
 نوع هستند.  ضمیر منفصل و ضمیر متصل. ضمایر منفصل دونوع2ضمیر اسمی است که به جای اسم دیگری می نشیند. ضمایر 

 ضمایرمتصل. ضمایر متصل هم دو نوع هستند:ضمایر منفصل منصوبی (یا مفعولی) و  ضمایر منفصل مرفوعی (یا فاعلی)هستند:

 ضمایر متصل به هر سه نوع کلمه (اسم یا ملکی، فعل یا مفعولی، و حرف) وبه فعل (یا فاعلی

 اگر قبل از ضمایر متصل هن، هنما، هنم و هنن  کسره یا ی بیاید به هن، هنما، هنم و هنن  تبدیل می شوند

اسم اشاره اسمی است که به شخص یا چیزی اشاره میکند و بر دو نوع است: اشاره به دور و اشاره به نزدیک

  تنلنک -تیک ، تاننک -ت ینننک ، اولئک  و برای مونث: ذلک -ذاک ، ذاننک -ذ ینننک ، اولئک اسم اشاره به دور: برای مذکر:

 بر سر ان می آید ها واکثر مواقع کلمه ذنه-تی، تانن-ت یننن، أولءن و برای مونث: ذا، ذانن-ذ یننن، أولءناسم اشاره به نزدیک: برای مذکر:
 هذا وهذه و هؤنلءمثل

 اسم موصول اسمی است که دو جمله را به هم وصل کرده و معنی آن با جمله دوم (صله) تکمیل میشود. اسم موصول دو نوع
است: عام و خاص

 برای غیر عاقلما برای عاقل و م نن، که برای مفرد ومثنی و جمع و مذکر استفاده می شود. م نن و مااسم موصول عام:

  میباشد ال تی، ال تانن-ال ت یننن، الذاتی و برای مونث: ال ذی،الذذانن-الل ذ یننن، الذذین اسم موصول خاص: برای مذکر:

متکلم مخاطب غائب
مع الغیر وحده مونث مذکر مونث مذکر

ن حننن أنا أننتنن  أننتنما أننتن أننتنمن أننتنما أننت  هنن  هنما هنی  هنمن هنما هنو  منفصل فاعلی
انا إیذ إیذای  إیذاکنن  اکنما إیذ إیذاکن إیذاکنمن اکنما إیذ إیذاک  إیذاهنن  إیذاهنما إیذاها إیذاهنمن اهنما إیذ إیذاهن منفصل مفعولی
نا تن تنن  تنما تن تنمن تنما ت  ن  تا تن وا ا متصل به فعل ماضی

ن  انن ین  ون  انن ن  انن ون  انن متصل به فعل مضارع
ن  انن ی وا ا متصل به فعل امر

-نامتصل به هر سه -ی -کنن  -کنما -کن -کنم -کنما -ک  -هنن  -هنما -ها -هنم -هنما  -هن


