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ل–لا فف ى  ل–قضفف لل– ففأ لل–لةل،لوثفف لدلا فففل ك ففألمل فففلوففولاأللففالالنة ففآلرلالففللال أفف لاففهلملففال ففف  فلوحففنطقآللففل لو  ففط ل   فف لمل فففل -1
ل.ان ه 

ف،لمولدلراب ةًفلوف لم ثفللوف لالثالفآلمففل لفةحف  ،لموليكفطنلوكفط ًلال أف لالثالةففلرلفأ لوكطنلوف لالثالفآلمففل لفةحف  لاذهلاأللالإوفلمنل كطن -2
لف.فلمول ىا ةًلمخف ةًللم ثللفةح  

لالا فففلم ففنةآل،لألنلبرففف (لففففألل(لمبأففىوثفف لبمىلملففالوورففطرة ففنةآل  نففهلمول فنففهلملإذال فنففهلاففذهلاأللففالرلفأفف لالثالففهلو فففنلم ففنهفل   -3
،لألنلوضففر هفلضففرعلافطلال أف لبأي((لوابملثف لوجف لوحفل لوفكف لورو لوافى (لم فنهفل  لبأي((لم فنهفل  لألنلواملضفرعلبأيى(.لووث لبم  

ليهىي.ل–يلويلل–حيكهلل–جيليلل–ينجهل
ل ف فيحف طلل ف ف،لوثف لدلا لم فنهفلواول،لألنلوضففر هفلبيفىنط(للططينفآلفال،ل  نفهلملً فالفهلو ففنلم فنهفلواوًلوإذال فنهلاذهلاأللالالللفأف لالث -4

لدلي  طلل،ل ثليأنطلمنفلي  ط.لط فل–ير طل
 األلف اللينة يف آخر االسم

وففل فىالاألمسفف لال فلةفآلفوفىل…–فنةفلم فنل–موليكففلل–ونجةكففلل–وثف لدلفلنحففللططينفآلمجةعلاألمسف لاأل ج ةفآل ك فألاأللفالالنة فآلرلاللاففلمل فف -1
لوط ةو .ل–نة ط لل–خبفر لل– حل للل– ةح لل–واهلدلوط  لمل فلوورطرةلمنل ك أللحل لالأل ل ن 

فل،لوف ىالمخحآلممسف لمهل– ة  فللل–فةث فلل–إذالل–ا فلل–اذالل–من  فلل– لل–فلوث لدلم لمسف لاملن ةآل ك ألاأللالالنة آلرلمللافلمل ًلمجةعلاأل -2
ملفففالبالفففذي (لفففلنلاأللفففالرلاففذهلاألمسفففف لا  حففآلفوففف ل ك ففأللواففهلدللففى لبمبأففف،ل  ففى(ل،لمفلبمبأففف،ل ةففا(ل،لوفففول،لموىلبافف   (لاألوىل،

ل.وورطرة

،لالففلابلبونثفففالا فففلمنلاأللففالوالففثنل لد حففأل  ففىل ففىلفلوثفف   ففألملً ففلا  ففالاملأففلكلاملكففطنلوفف لالثالففآلمفففل لإذال فنففهلاأللففالم ففنهفلواو -3
،ل،لوبالأفث(لوف لالأنفط ن فآلاللاففلوف لاللافطانل،لوالأرفف،لألنلوث فاففل رفطانلل،لوابملثف الفلابلم فنهفلواولألنلامل فلالروفطهلو (لفففأللالرل ن فآلاحل

،لملففالوورففطرةلوثفف لبالففىو (لمجففعلاوةففآلوبال ففو(لوبالوففل (لمجففعلقليففآل،لوا ففى والو فففلألنلوث فافففلق ففطان.لوإذال فنففهلاأللففالم ففنهفل  لرمسففهل
لوا ط .

ففىةلوافهلوف فىالففلفآلوال–ططىلل– رب للل– جل لل-لملالوورطرةللوث لوح ش  إذال فنلا  الاملألكلم ثللو لالثالآلمفل لرمسهلاأللال -4
إ لرلففلففآل ففطنلا  ففال ن فففلافىا لل– ففجف لل–قضففف لل–األلفال  ل،لفس ففالاأللففالفة فففذلمل فففل،لوثف لدلر ففف للمنليكفطنلاحلففل لالحفففو ل نفف 

للن  لقآلونيلا  الوونيلال أ لاملضفرعلحيةفل،لألهنفلرلال أ ل ل ال ذلك.لوورطرةلوث لحيىياأللاللف نو 

لاوف(لووةهلاأللال  فلاه.ل–ا فلل–يثفالمنلا  الامل ىوالوث لمسف لوا ف لواوف لإذالل وهلا  زةلفرفرتلبمسفل

 رسم األلف اللينة يف آخر احلرف

ل".مل،لكل،لتلو لفلو لاملأفينلدل"إىل،لم ل،لون ل،ل ن  جف لاملورطالابحللو لا فللةسلفلو لا -1
ل– ىالل–لثلل–ففشفلل–ا لل–موفلل–إ لل–وفلل–لطوفلل–لط لل–وث لدل"إذاللططينآلمجةعلاحللو لاليتلاللافلملاللة آل ك ألاأللالفةهفلمل ف -2

ل ".ل–اةفل
ل". ن ل–ون لل–فولل–لةلواهلدل"إىمل فلوورطرلا فكلمروأآلمفل لفو ل ك ألاأللالالنة آلرلاللافلل -3
ل


