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Please note: When a word ends with  ي  and we attach to it the pronoun  ي  (of the speaker)  it results in  ي 

... ي + كَلِّمِ ( يتاُء الْمي... = (ي  
 
 
 
 
 
 

ضمائر  
(plural) 

 ريمض  

(singular) 

Pronouns 

منبوص  
م وجرور  

مفُروع   
ىلَع  

on 

يف  
in 

 إلَى
to 

من  
from 

ابِيِ فكتدمحم  
in  Muhammad’s  

book 
= 

يف ابِكته  

in his book 

كدمحم ابت  
Muhammad’s 

book 
= 

كهابت  
his book in the accusative 

 and  genitive 
cases 

in the 
nominative 

case 

هلَيع هيف هإِلَي هنم ابِهتك يف هابتك ه وه 

 هما هما كتابهما في كتابِهِما منهما إِلَيهِما فيهِما علَيهِما

هِملَيع هِميهِ فإِلَيم  مهنم ابِهِمتك يف مهابتك مه مه 

 هي ها كتابها في كتابِها منها إِلَيها فيها علَيها

 هما هما  كتابهما في كتابِهِما منهما إِلَيهِما فيهِما علَيهِما

هِنلَيع هِنيف هِنإِلَي نهنم ابِهِنتك يف نهابتك  نه نه 

كلَيع كيف كإِلَي كنم ابِكتك يف كابتك  ك تأن 
 أنتما كُما  كتابكُما في كتابِكُما منكُما إِلَيكُما فيكُما علَيكُما
كُملَيع كُميف كُمإِلَي كُمنم تك يفابِكُم  كُمابتك  كُم متأن 
كلَيع كيف كإِلَي كنم ابِكتك يف كابتك  ك تأن 
 أنتما كُما  كتابكُما في كتابِكُما منكُما إِلَيكُما فيكُما علَيكُما
كُنلَيع كُنيف كُنإِلَي كُننم ابِكُنتك يف كُنابتك  كُن نتأن 
لَيع يف إِلَي ينم ابِيتك يف ابِيتك  ا يأن 
 نحن نا  كتابنا في كتابِنا منا إِلَينا فينا علَينا
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ضمائر  
(plural) 

 ريمض  

(singular) 

Pronouns 

منبوص  
م وجرور  

مفُرعو   
عم 
with 

دنع 
at, by, near, at 
the time when  

نع 
from, off, 

about, 
away from, 
concerning 

 بـِ
with, by, 
in, at, on 

 لـِ
for 

فيتيب دمحم  
in  Muhammad’s  

house  
= 

فيتيب ه   
 in his house 

تيبدمحم   
Muhammad’s 

house  
= 

تيبه    
his house in the 

accusative 
 and  genitive 

cases 

in the 
nominati

ve 
case 

هعم هدنع هنع بِه لَه هتيب يف هتيب  ه وه 

 هما هما  بيتهما في بيتهِما لَهما بِهِما عنهما عندهما معهما

مهعم مهدنع مهنع بِهِم ملَه هِمتيب يف مهتيب  مه مه 

 هي ها  بيتها في بيتها لَها بِها عنها عندها معها

 هما هما  بيتهما في بيتهِما لَهما بِهِما عنهما عندهما معهما

نهعم نهدنع نهنع بِهِن نلَه هِنتيب يف نهتيب  نه نه 

كعم عكدن  كنع بِك لَك كتيب يف كتيب  ك تأن 

 أنتما كُما  بيتكُما في بيتكُما لَكُما بِكُما عنكُما عندكُما معكُما

كُمعم كُمدنع كُمنع بِكُم لَكُم كُمتيب يف كُمتيب  كُم متأن 

كعم كدنع عكن  بِك لَك كتيب يف كتيكِ  ب تأن 

 أنتما كُما  بيتكُما في بيتكُما لَكُما بِكُما عنكُما عندكُما معكُما

كُنعم كُندنع كُننع بِكُن لَكُن كُنتيب يف كُنتيب  كُن نتأن 

يعم يدنع نعي  بِي يل يتيب يف يتيب  ا يأن 

 نحن نا  بيتنا في بيتنا لَنا بِنا عنا عندنا معنا


