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دٌ ادـمٌ ٌ–ٌدٌ ود ا ٌد دٌ  دٌ  ـــدٌ   يـد  يد  ود  اد  [د] دٌ  دٌ  دٌ    10 

ـددٌ مٌ مٌ ٌ–ٌمٌ دٌ  ـمٌ ــ  ا ٌم مٌ  مٌ   يـم  يم  وم  ام  ـمٌ   ـمٌ   ـمٌ   [م]   10 

رٌ ـمٌ رٌ ـمٌ ٌ–ٌرـدامٌ  رٌ ــ  ا ٌر رٌ  رٌ   يـر  ير  ور  ار  [ر] رٌ  رٌ  رٌ    10 

رٌ ـدٌ بٌ ٌ–ٌبٌ ـدوبٌ دٌ  ـبٌ ـ  ا ٌب بٌ  بٌ   يـب  يب  وب  اـب  ـب ٌ  ـبٌ   ـبٌ   [ب]   10 

سٌ رٌ دٌ ٌ-ٌمارٌ سٌ مٌ  ـ  ا ٌس سٌ  سٌ  ــس  يـس  يس  وس  اس  ـسٌ   ـسٌ   ـسٌ   [س]   10 

فدٌ ٌ-ٌـرٌ ـفٌ سٌ  ـفٌ ـ  ا ٌف فٌ  فٌ   يـف  يف  وف  اف  ـف ٌ  ـف ٌ  ـفٌ   [ف]   10 

ل ٌمــارٌ ٌ–ٌل ٌـبٌ ـلٌ بٌ  ـل ٌـ  يـل ل ٌ ل ٌ لٌ   يل  ول  ـل ٌ ل  ـل ٌ  ـل ٌ  [ل]   10 

رٌ فٌ صٌ ٌ-ٌصٌ وص ـصٌ ـ   ٌ ا ٌص صٌ  ص  يـص  يص  وص  اص  ـصٌ   ـصٌ   ـصٌ   [ص]   10 

ـذٌ يـذـل ٌٌ–ٌـبٌ نٌ ذٌ  ذٌ ــ  ا ٌذ ذٌ  ذٌ   يـذ  يذ  وذ  اذ  [ذ] ذٌ  ذٌ  ذٌ    10 

رزٌ ٌ–ٌرٌ اــمزٌ ـمٌ  ا ٌز زٌ  زٌ  ـــزٌ   يـز  يز  وز  از  [ز] زٌ  زٌ  زٌ    01 

يرٌ طـفٌ ٌ–ٌل ٌـبٌ طٌ  ـ ٌطــ  ا ٌط طٌ  طٌ   يـط  يط  وط  اط  ـطٌ  طٌ   [ط] طٌ    00 

ضٌ يٌ بٌ ٌ–ٌبابٌ ضٌ  ـ ٌضـ   ٌ ا ٌض ضٌ  ض  يـض  يض  وض  اض  ـضٌ   ـضٌ   ـضٌ   [ض]   00 

نٌ ـبٌ ل ٌٌ–ٌنٌ ونسٌ  ـ ٌنــ  ا ٌن نٌ  نٌ   يـن  ين  ون  ان  ـن ٌ  ـنٌ   ـنٌ   [ن]   00 

بٌ نٌ عٌ ٌ–ٌدٌ عٌ مصٌ  ــعٌ ـ  ا ٌع عٌ  عٌ   يـع  يع  وع  اع  ـعٌ   ـعٌ   ـعٌ   [ع]   00 

تٌ وـتـٌ–ٌـنٌ بٌ ت ٌ ـتٌ ــ  ا ٌت تٌ  تٌ   يـت  يت  وت  ات  ـت ٌ  ـتٌ   ـتٌ   [ت]   00 

ٌرٌ فٌ ظٌ ٌ–ٌارٌ ظنٌ مٌ  ـظٌ ــ  ا ٌظ ظٌ  ظٌ   يـظ  يظ  وظ  اظ  ـظٌ   ـظٌ  ظٌ   [ظ]   00 

حٌ بٌ سٌ مٌ ٌ–ٌةٌ بابٌ حٌ  ـحٌ ــ  ا ٌح حٌ  حٌ   يـح  يح  وح  اح  ـحٌ   ـحٌ   ـحٌ   [ح]   00 

ورٌ ـهزٌ ٌ–ٌدٌ هٌ دٌ هٌ  ـهٌ ـ  ـهٌ   ـهٌ   ا ٌهـ  يـهـ  يهـ  وـه  اهـ  ـهٌ   ـهٌ   ـهٌ   [هـ]   00 

أ ٌفٌ رٌ مٌ ٌ–ٌةٌ نٌ ذٌ ئٌ مٌ  يــئ ءٌ  ءٌ  ءٌ  ءٌ   يإ  وأ  [ء] أ ٌ أ ٌ إ ٌ آ   00 

جٌ ل ٌمٌ دٌ ٌ–ٌرارٌ جٌ  ـجٌ ـ  ا ٌج جٌ  جٌ   يـج  يج  وج  اج  ـجٌ   ـجٌ   ـجٌ   [ج]   01 

ا ٌخراف ٌٌ-ٌفٌ ائ ٌخ ـخٌ ـ  ا ٌخ خٌ  خٌ   يـخ  يخ  وخ  اخ  ـخٌ   ـخٌ   ـخٌ   [خ]   00 

فٌ غيرٌ ٌ–ٌمٌ ـنٌ غٌ  ـ  ا ٌغ غٌ  غٌ  ـغ  يـغ  يغ  وغ  اغ  ـغٌ   ـغٌ   ـغٌ   [غ]   00 

ةٌ بٌ تٌ كٌ مٌ ٌ–ٌنٌ كـسٌ  ـكٌ ـ  ا ٌك كٌ  كٌ   يـك  يك  وك  اك  ـكٌ   ـكٌ   ـكٌ   [ك]   00 

ثٌ اـثأ ٌٌ–ٌبانٌ عٌ ثٌ  ـثٌ ـ  ا ٌث ثٌ  ثٌ   يـث  يث  وث  اث  ـث ٌ  ـثٌ   ـثٌ   [ث]   00 

قٌ الحٌ ٌ–ٌطارٌ ق ٌ ـقٌ ـ  ا ٌق قٌ  قٌ   يـق  يق  وق  اق  ـق ٌ  ـق ٌ  ـقٌ   [ق]   00 

شٌ بٌ كٌ ٌ–شٌ مٌ شٌ مٌ  ـشٌ ـ  ا ٌش شٌ  ش  يـش  يش  وش  اش  ـشٌ   ـشٌ   ـشٌ   [ش]   00 

قٌ رٌ وٌ زٌ ٌ–ٌثـابٌ وٌ  ا ٌو وٌ  وٌ  ـــوٌ   يـو  يو  وو  او  [و] وٌ  وٌ  وٌ    00 

يـبصٌ ٌ–ٌةٌ يٌ رٌ قٌ  ــيٌ ــ  ا ٌي يٌ  ي ٌ  يـي  يي  وي  اي  ـي ٌ  ـيٌ   ـيٌ   [ي]   00 



 
 


