
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 

 مكتب التعليم بمحافظة أملج 

 المدرسة االبتدائية الثامنة بأملج

 ة......................رَ ـيـم  اْلَ  اـأَنَ  
 

 يفي الصف األول االبتدائ

 الثامنة أملج  ةفي المدرسة االبتدائي
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 مجموعة تدريبات  تحوي المذكرة على 

 تهدف لتدريب الطالبة على القراءة . وأوراق عمل صفية ومنزلية 

 .فضال قراءة المالحظات التي باألسفل جيًدا*

 :فضالً النظر في الكلمة أوالً ومناقشة أبنتكم *

 هل الكلمة تحتوي على 

 ( تنوين فتحأو  حرف مدأو  حرف ساكنأو  الـ) 

 ومد معًا أو مد وتنوين فتح()وممكن أن تحتوي على ال 

 بعدها تبدأ في تحليل الكلمة ثم تركيبها .

 لكي  ل صوتيليتح و والتحليل يعتبر تحليل لفظي

 .على اتقان القراءة  مستقباليساعد ابنتكم 

 (وشروطها :  ا ، و ، ي –)حروف المد ثالثة 

 ال يأتي حرف المد في أول الكلمةأن  •

 يكون حرف المد ساكنوأن  •

 وأن يكون ما قبل األلف مفتوح ) حركته فتحه ( •

 وما قبل الواو مضموم ) حركته ضمه (

 وما قل الياء مكسور ) حركته كسرة (.
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 تقييم تحليل الكلمات

 َلِحَق ـــ َق ِحـ َلـ َلِحَق
 تحليل حرفي

 َوْرَدة ـــ ة َد َوْر َوْرَدة
تحليل بوضع الحرف 
الساكن )الثاني( مع 

 قبلهالذي 

 ِوَساَدة ة َد َسا ِو ِوَساَدة
وضع مد األلف مع 

 الحرف الممدود

 ُفُصول ـــ ل ُصو ُفـ ُفُصول
وضع مد الواو مع 

 الحرف الممدود

 َحِليب ـــ ب ِليـ َح َحِليب
وضع مد الياء مع 

 الحرف الممدود

 الُكَرة ة َر ُكـ اْلـ اْلُكَرة
 وضع )اْلـ( معًا

 َهَدًفا ـــ ًفا َد َهـ َهَدًفا
وضع ألف تنوين 

الفتح مع الحرف 

 الذي قبله

 الـرُُّسـَل  ـَل ُسـ الـرُّ الـرُُّسـَل
نضع ) ال( الشمسية 

مع الحرف الذي 

 بعدها المشدد 
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 القراءة التهجي 

 أقرأ الكلمات ) الحرف مع الحركة ( -1
 أحلل وأركب الكلمات    -2

 المد مع الممدود  - -3
 

َ
َ
ـــَبـــــــــد

َ
 -------- ---- ---- ---- ل

ـــــَردََ
َ
 --------- ---- ---- ---- بـ

َ ــــــــــــــــــد 
َ
 --------- ---- ---- ---- َبــــــــــــــل

 الـــمــد مــع الحرف الـــمـــمــدود

ـــ
َ
 ---------  ---- ---- ـامََــــن

ود  ---------  ---- ---- د 
 ---------  ---- ---- َمــــــاَلَ

 ---------  ---- ---- ــــاءـَمــ
 

 

 

 

 

 

 ا

         الكلمات وأركب أحلل  -2        ( الحركة مع الحرف) بالتهجي   الكلمات أقرأ -1

 واحد بصوت ونطقهم  واحد مربع في الممدود والحرف المد حرف وضع يجب -3          
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 لَـــبَـــــن ـــن بَـــــ لَـ لَـــبَـــــن

 --------- ---- ---- ---- نَـــَدبَ 

 --------- ---- ---- ---- ُُ  ُمـــُدن

 --------- ---- ---- ---- نَـــِدمَ 
 الـــمــد مــع الحرف الـــمـــمــدود في مربع واحد وينطق بصوت واحد

ـــ
َ
ـــ مَََـاــــن

َ
ـــ  مََ ـاــــن

َ
 ـامََــــن

ود  ---------  ---- ---- د 

 ---------  ---- ---- َمــــــاَلَ

 ---------  ---- ----َِلـــيـــــنَ 

َ
َ
 ---------  ---- ----َــــــاَلَن

 

 

 

 

 

 

 (الكلمة إلى حروف يحللدعتي الصغيرة بم )   تحليل الكلمة إلى حروف         
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 كل حرف  مع حركته في مربع. ضعن  -1)مالحظة(: 

 المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات -2

 تركيبها تحليلها الكلمة

 .............................. ................... ................... ................... نَـــَدبَ 

 .............................. ................... ................... ................... ُُ  بَــلَــد

 .............................. ................... ................... ................... َبـــــِرَد

 .............................. ................... ................... ................... نَـــِدمَ 

 .............................. ................... ................... ................... َرَدمَ 

 .............................. ................... ................... ................... لَــبَــدَ 

 .............................. ................... ................... ................... َدَمـــرَ 

 .............................. ................... ................... ................... َرَمـــُدُ 

 .............................. ................... ................... ................... ُ لَــبَــن

 .............................. ................... ................... ................... ُُ  بَــــَدن

 .............................. ................... ................... ................... ُُ  ُمـــُدن

 .............................. ................... ................... ................... ُرِدمَ 

 

 

 

 صوتية ) كلمة بها مد ( مقاطعى تحليل الكلمة إل    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

 نطقهم بصوت واحد .نحرف المد والحرف الممدود في مربع واحد  ونكتب  -1)مالحظة(: 

 .المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -2

 تركيبها تحليلها الكلمة

 --------------------------   ----------- ----------- َمــاـاَم

 --------------------------   ----------- ----------- َبــــا َبــــا

 --------------------------   ----------- ----------- َمــاَل

 --------------------------   ----------- ----------- َنـاُب

 --------------------------   ----------- ----------- ِلـــيـــن

 --------------------------   ----------- ----------- ُ ُنــوُر

 --------------------------   ----------- ----------- ُ ُلاــــَم

 اُبُ ــَبـ
----------- -----------   -------------------------- 

 ُدوُدُ 
----------- -----------   -------------------------- 

 َنــاَم
----------- -----------   -------------------------- 

 

  صوتية) كلمة بها سكون ( الكلمة مقاطعتحليل      
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 :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  الحرف الساكن مع الذي قبله في مربع واحد وينطق بصوت واحد . -1)مالحظة(: 

 المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات   -2

 تركيبها تحليلها الكلمة

 --------------------------   ----------- ----------- َنــــْمــــُلُ 

 --------------------------   ----------- ----------- َدْرُبُ 

 --------------------------   ----------- ----------- َرْمــــُلُ 

 --------------------------   ----------- ----------- َبـــْدُرُ 

 --------------------------   ----------- ----------- َنــــْرد

 --------------------------   ----------- ----------- َمــْمـــُرُ 

 --------------------------   ----------- ----------- ِنــْمـــُر

 ُ َرْأُس
----------- -----------   -------------------------- 

 ُ ــْمـــُرَت
----------- -----------   -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 صوتية ) كلمة بها مد ( مقاطعى تحليل الكلمة إل    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

 نطقهم بصوت واحد .نحرف المد والحرف الممدود في مربع واحد  ونكتب  -1)مالحظة(: 

 .المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -2

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------   ----------- ----------- َنـاَل

 َنـاُرُ 
----------- -----------   ------------------------- 

 َداُرُ 
----------- -----------   ------------------------- 

 -------------------------   ----------- ----------- ِديــــُنُ 

 -------------------------   ----------- ----------- ِلـــيـــن

 -------------------------   ----------- ----------- ُُ ِنـــيــــل 

 َداَر
----------- -----------   ------------------------- 

 َبــــاِرد
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ُمـــــِديــــر
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َبـــــِريــــد
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ُمـــِنـــيــــر
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( حروف ومقاطعتحليل الكلمة إلى          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  يجب وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد .  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3

 تركيبها تحليلها الكلمة

َ
َ
َـــف
َ
 --------------------------  ----------- ----------- ----------- َحَـــت

َ
َ
َـــــبََــــــن

َ
 --------------------------  ----------- ----------- ----------- ت

َ
َ
َبَــــــق  --------------------------  ----------- ----------- ----------- ر 

َــــــــــــــصََ َـــــح   --------------------------   ----------- -----------َن 

َــــــــبَ 
َ

 --------------------------  ----------- ----------- -----------َُُ لل

ـــــــــــــم َ  --------------------------  ----------- ----------- -----------َـُدُ ــــــــــيفـ 

َ
 
َــــــــــــــن

 
 --------------------------  ----------- ----------- -----------َدَ َوــــــق

َرَســــة
 -------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------ََمد 
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( تحليل الكلمة إلى حروف ومقاطع         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  يجب وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد .  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3

 تركيبها تحليلها الكلمة

َ
 
َـــــقَ ــــــف

َ
 --------------------------  ----------- ----------- ----------- د

ــــــــــــــَمــــــــــــــــر
َ
 --------------------------  ----------- ----------- ----------- َُُ ق

 --------------------------  ----------- ----------- ----------- َرَســــــــــَمَ

َـــــــــــــــقَ  د   --------------------------   ----------- ----------- ر 

 --------------------------   ----------- -----------َُـْرُق ـــَبــ

 --------------------------   ----------- ----------- َنـــْســــُرُ 

 --------------------------   ----------- ----------- َفـــْصـــُلُ 

 --------------------------   ----------- ----------- اَمـــَص

 

 

 

  صوتية) القراءة بالتهجي ( الكلمة إلى حروف ومقاطعتحليل          
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد . يجب  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------   ----------- ----------- ُفـــــــوُلُ 

 -------------------------   ----------- ----------- ُتـــــوُتُ 

 -------------------------   ----------- ----------- ِتـــــيــــُنُ 

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- ٍدــَل ــب  

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- ُفــــُصـــوٍل

 َســـاَحـــة 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َنـــــَدَف
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َدَرَس
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ُرِســــَم
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َدـــــِمــــــَح
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َقـــــــِحــــــــَل
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد . يجب  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------   ----------- ----------- َحـــْبــــٍل

َ
 
َـــــــق

 
 -------------------------   ----------- ----------- ُُ  لـــــــــف

 -------------------------   ----------- ----------- َحـــْفــــُلُ 

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- َنـــبـَـــَت

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- َحـــَصـــدَ 

ــِـَح  ُســــب
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ٍماَســــــــُح
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ُُ  َقـــِديــم
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َحــــاِرُس
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ـورُ ـــــــقُ ـــــصُ 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ر س ـــوًمــا
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد . يجب  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- َســـَبـــَق

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- قَـــــَرأَ 

 ِقـــــَصــــُصُ 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ُقــــْرآُنُ 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َتـــْرِمــــي
----------- -----------   ------------------------- 

 َنـــــْحـــــُن
----------- -----------   ------------------------- 

 ِريـــــــــُمُ 
----------- -----------    

 َدْفــــَتـــــٍر
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ِســــَبـــــاًقــــا
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  يجب وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد .  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3
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 تركيبها تحليلها الكلمة

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- ُصــــِرَف

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َصـــَبــَر

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َســـَتــَر

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- ُ ُ َقــَلــم

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َأْحــِرُص

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َقـــِمــيـــٍص

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- ُ ُ ُتــفَّـــاح

 ---------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ُتــــِنــيـــُر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  يجب وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد .  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -3

 تركيبها تحليلها الكلمة

يــ َصــ َصــِديــِقـي يــق ـي  ــق ــي ــد   َصــد 

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ـًةـوَفـُفـْصــَم

 -------------------------  ----------- ----------- ----------- ــًاوبـَحاُس

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------  َذًةــــَناِفـ

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ًة ــَفـِسـيـَح

ــِ  -------------------------  ----------- ----------- ----------- اَلِديب

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------  َواِسـَعــًة

 َمــْدَرَسـِتـي
----------- ----------- ----------- ----------- ------------------------- 
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( تحليل الكلمة إلى حروف ومقاطع         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد . يجب  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -4

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -5

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------   ----------- ----------- ُ ُلـْفـَط

 -------------------------   ----------- ----------- ُأْخـِتي َََََ

 -------------------------   ----------- ----------- ُ ُجاَحـــ

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- َشـَرَد

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- َجـَمـًل 

 ُ َشــَرُف
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ــاٍدِزيـَ
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ُ ـوُسُشـُم   
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 اوًدـــُجــُس
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ْدو لُ ــــــــــجُ 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

ـــاد  أ ْمـج 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( تحليل الكلمة إلى حروف ومقاطع         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد . يجب  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -6

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -7

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- ُ َشــَجــُر

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- َوَزنَ 

 ُ ُشــــِمــْشــِم
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

ــِ  ـــــــٍرَطـــائ
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َفــــَواِكــــٍه
----------- ----------- ---------- ----------- ------------------------- 

 َمــــاِجــــُدُ 
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َأْجــــــــــــر 
----------- -----------   ------------------------- 

 ُ َأْصـــفـــُر
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َشـــاِرٍع
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( تحليل الكلمة إلى حروف ومقاطع      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  يجب وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد .  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -8

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -9

 

 

    

 تركيبها تحليلها ةالكلم

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َرَبـــَط

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َشَرَط

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- لــََطــَم

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- َطـــَلــــَب

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- ـــاَجـــَرًس

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- ُ َرُةـــُأْســ

 ----------------------  ----------- ----------- ----------- ُ َبـــاُلـــِجــ

 ---------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ُ َشــَجــَرُة
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( تحليل الكلمة إلى حروف ومقاطع      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  يجب وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد .  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله . -10

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات  -11

 تركيبها تحليلها الكلمة

 َجـُسـور    ر   ُسوــ َجــ َجـُسـوٌر

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- َرـــَشـــَتـــْنـا

 -------------------------  ----------- ----------- ----------- َبـــَســـــَط

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ُ ُدــاِجـــَســَمـ

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- َأِمـــيـــــَنـــــًة

 -------------------------  ----------- ----------- ----------- ُ ُلــــِويــَطـ

 ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ـتـــَســَلــَجـ

 يـِتــَنـــِديـــَمـ
----------- ----------- ----------- ----------- ------------------------- 
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  صوتية) القراءة بالتهجي ( تحليل الكلمة إلى حروف ومقاطع         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الكلمة إلى حروف ومقاطع يحلل

  وضع حرف المد والحرف الممدود في مربع واحد . يجب  -1)مالحظة(:  

 الحرف الساكن مع الذي قبله .ـ 2

 أن المربع األخير يكون لكتابة الكلمة كاملة بالحركات ـ 3

 تركيبها تحليلها الكلمة

 -------------------------   ----------- ----------- ُ ُشـــِريـ

 -------------------------   ----------- ----------- ُ ـُدــْجـــَمـ

 -------------------------   ----------- ----------- ُ ـُنـــيـــِطــ

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- ُنـــــــوَرُةُ 

 -------------------------  ---------- ----------- ----------- ُ َفــاُفِز

 ُ َأِوُز
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َفــــُقـــَشـ
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ــَرَقــَطـ
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 ِإْبــــَراِهـــيــم
----------- ----------- ---------- ------------- ------------------------- 

 َحــــَزَم
----------- ----------- ----------  ------------------------- 

 َزَبــــاِدي
----------- ----------- ----------  ------------------------- 
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ل بما قبلها وال تتصالحروف التي 

 تتصل بما بعدها 
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