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 الفرق بني اتء الضمري واتء التأنيث
 اتء التأنيث اتء الضمري

 حرف  اسم
   ا حمل ه  م  اعإررا. حرف مبين ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع 

 صور 3هلا  صور 6هلا 
 تِ  –َت  –ْت  ُت    -ُُتا  –ُُتْ  –ِت  –ُت  –َت 

 (تَـــا)
 نقدر معها اهضمري هي / مها  ا نقدر معها اهضمري هي / مها

 كتبُت )أان(
 كتْبِت )أنِت(
 كتْبَت )أنَت( 
ُتم )أنتم(   كتب ْ
 كتْبتما )أنتما( 
 كتب ُُْت  )أنُُت (

 بنُت كتَبْت )هي(اه
 اهبنتاِن كتبَ َتا )مها( 

 كتبِت اهبنتُ 
: حرف أتنيث مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  قالت  

 م  اعإررا. 
امرأة: حرف أتنيث مبين رلى اهسكون  قالت  

 املقدر  اهتقاء اهساكنني  ا حمل ه  م  اعإررا.  
: حرف أتنيث مبين رلى اهسكون املقدر قالتـــَـــا

 ني  ا حمل ه  م  اعإررا.  اهتقاء اهساكن
 

 اتء التأنيث اتء الضمري
 وََكاَنتِ  – انتَ َبَذتْ  - فَاَّت ََذتْ   - قَاَهتْ   ُكنتَ  - َخَلْقُتكَ  – بَ َلْغتُ  – ِخْفتُ 

 ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع
حرف أتنيث مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  

 م  اعإررا. 
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 اهرحيم( اهرمح  هللا )بسم 
( قَاَل َر.ِ  ِإّن ِ 3( ِإْذ اَنَدى َرب ُ  ِنَداًء َخِفي اً )2ذِْكُر َرمْحَِة َربِ َك َرْبَدُه زََكرَّي  ) (1كهيعص )

اْهَمَواِلَ  ِخْفتُ ( َوِإّن ِ 4َوَهَ  اْهَعْظُم ِمينِ  َواْشتَ َعَل اهر ْأُس َشْيباً َوَلَْ َأُكْ  ِبُدَراِئَك َر.ِ  َشِقي اً )
( يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْ  آِل يَ ْعُقوَ. 5اْمَرَأِت َراِقرًا فَ َهْب ِل ِمْ  َهُدْنَك َوهِي ًا ) َنتِ وََكاِمْ  َورَاِئي 

ي ًا )6َواْجَعْلُ  َر.ِ  َرِضي ًا ) ُرَك ِبُغالٍم اْْسُُ  ََيََْي َلَْ ََنَْعْل َهُ  ِمْ  قَ ْبُل ْسَِ ( 7( ََّي زََكرَّي  ِإان  نُ َبشِ 
( َقاَل  8ِمْ  اْهِكََبِ ِرِتي ًا ) بَ َلْغتُ اْمَرَأِت َراِقرًا َوَقْد  وََكاَنتْ ُكوُن ِل ُغالٌم قَاَل َر.ِ  َأَّن  يَ 

ٌ َوَقْد  ( قَاَل َر.ِ  اْجَعل 9ِمْ  قَ ْبُل َوَلَْ َتُك َشْيئًا ) َخَلْقُتكَ َكَذِهَك قَاَل َربَُّك ُهَو َرَلي  َهنيِ 
( َفَخرََج َرَلى قَ ْوِمِ  ِمْ  11هن اَس َثالَث هََياٍل َسِوَّي ً )ِل آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأ ا  ُتَكلِ َم ا

َناُه 11اْهِمْحرَاِ. فََأْوَحى ِإهَْيِهْم َأْن َسبِ ُحوا بُْكَرًة َوَرِشي ًا ) ( ََّي ََيََْي ُخْذ اْهِكَتاَ. ِبُقو ٍة َوآتَ ي ْ
( َوبَ ر ًا ِبَواِهَدْيِ  َوَلَْ َيُكْ  َجب اراً 13َن َتِقي ًا )( َوَحَناانًَ ِمْ  َهُدان  َوزََكاًة وََكا12اْْلُْكَم َصِبي ًا )

َعُث َحي اً )14َرِصي اً ) ( َواذُْكْر يف اْهِكَتاِ. 15( َوَسالٌم َرَلْيِ  يَ ْوَم ُوِهَد َويَ ْوَم ََيُوُت َويَ ْوَم يُ ب ْ
َها  تْ فَاَّت َذَ ( 16ِمْ  َأْهِلَها َمَكااًن َشْرِقي ًا ) انتَ َبَذتْ َمْرََيَ ِإْذ  ِمْ  ُدوِِنِْم ِحَجااًب فََأْرَسْلَنا ِإهَي ْ

( 18َتِقي ًا ) ُكنتَ ِإّن ِ أَُروُذ اِبهر مْحَِ  ِمْنَك ِإْن   قَاَهتْ ( 17ُروَحَنا فَ َتَمث َل هَلَا َبَشرًا َسِوَّي ً )
َا َأاَن َرُسوُل َربِ ِك أَلَهَب َهِك ُغالمًا زَِكي ًا ) َيُكوُن ِل ُغالٌم َوَلَْ  َأَّن   قَاَهتْ ( 19قَاَل ِإَّن 

 (21بَِغي اً ) ََيَْسْسيِن َبَشٌر َوَلَْ َأكُ 
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 الفرُق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث
 نون مجع اإلانث نون النسوة

ضمري ابرز متصل مبين رلى اهفتح يف حمل 
 رفع

حرف مبين رلى اهفتح  ا حمل ه  م  
 اعإررا. 

 أتيت لتأنيث الفعل  نفسه
ث ضمري من ثالثة ضمائر أتيت لتأني

 )هتك(
 كاف اخلطا.  –اتء اهضمري  –هاء اهغيبة 

    كأْساؤ  - ُُت  كتب ْ   –          هلَ  اهنساُء كتْبَ 

اتء اهضمري  – ا ُتسبق ب  )هتك( هاء اهغيبة  -1
 كاف اخلطا.   –
  ا جيوز استبداهلا مبيم -2

 ا بد وأن تسبق بضمري م  ثالثة ضمائر  -1
كاف   –اتء اهضمري  –اهغيبة )هتك( = هاء 

  اخلطا.
 جيوز استبداهلا ابمليم  -2

ُ يف  َيْكُتْم َ َأْن  هَلُ   َثالثََة قُ ُروٍء َو ا َيَِلُّ  ِِبَنُفِسِه    يَ تَ َرب ْص َ َواْهُمطَل َقاُت   يُ ْؤِم    ُك   ِإْن   أَْرَحاِمِه   َما َخَلَق اَّلل 
وهَتُ ُه   َأَحقُّ ِبَردِ ِه   يف َذِهَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصالحاً َوهَلُ   ِمْثُل اه ِذي َرَلْيِه   اِبْهَمْعُروِف اِبَّللِ  َواْهيَ ْوِم اآلِخِر َوبُ عُ 

ُ َرزِيٌز َحِكيمٌ   َوهِلر َِجاِل َرَلْيِه   َدَرَجٌة َواَّلل 
 نون مجع اإلانث نون النسوة

    هِ ِِبَنُفسِ  يَ تَ َرب ْص َ 
 هَلُ    َيْكُتْم َ 

 أَْرَحاِمِه    إن ُك   )كان َن(
  َوبُ ُعوهَتُ ُه    يؤم  نَ 

 ِبَردِ ِه    
 َوهَلُ    
 َرَلْيِه    
 َرَلْيِه    
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 اهرحيم( اهرمح  هللا )بسم
َة َوات  ُقوا ِهِعد ِِتِ    َفطَلِ ُقوُه   َّي أيها اهن ِبُّ ِإَذا طَل ْقُتْم اهنِ َساَء   بُ ُيوِِتِ   ِمْ   َُّتْرُِجوُه   اَّلل َ َرب ُكْم  ا  َوَأْحُصوا اْهِعد 

ِبَفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللِ  َوَمْ  يَ تَ َعد  ُحُدوَد اَّللِ  فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُ   ا َتْدرِي  ََيِْتنيَ ِإ ا  َأْن  ََيُْرْج َ َو ا 
مبَْعُروٍف َوَأْشِهُدوا  فَارُِقوُه   مبَْعُروٍف َأْو  فََأْمِسُكوُه    َأَجَلُه    بَ َلْغ َ ( فَِإَذا 1)َهَعل  اَّلل َ َُيِْدُث بَ ْعَد َذِهَك أَْمرًا 

َعْل يُموا اهش َهاَدَة َّللِِ  َذِهُكْم يُوَرُظ ِبِ  َمْ  َكاَن يُ ْؤِمُ  اِبَّللِ  َواْهيَ ْوِم اآلِخِر َوَمْ  يَ ت ِق اَّلل َ جيَْ َذَوى َرْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِ 
ُ ( َويَ ْرزُْقُ  ِمْ  َحْيُث  ا ََيَْتِسُب َوَمْ  يَ تَ وَك ْل َرَلى اَّللِ  فَ ُهَو َحْسُبُ  ِإن  اَّلل َ ابَ 2َهُ  ََمَْرجاً ) ِهُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اَّلل 

ُتْم  يَِئْس َ ( َواهال ِئي 3ِهُكلِ  َشْيٍء َقْدرًا ) تُ ُه   ِمْ  اْهَمِحيِض ِمْ  ِنَساِئُكْم ِإْن اْرتَ ب ْ َثالثَُة َأْشُهٍر َواهال ِئي ََلْ  َفِعد 
( َذِهَك أَْمُر اَّللِ  4ْ  يَ ت ِق اَّلل َ جَيَْعْل َهُ  ِمْ  أَْمرِِه ُيْسراً )َومَ  مَحَْلُه   َأْن َيَضْعَ   َأَجُلُه   َوأُْو اُت اأَلمْحَاِل  َيَِْض َ 

  ( 5أَنَزَهُ  ِإهَْيُكْم َوَمْ  يَ ت ِق اَّلل َ ُيَكفِ ْر َرْنُ  َسيِ َئاتِِ  َويُ ْعِظْم َهُ  َأْجراً )
 نون مجع اإلانث نون النسوة

 ََيُْرْج َ  – ََيِْتنيَ  – بَ َلْغ َ  – يَِئْس َ  - َيَِْض َ 

 َفطَلِ ُقوُه    – هِِعد ِِتِ    - َُّتْرُِجوُه    - بُ ُيوِِتِ   
تُ ُه     َأَجَلُه    – فََأْمِسُكوُه    - فَارُِقوُه    - َفِعد 

 مَحَْلُه    - َأَجُلُه   
اهنون: نون اهنسوة، ضمري ابرز متصل مبين رلى 

 اهفتح يف حمل رفع
اهنون: نون مجع إانث، حرف مبين رلى اهفتح  ا 

 حمل ه  م  اعإررا. 
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 الفرق بني واو اجلماعة وواو اجلمع
 كتَب الولد     كتَب الولُد.

 كتبا الولدان       كتَب الولدان  
 كتبوا األوالد     كتَب األوالدُ 

 هل جيوز تعدُد الفاعل  لنفس الفعل ؟
  ا يكون إ ا واحًدا هلفعل نفس  

 واو اجلمع واو اجلماعة 
 كتبوا األو ادُ  وا األو ادُ كتب

ضمري ابرز متصل مبين رلى  واو اجلماعة:
 اهسكون يف حمل رفع فارل

بدل م  واو اجلمارة مرفوع  األوالد:
 ورالمة رفع  اهضمة اهظاهرة 

حرف مبين رلى اهسكون  ا  واو اجلمع:
 حمل ه  م  اعإررا. 

فارل مرفوع ورالمة رفع  اهضمة  األوالد:
 اهظاهرة 

يَ  َوى الَّذ يَن ظََلُموااله   ًة قـُُلوبـُُهم  َوَأَسرُّوا النَّج 
 )اهذي (الفاعل الثاين:   واو اجلمارة )أسروا(الفاعل األول: 

 حن  نريد فاراًل واحًدا
 واو اجلمع واو اجلماعة 

)فعل ماٍض مبين رلى اهضم اهظاهر  :واأسرُ 
: ضمري ابرز واو اجلماعة اتصاه  بواو اجلمارة(  

 رلى اهسكون يف حمل رفع فارل متصل مبين
 اهذي : يف حمل رفع بدل 

: )فعل ماٍض مبين رلى اهضم اهظاهر واأسرُ 
: حرف مبين واو اجلمع ( اجلمع اتصاه  بواو 

 رلى اهسكون  ا حمل ه  م  اعإررا. 
 اهذي : يف حمل رفع فارل
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 كتبوا األوالدُ 
 الفاعل الثاين: األوالد  الفاعل األول: واو اجلماعة.

 واو اجلمع واو اجلماعة 
)فعل ماٍض مبين رلى اهضم اهظاهر  :تبواك

: ضمري ابرز واو اجلماعة اتصاه  بواو اجلمارة(  
 متصل مبين رلى اهسكون يف حمل رفع فارل

 : بدلاألوالد

: )فعل ماٍض مبين رلى اهضم اهظاهر واتبُ ك
: حرف مبين واو اجلمع ( اجلمع اتصاه  بواو 

 ل ه  م  اعإررا. رلى اهسكون  ا حم
 : اهفارلوالدألا

 الولدان   كتبــَا
 : الولدان  الثاين الفاعل   الفاعل األول: ألف االثنني

 اهفارل اْلقيقي اهذي معنا
 ألف التثنية ألف االثنني 

ضمري ابرز متصل مبين رلى اهسكون يف 
 حمل رفع فارل

حرف مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  م  
 اعإررا.

 فارلاهوهدان:  اهوهدان: بدل
 واو اجلماعة وواو اجلمع
 ألف االثنني وألف التثنية

 يف اب. تعدد اهفارل هنفس اهفعل 
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 اتء اهضمري )ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع(
 اتء اهتأنيث )حرف مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  م  اعإررا.( 

 )ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع( نون اهنسوة:
 رلى اهفتح  ا حمل ه  م  اعإررا.(  نون مجع اعإانث )حرف مبين

 واو اجلمارة: )ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع(
 واو اجلمع: )حرف مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  م  اعإررا.( 

 )ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع( أهف ا اثنني:
 أهف اهتثنية: )حرف مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  م  اعإررا.( 

 تكلم وايء املااببةالفرق بني ايء امل
 إمنا هي خاصة ابملضارع واألمر فقط

 )ــي( –ال بد وأن تسبق ايء املتكلم بنون الوقاية )ـــن ــــي( 
 ايء املااببة ايء املتكلم

 )ــي(أنِت   )ــي(أان 
ضمري ابرز متصل مبين رلى اهسكون يف 

 حمل نصب
ضمري ابرز متصل مبين رلى اهسكون يف 

 حمل رفع
 احلرف لفعل ا االسم 
 متكلم ن    ِ ي متكلم
 اسٌم 

 ي     اْسِ 

 ماضٍ 
 مضارع
 أمر

 م ْ 
 من ِ   ي

 
ال يقبل كسر 

آخره عند اتصاله 
 بياء املتكلم

 

 

 ُيكسر 
 تكتبِ          ي      َ 

ألن ايء املااببة ال تتصل إال 
 فقط ابملضارع أو األمر
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 مشاصية ايء املتكل شاصية نون الوقاية شاصية الفعل

 نِ  أان  ا ُأكسر مع َّيء املتكلم
أان  ا بد وأن أكسر ِناية 

 اهكلمة اهيت أتصل هبا
    ي يكتبُ 
  ي  نِ  رْسَ 
  ي  نِ  يرْسُ 
  ي  نِ  ارْسْ 

 ما رمُل نون اهوقاية ؟ ألِنا تقي اهفعل م  اهكسر مع َّيء املتكلم 
   نون اهوقاية: حرف مبين رلى اهكسر  ا حمل ه  م  اعإررا.

 َّيء املتكلم: ضمري ابرز متصل مبين رلى اهسكون يف حمل نصب مفعول ب  
 )هيك(

 نوع الياء يف هذه األمثلة: 
 )َماطبة(    أنِت تكتبنَي درسِك  -1
)اهياء( ترْسني ]َماطبة[ )اهياء(   يِن ]َّيء     أنت ترْسينَ     نِ    ي -2

 متكلم[
      ارْْسن   ي -3

 ان
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 املفعولنيان  –الفاعلني  
  مر فتكون هلمفعوهنيأو أاتصلت بفعل مضارع ( ان)كل 

 .ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول بهضمري 
 احملاضرة لقاءُ إميكننا 
  احملاضرة لقاءُ إ ميكنُ 

 اي حممدُ افهمنا 
 (نتأ)

ضمري ابرز متصل مبين رلى  :ان
 اهسكون يف حمل نصب مفعول ب 

ضمري ابرز متصل مبين رلى  :ان
  اهسكون يف حمل نصب مفعول ب 

 انهو املمك  
 هقاءهو اعإاملمك  

 

 حقيقي وجمازيالفاعل 
 هي  اهفعلإ سبَ و ما نُ أقام ابهفعل م  

 حممد  جاء 
 الزجاجُ  انكسر

 

 روقاتالف
 ايء املااببة ألف االثنني واو اجلماعة نون النسوة اتء الضمري

يف حمل رفع    ابرز متصل مبين رلى  مريض  
ارلف فارلئب ان  فعل انقصاسم    
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 من سورة مرميتطبيقات 
 وايتن  هيك

 ابسم بفعل
حبرف 
 انسخ

 جرحبرف 

حمل يف 
نصب 

 مفعول ب  

حمل جر يف 
 هي  إمضاف 

حمل يف 
نصب اسم 

اْلرف 
 اهناسخ

حمل جر يف 
اسم جمرور 
 هبذا اْلرف

 

 ابرز متصل مبين يف حمل رفعضمري 

 اهرحيم( اهرمح  هللا )بسم
َر.ِ  ِإّن ِ َوَهَ   ( قَالَ 3( ِإْذ اَنَدى َرب ُ  ِنَداًء َخِفي اً )2( ِذْكُر َرمْحَِة َربِ َك َرْبَدُه زََكرَّي  )1كهيعص )

اْهَمَواِلَ ِمْ  َورَاِئي  ِخْفتُ ( َوِإّن ِ 4اْهَعْظُم ِمينِ  َواْشتَ َعَل اهر ْأُس َشْيباً َوَلَْ َأُكْ  ِبُدَراِئَك َر.ِ  َشِقي اً )
 ُقوَ. َواْجَعْلُ  َربِ  يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْ  آِل يَ عْ  (5اْمَرَأِت َراِقرًا فَ َهْب ِل ِمْ  َهُدْنَك َوهِي ًا ) وََكاَنتْ 
ي ًا )6َرِضي ًا ) ُرَك ِبُغالٍم اْْسُُ  ََيََْي َلَْ ََنَْعْل َهُ  ِمْ  قَ ْبُل ْسَِ ( قَاَل َر.ِ  َأَّن  7( ََّي زََكرَّي  ِإان  نُ َبشِ 

َل َكَذِهَك قَاَل َربَُّك ُهَو ( قَا8ِمْ  اْهِكََبِ ِرِتي ًا ) بَ َلْغتُ اْمَرَأِت َراِقرًا َوَقْد  وََكاَنتْ َيُكوُن ِل ُغالٌم 
ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْ  قَ ْبُل َوَلَْ َتُك َشْيئاً ) ( قَاَل َر.ِ  اْجَعل ِل آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأ ا  ُتَكلِ َم 9َرَلي  َهنيِ 

ِهْم َأْن َسبِ ُحوا ُبْكَرًة ( َفَخرََج َرَلى قَ ْوِمِ  ِمْ  اْهِمْحرَاِ. َفَأْوَحى ِإهَيْ 11اهن اَس َثالَث هََياٍل َسِوَّي ً )
َناُه اْْلُْكَم َصِبي ًا )11َوَرِشي ًا ) َوَحَناانًَ ِمْ  َهُدان  َوزََكاًة  (12( ََّي ََيََْي ُخْذ اْهِكَتاَ. ِبُقو ٍة َوآتَ ي ْ

يَ ْوَم ُوِهَد َويَ ْوَم ََيُوُت  ( َوَسالٌم َرَلْي ِ 14( َوبَ ر ًا ِبَواِهَدْيِ  َوَلَْ َيُكْ  َجب ارًا َرِصي ًا )13وََكاَن َتِقي ًا )
َعُث َحي ًا ) ( 16( َواذُْكْر يف اْهِكَتاِ. َمْرََيَ ِإْذ انتَ َبَذْت ِمْ  َأْهِلَها َمَكااًن َشْرِقي ًا )15َويَ ْوَم يُ ب ْ

َها ُروَحَنا فَ َتَمث َل هَلَا َبَشرًا َسِوَّي ً  قَاَهْت ِإّن ِ َأُروُذ  (17) فَاَّت ََذْت ِمْ  ُدوِِنِْم ِحَجااًب َفَأْرَسْلَنا ِإهَي ْ
َا َأاَن َرُسوُل َربِ ِك أَلَهَب َهِك ُغالمًا زَِكي ًا )18اِبهر مْحَِ  ِمْنَك ِإْن ُكنَت َتِقي ًا ) ( 19( قَاَل ِإَّن 
بُِّك ُهَو َرَلي  ( قَاَل َكَذِهِك قَاَل رَ 21بَِغي ًا ) ََيَْسْسيِن َبَشٌر َوَلَْ َأكُ قَاَهْت َأَّن  َيُكوُن ِل ُغالٌم َوَلَْ 

ٌ َوهَِنْجَعَلُ  آيًَة هِلن اِس َوَرمْحًَة ِمن ا وََكاَن أَْمراً َمْقِضي اً )  ( 21َهنيِ 
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 ولاألالتصنيف 
حمل نصب مفعول يف  

 به
 نَّ إحمل نصب اسم يف 

 خواهتاأو أ
حمل جر مضاف يف 

 ليهإ
جمرور  محمل جر اسيف 

 حبرف اجلر كذا

 1 2 3 4 

 الغيبةهاء 

 – َواْجَعْل ُ 
َناهُ   – َوآتَ ي ْ
 - َوهَِنْجَعَل ُ 

 َوهَِنْجَعَل ُ 
ابرز متصل ضمري 

يف  مبين على الضم
 حمل نصب مفعول به

 

 – َرب  ُ  – َرْبَدهُ 
  اْْسُ ُ 

 ِبَواِهَدْي ِ  – قَ ْوِم ِ 
 ُدوِِنِمْ  - َأْهِلَها

ابرز متصل مبين ضمري 
ر جيف حمل  ...على 

 ليهإمضاف 

َها – ِهمْ ِإهَيْ   ِإهَي ْ
 هَلَا - َرَلْي ِ 

ابرز متصل مبين ضمري 
ر جيف حمل  ...على 

سم جمرور حبرف اجلر ا
(...) 

 املتكلمايء 
 ََيَْسْسيِن  – يَرُِثيِن 
ابرز متصل مبين ضمري 
يف حمل  لسكوناعلى 

 نصب مفعول به

 (2) ِإّن ِ 
ابرز متصل مبين ضمري 
يف حمل  لسكوناعلى 

 نَّ إسم انصب 

 – (2) َربِ  
 اْمَرَأِت  – َورَاِئي

ابرز متصل مبين ضمري 
يف حمل  لسكوناعلى 
 ليهإر مضاف ج

  (2) ِل  – ِمينِ  
 رلي  

ابرز متصل مبين ضمري 
ر جيف حمل  ...على 

سم جمرور حبرف اجلر ا
(...) 

 اخلطابكاف 

 - َخَلْقُتكَ 
 نُ َبشِ ُركَ 

ابرز متصل مبين ضمري 
يف حمل  لفتحاعلى 

 نصب مفعول به

 

 ِبُدَراِئكَ  – َربِ كَ 
 – َهُدْنكَ  –

 َربِ كِ  - آيَ ُتكَ 
ابرز متصل مبين ضمري 

ر جيف حمل  (...)على 
 ليهإمضاف 

 َهكِ  – ِمْنكَ 
ابرز متصل مبين ضمري 
ر جيف حمل  ...على 

سم جمرور حبرف اجلر ا
 (الالم –من )
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 الثاينالتصنيف 
 املااببةء اي االثننيلف أ اجلماعةواو  النسوةنون  الضمري اتء 

1 2 3 4 5 
   َسبِ ُحوا  ِخْفتُ 
     َخَلْقُتكَ 
     بَ َلْغتُ 
     ُكنتَ 

 [فارل]يف حمل رفع  )   (رلى ابرز متصل مبين مري ض
 الثالثالتصنيف 

 التثنيةلف أ اجلمعاو و  انثمجع اإلون ن نيث أالتء ات
1 2 3 4 

    وََكاَنتْ 
    انتَ َبَذتْ 
    فَاَّت ََذتْ 
    قَاَهتْ 
  ررا.حرف مبين رلى اهسكون  ا حمل ه  م  اعإ نيثأت اهء ات

 
 يف الضمائر  انالقادم اناللقاء

  (2121يوني   4ن شاء هللا إ نياهقادمواهسبت اجلمعة  ييوميف )
 توقيت مكة مساءً  9توقيت مصر = اهسارة  مساءً  8اهسارة 

 
 
 


