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الثالثالعصفورات
(الحركات القصيرة)

ضمةفـتحة
كسرة

تكون فوق الحرفتكون تحت الحرفتكون فوق الحرف

و



قراءة حروف الوحدة 
(الثانية–األولى ) 

(الضمةمع )

@aoil1122



مُ 
ـ مُ ـمُ ــمُ م 

ـس ـح ْفتَام   م  َمَراــم  س لَ وـم 

@aoil1122



بُ 
بُ ب  ــب ُـب ُ

ب  بَاـب  َحـوقـبـ الْ قالْرتـ  بـ 
@aoil1122



لُ 
لُ ـلُ ــل ُـل ُ

ـ ل  ِجبَاـل  َجمَ ـون  ـل  ت  ةْعبَ لـ 

@aoil1122



دُ 
دُ ــدُ دُ 

ــد  َجيْ ــد  َورْ ـد  َسْعـبد  

ــدُ 

@ aoil1122



نُ 
ــن  ــن  نُ 

ن  يَزِ ــن  نَحْ مجـوـن  الـورنـ 

نُ 

@  aoil1122



رُ 
رُ ـرُ رُ 

ـر  بَحْ ِكـزَ ر  َمانر  

ـر  

@ aoil1122

ر  ت ْمـ



صُ 
ـص  ــص  ـص  

ص  بَاص  ِمقَ وصص  

صُ 

أ
@aoil1122

ـوصص  ال



فُ 
ــف  ـــف  ـف ُ

ف  رَ ـف  َوقَ ـلـف  الْ انْستَ فـ 

فُ 

@ aoil1122



سُ 
ــس  ـــس  ـسُ 

س  َرأس  َشمْ ـر  س  يَـلَــمس ـ

سُ 

@aoil1122



قُ 
ــق  ـــق  قـ 

ق  ِسبَاـق  َسبَ طِ لوـقـ يَ يذْنف  قـ 

قُ 

@aoil1122



تُ 
ـ  ـ ت ــت  ـت

ت  وت  ت وتـت  بِـنْ بَ 

تُ 

@aoil1122

وت  ـتـ البا تــوت  بَي



حُ 
ــحُ  ــح  ــح 

ح  َراح  َصالِ وتح  

ح  

@aoil1122

ـوتح  الْ 


