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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط خمسة وثالثون 35فقط سبعة عشر 17فقط ثمانٌة عشر 18االء سؽ١ذ خن١ش عغىش1

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10ادّذ جّعح لاعُ عج2ً١

صفر0صفرصفرادّذ ؽٙاب ادّذ دغ3ٓ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10أدّذ عاِش عذٔاْ ٠اع4ٓ١

فقط ثالثة وعشرون 23فقط إثنى عشر 12فقط إحدى عشر 11ادّذ عثذ هللا خٍف ص٠ذا5ْ

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10ادّذ عذٔاْ عٍٟ ِذّذ6

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ادّذ ِغ١شادّذ ِذّذ7

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13اسٜٚ دّذ ِٙذٞ فاٌخ8

فقط خمسة وثالثون 35فقط سبعة عشر 17فقط ثمانٌة عشر 18أص٘اس ع١ٍّاْ ِذّٛد ع9ٍٟ

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16أعشاء داِذ ِطٍه ّٔش10

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19اعشاء د١ذس واظُ دغ11ْٛ

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16اعشاء ع١ّش اعّاع١ً واظ12ُ

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13اعشاء عٍٟ جاعُ خٍف13

فقط ثالثة وثالثون 33فقط خمسة عشر 15فقط ثمانٌة عشر 18أعاَ عثذ خٍف تشغؼ14

فقط واحد وعشرون 21فقط إثنى عشر 12فقط تسعة 9أّاس ععذ دغ١ٓ عثاس15

فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة 9فقط تسعة 9أٛس ععذْٚ عىشاْ عال16ٞٚ

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11ا٠ّاْ عطا هللا دداَ دغ17ٓ

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12ا٠ّاْ عٍٟ ِذّذ فاٌخ18

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19ا٠ٗ عثذ اٌشعٛي ٔافع عثذ19

صفر0صفرصفرا٠ٗ ِشاد ع١غ20ٝ

فقط واحد وعشرون 21فقط عشرة 10فقط إحدى عشر 11تاسق ف١قً ِذّٛد21

فقط اثنان وعشرون 22فقط ثالثة عشر 13فقط تسعة 9تاْ د١ّذ خٍف عٕجاؿ22

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16تشاء ٔجُ عثذ هللا ِخٍف23

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13تؾشٜ صت١ش ٌط١ف دغ24ٓ

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8تؾ١ش ع١ّش عثذ اٌشد١ُ ١٘ٚة25

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14ت١ذاء د١ّذ عذٔاْ عثذاٌٛ٘اب26

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13تثاسن ادّذ عثاط ادّذ27

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15تثاسن عذٞ عثذ هللا عثذ28

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8جعفش عثذ اٌذ١ّذ دغٓ ِذّٛد29

فقط واحد وعشرون 21فقط إثنى عشر 12فقط تسعة 9دغاَ عٍٟ دغ١ٓ عثذ30

فقط ستة وثالثون 36فقط سبعة عشر 17فقط تسعة عشر 19دغاَ ٚ٘اب دّذ خٍف31

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10دغٓ دغ١ٓ دث١ة عثاط32

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10دغ١ٓ جاعُ ِذّذ دٕتٛػ33

فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة 8فقط ثمانٌة 8دغ١ٓ دشتٟ جاع34ُ

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8دّضج ادّذ ِذّذ واظ35ُ

فقط واحد وثالثون 31فقط أربعة عشر 14فقط سبعة عشر 17د١ٕٓ ادّذ داسص ٘اد36ٞ

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة عشر 18د١ٕٓ دغٓ جاعُ ِذّذ37

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16دٛساء هاٌة جٛا١ِش ِذّٛد38

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18خاٌذ داِذ ص٠ٚٓ خشٔٛب39

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ختاَ ص٠ذ دغٓ ِضع40ً
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فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19خٕغاء فّٟٙ جاًِ عع١ذ41

صفر0صفرصفردا١ٌا دافع دغ١ٓ ٠اط42

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14د١ٔا هاسق دغ١ٓ ع43ٍٟ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10سائذ ادّذ س١ِل خٍف44

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14سائذ عاجذ ِذّذ عثاط45

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10 ساِٟ عٍّاْ ؽىش ِذّٛد46

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ساِٟ م١ّش ِذّذ ِج١ذ47

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13سداب دغ١ٓ ٔافش دغ48ْٛ

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17سعً عادي ادّذ ِٙذ49ٞ

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17سعً ِاجذ واظُ جاع50ُ

فقط تسعة وثالثون 39فقط عشرون 20فقط تسعة عشر 19سغذ جاعُ ِذّذ فاٌخ51

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12س٘اَ ٠اع١ٓ ٠ٛعف دّاد52ٞ

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16سؤٜ ثاِش جاعُ جٛاد53

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17س٠اد١ٓ ف١قً سؽ١ذ عٕض54ٞ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13س٠اك عا٠ذ واًِ واظ55ُ

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر 14س٠اَ ٌفتح جاعُ ِذّذ56

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16ص٘شاء ثاِش ِعشٚف د١ذس57

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18ص٘شاء ص١٘ش دّٗ ِٙذ58ٞ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ص٘شاء عٍٟ اتشا١ُ٘ د١ّذ59

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17ص٠ٕة ر٠اب ِذّذ واظ60ُ

فقط خمسة وعشرون 25فقط إحدى عشر 11فقط أربعة عشر 14ص٠ٕة سؽ١ذ ِقٍخ ِٙذ61ٞ

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10ص٠ٕة ععذ سؽ١ذ ع62ٍٟ

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10ص٠ٕة ل١قش ِذّٛد د٠ىا63ْ

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17ص٠ٕة عثذ اٌشصاق عثاط عثٛد64

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16ص٠ٕة ِذّٛد عثذ دغ65ٓ١

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عاسج ا٠اد ِذّذ عثاط66

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11عاسج عٍٟ سؽاد جعفش67

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14عاسج عّاد فاٌخ ا68ٓ١ِ

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19عاسج ِذّذ عثذ اٌىاظُ ٌفت69ٗ

فقط ثمانٌة عشر 18فقط عشرة 10فقط ثمانٌة 8عاِش ِذّذ دغٓ عثٛد70

فقط سبعة عشر 17فقط عشرة 10فقط سبعة 7عجاد فىثاْ واظُ عثذ71

فقط ستة وعشرون 26فقط ستة عشر 16فقط عشرة 10عجٝ جٛاد غ١ذاْ ع72ٍٟ

صفر0صفرصفرعشاب ٔاجٟ فاٌخ73

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16ععذ عٍٛاْ فاٌخ خن١ش74

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10عف١اْ عثذ اٌشصاق دّذ75

صفر0صفرصفرعٙاد عادي عثذ اال١ِش سع١ذ76

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15عٙشاء ِثاسن عثذ خٍف77

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18ع١ف ِج١ذ ف١اك عثاط78

فقط واحد وعشرون 21فقط عشرة 10فقط إحدى عشر 11ع١ف ِمذاد دغ79ٓ

فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11ؽٙذ خاٌذ سؽ١ذ ِج١ذ80
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فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11ؽٙذ ِذدت عثٛد جاع81ُ

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14ؽ١ّاء داتُ عٍٟ دغ82ٓ١

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10فذ٠ك اتشا١ُ٘ دغٓ خ١ّظ83

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ففا عثذ اٌغالَ ععذ 84ً١ٍ٘

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11مذٝ ِض٘ش دغٓ عىشا85ْ

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8هٗ ثا٠ش خ١ّظ86

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14عاِش فاٌخ غش٠ة تش٠غ87ُ

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17عاِش ِذّذ ٌط١ف ؽ١ذا88ْ

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19عائؾح ِذّذ لٙاس فاٌخ89

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عثاط واظُ دغ١ٓ عثع90

صفر0صفرصفر0عثذ اٌخاٌك ِذّذ سد١ُ ٠اع91ٓ١

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عثذ هللا اتشا١ُ٘ جاعُ ٔق١ف92

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17عثذهللا اوشَ ادّذ عثذ اٌٍط١ف93

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15عث١ش ععذ ع١ذاْ ِذّٛد94

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17عزساء دغ١ٓ ٔافش دغ95ٓ١

فقط ثالثة وعشرون 23فقط إثنى عشر 12فقط إحدى عشر 11عٍٟ جاعُ ِذّذ واظ96ُ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عٍٟ عاٌُ ِذّٛد ج97ٍٛ

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16عٍٟ عّاس ج١ًٍ اعّاع98ً١

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8عٍٟ فامً عثاط عا99ٌُ

صفر0صفرصفرعٍٟ س٠اك دغ100ٓ١

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15عٍٟ واًِ د١ّذ عط١ح101

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13عٍٟ وش٠ُ دغ١ٓ فشدا102ْ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عّاس عثذ اٌشصاق جّٙٛس103

فقط عشرون 20فقط إحدى عشر 11فقط تسعة 9عٙذ ععذٞ عثاط خن١ش104

فقط اثنان وثالثون 32فقط ثمانٌة عشر 18فقط أربعة عشر 14غفشاْ دّذاْ فٕاع ِٙٛد105

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17غفشاْ فاٌخ دا٠ف ع١غ106ٝ

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15غفشاْ فالح د١ّذ خ107ً١ٍ

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11فاهّٗ ِذّذ ٔاظُ عثاط108

فقط واحد وثالثون 31فقط أربعة عشر 14فقط سبعة عشر 17فشداْ جٕعاْ جثاس عٕاد109

فقط خمسة عشر 15فقط ثمانٌة 8فقط سبعة 7فشلذ عذٔاْ خن١ش ع110ٍٟ

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12فالح دغٓ عٍٟ عثذ111

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8 فٛصٞ تاعُ فٛصٞ عثذ اال١ِش112

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة عشر 18    ٌّٝ داِذ عثذ هللا عٍطا113ْ

فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة 8فقط عشرة 10ِاجذ ٠اع١ٓ ٘ادٞ ثاِش114

فقط ستة وعشرون 26فقط إحدى عشر 11فقط خمسة عشر 15ِا٘ش عٍّاْ ٔافش دغ115ٓ١

فقط أربعة وعشرون 24فقط عشرة 10فقط أربعة عشر 14ِذّذ اتشا١ُ٘ ج١ًّ دّاد116ٞ

فقط تسعة وعشرون 29فقط إحدى عشر 11فقط ثمانٌة عشر 18ِذّذ ادّذ خ١ّظ جذٚع117

فقط خمسة وعشرون 25فقط إحدى عشر 11فقط أربعة عشر 14ِذّذ عٍٛاْ سما دغ118ٓ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10ِذّذ عٍٟ ِذّذ واظ119ُ

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11ِذّذ واًِ فاٌخ120
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فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10ِذّذ ٘ادٞ عثذ خن١ش121

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8ِذّٛد هٗ ٠اع١ٓ ِذّذ122

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16ِشٚج سصاق ف١اك تالي123

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12ِش٠ُ داتُ عٍٛاْ واظ124ُ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15ِش٠ُ دغٓ جاًِ ِٕقٛس125

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19ِش٠ُ د١ذس اوثش سؽ١ذ126

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14ِش٠ُ عّاد ٔٛسٞ خ١ٍف127ٗ

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12ِش٠ُ فا٠ك عض٠ض اتشا128ُ١٘

صفر0صفرصفرِش٠ُ لاعُ ؽٙاب عاؽٛس129

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15ِش٠ُ لاعُ ِغ١ش ٘شتث130

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة عشر 18ِش٠ُ ١ٌث عثذ ِذّذ131

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12ِقطفٝ سعذ ٘ادٞ ٔق١ف132

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15ِقطفٝ ععذ اعّاع١ً عثع133

فقط سبعة وعشرون 27فقط إثنى عشر 12فقط خمسة عشر 15ِقطفٝ ِذّٛد د١ّذ دغ134ٓ

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ِعتض عٍٟ اتشا١ُ٘ ادّذ135

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14ِمذاد فىثاْ دأٛن136

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15ِٕح هللا ععذ جش٠اْ 137ًِٕٙ

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر ١ِ16ادج ِج١ذ سؽ١ذ عٕض138ٞ

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر ١ِ17اعح خنش عثاط دغ139ٓ١

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12ٔذٜ عثذ اٌشدّٓ ؽىش دّٛد140

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15ٔٛس اٌٙذٜ خنش فاٌخ 141

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10ٔٛس خاٌـ د١ّذ سؽ١ذ142

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12ٔٛسط ِذّٛد ؽٙاب ادّذ143

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ٔٛس ١ٌٚذ خٍف ِذّذ144

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14ٔٛسج ٠اع١ٓ فامً دث١ة145

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17ٔٛسٖ ٘اؽُ ِذغٓ دّضج146

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12٘ثٗ د١ّذ دّذ دغ147ٓ١

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13٘ذٜ داصَ عقّاْ فاف148ٟ

فقط خمسة وثالثون 35فقط سبعة عشر 17فقط ثمانٌة عشر 18٘ذٜ سعذ ص٠ذاْ خٍف149

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10٘ذٜ عذٔاْ ِذّذ150

فقط تسعة وعشرون 29فقط سبعة عشر 17فقط إثنى عشر 12٘ذ٠ش ععذ اتشا151ُ١٘

فقط تسعة وثالثون 39فقط عشرون 20فقط تسعة عشر 19ٕ٘ذ ععذ ج١ًّ ع152ٍٛ

فقط خمسة وعشرون 25فقط إحدى عشر 11فقط أربعة عشر 14ٚسٚد ادغاْ د١ّذ دغ153ٓ١

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16ٚسٚد لقٟ خ١ًٍ دّٛد154

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16ٚالء عّاد عثذ اٌغتاس خن١ش155

فقط ثالثة وعشرون 23فقط إثنى عشر 12فقط إحدى عشر 11ٚالء ِا هللا د١ٍٛاْ ادّذ156

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر ٠15غشٜ ِمذاد دغ١ٓ ِذّذ157

فقط ثالثة وعشرون 23فقط إثنى عشر 12فقط إحدى عشر 11ا٠ٛب سد١ُ اتشا١ُ٘ جا158ًِ
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