

لاْلبُق ُخلِخييدْدْييُُاناِنيييوَوحححييَلحَحَب
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هها :تهَهتِِسوَرببُسُِببِييةٍةََآآيَّكلَُّك

سورورُس..                 

قفلفلاَةُسسسوروَرَسُس.     

حِةتتتحَحفففاتاتَِالفالفَةةُُسوروَرُسُ

ِِِنناساِسَِّالنالنَّةَُر

(.eeee

ssss

www.ency-education.com/1ap.html


