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 َبجخ جُذ جُذ يقجىل جُذ يقجىل يقجىل يقجىل صَُت سعذ عجذهللا جبعذ 7

 َبجخ يزىعظ يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل يزىعظ يقجىل صَُخ رَبة جبعى دمحم 8
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 َبجخ جُذ يزىعظ يزىعظ جُذ يزىعظ جُذ يقجىل عجذانشدًٍ خهُم اثشاهُى ججبسح 16
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 َبجخ جُذ يزىعظ يزىعظ يقجىل يقجىل يقجىل جذا جُذ يهذٌ يطشادًذ ثبثذ  1

 َبجخ جُذ يزىعظ جُذ يزىعظ يقجىل يقجىل يزىعظ اَخ طبسق عجذ ادًذ 2

 َبجخ جُذ جذا يقجىل جُذ يزىعظ يقجىل يقجىل يزىعظ ثبسق عجذ هللا ادًذ يعجىٌ 3

 َبجخ يزىعظ جُذ يزىعظ يقجىل يقجىل يزىعظ جُذ جشاح فهذ صبنخ عصًبٌ 4

 َبجخ جُذ يقجىل يزىعظ يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل دغٍُ رشكٍ يذًىد 5

 َبجخ جُذ جذا يقجىل يزىعظ يقجىل يقجىل يقجىل جُذ ساَُخ هُثى عبيٍ َذا 6

 َبجخ جُذ يقجىل جُذ يقجىل يقجىل يقجىل يزىعظ صَُت سعذ عجذهللا جبعذ 7

 يكًم جُذ جذا يقجىل يقجىل يقجىل ضعُف يقجىل جُذ صَُخ رَبة جبعى دمحم 8

 َبجخ جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ عشي عصبو عجذهللا يذًىد 9

 َبجخ جُذ جذا جُذ جذا ايزُبص ايزُبص يزىعظ جُذ جذا ايزُبص عفُبٌ عهٍ طهت دمحم 11

 َبجخ ايزُبص جُذ ايزُبص جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ عالو اثشاهُى يذًىد عبثذ 11

 َبجخ جُذ جذا يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل يزىعظ شًُبء عهًُبٌ صًذ داود 12

 َبجخ جُذ يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل يزىعظ صفبء دغٍُ غبئت 13

 َبجخ جُذ جُذ جذا ايزُبص جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ عبدل َضاس جًُم شهش 14

 َبجخ جُذ جذا يزىعظ جُذ يقجىل يقجىل يقجىل جُذ عجذ هللا فبضم عجذ دغٍ 15

 َبجخ جُذ جذا يزىعظ جُذ يزىعظ يزىعظ جُذ جذا جُذ عجذانشدًٍ خهُم اثشاهُى  16

 َبجخ جُذ جذا جُذ جذا ايزُبص جُذ جذا يزىعظ جُذ جذا جذا جُذ عهٍ دمحم عهٍ دمحم 17

 َبجخ جُذ جذا يزىعظ ايزُبص جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ عهٍ هبدٌ ثشجظ دغٍ 18

 َبجخ جُذ جذا يقجىل يزىعظ يزىعظ يقجىل يقجىل يقجىل عهذ يثًُ طبهش 19

 َبجخ جُذ جذا يقجىل جُذ جذا جُذ جُذ يزىعظ جذا جُذ فبطًخ عذَبٌ شبيم دمحم 21

 يكًم جُذ يقجىل يقجىل يقجىل يقجىل ضعُف يزىعظ فبطًخ يهُذ عجذانشدًٍ  21

 يكًم جُذ جذا يقجىل يزىعظ يقجىل يقجىل ضعُف يقجىل فشاط دغٍُ عجُذ 22

 َبجخ جُذ يقجىل يزىعظ يزىعظ يقجىل يزىعظ يزىعظ فىاص عجُذ ششقبط سعٍ 23

 َبجخ جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ يقجىل جُذ جذا جُذ كشاس طبنت عىاد 24

 َبجخ جُذ جذا يزىعظ ايزُبص جُذ جذا يزىعظ جُذ جذا جُذ دمحم دغٍُ خضُش جًعخ 25

 َبجخ جُذ جذا يزىعظ يزىعظ يقجىل يقجىل يقجىل يزىعظ دمحم دًذ خضُش صبنخ 26

 َبجخ جُذ جذا يقجىل جُذ جذا يقجىل يقجىل يقجىل جذا جُذ يصطفً عىف عجذانشدًٍ 27

 َبجخ جُذ جُذ جُذ جُذ يزىعظ جُذ جُذ هُذ يهُذ عجذ انشصاق يصجخ 28

 

 نتيجة مواد العبور من المرحلة الثالثة الفصل الثاني

 َبسَخ ويزذىنخ كًُُبء انصخىس جُى اعى انطبنت

 ادًذ ثبثذ يهذٌ يطش
 

 يقجىل

 جشاح فهذ صبنخ عصًبٌ
 

 يقجىل

 يقجىل ضعُف ثبسق عجذ هللا ادًذ يعجىٌ

 ضعُف دغٍُ رشكٍ يذًىد
 

 يقجىل اَخ طبسق عجذ ادًذ
 

 ضعُف فشاط دغٍُ عجُذ
 

 يقجىل دمحم دًذ خضُش صبنخ
 

 يقجىل عجذ هللا فبضم عجذ دغٍ
 

 


