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َن2َ.َارصَ تَ اخَ بَ َبَ جَ أ َ لو   التمرين األ

َ:َيَ اَهَ ارَ رَ ضَ أ ََي  َحَ ص ََرَ يَ الغَ َامَ ع َالطَ َلَ اوَ نَ ت ََبَ بَ سَ ي َ

1ََََ.............................2ََ...........................3َ.............َ..............4............................َ

َن2َ.َأ َطَ خَ َوَ أ ََحَ صَ َـبَبَ جَ أ ََ:َالثاني التمرين

  َََيَيدَ ال َبَ َابَ صَ المَ َسَ مَ ل ََطيعَ ست َن ََبَ رَ هَ كَ الت ََد َنَ ع........................ 

  َََي َمَ اص َعَ َعَ ابَ وَطَ ذ ََي َافَ قَ ث ََع َوَ ن َىَت َلَ عَ َلَ د َي ََةَ بَ صَ القَ َيَ ح............................ 

 َ َتَ اخَ َودَ جَ وَ َمَ د َعَ َوَ هَ َي َافَ ق َالث ََع َوَ نَ الت  .........................َدَ احَ الوَ َعَ مَ ت َجَ المَ َادَ رَ فَ أ ََنَ يَ بَ َاتَ فَ ل 

 َ َوَ أ ََي َائَ بَ رَ هَ الكَ َارَ يَ التَ َعَ طَ قَ َبَ جَ يَ َي َائَ بَ رَ هَ كَ َثَ ادَ حَ َوع َق َوَ َةَ الَ يَحَ ف  .....................َل 

َن1َ :ةَ بَ اسَ نَ المَ َةَ مَ لَ الكَ بَ َاغَ رَ الف ََل  َامَ َالتمرين الثالث  

َ.َصَ خَ ت َ،ََالَ يَ جَ ال َ،ََيد َالَ ق َالت َ،ََاتَ وكَ ل َالسَ 

اَهَ ث َرَ ت َ انَ ع َمَ ت َجَ مَ ..............يَتَ الَ َةَ ي َافَ ق َالث َ....................َوع َمَ جَ مَ َيَ هَ َة َيَ نَ طَ الوَ َ.....................وَ َاتَ اد َالعَ َ

َ.َادَ د َجَ ال ََنَ عَ ......................

َن2َ.َهب َاسَ ن َاَي َمَ لَوَ مَ العَ َنَ يَ مَب َهَ سَ ب ََطَ ب َارَ َالتمرين الرابع  

  ََي َانَ رَ هَ الوَ َعَ ابَ لطَ ل ََزَ مَ رَ يَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاة َاوَ سَ الم 

 َ َه َل َبَ قَ ت َأ َوَ َرَ اآلخَ َعَ مَ َشَ ايَ ع َت َأ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََييلَ مَ زَ َيَ أ َرَ َمَ رَ ت َحَ أ 

  ََاثَ نَ الَ وَ َورَ كَ الذ ََنَ يَ بَ َزَ ي َ مَ أ ََلَ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاتَ احَ د َالمَ َاءَ نَ غ 

  ََي َنَ طَ الوَ َي َافَ ق َالث ََع َوَ نَ الت َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََواكَ ارَ الك 

َن3َ :ةيَ الَ الت ََرَ اهَ ظَ المَ لَوَ دَ يَالجَ فَ َفَ ن  َصَ َالتمرين الخامس  

َةَيَ اجَ حَ المَ ،َةَوخَ شَ خَ الشَ ،َوحَطَالرَ يَ خَ ،َةَيَ انَ سَ مَ لَ الت َ َةد َالشَ ،َدَقا َيمَ ت َ،ََادَمَ يَحَ نَ بَ َة َع َل َق َ
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