
  

 التاء يكمن أن تصبح ها ًء إذا وقفنا عليها فهي تا ٌء مربوطة نقرؤها هذه
على الوجهي ها ًء في الوقف وتا ًء في الوصل دون أن يتغي النعن

 التاء ل يمكن أن نقرأها ها ًء سوا ًء وقفنا عليها أم لم نقف إ ًذا هذه
فهي تا ٌء مفتوح ٌة

هذه الهاء ل يمكن أن 
تصبح تا ًء إ ًذا هي ها ٌء

َراُت َأَكلْتِإْب
َراُت ِبْنْتَبَق
َراُت ُتوْتَتْم
َراُت َتْتَثَم َب َث
َراُت َرْتَجَم َج
َراُت َبْتُحُج َحَج
َبْتخباُت َخ
َداَمنَعْتَدْمنَعاُت
َرْتَذْبَحاُت َذَك

َأّوا ٌه
ُتُه َبْي
ُرُه َتْم
ُرُه َثَم

َجِليُسُه
َحِفيُدُه
ُلُه َخِلي
ُلُه َدِخي
ُتُه َذِبيَح
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َرْتَرْحَماُت َب
َراُت َزَهْتَزْه
َراُت َسَكْتَسْك
َراُت َشَكْتَشنْع
َفْتََصَخاُت َص
َبْتَضْبنَعاُت ََض
َطَغْتَطْبَخاُت
ُلَماُت َلَمْتُظ َظ
ََباُت َفْتَع َع

َرِفيُقُه
ُلُه َزِمي
ُرُه َِسي
َشِقيُقُه
َصِديُقُه
ُفُه َضْي
ِريُقُه َط
ُرُه ِظْف
َعّمه

 التاء يكمن أن تصبح ها ًء إذا وقفنا عليها فهي تا ٌء مربوطة نقرؤها هذه
على الوجهي ها ًء في الوقف وتا ًء في الوصل دون أن يتغي النعن

 التاء ل يمكن أن نقرأها ها ًء سوا ًء وقفنا عليها أم لم نقف إ ًذا هذه
فهي تا ٌء مفتوح ٌة

هذه الهاء ل يمكن أن 
تصبح تا ًء إ ًذا هي ها ٌء
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َفاُت ُر َفْتُغ َغ
ْرَحاُت َتَحْتَف َف
َباُت ُر َقَسَمْتُق
َباُت ُر َبْتُك َكَس
َباُت َبْتُلنْع َلنِع
َباُت َت َننَعْتَمْك َم
َنَجْتَنْخَلُت
َهَوْتِهّراُت
َوَعْتَوْرَداُت
ِرَقاُت َننَعْتَي َي

َنُمُه َغ
ُتُه ْرَح َف
ُتُه ْرَي َق

ُتُه ُكْنَي
ُتُه َب ُلنْع
ُتُه َب َت َمْك
ُتُه َل َنْخ
َهّمُه
َلُدُه َو

َفنُعُه ْر َي

 التاء يكمن أن تصبح ها ًء إذا وقفنا عليها فهي تا ٌء مربوطة نقرؤها هذه
على الوجهي ها ًء في الوقف وتا ًء في الوصل دون أن يتغي النعن

 التاء ل يمكن أن نقرأها ها ًء سوا ًء وقفنا عليها أم لم نقف إ ًذا هذه
فهي تا ٌء مفتوح ٌة

هذه الهاء ل يمكن أن 
تصبح تا ًء إ ًذا هي ها ٌء

الوقوف على حرف التاء

3/3


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

