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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌؤتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 

المفعول المطلق والمفعول ألجله  والمفعول به مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (،
 الحالألحد المنصوبات وهو وسنقوم بعرض   والمفعول مغه والظرف

 

 
 
 
 

 مًعا(.هو اسم نكرة مشتق منصوب ٌبٌن هٌئه صاحبه )الفاعل أو المفعول أو هما 

  -أمثلة توضٌحٌة:
ٌّنت هٌئة الفاعل )الطالب( عندما أتى.  -ٔ  أتى الطالب سعٌدا: الحال ب
ٌّنت هٌئة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها. -ٕ  أبصرت النجوم متأللئًة: الحال: ب
ٌّنت هٌئة الفاعل )المسافر( والمفعول به )أهله( مًعا -ٖ  عند اللقاء. عانق المسافر أهله متحابٌن: الحال ب
 االسم الذي ٌبٌن الحال هٌئته ٌسمى صاحب الحال، والبد أن ٌكون معرفة. -
 نسؤل عن الحال بكٌف.  -

 أنواع الحال 
ا  -أ ًٌ  مفــردة ، مثل : جاء الطفل باك
 )جمـــلة: )اسمٌة، فعلٌة( البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط ٌربطها بصاحبها والرابط: -ب
 القمح. )هو(× حده، مثل: شاهدت المزارع ٌحصد إما الضمٌر و -
 إما الواو وحدها، مثل: وصلت إلى مكة والشمس تغرب  -
 إما الواو والضمٌر معا، مثل: رأٌت العامل وهو واقف تحت الشمس..   -

 جار ومجرور(ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط. -جـ: )شبه جملة: )ظرف 
 وقف العصفور فوق الغصن. -ى مثل: أحرزت الهدف فً المرم    

 -تعدد الحال:
 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها واحد مثل: مضٌت مسرًعا فرًحا نشًٌطا. -ٔ
 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها متعدد مثل: كلمت هند واقفا جالسة. - ٕ

 مالحظات مهمة:
 الحال غالباً نكرة مشتقة. -أ
 كانت بمعنى النكرة مثل:)قابلت األَمٌر وحدي( فـ)وحدي( وإن كانت معرفة لفظاً هًلكنها قد تؤْتً معرفة وذلك إذا  -
 نكرة معنى ألَنها ترادف )منفرداً(. ومن ذلك )ادخلوا األَولَ فاألَول( بمعنى )مرتبٌن(.  
 تق  ، مثل: وقد تؤْتً جامدة إذا كانت مإولة بمشتق، مثل )كلمته وجهاً لوجه( أَي متقابلٌن، أو كانت موصوفة بمش -
اً{   ٌّ  }إِّنا أَْنَزْلناهُ قُْرآناً َعَربِ
 صاحب الحال معرفة ولكنه قد ٌؤتً نكرة إذا تقدمت على صاحبها ، مثل :جاء راكبا رجل. –ب 
 هناك قاعدة تقول: الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. -ج 
ا، وما شابه هذه الكلمات، وجمًٌعا، أجمعٌن، أواًل وثا )كلمات إعرابها دائًما حال: -د  ًٌ ا وسٌاس ًٌ ا وأدب ًٌ ا وثالًثا الخ، ماد ًٌ ن

ا، ومًعا، ومشافهة.  دائما، وعوًضا، وبداًل، ًٌ  (وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمًدا وخطؤ، وسهًوا، وسو
 كٌف إذا أتى بعدها فعل تعرب حاال... كٌف تسمع القران.  -هـ

 ( https://dardery.site  ٗا ٍ٘قغ أدَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗس)  

https://dardery.site/
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 الحالعلى  اتتـــدرٌـــب

 األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: فً   الحالحدد  – ٔط

ب َٝؤْرََِّْٞ  رؼبىٚ: } قبه .ٔ ٍَّ ِ ًٞؼب فَب َِ َٖب َج ْْ ٍِ جِطُ٘ا  ْٕ َُ قُْيَْب ا ٌْ َْٝذَضُّ٘ ُٕ ََل  َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ٌف َػيَ ْ٘ َٛ فَََل َخ َُٕذا ِْ رَجَِغ  ََ ِّْٜ ًُٕذٙ فَ ٍِ  ٌْ  {ُن

ْحَزُنونَ جملة ) ׄ     َخْوف  ׄ       ُهًدىׄ      َجِمًٌعا  ׄ   ٌَ  (ُهْم 

ِ فََل رؼبىٚ: } قبه  .ٕ َغبِجِذ رِْيَل ُدُذُٗد َّللاَّ ََ َُ فِٜ اْى ٌْ َػبِمفُ٘ ّْزُ أَ َٗ  َِّ ُٕ َل رُجَبِشُشٗ َٕب َٗ  { رَْقَشثُ٘

 (َتْقَرُبوَهاجملة ) ׄ   ُحُدودُ ׄ      ( أَْنُتْم َعاِكفُونَ جملة ) ׄ     (ُتَباِشُروُهن  جملة )   ׄ  

ِٔ ىََؼيَّ  رؼبىٚ: }قبه  .ٖ ب فِٞ ٍَ اْرُمُشٗا  َٗ ٍح  َّ٘ ٌْ ثِقُ َْْٞبُم ب آرَ ٍَ ٌُ اىطَُّ٘س ُخُزٗا  قَُن ْ٘ َسفَْؼَْب فَ َٗ  ٌْ ٞثَبقَُن ٍِ اِْر أََخْزَّب  ٌْ رَ َٗ َُ ُن  {.زَّقُ٘

ورَ ׄ     ِمٌَثاَقُكمْ   ׄ   ة  شبه الجملة ) ׄ      الطُّ  (اْذُكُروا َما فٌِهِ جملة ) ׄ    ( بِقُو 

ٌْ فِٜ اِٟخَشِح َػَزاٌة َػظِ  رؼبىٚ: } قبه .ٗ ُٖ ىَ َٗ  ٌٛ َّْٞب ِخْض ٌْ فِٜ اىذُّ ُٖ َِ ى َٕب اَِلَّ َخآئِفِٞ ٌْ أَُ َْٝذُخيُ٘ ُٖ َُ ىَ ب َمب ٍَ ىَئَِل  ْٗ ٌٌ أُ ٞ} 

ْدُخلُوَها  جملة ) ׄ    َعَذاب  ׄ      ِخْزي  ׄ      َخآئِفٌِنَ ׄ      (ٌَ

اأْلَْسِض  رؼبىٚ: }قبه  .٘ َٗ اِد  َٗ ب ََ َُ فِٜ َخْيِق اىغَّ َٝزَفَنَُّشٗ َٗ  ٌْ ِٖ َػيَٚ ُجُْ٘ثِ َٗ قُُؼً٘دا  َٗ ب  ًٍ َ قَِٞب َُ َّللاَّ َِ َْٝزُمُشٗ  {اىَِّزٝ

َ  جملة )  ׄ  
ْذُكُروَن َللا  اًماׄ     (ٌَ ٌَ ُرونَ ٌجملة ) َ  ׄ     قُُعوًداׄ      قِ  (َتَفك 

ٌٌ  رؼبىٚ: }قبه   .ٙ َ َغفٌُ٘س َسِدٞ َُّ َّللاَّ ِ ََل َػبٍد فَب َٗ َْٞش ثَبٍؽ  ِِ اْضطُشَّ َغ ََ  {فَ

رَ ׄ      (اْضُطر  جملة )   ׄ   ٌْ  َغفُور  ׄ       َعاد  ׄ      َغ

3.  َُ ٘ َُ ٌْ َْٝؼيَ ُٕ َٗ َُ اْىَذقَّ  ٘ َُ ٌْ ىََْٞنزُ ُٖ ْْ ٍِّ َُّ فَِشٝقًب  اِ َٗ 

ْنُهمْ  به الجملة ) ش ׄ    َفِرًٌقا  ׄ   ْكُتُموَن اْلَحق  جملة ) ׄ     ( مِّ ٌَ ْعلَُمونَ جملة ) ׄ    (لَ ٌَ  (ُهْم 

َٖب  رؼبىٚ: }قبه  .1 ْعَؼ ُٗ َُ ثِبْىقِْغِظ ََل َُّنيُِّف َّْفًغب اَِلَّ  َٞضا َِ اْى َٗ َْٞو  فُ٘ا اْىَن ْٗ أَ َٗ.} 

لَ   ׄ   ٌْ  َهاُوْسعَ ׄ     َنْفًساׄ     ( بِاْلقِْسطِ شبه الجملة ) ׄ     اْلَك

 

ِعَشاجً  رؼبىٚ: }قبه  .0 َٗ  ِٔ ِ ثِبِْرِّ َداِػًٞب اِىَٚ َّللاَّ َٗ َِّزًٝشا *  َٗ ًشا  جَشِّ ٍُ َٗ ًِٕذا  ُّٜ اَِّّب أَْسَعْيَْبَك َشب َٖب اىَّْجِ ًِْٞشا َٝب أَُّٝ ٍُ  {.ب 

ًراׄ      َشاِهًدا  ׄ    ُمنًٌِراׄ      َنِذًٌراׄ     ُمَبشِّ

 

َّٝزَ رؼبىٚ: } قبه  .ٓٔ ُرسِّ َٗ َِ ثََذًَل. أَفَزَزَِّخُزَُّٗٔ  ٞ َِ ٌّٗ ۚ ثِْئَظ ىِيظَّبىِ ٌْ َػُذ ٌْ ىَُن ُٕ َٗ ِْ ُدِّٜٗ  ٍِ ىَِٞبَء  ْٗ  {.ُٔ أَ

اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ   (ُهْم لَُكْم َعُدو  جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدونًِشبه الجملة ) ׄ     أَْولِ

 

ثَ قبه رؼبىٚ: }  .ٔٔ ب اىضَّ ٍَّ َ اْىجَبِطَو ۚ فَؤ َٗ ُ اْىَذقَّ  ىَِل َْٝضِشُة َّللاَّ
َٰ
َُٕت ُجفَبءً َمَز  {. ُذ فََْٞز

َبدُ ׄ      اْلَحق    ׄ    ُجَفاءً ׄ      (ٌَْذَهبجملة ) ׄ     الز 

ب {. قبه رؼبىٚ: } .ٕٔ ََ ِٖ آرِ ْ٘ ب َع ََ ب ىُِِٞشَُٖٝ ََ ُٖ ب ىِجَبَع ََ ُٖ ْْ ِْْضُع َػ َِ اْىَجَِّْخ َٝ ٍِ  ٌْ ُْٝن َ٘ ب أَْخَشَج أَثَ ََ  قبه رؼبىٚ: } َم

ُكمْ   ׄ   ٌْ ْنِزُع عَ جملة ) ׄ      أََبَو  َسْوآتِِهَماׄ     لَِباَسُهَماׄ     (ْنُهَماٌَ

 

ْٞئًب فَِشًّٝب  رؼبىٚ: }قبه  .ٖٔ ٌُ ىَقَْذ ِجْئِذ َش ْشَٝ ٍَ ئُُ ۖ قَبىُ٘ا َٝب  َِ َٖب رَْذ ٍَ ْ٘ ِٔ قَ  {فَؤَرَْذ ثِ

ًئاׄ     (َتْحِملُهجملة ) ׄ      َقْوَمَها  ׄ   ٌْ اׄ      َش ًٌّ  َفِر

 

َِ َمفَُشٗاقبه رؼبىٚ: }  .ٗٔ قَبَه اىَِّزٝ َٗ  ْ٘ ِٔ ىَ ْٞ َه َػيَ يَخً  ََل ُّضِّ َْ ُُ ُج اِدَذحً  اْىقُْشآ َٗ .} 

هِ  جملة )  ׄ      َكَفُروا  ׄ   ٌْ لَ َعلَ  َواِحَدةً ׄ     ُجْملَةً ׄ     (ُنزِّ
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ِٔ قبه رؼبىٚ: }  .٘ٔ ٌْ َػِ ِدِْٝ ُْن ٍِ ِ َْٝشرَِذْد  ٍَ َ٘ َمبفِشٌ  َٗ ُٕ َٗ ْذ  َُ ْٟ  فََٞ ا َٗ َّْٞب  ٌْ فِٜ اىذُّ ُٖ بىُ ََ ئَِل َدجِطَْذ أَْػ
 {. ِخَشحِ فَؤُٗىََٰ

ْرَتِدْد ِمنُكمْ جملة )   ׄ   ُمتْ  جملة )  ׄ    ٌَ ٌَ  (َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ جملة ) ׄ    (ُهَو َكافِر  جملة ) َׄ    (َف

 ارا ىمممممممممممممٌ ٝنمممممممممممممِ  ممممممممممممممف٘ اىممممممممممممم٘داد طجٞؼممممممممممممممخ     -ٙٔ

  

 فممممممممممممممممَل خٞممممممممممممممممَش فممممممممممممممممٜ ٍٗد ٝجممممممممممممممممُٜء رنيُّفممممممممممممممممب   

 

 فاتكلُّ ׄ     (ٌجًءُ جملة ) ׄ    ( فً ود  جملة ) شبه الׄ     طبٌعة      ׄ  

ٌَ رئمممممممممممممممٍت     -3ٔ  ٗىمممممممممممممممَٞظ اىمممممممممممممممزئُت ٝؤممممممممممممممممُو ىذممممممممممممممم

  

 ٗٝؤممممممممممممممممممممممُو ثؼضمممممممممممممممممممممْب ثؼضمممممممممممممممممممممبً ػٞبّمممممممممممممممممممممب   

 

 عٌاناׄ    بعضاً ׄ     (ٌؤكلُ بعضناجملة ) ׄ      (ٌؤكلُ لحمَ جملة )   ׄ  

َُّ اىجٞمممممممممممممممممممممممم٘د ارا اىجْممممممممممممممممممممممممبُد ّضىْٖممممممممممممممممممممممممب      -1ٔ  ا

  

 ٍثمممممممممممممممممممو اىغمممممممممممممممممممَبء رضْٝمممممممممممممممممممذ ثْجٍٖ٘مممممممممممممممممممب   

 

 (تزٌنت بنجومها جملة )  ׄ     مثلׄ         (نزلنها جملة ) ׄ     البٌوت  ׄ  

 

 فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:  الحالبٌن نوع  – ٕط

َشاٍد قبه رؼبىٚ: }  .ٔ جَشِّ ٍُ َٝبَح  ِٔ أَُ ُْٝشِعَو اىشِّ ِْ آَٝبرِ ٍِ َٗ .} 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

ٌْ رَشَ قبه رؼبىٚ: }  .ٕ اأَْسَعْيَْ  أََّّب أَىَ ٌْ أًَصّ ُٕ َِ رَُئصُّ َِ َػيَٚ اْىَنبفِِشٝ َٞبِطٞ  {. ب اىشَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

ٌْ قبه رؼبىٚ: }  .ٖ ذِ  أَفَيَ ْٖ َٝ  ٌْ ُٖ ٌْ  ىَ يَْنَْب َم ْٕ ٌْ  أَ ُٖ َِ  قَْجيَ ٍِ  ُِ َُ  اْىقُُشٗ ُش٘ َْ ٌْ  فِٜ َٝ ِٖ َغبِمِْ ٍَ .} 

  شبه جملة ׄ     ة فعلٌةجملׄ     جملة إسمٌةׄ       مفرد  ׄ  

ِْٞش ِدَغبةٍ قبه رؼبىٚ: }  .ٗ ٌْ ثَِغ ُٕ َُ أَْجَش بثُِشٗ فَّٚ اىصَّ َ٘ ب ُٝ ََ  {. اَِّّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

ءٍ  اَِّّبقبه رؼبىٚ: }  .٘ ْٜ  {. َخيَْقَْبُٓ ثِقََذسٍ  ُموَّ َش

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

هَ قبه رؼبىٚ: }  .ٙ ْ٘ ٌُ اْىقَ ٌُ  فِٜ قَبَه َسثِّٜ َْٝؼيَ ُٞغ اْىَؼيِٞ َِ َ٘ اىغَّ ُٕ َٗ اأْلَْسِض  َٗ بِء  ََ  {. اىغَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

حٍ قبه رؼبىٚ: }  .3 َّ٘ َْْٞبُمٌ ثِقُ ب آرَ ٍَ اْرُمُشٗا ُخُزٗا  ب َٗ ٍَ  ِٔ  {. فِٞ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      لة إسمٌةجمׄ        مفرد  ׄ  

ٌُ قبه رؼبىٚ: }  .1 ََّْٖ ًذا فََجَضاُإُٓ َج َِّ زََؼ ٍُ ًْب  ٍِ ْئ ٍُ ِْ َْٝقزُو  ٍَ َٗ.} 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

ْقُ٘صٍ قبه رؼبىٚ: }  .0 ٍَ َْٞش  ٌْ َغ ُٖ ٌْ َِّصٞجَ ُٕ فُّ٘ َ٘ َُ اَِّّب ىَ َٗ .} 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      إسمٌة جملةׄ        مفرد  ׄ  

ُُ أَاَِراقبه رؼبىٚ: }  .ٓٔ َّغب َٝقُُ٘ه اإْلِ َف أُْخَشُج َدًّٞب َٗ ْ٘ ذُّ ىََغ ٍِ ب  ٍَ .} 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

َٖب ا رؼبىٚ: }قبه  .ٔٔ ِْ رَْذزِ ٍِ ٌْ َجَّْبٌد رَْجِشٛ  ِٖ َْْذ َسثِّ ا ِػ ْ٘ َِ ارَّقَ َٖب ىِيَِّزٝ َِ فِٞ َٖبُس َخبىِِذٝ ّْ  {ألَ
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 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

  

َِ  رؼبىٚ: }قبه  .ٕٔ ِْٞ ٍِ ُ آ ُْ َشبَء َّللاَّ ْصَش اِ ٍِ قَبَه اْدُخيُ٘ا  َٗ.} 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

  

أَخَ  رؼبىٚ: }قبه  .ٖٔ َٗ اَح  َ٘ أَْىقَٚ اأْلَْى َٗ ِٔ ْٞ ُٓ اِىَ ِٔ َُٝجشُّ  {َز ثَِشْأِط أَِخٞ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

 

َِ ثََذًَل. رؼبىٚ: } قبه  .ٗٔ ٞ َِ ٌّٗ ۚ ثِْئَظ ىِيظَّبىِ ٌْ َػُذ ٌْ ىَُن ُٕ َٗ ِْ ُدِّٜٗ  ٍِ ىَِٞبَء  ْٗ َّٝزَُٔ أَ ُرسِّ َٗ  {.أَفَزَزَِّخُزَُّٗٔ 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

ْٞئًب فَِشًّٝب  رؼبىٚ: }قبه  .٘ٔ ٌُ ىَقَْذ ِجْئِذ َش ْشَٝ ٍَ ئُُ ۖ قَبىُ٘ا َٝب  َِ َٖب رَْذ ٍَ ْ٘ ِٔ قَ  {فَؤَرَْذ ثِ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ        مفرد  ׄ  

  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أدَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  )   .ٔ

https://dardery.site ) 

 التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:فً األمثلة  الرابط فً جملة الحال بٌن نوع  –ٖس

 

َُ قبه رؼبىٚ: }  .ٔ َُ٘ ٌْ َْٝؼيَ ُٕ َٗ َُ اْىَذقَّ  ٘ َُ ٌْ ىََْٞنزُ ُْْٖ ٍِّ َُّ فَِشٝقًب  اِ َٗ.} 

   الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

ِٔ قبه رؼبىٚ: }  .ٕ ٌْ َػِ ِدِْٝ ُْن ٍِ ِ َْٝشرَِذْد  ٍَ َ٘ َمبفِشٌ  َٗ ُٕ َٗ ْذ  َُ ِخَشحِ  فََٞ ْٟ ا َٗ َّْٞب  ٌْ فِٜ اىذُّ ُٖ بىُ ََ ئَِل َدجِطَْذ أَْػ
 {.فَؤُٗىََٰ

   الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

ب رُْفِقُ٘اقبه رؼبىٚ: }  .ٖ ٍَ َٗ  َُ ٘ َُ ٌْ ََل رُْظيَ أَّزُ َٗ  ٌْ ُْٞن فَّ اِىَ َ٘ ٍْٞش ُٝ ِْ َخ ٍِ.} 

   الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

ٌْ رَشَ قبه رؼبىٚ: }  .ٗ ا أََّّب أَىَ ٌْ أًَصّ ُٕ َِ رَُئصُّ َِ َػيَٚ اْىَنبفِِشٝ َٞبِطٞ  {.أَْسَعْيَْب اىشَّ

   الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

ب {.قبه رؼبىٚ: }  .٘ ََ ِٖ آرِ ْ٘ ب َع ََ ب ىُِِٞشَُٖٝ ََ ُٖ ب ىِجَبَع ََ ُٖ ْْ ِْْضُع َػ َِ اْىَجَِّْخ َٝ ٍِ  ٌْ ُْٝن َ٘ ب أَْخَشَج أَثَ ََ  قبه رؼبىٚ: } َم

   الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

احَ   .ٙ َ٘ أَْىقَٚ اأْلَْى َٗ ِٔ { قبه رؼبىٚ: }  ْٞ ُٓ اِىَ ِٔ َُٝجشُّ أََخَز ثَِشْأِط أَِخٞ َٗ 

 الواو والضمٌرׄ      الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

َِ ثََذًَل. رؼبىٚ: } قبه   .3 ٞ َِ ٌّٗ ۚ ثِْئَظ ىِيظَّبىِ ٌْ َػُذ ٌْ ىَُن ُٕ َٗ ِْ ُدِّٜٗ  ٍِ ىَِٞبَء  ْٗ َّٝزَُٔ أَ ُرسِّ َٗ  {.أَفَزَزَِّخُزَُّٗٔ 

   الواو والضمٌرׄ              الضمٌر ׄ                  الواو  ׄ  

َُّ اىجٞممممممممممممممممممممممممم٘د ارا اىجْمممممممممممممممممممممممممبُد ّضىْٖمممممممممممممممممممممممممب      -1  ا

  

 ٍثمممممممممممممممممممو اىغمممممممممممممممممممَبء رضْٝمممممممممممممممممممذ ثْجٍٖ٘مممممممممممممممممممب   
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 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

 فمممممممممممممَذػ٘ا ضمممممممممممممََٞش اىُؼمممممممممممممشِة ٝشقمممممممممممممُذ عمممممممممممممبمْبً      -0

  

ِٓ.. ٗاْدػممممممممممممم٘ا ىمممممممممممممُٔ.. ثمممممممممممممبىَغفشح     فمممممممممممممٜ قجمممممممممممممِش

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

ًِ ٗرٛ اىضمممممممممْٚ   -ٓٔ  رصمممممممممُف اىمممممممممذٗاء ىمممممممممزٛ اىغمممممممممقب

  

    ٌُ  مَٞممممممممممممممممب ٝصمممممممممممممممممخَّ ثممممممممممممممممٔ ٗأّمممممممممممممممممَذ عمممممممممممممممممقٞ

 

الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                  الواو  ׄ  

 ( https://dardery.site   ) ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أدَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  
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