
 �وا�د ا���� ا��ر�� ا���� ا	و�� ��و�ط

   ��رف ا���ل ا����ل

  : �رض ا�����

  .��رف ا����ل �� � و� �ر�� وأ�را : أو�

  )وَ�ل وز�% $َ�ل: (ا���ل 

  :$) ا��� )
� ا
	�رد �	
 ا
�	� ا

�ن و��� أ� و��تُ  ا
	���م ��ن و�� 

��طب	
 أ�م و��ُ�م أ�	� و���	� أَت و��تَ  ا

��ط �	
 و���ن# أ�ّن  أ�	� و���	� أِت و��تِ  ا

 ھم و��وا ھ	� و�) ھو و�ل ا
%�$ب

� $�%
 ھن# و��ن ھ	� و���� ھ* و��تْ  ا

  :$) ا�� �رع 

� ا
	�رد  �	
 ا
�	� ا

�ن ِ�ل �ن ِ�ل أ� أِ�ل ا
	���م 

��طب	
 أ�م �ِ��ون أ�	� �ِ�)ن أَت �ِ�ل ا

��ط �	
 أ�ّن �ِ��ن أ�	� �ِ�)ن أِت �ِ��+ن ا

 ھم +ِ��ون ھ	� +ِ�)ن لھو +�ِ  ا
%�$ب

� $�%
 ھن# +ِ��ن ھ	� �ِ�)ن ھ* �ِ�ل ا

  :$) ا��ر

  ِ��وا أ�م –ِ�) أ�	�  –أَت  ِ�ل

  ِ��ن أ�ن#  –ِ�) أ�	�  –ِ��* أِت 

  )وز�% $ِ�ل �َ�ل(ا���ل وِ*ل وَ*ل 

  :$) ا��� )

� ا
	�رد  �	
 ا
�	� ا

�ن وِ��� أ� وِ��تُ  ا
	���م ��ن وِ�� 

��طب	
 أ�م وِ��ُ�م أ�	� وِ���	� أَت وِ��تَ  ا

��ط �	
 أ�ّن وِ���ن#  أ�	� وِ���	� أِت وِ��تِ  ا

 ھم وِ��وا ھ	� وِ�) ھو وِ�ل ا
%�$ب

� $�%
 ھن# وِ��ن ھ	� وِ���� ھ* وِ��تْ  ا

  :$) ا�� �رع 

� ا
	�رد  �	
 ا
�	� ا

�ن وَ�ل �ن وَ�ل أ� أوَ�ل ا
	���م 

��	
 أ�م �وَ��ون أ�	� �وَ�)ن أَت �وَ�ل طبا



��ط �	
 أ�ّن �وَ��ن أ�	� �وَ�)ن أِت �وَ��+ن ا

 ھم +وَ��ون ھ	� +وَ�)ن ھو +وَ�ل ا
%�$ب

� $�%
 ھن# +وَ��ن ھ	� �وَ�)ن ھ* �وَ�ل ا

  :$) ا��ر

  إ+��وا أ�م –إ+�) أ�	�  –إ+ْ�ْل أَت 

  أ�ن#  إ+��ن –إ+�) أ�	�  –إ+��* أِت 

�+  ��رف ا�*وف �� � و� �ر�� وأ�را :  ��

  )��م و��ر و,�ف(

   :$) ا��� )

��ف /�ر .�م     

��تُ  ِ/رتُ  ُ.	تُ  أ� ا
	�ردِ 

��تَ  ِ/رتَ  ُ.	تَ  أتَ ِ 

��تِ  ِ/رتِ  ُ.	تِ  أتِ ِ 

��ف /�ر .�م ھو 

��1تْ  /�رتْ  .�	تْ  ھ* 

��	
�ن ا �	.ُ �� ِ/ر��ِ 

�	����	� ِ/ر�	� �ُ.	�	 أِ 

�	����	� ِ/ر�	� ُ.	�	� أِ 

���1 /�را .�	� ھ	� 

����1 /�ر�� .�	�� ھ	� 

�	�
�ن ا �	.ُ �� ِ/ر��ِ 

���م ِ/ر�م ُ.	�م أ�مِ 

���ن#  ِ/ر�ن#  ُ.	�ن#  أ�نِ 

��1وا /�روا .�	وا ھم 

��نَ  ِ/رن .	ن ھنِ 

  :$) ا�� �رع 

��ف +/+ر +2وم    + 

�	
 أ��ف أ/+ر أ.وم أ� ردا

��ف �/+ر �2وم أتَ � 

��1+ن �/+ر+ن �2و	+ن أتِ � 

��ف +/+ر +2وم ھو+ 

��ف �/+ر �2وم ھ*� 

��	
��ف /+ر 2وم �ن ا 

�	����1ن �/+ران �2و	�ن أ� 

�	����1ن �/+ران �2و	�ن أ� 



 +2و	�ن +/+ران +2و	�ن ھ	�

���1ن �/+ران �2و	�ن ھ	�� 

	�
��ف /+ر 2وم �ن �ا 

��1ون �/+رون �2و	ون أ�م� 

��ن �/رن �2ُ	ن أ�ن� 

��1ون +/+رون +2و	ون ھم+ 

��ن +/رن +2ُ	ن ھنَ+ 

  :$) ا��ر 

  .و	وا أ�م و/+روا –.و	� أ�	� و/+را  –ُ.م أَت وِ/ر 

  ُ.	ن أ�ن# وِ/رن –.و	� أ�	� و/+را  –.و	* أِت و/+ري 

��
  ���ص �� � و� �ر�� وأ�را��رف ا�  : ��

  )ر ),د��,ر��(

  :$) ا��� )

/* د�4 ر	�     

ِ/+تُ  د4َوتُ  رَ	+تُ  أ� ا
	�رد 

ِ/+تَ  د4وتَ  ر	+تَ  أتَ  

ِ/+تِ  د4وتِ  ر	+تِ  أتِ  

ِ/*َ  د�4    ر	� ھو 

ِ/َ+تْ  د4َتْ    رَ	تْ  ھ* 

   

/* د�4 ر	�     

��	
�ن ا �� د4و� ر	++/ِ 

�	�ِ/+�	� د4و�	� ر	+�	� أ 

�	�ِ/+�	� د4و�	� ر	+�	� أ 

ِ/َ+� د4َوا ر	َ+� ھ	� 

ِ/َ+َ�� د��4 ر	�� ھ	� 

   

/* د�4 ر	�     

�	�
�ن ا ��   د4و� ر	++/ِ 

ِ/+�م د4و�م ر	+�م أ�م 

ِ/+�ن#  د4و�ن#  ر	+�ن#  أ�ن 

ُ/وا د4َْوا رَ	ْوا ھم 

ِ/+نَ    د4َْونَ     رَ	ْ+نَ  ھن 



  :$) ا�� �رع 

/� +د4و +ر	*    + 

 أ/� أد4و أر	* أ� ا
	�رد

/� �د4و �ر	* أتَ � 

َ/ْ+ن �د4ِ+ن �رِ	+ن أتِ � 

/� +د4و +ر	* ھو+ 

/� �د4و �ر	* ھ*� 

   

/� +د4و +ر	*    + 

��	
د4و ر	* �ن ا �/ 

�	�َ/+�ن �د4وان �ر	+�ن أ� 

�	�َ/ْ+ن �د4ِ+ن رِ	+ن� أ� 

َ/+�ن +ر	+�ن +رِ	+�ن ھ	�+ 

َ/+�ن �د4وان �ر	+�ن ھ	�� 

   

/� +د4و +ر	*    + 

�	�
د4و ر	* �ن ا �/ 

َ/ْون �د4ُون �رُ	ون أ�م� 

َ/ْ+ن �د4ُون �رِ	+ن أ�ن� 

َ/ْون +د4ُون +رُ	ون ھم+ 

َ/ْ+ن +د4ُون +رِ	+ن ھن+ 

  :$) ا��ر 

  ِارُ	وا أ�م واد4ُوا واَ/ْوا –ِارِ	+� أ�	� واد4ُوا واَ/+�  –أَت وادُع واَس ِارِم 

 *ْ/َ  ِارِ	+ن أ�ن# واد4ُون واَ/+ن –ِارِ	+� أ�	� واد4ُوا واَ/+�  –ِارِ	* أِت واد4ِ* وا

  :ا�1��دة 

  :��رف ا����ل

  :ا
	��ل ا
واوي

1 (9  ....ِ�ل, +ِ�ل, و�ل  : 	��ل	�/ورة،   ��ذف �1ؤه 1* ا
	>�رع وا;	ر إذا ��ت 4+

, وِ�ل:	��ل،..]أ>�, أ.� [و� 2� �1ؤه إذا ��ت 4+9 	��و��  �/���ء  Eض ا;�E1ل ا
�Dذة ) 2
  .ِا+َ�ل , +وَ�ل 

  :  ��رف ا�*وف

9  :إذا /�ت �	9  ا;�وف ��ذف 4+

�ء 4د ا���
9  >	�$را
ر�1 ا
	��ر��) 1 
�,ُ.	ت:��ل	  ،]ن,�,ت[1* ا
	�>*  / ب اE ِ,ن��َ.    

ون ا
/وة،) 2 �	 9
�	E�/د ا�ء 4 
  .ھن +2ُ	ن , 
م أُ.م: 	��ل  1* ا
	>�رع  / ب ا
�زم أو ا




�	�رد ا
	ذ�رأو	� ون) 3 9
�	E�/د ا�ء 4 
ِ �  :	��لا
/وة،  1* ا;	ر ا
ذي �/�ن �	9  / ب ا
��ن ,ِ.  

4( *<�	
4د �ذف 4+ن ا;�وف 1* ا:  

��� � ( ُ�	ت أ���M ُ�و	ت:	��ل،)+�وم,��م.(ذا ��ن ا
	�ذوف أ
�� أ���M واو�>م �1ؤه إ) أ
�	M
�ن �1ذف أو��/.(  

��� � ( ِ Eُت أ��Eْ+ ِ �Mتُ :	��ل،)+ +�, �ع(و��/ر�1ؤه إذا ��ن ا
	�ذوف أ
�� أ���M +�ء ) ب
�	M
�ن �1ذف أو��/.(  

��ف أ��9 ,��ف:	��لو��/ر �1ؤه 
�د�
� أن ا
	�ذوف ��ن 	�/ورا . ل �ذ91،) ج+
�ْ�ت �1
�Eل  �ِوفَ ِ �Mِو1تُ   أ����2ت �/رة ا
واو إ
� 	�. ��M وو.� ت ا
واو +�ء و�ذ1ت ا
+�ء ( . َ

+ن��/

��2ء ا�(  

4د �ذف 4+ن ا;�وف 1* ا
	>�رع � 2� �ر�� �1$9 ) د
�ن أ�ن# .+ِ �ن  أ�ن# .�ُ�	ن  أ�ن#   :	��لھ*،  �	�َ�.  

  : ��رف ا����ص

  :  ا
	�>* ا
�.ص

إذا أ/د إ
� واو ا
�	�4� ��ذف �	9 و+�� Q	� �M� . إذا ��ن ا
	�ذوف أ
�� و+>م إذا ��ن ) 1
  .ا
	�ذوف واوا أو +�ء

ـMُوا,رَ	ْوا،رُ>وا,د4َْوا  :	��لَ  

2( ��
� و��ت �	9 أ��/
+ث اT�
  .د4ََ��,رَ	َ��,د4َتْ ,رَ	تْ :	��ل�ذ1ت، وإذا أ/د إ
� ��ء ا

او ا
�	�4� و��ت �	9 أ
�� .� ت إ
� وإذا أ/د إ
� U+ر و )3
،�Mل أ����	+تُ :	+�,رَ	رَ,�  .رَ	+ن ,رَ	+

  .إذا أ/د إ
� U+ر واو ا
�	�4� و��ت �	9 واوا أو +�ء � +��92 �%++ر )4

  :ا
	>�رع وا;	ر ا
�.��ن

1( �	
��ط � أو واو ا
�	�4� ��ذف �	M	� و +�� Q	��M� . إذا ��ن ا	
ذوف إذا أ/دا إ
� +�ء ا
��ط � و+>م 	�. ل واو ا
�	�4� إذا ��ن ا
	�ذوف واوا 	
أ
�� و+�/ر 	�. ل +�ء ا

  .�/Eَْون,�رُ	ون,�د4ُون,�/Eَْ+ن,�رِ	+ن,�د4ِ+ن:	��ل+�ء، أو

2(  ��
وإذا أ/دا إ
� أ
ف ا��+ن أو ون ا
/وة و��ت �	M	� أ
  .�/Eَ+ن   أ�ن,�/Eَ+�ن :	��ل+�ء، ��2ب

ا��+ن أو ون ا
/وة و��ت �	M	� +�ء أو واوا � وإذا أ/دا إ
� أ
ف  )3
  +رِ	+ن  ھن  ,+د4ُون  ھن,+رِ	َ+�ن,+د4َُوان:	��ل�%++ر،  +��92
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