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المقّدمة

الحم���د هلل رّب الع�لمين، و�س���ّلى اهلل على �س���ّيدن� محم���د وعلى اآل���ه الطّيبين الط�هرين 

و�سحبه المنتجبين.

اإّن التعبير هو الإف�س����ح عّم� يدور في الذهن من اأفك�ٍر ومع�ٍن، بوا�س���طة الل�س����ن اأو القلم، 

حيث اإّنه ا�ستخدام للغٍة م� بغية الإفه�م والّت�س�ل ب�لآخرين، اإّم� ب�لمح�دثة ال�سفهّية اأو ب�لكت�بة.

ف�لإن�س����ن في ح�جة دائمة للتعبير عّم� يدور في نف�س���ه من انفع�لت وم�س�عر واأفك�ر، وهو 

الغ�ية من تعليم اللغة، وفروع اللغة كّله� و�س����ئل للتعبير ال�س���حيح وال�س���ليم بنوعيه ال�س���فهي 

والكت�بي، ف�لغ�ية من درا�سة النحو وال�سرف وقواعد الإمالء والبالغة والن�سو�ص الأدبية هو 

�س���ون الل�س�ن عن الوقوع في الخط�أ، واإج�دة الكت�بة ال�سحيحة وال�سليمة، والتزّود من الثروة 

اللغوية والأ�سلوبية والبالغية...

واللغة العربّية هي اإحدى اللغ�ت ال�س����مّية، والتي �سكن اأهله� �سبه الجزيرة العربّية، بعد انت�س�ر 

ال�س�مّيين في اأنح�ء مختلفة من الع�لم، مّم� اأّدى اإلى انحالل اللغة ال�س�مّية اإلى عّدة لغ�ت.

، وعربّية ب�قية، ف�لب�ئدة لم يبَق منه� اإل 
(1(

وقد ق�ّس���م علم�ء اللغة العربّية ق�س���مين: عربّية ب�ئدة

، وهي ت�سير اإلى اأّن تلك الأمم ك�نت تتكّلم العربية، 
(2(

بع�ص النقو�ص ال�س���ف�وية والثمودية واللحي�نية

اأّم� الب�قية فهي التي يتكّلم به� العرب في الع�سر الح�لي، والتي اختلف العلم�ء في اأ�سله� ون�س�أته�.

وكم� اختلف العلم�ء في اأ�س���ل اللغة العربّية ون�س�أته�، اختلفوا في مو�سوع الكت�بة العربية، 

)1) الع���رب الب�ئ���دة هم من الأقوام الذين ك�نوا في نظر الن�ّس����بين العرب ال�س���ّك�ن الأ�س���ليين للجزي���رة العربية، فمنهم 
ع����د وثمود والعم�ليقة وجرهم... وهي اأقوام انقر�س���ت كّله� قبل ظهور الإ�س���الم، والمعلوم����ت عن هذه الأقوام قليلة 

وغ�م�سة.

ال�س���ف�وية اأو ال�س���فوية، والثمودّية  واللحي�نّية، وهي اللهج�ت المن�س���وبة اإلى منطقة ال�س���ف�، وقب�ئ���ل ثمود، وقب�ئل   (2(
لحي�ن.
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فتع���ّددت الآراء والنظرّي�ت، وذهب الب�حثون اإلى مذاهب �س���ّتى ومختلف���ة، فمنهم من يعتبر 

اأّن الأم���ر توقيفي من اهلل تع�ل���ى، ومنهم من يرجعه� اإلى تطّور الخّط الم�س���ري القديم من 

الهيروغليفّية اإلى حروف هج�ئّية...

وخال�س���ة ال���كالم في ه���ذا المج����ل اأّن العرب في ح�ل���ة البداوة ل���م يكن لديهم من اأ�س���ب�ب 

ال�س���تقرار م���� يدعو اإلى البتك�ر في الخط، ولم يبلغ الخط مبل���غ الفّن عندهم اإلى عندم� اّتجهوا 

 من التجديد 
ً
، وقد ن�لت ق�سط�

ً
 ف�س���يئ�

ً
نحو المدنّية واأ�س���بح لهم دولة.  وبداأت الكت�بة تتطّور �س���يئ�

 في العراق وال�س�م بعد اأن اّت�سعت رقعة الدولة، واحت�جوا اإلى الدواوين، ون�سطت 
ً
والإتق�ن خ�سو�س�

حركة العمران، فظهرت الكت�ب�ت على الآنية والتحف، واعُتني بكت�بة الم�س�حف وزخرفته�.

واهتم�مً� ب�للغة العربية، نطقً� وكت�بًة، خ�سو�س���ً� بعد التراجع الملحوظ عند معظم اأبن�ء 

اللغة العربية، وعدم الهتم�م به� من قبلهم، والتوّجه نحو اإتق�ن لغ�ت اأخرى واإهم�له�، يقّدم 

مرك���ز نون للت�أليف والترجمة �سل�س���لًة لغوّيًة تحت عن���وان »�شل�شلة قواعد الكتاب���ة والتعبير« 

ب�إ�س���لوب وا�سح، �سل�ص، ومب�ّسط، �سعيً� في اإع�دة الهتم�م بهذه اللغة، وعماًل على تح�سينه� 

وجعله���� من الأولوي�ت في درا�س����تن�، كيف ل وهي اللغة التي �س���ّرفه� اهلل تب�رك وتع�لى، ب�أن 

.
(1(
جعله� ثوبً� لمعجزته الخ�لدة القراآن الكريم {ہ ھ ھ ھ  ھ ے}

واأّول كتب هذه ال�سل�س���لة هو كت�ب »قواعد الإمالء العربي« الذي يت�س���ّمن درو�س���ً� في قواعد 

الإمالء والكت�بة، ب�س���كل وا�س���ح ومب�ّس���ط، وهو يحوي اثني ع�سر در�س���ً�، ُجَعل الدر�سين الأوليين 

فيه كمحبث تمهيدي في اللغة العربية ب�س���كل ع�م، ثّم ع�س���رة درو�ص في قواعد الكت�بة الأ�س��سية 

واله�ّمة، وقد تّم ت�سليط ال�سوء ب�سكل اأ�س��ص على موا�سع البتالء، وتّم ذكر اأهّم الآراء واأ�سهره�.

اآملين اأن يكون هذا العمل خطوًة في اإع�دة اللغة العربية اإلى اأولوّي�ت الدار�سين والق�رئين، 

فهي لغة وا�سعة، عميقة، تحوي الكثير من المع�ني والألف�ظ، وتحت�ج اهتم�مً� خ��سً� في عملية 

تح�سيله� واإتق�نه�.

والحمد هلل رّب الع�لمين

)1)  �سورة يو�سف، الآية 2.



أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس األّول

مباحث تمهيدية في اللغة 

العربية )1)

يتعّرف اإلى معنى اللغة، لغًة وا�سطالحً�.    1

يتبّين وظيفة اللغة ب�لن�سبة للفرد والمجتمع.    2

يعّدد الخ�س�ئ�ص الع�ّمة لّلغة.    3





تمه د
اللغة عند الإن�س�ن مرّكب معّقد تم�ّص فروعً� من المعرفة المختلفة:

 من اأع�س�ء الج�سم الإن�س�ني اإلى العمل.
ً
فهي فعل ف�سيولوجي ع�سوي، من حيث اإّنه� تدفع عددا  -

وهي فعل نف�سي، من حيث اإّنه� ت�ستلزم ن�س�طً� اإراديً� للعقل.  -

وهي فعل اجتم�عي، من حيث اإّنه� ا�ستج�بة لح�جة الّت�س�ل بين بني الإن�س�ن.  -

ث���ّم هي في النه�ي���ة حقيقة ت�ريخية ل مراء فيه�، نعثر عليه� في �س���ورة متب�ينة، وفي   -

.
(1(

ع�سور بعيدة الختالف على �سطح الأر�ص

واللغة لي�ست هي الو�سيلة الوحيدة للتعبير... ف�لإ�س�رات والأ�سوات المبهمة والحرك�ت... 

كّل ذلك وم� �س�كله و�س�ئل تعبيرية توؤّدي بع�ص م� توؤّديه اللغة الكالمية من الإفه�م، والتعبير، 

.
(2(

والت�أثير

وتظهر اأهمية اللغة في حي�ة الإن�س�ن لو عر�سن� ال�سوؤال الآتي:

م�ذا تكون ح�ل الإن�س�نية لو ك�نت عجم�ء، اأو بكم�ء، اأو ل لغة له�؟

والإج�بة على هذا ال�سوؤال هي اأّن الإن�س�نية �ستكون ك�ل�س�ئمة، بل اإّن ال�س�ئمة �ستكون اأف�سل، 

فلن تكون لالإن�س�ن ح�س�رة، ول ثق�فة، ول رقّي، ول مدينة، ول ت�ريخ، ول تعليم، ول تعّلم...

ويرجع الف�س���ل الأكبر في ح�س����رة الإن�س����نية وثق�فته� وتقّدمه�، وكّل م� هي فيه الآن اإلى 

اللغ���ة؛ ف�للغة من اأبرع م� و�س���ل اإليه الإن�س����ن من البتك�ر بف�س���ل اهلل - �س���بح�نه وتع�لى - 

، ويق���ول �س���بح�نه: 
(3(
 بتعليم���ه لالإن�س����ن، يق���ول اهلل تع�ل���ى: {ڦ ڦ ڄ ڄ}

)1)  ج. فندري�ص: اللغة العربية )تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد الق�س��ص( الق�هرة، الأنجلو الم�سرية، 1950، المقدمة.
)2)  محمد �س�لح �سمك: فن التدري�ص للغة العربية، �ص 14، الق�هرة، الأنجلو الم�سرية، 1975.

)3)  �سورة البقرة، الآية 31.
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، ويقول جّل �س�أنه: {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
(1(
{چ چ ڇ ڇ ڇ}

.
(2(
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ}

مفهوم ايلغة

 :P المعنى اللغوي للغة يعني: الكالم الب�طل الذي ل ف�ئدة فيه، يقول الر�سول

»َم���ْن م����ّس الح�شا فق���د لغا، ومن لغا فال جمعة له«، ولغ���� اأي تكّلم، ومنه قوله تع�لى: 

{ گ گ گ گ ڳ}.

�سورة الفرق�ن، الآية 72.

اأّم���ا مفه���وم اللغة ال�شطالحي، فقد عّرفه الب�حث���ون بتعريف�ت كثيرة، اإل اأّنه� جميعً� ل 

ترتب���ط ب�لمعنى اللغوي اإل في ج�نب واحد، وهو اأّنه� كالم، كم� اأّن التعريف�ت ال�س���طالحية 

كّله� ت�سّور ج�نبً� اأو اأكثر من وظيفة اللغة.

ايابريف االصطالحل

ابن جّني عّرفه� ب�أّنه� »اأ�شوات يعّبر بها كّل قوم عن اأغرا�شهم«.

الخ�س�ئ�ص، ج 1، �ص 33.

واب���ن خلدون عّرفه� ب�أّنه� »ملكات في الل�شان للعبارة عن المعاني... فلكّل قوم بح�شب 

ا�شطالحاتهم«. 

مقدمة، ج 1، �ص554.

���ة بالإن�شان، وغير  وع���ّرف الأمريكي )ادوارد �س����بير( الكالم ب�أّنه »و�شيلة تفاهم خا�شّ

غريزي���ة في���ه، تمّكن���ه من تب���ادل رموز �شوتي���ة ا�شطالحي���ة ت�شدرها اأع�ش���اء النطق 

اإرادياً باندفاع الهواء خاللها«.

ف�سل رّبه ال�سّيد طم�ن: فقه اللغة، �ص 15.

)1)  �سورة الرحمن، الآيت�ن 3 - 4.
)2)  �سورة العلق، الآي�ت 1 - 5.



13 مقاحب تمه دية ال ايلغة ايبرع ة ممم

وقد ينطبق هذا التعريف على )اللغة( اأكثر من انطب�قه على )الكالم(؛ لأّن اللغة و�س���يلة 

تف�هم عند الإن�س����ن ت�س���دره� اأع�س����ء النطق اإراديً� ب�ندف�ع الهواء خالله����، كم� اأّنه� غير 

غريزية؛ لأّنه� مكت�سبة، ول ي�سطلح عليه� قبل تلقينه� اأو تقليده�.

وعّرفه���� اأحد المحدثي���ن ب�أّنه�: »نظم متوافقة م���ن الرموز ال�شوتي���ة الإرادية العرفية 

.
لتلبية الحتياجات الفردية والجتماعية«)1)

وت�شتمل التعاريف ال�شابقة لّلغة على ثالثة جوانب لها، وهي:

الطبيعة ال�سوتية لّلغة.  .1

الوظيفة الجتم�عية في التعبير ونقل الفكر.  .2

اأّنه� ت�ستخدم في مجتمع، فلكّل قوم لغتهم.  .3

وقد عّرف �س���الح مج�ور اللغ���ة ب�أّنه�: »ا�شتعمال مق�ش���ود �شعوري لأّي �ش���وت اأو رمز اأو 

اإ�ش���ارة اأو عالق���ة، لنقل حقيقة اأو فكرة اأو �شع���ور اأو انفعال من فرد اإلى اآخر، اأو من جماعة 

.
اإلى اأخرى«)2)

ويمك���ن اأن تع���ّرف اللغة تعريفً� يتن��س���ب مع هدفه���� التربوي من تعليم وتعّل���م له�، ويّتفق 

مع المه�رات الخ��س���ة به�، فنقول: اإّن اللغة اأ�س���وات اأو رموز ذات دللت متعّددة ي�ستخدمه� 

الإن�س�ن والمجتمع للتعبير عم� في النف�ص، وعن ح�ج�ته، وح�ج�ت المجتمع الذي يعي�ص فيه.

وهذا التعريف ي�سمل و�سيلتي الإفه�م من كالم وكت�بة، وو�سيلتي الفهم من ا�ستم�ع وقراءة، 

�سواء اأك�ن هذا عن طريق الرموز المنطوقة اأم الرموز المكتوبة.

ومن الّتج�ه�ت الحديثة في فهم اللغة، النظرة اإليه� على اأّنه� المع�ني ل الألف�ظ.

ف�للغة اإّنم� هي المع�ني التي ُت�س����غ في قوالب من الألف�ظ، ولي�س���ت الألف�ظ التي ُت�س���ّب 

فيه� المع�ني، ف�لأ�س���ل هو المعنى، واللفظ اإّنم� هو ك�س���ف للمعنى واإبرازه، وهذا ينطبق عليه 

قول ال�س�عر العربي:

واإّن����م����� ال������ف������وؤاِد  ل���ف���ي  ال�����ك�����الَم  ُج����ِع����َل ال���ل�������س����ُن ع���ل���ى ال�����ف�����وؤاِد دل��ي��الاإنَّ 

)1)  عن: عبد الوه�ب ه��سم: مح��سرات في تدري�ص اللغة العربية، �ص 2،  اأ�سيوط، مطبعة �سمكة، 1989.
)2)  محمد �سالح الدين على مج�ور: تدريب اللغة العربية للمرحلة البتدائية، �ص 92 ، الكويت: دار القلم 1977.
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ايبناصر ايال تاكّون منها ايلغة

الألف�ظالتراكيبالُجملالأ�سوات

عناصر اللغة

لّلغة عناصر أربعة تتأّلف منها، ويرجع تحليل اللغة إليها، وهي:
الأ�ش���وات: وُيق�س���د به���� الح���روف التي تتكّون منه���� الألف����ظ؛ اأي الكلم�ت من حيث   .1

مخ�رجه�، و�س���ف�ته�، وقوانين تبّدله� وتطّوره�، ومبحث هذا العن�سر: علم الأ�سوات 

والتجويد.

الألفاظ: ويق�س���د به� الكلم�ت التي تت�أّلف منه� الجمل من حيث ا�ستق�قه�، و�سكله�،   .2

ومع�نيه����، ومبحث هذا العن�س���ر علم ال�س���رف، والمع�جم، وعلوم اللغ���ة، والإمالء، 

والخّط.

الجمل: ويق�س���د به� الجمل التي تت�أّلف منه� التراكيب، وهي اأي�س���ً� الجمل المفيدة،   .3

ا�سمية ك�نت اأم فعلية، من حيث بن�وؤه�، وقواعد اإعرابه�، وتركيبه�، واأنواعه�، ومبحث 

هذا العن�سر: علم النحو، والبالغة.

التراكيب: ويق�س���د به� العب�رات التي تت�سّمن جملتين ف�أكثر، كم� يق�سد به� تراكيب   .4

اللغ���ة، ونظم الكالم، من حيث تركيب اأجزاء ال���كالم، وطريقة ربط الكالم والأدوات 

الرابطة، ووظ�ئف الكلمة في التركيب، واأحوال اإعرابه� ونوعية الكالم )اأدبي اأو علمي( 

وطول الكالم وق�سره، وتعليل ذلك كّله، و�سلته بنف�سية المتكّلم وعقلية ال�س�مع، وتطّور 

التراكيب خالل الع�سور واأ�سب�به، ومبحث ذلك: علم النحو، والبالغة، والأدب.
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وظائف ايلغة
اإّن لّلغ���ة وظ�ئف متع���ّددة، منه� م� هو متعّلق ب�لفرد نف�س���ه، ومنه� م� ه���و مرتبط بعالقة 

الفرد ب�لمجتمع، ويمكن ح�سر هذه الوظ�ئف فيم� ي�أتي:

وظيفة اللغة للفرد:  .1
وظيفة �شخ�شية: ويق�س���د به� قدرة واإمك�نية ال�س���خ�ص )المتحّدث اأو الك�تب( على  اأ. 

التعبي���ر ع���ن اأفك�ره الداخلية، وم� ي���وّد اإبرازه من حق�ئق ومف�هي���م، ومدرك�ت لديه، 

ب�لإ�س�فة اإلى قدرته على التعبير عن عواطفه وم�س�عره من حّب، اأو بغ�ص، اأو �سرور اأو 

حزن... كم� اأّن لكّل �سخ�ص لغة خ��سة به، دون اأن ُيرى عن طريق اله�تف مثاًل، ولقد 

اأثبت العلم الحديث اأّن لكّل اإن�س����ن ب�س���مة �س���وتية تختلف من اإن�س����ن لآخر، ول يتّفق 

فيه� اإن�س����ن مع اإن�س����ن، مثل ب�س���مة اليد، و�س���دق اهلل العظيم: {ں ڻ ڻ 

.
(1(
ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ}

وظيفة نف�شية: اإّن اللغة توؤّثر في اأدائه� على نف�س���ية الإن�س����ن ت�أثيرًا قد يكون م�سّجعً�  ب. 

ومعّززًا، ورافعً� لمعنوي�ته، وقد يكون مثبطً�، وخ�ف�سً� للروح المعنوية؛ ذلك اأّن القدرة 

اللغوية وا�ستعم�له� بنج�ح تجعل الفرد �سوّيً� في نف�سه، ف�لإن�س�ن قد ي�سعر ب�لخجل، اأو 

الخوف الذي يعجزه عن اأداء اللغة اأداًء �سليمً�، وقد ا�ستخدمت اللغة كوظيفة في العالج 

النف�سي لتحديد وت�سخي�ص م� ي�سكو منه المري�ص من اكتئ�ب اأو �سيق اأو ا�سطراب اأو 

ع�سبية، عن طريق كالمه على نف�سه؛ ولذا يجب ت�سجيع الأفراد المنعزلين الخجولين 

على الكالم، فتحّل م�س�كلهم بم� يحّقق لهم �سيئً� من المه�رة في ال�ستعم�ل اللغوي.

وظيفة تثقيفية: وهي التي ت�س���تخدم في التعليم والتعّلم، فعن طريقه� يقراأ الفرد  ج. 

م���� كتبه الك�تبون )قديمً� وحديثً�(، وعن طريقه� ي�س���تمع الفرد اإلى معّلمه، اأو يعّلم 

به���� غي���ره، فهي وظيف���ة متعّلقة ب�لفرد ف���ي خ�سو�س���يته�، ومتعّلق���ة ب�لمجتمع في 

عموميته�، ووظيفة اللغة التثقيفية ت�سير مع الفرد من المهد اإلى اللحد، ول ي�ستغني 

عنه� اإن�س�ن.

)1)  �سورة الروم، الآية 22.
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وظيفة اللغة للمجتمع:  .2
وظيفة اجتماعية تبادلية: ويق�س���د به� ا�ستخدام اللغة في مع�مالت الن��ص اليومية،  اأ. 

في المنزل، وال�س����رع، والن�دي، والأ�سواق، ودواوين الحكومة... وغيره�، وهي وظيفة 

ه�ّمة للغة، فال يمكن اأن ُتق�سى الم�س�لح، اأو يتّم التف�هم بين اأفراد المجتمع اإل بتب�دل 

اللغة فيم� بينهم نطقً� وا�س���تم�عً�، وكت�بة وقراءة، وهذه الوظيفة ذات ج�نب اجتم�عي 

كبي���ر؛ لأّن اللغة اجتم�عية على اأ�س�����ص اأّنه� ل توجد اإل في مجتم���ع، واأّنه� تختلف من 

مجتمع لآخر، اإل اأّنه� فردية في تراكيبه�، وطرق ا�ستعم�له�، ب�سورة تختلف من اإن�س�ن 

لإن�س����ن من حيث ال�سي�غة، والأداء، وال�ستخدام، والتنغيم ال�سوتي وطريقة الكت�بة، 

فلكّل فرد لغته الخ��سة به. ف�للغة اجتم�عية من ن�حية، وفردية من ن�حية اأخرى.

ر، ول غنى عنه� في الحي�ة،  وظيفة توجيهية: وهي وظيفة يقت�سيه� المجتمع المتح�سّ ب. 

�س���واء في نط�ق الأ�س���رة اأو في الحي�ة بوجه ع�م، فيه� يوّجه الأب اأبن�ءه والأم بن�ته�، 

م الحي����ة بين الم�س���وؤولين وع�ّمة الن��ص م���ن خالل الإر�س����دات المنطوقة  وبه���� ُتنظَّ

والمكتوب���ة، به� يوّجه رج����ل الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر الن��ص اإلى الخير وم� 

ي�س���لحهم في الدين والدني�، وبه� يوّجه رج�ل ال�س���رطة الن��ص في المرور والتنظيم، 

وبه� يوّجه رج�ل التعليم طالبهم اإلى اأف�س���ل و�س����ئل التعليم واأنفعه�... اإلى غير ذلك 

مّم� ل ي�ستغني عنه الن��ص في حي�تهم.

وظيف���ة حفظ ونقل: وهي وظيفة تثقيفية اأي�س���ً�، ي�س���تخدمه� الأف���راد والمجتمع في  ج. 

اكت�س�ب الثق�فة، واأخذه� من الم��سين والح��سرين، وتو�سيله� اإلى اأجي�ل الم�ستقبل، 

ف�للغ���ة تحتفظ ب�لت���راث الثق�في والتق�لي���د الجتم�عية، وتنقله� من جي���ل اإلى جيل، 

وهذه الوظيفة في غ�ية الأهمية؛ فلول اللغة المكتوبة ل�س�ع تراث ال�س�بقين من تف�سير، 

وفق���ه، وحديث، وعلوم ديني���ة دنيوية، وتخّيل معي لو اأّن اأّمة م���ن الأمم لي�ص له� ت�ريخ 

مكتوب ُيرجع اإليه، م�ذا يكون ح�له�؟ �س���تكون اأّمة بال ح�س����رة، اأّمة بال ت�ريخ؛ ف�للغة 

المكتوب���ة تع���ّد طريقً� للح�س����رة، وح�فظة للفكر الإن�س����ني. فب�لكت�ب���ة حفظت اللغة 

التراث، وب�لقراءة نقلته من جيل اإلى جيل.
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وظائف اللغة

وظيفتها للمجتمعوظيفتها للفرد

وظيفة اجتم�عية

وظوفة تيجوهوة

وظيفة حفظ ونقل

وظيفة �سخ�سية

وظيفة نف�سية

وظيفة تثقيفية

خصائص اللغة

1. بداأت �شوتية، ثّم رمزية مقروءة

2. لّلغة نظاٌم �شوتّي ورمزّي

3.اللغة مكت�شبة

4.اجتماعية، ل تن�شاأ من فراغ

5. لغة نامية وحّية

6. اللغة و�شيلة للتفكير

7. اللغة تحمل معنًى

8. لغة اإن�شانية
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الخ�شائ����س وال�شم���ات الت���ي تتالق���ى عليها لغ���ات العالم يمك���ن ح�شره���ا وبلورتها في 

العنا�شر الآتية:

اأّنها بداأت �شوتية، ثّم �شارت رمزية مقروءة: ف�لإن�س�ن في بداية حي�ته من لدن اآدم   .1

اإل���ى اأن ي���رث اهلل الأر�ص ومن عليه�، يبداأ لغته ب�لنطق ال�س���وتي. ولّم���� تعّقدت اأمور 

الحي�ة، وبعدت الم�س����ف�ت بين الن��ص، اخُترع الكت�ب، ولكّل لغة رموزه� الخ��سة به�، 

منطوقة اأو مكتوبة، ورموز اللغة العربية هي حروفه�: اأ ب ت ث، ورمز اللغة الإنجليزية: 

A B C D... وظ�هرة التعبيرات ال�س���وتية م�س���تركة بين الإن�س����ن والحيوان والطير، 

ولكّن الكالم هو اأرقى التعبيرات ال�سوتية، وهو خ��سية ل توجد اإل عند الإن�س�ن وحده.

اأّن للغ���ة نظام���اً �شوتياً ورمزي���اً: فب�لرغم من اأّن لكّل لغة نظ�مه� الخ��ص به� نطقً� اأو   .2

كت�ب���ة، اإل اأّن اللغ�ت جميعه� ت�س���ترك في اأّن له� نظ�م���ً�، ول توجد لغة لي�ص له� نظ�م، 

ف�لنظ�م ال�سوتي يتمّثل في النطق ال�سحيح لالأحرف، واإخراج كّل حرف من مخرجه، 

والنظ�م الرمزي يتمّثل في: كت�بة كّل حرف -في كّل لغة- ب�س���كل معّين -كم� �س���بق اأن 

بّين�- واأ�سك�ل مختلفة ح�سب موقعه من الكلمة.

اأّنها مكت�شبة: ف�لفرد يكت�سب لغته من البيئة التي يولد فيه� وين�س�أ فيه�، فلو ولد طفل   .3

غير عربي ون�س�أ في بيئة غير عربية لكت�سب اللغة من هذه البيئة التي ن�س�أ فيه�.

اأّنه���ا اجتماعي���ة، ل تن�ش���اأ من فراغ: اإّن اللغة ل توجد اإل في مجتمع، فلو ن�س����أ طفل في   .4

مك�ن منعزل، ولم يختلط ب�أّي اإن�س�ن لن�س�أ هذا الطفل ولي�ص له لغة ينطق به�، والدليل 

عل���ى ذل���ك م� حدث للطفل���ة )جيني Geiny( التي ن�س����أت في غ�بة، عندم� �س���قطت 

الط�ئ���رة التي ك�نت تقّله� ونجت وحده� من الم���وت، وق�مت قردة بتربيته�، ولم� ُعثر 

عليه���� وقد ج�وزت الث�نية ع�س���رة م���ن عمره�، لم تكن له� لغة ب�س���رية تنطقه�، واإّنم� 

اأ�سوات ك�أ�سوات القردة، وهذا اأكبر دليل على اأن اللغة ل توجد اإل في مجتمع اإن�س�ني: 

»فاألف���اظ اأّي لغ���ة لها معن���ى تدّل عليه، فاللغ���ة تجعل للمعارف والأف���كار الإن�شانية 

.
قيمة اجتماعية ب�شبب ا�شتخدام المجتمع لها للدللة على معارفه واأفكاره«)1)

)1)  اإبراهيم اأني�ص: اللغة القومية والع�لمية، �ص 29، الق�هرة، دار المع�رف، 1970.
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اأّنها نامية وحّية: بمعنى اأّنه� في تف�عل م�ستمّر على مّر الأزم�ن، فهي ن�مية وحّية في   .5

نف�س���ه�، تدخله� كلم�ت وا�س���تعم�لت جديدة، وتخرج منه� كلم�ت وا�ستعم�لت لم يعد 

المجتمع ي�س���تخدمه�، فكم من ا�ستعم�لت لغوية انقر�ست، وكم من ا�ستعم�لت لغوية 

وجدت، ف�للغة عنوان اأهله�، تحي� بحي�تهم، وتموت بموتهم، وتتقّدم وتتطّور بتقّدمهم 

.
(1(

وتطّورهم، وت�سعف وتتخّلف ب�سعفهم وتخّلفهم

اأّنها و�شيلة للتفكير: ف�لإن�س�ن عندم� يفّكر اإّنم� يفّكر ب�للغة، ي�سوغ اأفك�ره في األف�ظ،   .6

ف�لمتكّلم يمّر كالمه ب�أربع مراحل: ال�س���تث�رة، ثّم التفكير، ثّم ال�س���ي�غة، ثّم النطق، 

وكّل هذه المراحل ل ت�س���تغرق جزءًا من الث�نية، ف�لإن�س����ن عندم� يفّكر في معنى مثل 

الأم�ن���ة اإّنم���� يفكر ب��س���تخدام حروف هذه الكلمة، ثّم ي�س���وغ الح���روف في كلمة ثم 

ينطقه�، وبهذا يمكن القول اإّن اللغة و�سيلة للتفكير.

 بين اللغة كو�سيلة للتفكير به� تدرك المع�ني العقلية، وبين 
ً
وينبغي مالحظة اأّن هن�ك فرق�

اللغة ك�أداة للتعبير عن هذه المع�ني، فهي كو�سيلة للتفكير تكون قبل النطق به�، وهي ك�أداة 

للتعبير تكون بعد النطق به� اأو كت�بته�، كم� اأّنه� قبل النطق به� اأو كت�بته� تظّل محبو�س���ة، 

ول تنّف�ص عن �س����حبه�، ويمكن تعديله�، ويحكمه� الإن�س����ن ول تحكمه، اأّم� بعد النطق به� 

، ول يمكن تعديله�، 
ً
فهي ُتَخّل�ص الفرد من انفع�لته النف�س���ية، كي يهداأ وي�س���تريح نف�س���ي�

وتحكم الإن�س����ن، وت�س���ير حّجة عليه، وملزمة له؛ ولذلك ق�لوا ف���ي الِحكم: »ل�شان العاقل 

وراء قلبه )اأي يفّكر قبل اأن ينطق(، وقلب الأحمق وراء ل�شانه )اأي ينطق قبل اأن يفكر(.

اأّنها تحمل معنى: ف�للغة التي ل تحمل معنى ل ت�س���تحّق اأن ت�س���ّمى لغة، بل هي مجّرد   .7

اأ�س���وات جوف����ء ت�س���ّمى هذي�ن�، مث���ل كالم الن�ئ���م، والمجنون، ومن هو تح���ت ت�أثير 

البنج...؛ ولذلك يمكن القول اإّن اأ�س���وات الحيوان�ت ل ت�سّمى لغة؛ لأّنه� مجّرد اأ�سوات 

ل تعط���ي دللت مختلف���ة، والق���راآن ذكر اأّنه� منطق ولي�س���ت لغة، يقول اهلل �س���بح�نه 

.
(2(
وتع�لى: {ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

اأّنه���ا اإن�شاني���ة: اأي اإّنه� خ��س���ة ب�لإن�س����ن، ف�للغ���ة بحروفه� المنطوقة والمكتوب���ة ل توجد اإل   .8

)1)  عبد العزيز عبد المجيد، اللغة العربية اأ�سوله� النف�سية وطرق تدري�سه�، �ص 19 ، الق�هرة، دار المع�رف.
)2)  �سورة النمل، الآية 16.
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عند الإن�س����ن، ف�هلل - جّل جالله - مّيز الإن�س����ن عن �س����ئر المخلوق�ت ب�للغ���ة، ول يق�ل اإّن 

�س����ئر المخلوق�ت له� لغة بدليل قوله اهلل تع�لى: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

، لأّن اأ�س���وات الحيوان����ت والطي���ور عب�رة عن تمّوج�ت �س���وتية اأثيرية ل تعطي 
(1(
ڻۀ}

دللت متعّددة، ول تختلف بين حيوان وحيوان اآخر من جن�ص واحد، ول تختلف من مك�ن اإلى 

مك�ن، ولكّن الأ�سوات عند الإن�س�ن تختلف من اإن�س�ن لإن�س�ن، ومن مك�ن اإلى مك�ن في النغمة 

والدللة والتعبير، وتلك نعمة اهلل اأنعم به� على الإن�س�ن، ت�ستحّق الحمد وال�سكر هلل تع�لى.

أسرار ايلغة
لم ينجز الإن�س����ن عبر ت�ريخه الطويل �س���يئً� مبدعً�، اأو اأكثر ت�أثيرًا في حي�ته من اإن�س����ئه 

للغة، وا�س���تعم�له� من اأجل اّت�س����له الف���ردي والجم�عي - بتعليم اهلل تع�ل���ى له - فهو ب�للغة 

حّق���ق وجوده وتطّوره، ومن خالله� اكت�س���ب ا�س���تج�ب�ت اجتم�عية من الأف���راد والجم�ع�ت، 

فب�للغة ا�ستط�ع اأن يكت�سب ثق�فة وح�س�رة، وقيمً� وفهمً� وُمُثاًل واّتج�ه�ت، وبه� يفّكر في حّل 

م�سكالته، ف�للغة - بال �سّك - تم�سك بمف�تيح التح�سيل والمعرفة.

واللغ���ة في �س���كله� الملفوظ والمكتوب اأداة عجيبة، تنتقل به� الأ�س���ي�ء التي تقع 

عليه� حوا�سن� اإلى اأذه�نن�، وكذلك ينتقل كّل م� في الذهن من خواطر وم�س�عر واأفك�ر 

اإلى الآخرين، وينتقل من الم��سي اإلى الح��سر، ومن الح��سر اإلى الم�ستقبل، ومن مك�ن 

اإل���ى مك�ن، ومن جيل اإلى جيل، واللغة تقرب البعيد، وتو�س���ح المبه���م، وتجعل المعنوي 

مح�سو�سً�، والمجهول معلومً�... اإلى غير ذلك من اأ�سرار اللغة.

ف�للغة هي الج�س���ر الذي ي�س���ل بين الحي�ة والفكر، ت�س���بق وجوده الأ�س���ي�ء ت�رة ب�لتفكير 

فيه����، وتلحق وجود الأ�س���ي�ء ت�رة اأخرى، ب�لتعليق عليه� والحدي���ث عنه�، ف�لفكرة التي تجول 

في الذهن مجّردة، تتحّول اإلى �س���ي�غة منطوقة اأو مكتوبة، وعن طريق هذه ال�س���ي�غة تنتقل 

اإلى اأذه�ن الآخرين، وتلك هي اللغة.

ولكون �س���ي�غة الفك���رة قد تتمّثل في كلم���ة، ك�نت الكلمة رمز الخل���ق والإيج�د وهي كلمة 

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية 44.
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)ك���ن(، وقد ورد في القراآن الكريم م� يدّل على ه���ذا، يقول اهلل تع�لى: {ائ ائ ەئ ەئ 

، والكلم���ة ل تعن���ي اللفظ���ة الواح���دة من ا�س���م اأو فعل اأو 
(1(
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

حرف، بل قد تعني الكالم الكثير، يقول ابن م�لك في األفّيته:

���َت���ِق���ْم �����ٌم، َوِف�����ْع�����ٌل، ث����ّم َح�������ْرٌف، ال��َك��ِل��ْمَك����اَلُم����َن����� َل����ْف����ٌظ ُم����ِف����ي����ٌد، ك��������سْ َوا������سْ

َوَك������ِل������َم������ٌة ِب�����َه������ َك�����������اَلٌم َق��������ْد ُي���������وؤَّم َواِح���������������ُدُه َك�����ِل�����َم�����ٌة، َوال��������َق��������ْوُل َع�����ّم

اأي وكلم���ة قد يق�س���د به���� كالم، وقد ورد في الق���راآن م� يدّل على ذلك ف���ي الحديث عن 

ندم الإن�س����ن الع��س���ي، يقول اهلل تع�ل���ى: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

، وورد ف���ي الق���راآن اأي�س���ً� الكلم���ة 
(2(
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ}

 ،
(3(
بمعن���ى الع���ذاب يق���ول �س���بح�نه: {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ }

، كم���� تعن���ي الكلم���ة الخل���ق 
(4(
وقول���ه تع�ل���ى: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }

والإيج����د بقول اهلل تع�ل���ى: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

، فهو - �سبح�نه - يعني ب�لكلمة خلق الم�سيح عي�سى بن مريم.
(5(
ٹ ٹ}

ولّم� ك�نت اللغة له� هذه الأهمية في الحي�ة، ك�نت اللغة اأداة ال�سحر والبالغة والف�س�حة 

عند العرب، وج�ء القراآن ببالغته وف�س����حته متحّديً� لهم، ويعّد الل�س����ن اأداة اأ�س��س���ية للغة 

المنطوق���ة، وق���د عرف العرب قديمً� اأهمي���ة اللغة المنطوقة لعتم�ده���م عليه�؛ لذلك جعلوا 

:
(6(

الل�س�ن ن�سف الحي�ة الإن�س�نية، يقول زهير بن اأبي �سلمى

ل�����س���ُن ال��ف��ت��ى ن�����س��ٌف، ون�����س��ٌف ف�����وؤاُدُه
ِ
وال�����دم  

ِ
ال���ل���ح���م �����س����ورُة  اإل  ي���ب���َق  ف���ل���ْم 

وكّل هذا يك�س���ف لن� بع�ص اأ�س���رار اللغة التي هي ن�س���ف الحي�ة الإن�س�نية، وتمّيز الإن�س�ن 

عن غيره من �س�ئر المخلوق�ت.

)1)  �سورة ي�ص، الآية 82.
)2)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن 99 - 100.

)3)  �سورة يون�ص، الآية 96.
)4)  �سورة الزمر، الآية 71.

)5)  �سورة الن�س�ء، الآية 171.
)6)  محمد المب�رك: فقه اللغة وخ�س�ئ�ص العربية، �ص 14، ط 224، بيروت، دار الفكر، 1968.





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الثاني

مباحث تمهيدية في اللغة 

العربية )2)

يتعّرف اإلى م�س�ئل تتعّلق ب�أ�س�ص اللغة.    1

يدرك اأهمّية اللغة العربية.    2

يتبّين الخ�س�ئ�ص الع�ّمة لّلغة العربية.    3





قب���ل اأن نتكّلم على اللغة العربية، هن�ك بع�ص الأ�س���ئلة نوّد اأن نجي���ب عليه�، وهي متعّلقة 

ب�للغة بوجه ع�م، وب�للغة العربية بوجه خ��ص، وهذه الأ�سئلة هي: 

هل اللغة توقيفّية اأم و�شعّية؟

الجواب

اختلف علم�ء اللغة في ذلك، والأرجح اأّنه� بداأت توقيفّية، ثّم اكتملت ب�لو�س���ع، 

فكّل اإن�س����ن من ل���دن اآدم اإلى اأن تقوم ال�س����عة يبداأ تعّلمه للغة بتلّقيه���� مّمن حوله، ثّم 

بعد ذلك يرّكب بنف�س���ه كلم�ت وُجماًل دون ح�جة اإلى التلّقي، واآدم Q - تلّقى اللغة 

، ثّم ا�س���تعمله� بعد ذلك، 
(1(
اأوًل م���ن رّب���ه؛ لقوله تع�ل���ى: {ڦ ڦ ڄ ڄ}

وا�ستعمله� بنوه من بعده بتركيبه� في كلم�ت واأ�س�ليب جديدة.

)1) �سورة البقرة، الآية31

 عايقلم؟
ّ
َمْن أّول من خط

 Q اأي�س���ً�، اختلف علم�ء اللغة في ذلك، فمنهم من ق�ل اإّنه اآدم، والأ�س���ّح اأّنه اإدري�ص

.
فقد ُروي عن ر�سول اهلل P قوله: »اأّول من خّط بالقلم اإدري�س«)1)

)1)  محمد الري�سهري، ميزان الحكمة، ج4، �ص3036، تحقيق وطبع ون�سر دار الحديث، ط1.



قواعد ايابق ر ايبرعلا   قواعد اإلمالء26

م عايلغة ايبرع ة؟
ّ
َمْن أّول من تكل

قي���ل اإّن اأول م���ن تكّلم ب�للغة العربية اإ�س���م�عيل ب���ن اإبراهيم L، فقد ورد اأّن ر�س���ول 

ْلهَم اإ�شماعيل هذا الل�شان العربي 
ُ
، ثّم ق�ل: »اأ

(1(
اهلل P تال: {ڀ ڀ ڀ ٺ}

، وه���ذا هو الراأي الأ�س���ّح لتوّف���ر الأدّلة على ذل���ك. فقد نقل ال�س���يرازي في كت�ب 
اإلهام���اً«)2)

الألف����ت، ع���ن محم���د بن علي بن الح�س���ين، عن اآب�ئه ع���ن النبي P، ق����ل: »اأّول من فتق 

.
ل�شانه بالعربية المتينة اإ�شماعيل Q، وهو ابن اأربع ع�ْشرة �شنة«)3)

.
(4(»Q وق�ل ابن �سالم: »اأّول من تكّلم بالعربية ون�شي ل�شان اأبيه، اإ�شماعيل

َمْن اأّول من كتب باللغة العربية؟

الجواب

 ،Q اأي�س���ً�، اختلف���ت الآراء حول هذا المو�س���وع، فمن ق�ئل اإّنه اإ�س���م�عيل

و�س���عه على لفظه ومنطقه، وقيل غير ذلك، ولم يرد من الأدّلة م� يرّجح راأيً� على اآخر، 

والأ�س���ّح اأّن اإ�س���م�عيل كم� نطق العربية كتبه�، ويمكن اأن يكون اأخذه� من قبيلة جرهم 

التي ا�س���توطنت مّكة بعد تدّفق م�ء زمزم، وع��س���ت ه�جر وابنه� اإ�سم�عيل بينهم ف�أخذ 

اللغة منهم نطقً� وكت�بة.

َمْن أّول من وضع اينقط على ايحروف؟
اأّول من و�س���ع النقط على الحروف هو اأبو الأ�س���ود الدوؤلي، و�س���عه� على اأواخر الحروف 

كعالم����ت اإعراب، ولي�ص كعالم�ت اإعج�م، اأّم� اأّول من و�س���ع النقط على الحروف كعالم�ت 

)1)  �سورة ف�سلت، الآية 3.
)2)  اأخرجه الح�كم والبيهقي عن ج�بر.

)3)  ج���الل الدي���ن ال�س���يوطي: المزهر في عل���وم اللغة واأنواعه�، ج 1، ����ص 28 - 38، الق�هرة، دار اإحي����ء الكتب العربية، 
)بدون( . واأحمد بن ف�ر�ص: ال�س�حبي، الق�هرة، عي�سى الب�بي الحلبي، �ص 10.

)4)  ورد في طبق�ت ال�سعراء �ص 9 - 10.
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اإعج�م ليميز بين الأحرف المت�س�بهة مثل: ب ت ث، ج ح خ، فهو ن�سر بن ع��سم، ويحيى بن 

يعمر، اإذ ك�نت الكت�بة ب�لحروف المعجمة غير المنقوطة في مبداأ الأمر.

َمْن أّول من وضع عالمات اإلعراب ايحاي ة؟
.

(1(
اأّول من و�سع عالم�ت الإعراب الح�لية هو الخليل بن اأحمد الفراهيدي

فائدة

ق�ل الجمهور: لي�ص في كت�ب اهلل �س���بح�نه �س���يء بغير لغة الع���رب، لقوله تع�لى: 

�س���ورة  ۀ}  ۀ  {ڻ  وقول���ه:  الآي���ة2،  �سورةيو�س���ف،   { ھ  ھ  ھ  { ہ 

ال�س���عراء، الآي���ة 195، وم� ذكر من األف�ظ على اأّنه� غير عربي���ة، هي األف�ظ عربية بحكم 

ال�س���تخدام، يعني دخلت العربية قبل الإ�س���الم، وا�س���تخدمه� العرب ف�أ�سبحت عربية، اأو 

اأّنه���� م���ن الألف�ظ التي تّتفق فيه� اللغ����ت، ق�ل الإم�م الفخر الرازي في تف�س���يره: م� وقع 

في القراآن من نحو )الم�س���ك�ة، والق�س���ط��ص، وال�س���تبرق، وال�سجيل( ل ن�س���ّلم اأّنه� غير 

عربي���ة، بل غ�يته اأّن و�س���ع العرب فيه� وافق لغة اأخرى ك�ل�س����بون، والتن���ور، ف�إّن اللغ�ت 

 
(1(

فيه� مّتفقة«. 

)1) جالل الدين ال�سيوطي، المزهر، �ص 266.

أهّم ة ايلغة ايبرع ة
اللغة العربية فرع من ف�س���يلة اللغ�ت ال�س����مّية، وقد كتب له� الخلود ب�س���بب نزول القراآن 

الكريم به�، يق���ول اهلل تع�لى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

؛ ولذلك انت�سرت اللغة العربية انت�س�رًا وا�سعً� كم� 
(2(
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}

لم تنت�سر اأّيه لغة اأخرى من لغ�ت الع�لم، فهي اللغة التعّبدية للم�سلمين في جميع بق�ع الع�لم.

)1)  لال�ستزادة حول هذا المو�سوع يمكن الرجوع للمراجع الآتية:
- اأحمد بن ف�ر�ص ال�س�حبي، �ص 10 - 11.

- جالل الدين ال�سيوطي: المزهر، �ص 341 - 344.

- ابن خلدون المقدمة:  �ص 349 - 351.

- محمد �س�لح ال�سنطي: فن التحرير العربي، الري��ص، مط�بع الفرزدق، 1989.

)2)  �سورة ال�سعراء، الآي�ت 192 - 195.
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وتعّد اللغة العربية ث�لثة لغ�ت الع�لم الحديث من حيث انت�س�ره�، و�سعة من�طقه�، كم� تعّد 

.
(1(

اإحدى اللغ�ت ال�سّت التي تكتب به� وث�ئق الأمم المّتحدة

وت�سغل اللغة العربية مركزًا جغرافيً� مهمً� في الع�لم، وله� ت�ريخ طويل مّت�سل، ي�سل اإلى 

�س���ّتمئة واألف �سنة على الأقل: لغة حديث واأدب، وعلم، اأّدت مهّمته� عبر الع�سور الت�ريخية - 

وم� زالت - تعطي بمقدار م� يعطيه� اأهله� من اهتم�م وعن�ية، وتتراجع بمقدار تراجع اأهله� 

.
(2(

عن مج�ل العلم والح�س�رة

وترجع اأهّمية اللغة العربية اإلى عّدة موؤّثرات، منها:

الأثر الديني: اإّن بين اللغة العربية والعقيدة الإ�سالمية ترابطً� ع�سويً� وثيقً�، ل يم�ثله   .1

ترابط اآخر في اأّي مجتمع )قديم اأو مع��سر(، ف�إّنه� لغة الإ�سالم والم�سلمين التعّبدية 

ف���ي جميع بق�ع الدني�، به� يقراأ الم�س���لمون القراآن، وبه� يوؤّدون �س���لواتهم، ويلّبون في 

حجه���م، »ف���كّل م�شلم مطالب اأن يل���ّم بع�س الإلم���ام بالعربية، ول �ش���يء يرفعه في 

.
اأعين اأ�شحابه كالمعرفة العميقة بلغة الإ�شالم المقّد�شة«)3)

ويمك���ن القول اإّن ت�أثير القراآن ف���ي اللغة العربية هو: »اإقامة اأدائه���ا على الوجه الذي 

نطق به العرب، وتي�شير ذلك لأهلها في كّل ع�شر، واإن �شعفت الأ�شول، وا�شطربت 

الف���روع بحي���ث لول هذا الكتاب الكري���م لما وجد على وجه الأر����س اأ�شود ول اأحمر 

يع���رف الي���وم، ول قب���ل اليوم كي���ف كانت تنطق الع���رب باأل�شنتها، وكي���ف كانت تقيم 

اأحرفها، وتحّقق مخارجها«.

ومعن���ى ه���ذا اأّنه: »لول الق���راآن، واأ�ش���راره البيانية، م���ا اجتمع العرب عل���ى لغة، ولو 

ل���م يجتمع���وا لتبّدلت لغاتهم بالختالط الذي وق���ع، ولم يكن منه بّد، حتى تنق�س 

.
الفطرة وتختبل الطباع، ثّم يكون م�شيره هذه اللغات اإلى العفاء«)4)

الأثر الح�شاري: اللغة العربية هي الوع�ء الذي يجمع تراث العرب الفكري، وقد ُكتب   .2

)1)  اإبراهيم اأني�ص: اللغة العربية القومية والع�لمية، �ص 279 - 280.
)2)  اإبراهيم محمد عط�: طرق تدري�ص اللغة العربية، الق�هرة، �ص 37، مكتبة النه�سة الم�سرية، 1990.

)3)  ال�سيد يعقوب بكر: العربية ع�لمية، الق�هرة، �ص 16،  ج�معة الدول العربية، 1966.
)4)  م�سطفى �س�دق الرافعي: اإعج�ز القراآن والبالغة النبوية، �ص 8 - 81، بيروت، دار الكت�ب العربي.
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له� الخلود لرتب�طه� ب�لعقيدة، ونزول القراآن به�، وقد ا�ستوعبت اللغة العربية الكثير 

من الألف�ظ التي دخلته� من اللغ�ت الأخرى، واأخ�سعته� له�، اإّم� ب�ل�ستق�ق اأو ب�لوزن، 

ف�أ�سبحت بحّق لغة الح�س�رة والتقّدم التي ت�ستوعب كل جديد.

الأثر القومي: اإّن بين اللغة العربية وبين الوجود العربي تالزمً� وا�س���حً� في الم��س���ي   .3

والح��سر والم�ستقبل، ففي الم��سي حفظت له وجوده الح�س�ري في مواجهة النكب�ت 

والغزوات، وفي الفترة الح��سرة تعتبر اللغة العربية معت�سم الحي�ة العربية الم�ستركة، 

فهي لغة العقيدة والثق�فة لكّل الأّمة العربية، به� يتعّبدون وبه� يتف�همون مع بع�س���هم، 

وفي الم�س���تقبل ل تجد الأّمة العربية - في ع�س���ر تت�س�بق فيه دول الع�لم اإلى الوحدة، 

رغ���م اختالف لغ�ته� وعق�ئده� وع�داته���� وتق�ليده� - العربية م� يوؤّكد هّويته� وينّمي 

�سخ�س���يته�، ويوؤّلف بين جهوده� التعليمية والعلمية، وي�س����رع به���� اإلى الوحدة الت�ّمة 

ال�س�ملة مثل هذه اللغة الم�ستركة الموّحدة.

خصائص ايلغة ايبرع ة

خصائص اللغةالعربية

تمايز اللغة العربية �شوتّياً ورمزياً

ارتباط الحروف بالمعاني

تتمّيز اللغة العربية بظاهرة الترادف

اللغة العربية لغة ا�شتقاقية

تتمّيز اللغة العربية باأّنها لغة اإعراب

اللغة العربية قادرة على مواجهة التغّيرات التي ت�شيب المجتمع

اللغ���ة العربية منظومة كبرى له���� اأنظمة متعّددة، فله� نظ�مه� ال�س���وتي الموّزع توزيعً� ل 

يتع�ر�ص فيه �س���وت مع �س���وت، وله� نظ�مه� الت�س���كيلي الذي ل يتع�ر�ص فيه موقع مع موقع، 

وله� نظ�مه� ال�س���رفي الذي ل تتع�ر�ص فيه �س���يغة مع �س���يغة، وله� نظ�مه� النحوي الذي ل 



قواعد ايابق ر ايبرعلا   قواعد اإلمالء30

تتع�ر����ص فيه ق�عدة مع ق�عدة، وله� بعد ذلك نظ����م للمق�طع، ونظ�م للنبر، ونظ�م للتنغيم، 

.
(1(

فهي منظومة كبرى يوؤّدي كّل نظ�م منه� وظيفًة ب�لتع�ون مع النظم الأخرى

1. تمايز اللغة العربية صوتيًا ورمزيًا:
تتمّيز اللغة العربية عن غيره� من اللغ�ت الأخرى �سوتيً� ورمزيً� بعدد اأحرفه� التي بلغت 

ثم�نية وع�س���رين حرفً�، وهن�ك حرف ال�س����د الذي ل يوجد في اأّي لغة اأخرى، كم� اأّن حروف 

اللغ���ة العربية، م� ينطق منه� يكتب، وم� ل ينط���ق ل يكتب، اإل في بع�ص الكلم�ت القليلة، كم� 

اأّنه� ا�ستوفت جميع اأجهزة النطق عند الإن�س�ن، والذي ل خالف عليه هو اأّن اللغة العربية كم� 

يق���ول العّق�د: »ت�شتخدم هذا الجهاز الإن�شاني على اأتّم���ه واأح�شنه، ول تهمل وظيفة واحدة 

، فقد ا�س���تملت 
م���ن وظائف���ه، كما يحدث ذل���ك في اأكثر الأبجديات اللغوية بين حرفين«)2)

على جميع مخ�رج الأ�س���وات التي ا�س���تملت عليه� اأخواته� ال�س����مية، وزادت عليه� ب�أ�س���وات 

.
(3(

كثيرة ل وجود له� في واحدة منه�، مثل: الث�ء، والذال، والغين، وال�س�د، والخ�ء، والظ�ء

فائدة

اإذا اأردت اأن تعرف مخرج اأّي حرف بطريقة �س���ريعة وب�س���يطة، فعليك اأن تفعل 

الآتي: ت�أتي بهمزة قبل الحرف، ثّم تنطق به �س����كنً�، اأو م�س���ّددًا، فحيث ينقطع ال�سوت 

يكون مخرج الحرف، ومبحث هذا علم التجويد.

2. ارتباط الحروف بالمعاني:
اختل���ف الب�حث���ون في ه���ذا الظ�هرة اللغوي���ة، وهي ظ�ه���رة ارتب�ط الح���روف والكلم�ت 

ب�لمع�ني، فمنهم من اأّيده�، ومنهم من رف�سه�، بيد اأّنن� يمكن اأن ن�سير اإلى اأن هن�ك ارتب�طً� 

بين الحروف ودللة الكلم�ت في العربية، فقد ذكر علم�ء العرب من الأمثلة م� جعلهم يميلون 

اإلى القتن�ع بوجود التن��سب بين اللفظ ومدلوله في ح�لتي الب�سط والتركيب، ومن هذه الأمثلة 

)1)  تم�م ح�س�ن: من�هج البحث في اللغة، الق�هرة، الأنجلو الم�سرية، 1955، �ص 58.
)2)  عب��ص محمود العق�د: اأ�ست�ت مجتمع�ت في اللغة والأدب، ج 5، �ص 11،  الق�هرة، دار المع�رف 1982.

)3)  علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة، �ص 164 - 168، ط 8، الق�هرة، دار نه�سة م�سر.
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في ح�لة الب�سط - اأو الحرف الواحد - وهو جزء من الكلمة - يقع على �سوت معّين، ثّم يوحي 

ب�لمعنى المن��س���ب، مثل: )�س���عد و�سعد( فجعلوا ال�س����د - لأّنه� اأقوى - لم� فيه اأثر م�س�هد 

. ومن ذلك )خ�سم وق�سم( ف�لخ�سم لأكل 
(1(

يرى، وجعلوا ال�سين لم� ل يظهر ول ي�س�هد ح�ّسً�

 ،
(2(

الرطب الطري ك�لبطيخ والقث�ء، والق�س���م لل�س���لب الي�ب�ص، نحو ق�س���مت الدابة �سعيره�

ومثل )الن�س���ح والن�سخ( ف�لن�س���ح لر�ص الم�ء الخفيف ونحوه، والن�سخ للم�ء الغزير ونحوه، 

 فجعلوا الح�ء - لرقته� - للم�ء ال�س���عيف والخ�ء - 
(3(
ق����ل تع�لى: {ىئ ىئ ی}

لغلظه� - لم� هو اأقوى منه�، كم� اأّن الكلم�ت التي تتكّون من حروف واحدة ت�سترك في معنى 

واحد تدور حوله مهم� اختلفت تركيبه�، مثل الأحرف: )م، �ص، ح( ف�لكلم�ت التي تتكّون منه� 

توحي ب�لإزالة، مثل: )م�سح، �سمح، حم�ص، ح�سم(، ولكن هذه الخ��سية لي�ست �س�ئعة في كّل 

 .(4(
الحروف العربية

3. تتمّيز اللغة العربية بظاهرة الترادف:
الأ�س���ل في كّل لغة اأن يو�س���ع فيه� اللفظ الواحد لمعنى واحد، ولكّن ظروفً� تن�س�أ في اللغة 

توؤّدي اإلى تعّدد الألف�ظ لمعنى واحد، اأو تعّدد المع�ني للفظ واأحد، اأو تعّدد الألف�ظ من اأ�سل 

 .
(5(

واحد لتوؤّدي مع�ني متعّددة، األف�ظ مّتحدة المعنى وق�بلة للتب�دل فيم� بينه� في اأّي �س���ي�ق

وق���د اختلفت اللغويون ف���ي وقوع هذا الترادف الت�م في لغتن� العربية اختالفً� كبيرًا بين موؤّيد 

له ومع�ر�ص، فهذا اأبو علي الف�ر�سي يذكر لن� اأّنه ك�ن بمجل�ص �سيف الدولة بحلب، وب�لح�سرة 

جم�عة من اأهل اللغة، وفيهم ابن خ�لويه، فق�ل ابن خ�لويه: اأحفظ لل�س���يف خم�س���ين ا�س���مً�، 

فتب�ّسم اأبو علي الف�ر�سي، وق�ل: م� اأحفظ اإل ا�سمً� واحدًا، وهو ال�سيف، ق�ل ابن خ�لويه: ف�أين 

المهّند وال�س����رم والبّت�ر والح�س����م... وكذا وكذا، فق�ل اأبو علي: هذه �سف�ت، وك�أّن ال�سيخ ل 

.
(6(

يفّرق بين ال�سم وال�سفة

)1)  �سبحي ال�س�لح: في فقه اللغة، �ص 142،  ط 6، بيروت، دار العلم للماليين، 1976.
)2)  م.ن، �ص 143 - 144، والخ�س�ئ�ص لبن جني، �ص 549.

)3)  �سورة الرحمن، الآية 66.
)4)  محمود ر�سدي خ�طر واآخرون: تعليم اللغة العربية، �ص 14، الق�هرة، �سجل العرب، 1985.

)5)  رم�س�ن عبد التواب: ف�سول في فقه اللغة، الق�هرة، �ص 172 - 174 ، مكتبة الخ�نجي، 1980.
)6)  م.ن، �ص 311.
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على اأّن ما تميل اإليه النف�س اأّن الترادف ظاهرة حقيقية في اللغة العربية، �شببها:

اأّن احتك�ك لغة قري�ص ب�للهج�ت العربية الأخرى نقل اإليه� مفردات هذه اللهج�ت. اأ. 

اأّن ج�مع���ي المعجم����ت لم ي�أخذوا اللغة عن قري�ص وحده�، بل اأخذوا عن قب�ئل اأخرى  ب. 

كثيرة.

.
(1(

اأّن ج�معي المعجم�ت - ل�سّدة حر�سهم على ت�سجيل كّل �سيء - �سّجلوا كّل المفردات ج. 

ومعنى هذا: اأّن ال�س���يء الواحد ك�ل�س���يف، اأو الجمل، اأو الأ�س���د... مثاًل، له ا�س���م في 

قبيلة، وا�س���م اآخر في قبيلة اأخرى، وا�سم ث�لث في قبيلة ث�لثة... وهكذا، وعندم� جمع 

علم�ء اللغة األف�ظ اللغة وق�موا بتدوينه�، اأثبتوا كّل هذه الألف�ظ، ومنه� األف�ظ لم�سّمى 

واحد.

والدليل على ذلك في ع�س���رن� الح��س���ر اأّنه توجد اأ�س���م�ء مختلفة في اأم�كن مختلفة 

لم�س���ّمى واحد، مث���ل: الكوز، وال�س���طل، والقعب، والنح��س���ة )لإن�ء ال�س���رب(، ومثل: 

البطيخ والحبحب والجح )للبطيخ(... وهكذا في م�سّمي�ت اأخرى.

4. اللغة العربية لغة اشتقاقية:
ال�س���تق�ق في اللغ���ة العربية عب�رة عن توليٍد لبع�ص الألف�ظ من بع�س���ه� الآخر، والرجوع 

به� اإلى اأ�س���ل واحد، يحّدد م�ّدته�، ويوحي بمعن�ه� الم�س���ترك الأ�سيل، مثلم� يوحي بمعن�ه� 

الخ��ص الجديد، وال�س���تق�ق هو اأحد الو�س����ئل الرائعة التي تنمو على طريقه� اللغ�ت وتّت�سع، 

وي���زداد ثراوؤه� في المفردات، فتتمّكن به من التعبير عن الجديد من الأفك�ر، والم�س���تحدث 

من و�س�ئل الحي�ة.

 .
(2(

واللغ�ت تنق�س���م من حيث التكوين اإلى لغ�ت النحت، ولغ�ت التجميع ولغ�ت ال�س���تق�ق

فلغ�ت النحت هي: التي تتكّون فيه� الأ�س���م�ء والأفع�ل وال�س���ف�ت ب�إدخ�ل المق�طع ال�سغيرة 

عليه� اأو اإلح�قه� به�، مثل: )الب�سملة( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، )والحوقلة( ل حول ول قّوة 

اإّل ب����هلل، )والتهليل( ل اإله اإّل اهلل، وي�س���يع النحت في اللغ����ت الهندية الجرم�نية. والتجميع 

)1)  علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة، �ص 172 - 174.
)2)  عب��ص محمود العّق�د: اأ�ست�ت مجتمع�ت في اللغة والأدب، �ص 115.
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هو: الذي يعتمد على الل�س���ق، وي�س���يع في اللغ�ت المغولية، مثل: جنكيزخ�ن، وورد�س�ه، ومثله 

في اللغة العربية: ح�سرموت، ومعديكرب، وبعلبك. وال�ستق�ق توليد لبع�ص الألف�ظ من اأ�سل 

�ع، �س���ميع، �سّم�عة،  واحد، وي�س���يع في اللغة العربية. مثل: �س���مع، ي�س���مع، ا�س���مع، �س�مع، �سمَّ

م�س���موع، م�ستمع... وظ�هرة ال�س���تق�ق قد اأك�سبت اللغة العربية مرونة ممتعة في وقت واحد، 

ف�س���مح له���� بخلق األف�ظ جدي���دة مثل كلمة: مذي�ع )للراديو( م�س���تّقة من كلم���ة اأذاع، وكلمة 

اله�تف )للتليفون( م�س���ّتقة من كلمة هتف، وبهذا ح�فظ ال�س���تق�ق على ثروة اللغة العربية، 

وحم�ه� من الزيغ وال�سطط.

5. تتمّيز اللغة العربية بأّنها لغة إعراب:
يعتب���ر الإعراب من خ�س����ئ�ص اللغة العربية، ومراع�ته تعّد الف����رق الوحيد بين المع�ني 

المتك�فئ���ة ف���ي اللف���ظ، اإذ اإّنه عن طريق الإع���راب يمكن تمييز الكالم، وف���ي ذلك يقول ابن 

ت به العربية الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني  ف�ر����ص: »من العلوم الجليلة التي خ�شّ

المتكافئ���ة ف���ي اللفظ، وب���ه يعرف الخبر الذي ه���و اأ�شل الكالم، ولوله م���ا مّيز فاعل من 

.
مفعول، ول م�شاف من منعوت، ول تعّجب من ا�شتفهام، ول نعت من توكيد«)1)

6. اللغة العربية قادرة على مواجهة التغّيرات التي تصيب المجتمع:
بف�سل ال�ستق�ق في اللغة العربية، اأ�سبحت اللغة العربية وع�ًء يمكنه ا�ستيع�ب كّل التغّيرات 

التي ت�سيب المجتمع، والتعبير عن كّل جديد من هذه التغّيرات، فهي ق�درة على الت�أقلم، كم� 

اأّنه� مرنة ت�ستطيع اأن ت�أخذ من ا�ستق�ق الألف�ظ م� يعطيه� غنًى وثروة، ويمكنه� اأن ت�ستّق لكّل 

جديد من التغّيرات األف�ظً� تالئمه، مثل: اأخيت�ره� )للتليفون( ا�سم اله�تف، و)الراديو( ا�سم 

المذي�ع، و)للتليفزيون( ا�سم التلف�ز، ف�لجديد تخ�سعه لأوزانه� وا�ستق�ق�ته�، وبهذا اأمكنه�، 

ويمكنه� اأن ت�ستوعب كّل جديد، وتقدر على مواجهة التغّيرات التي ت�سيب المجتمع العربي.

)1)  اأحمد بن ف�ر�ص: ال�س�حبي، �ص 42.





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الثالث

الحروف الشمسّية 

 والقمرّية -

الشّدة والمّدة

يمّيز بين الأحرف ال�سم�سّية والأحرف القمرّية.   1

يتع���ّرف اإلى الموا�س���ع التي ينبغي و�س���ع ال�س���ّدة    2

والمّدة فيه�.

يتم���ّرن عل���ى كت�ب���ة ذل���ك كّل���ه اأو نطقه ب�س���ورة    3

�سحيحة، في ح�لته المختلفة.





قاعدة )1(:
 الحرف ال�سم�س���ّي هو الحرف الذي ي�س���ّدد لفظً� اإذا دخلت عليه »ال التعريف« ول تلفظ 

الالم، اأّم� في الكت�بة فُتكتب الالم دون كت�بة ال�سّدة.

الح���رف القمرّي هو الحرف الذي يبقى كم� هو اإذا دخلت عليه »األ التعريف« وتلفظ معه 

الالم.

الأمثلة:

نوع الحرف الأّوللفظ الكلمةكتابة الكلمة

م�صال�شم�س �شم�شّياأ�سَّ

قمرّياْلقمرالقمر

قمرّياْلبلدالبلد

قمرّياْلجي�صالجي�س

فرال�شفر �شم�شّياأ�سَّ

ّي�دال�شّياد �شم�شّياأ�سَّ
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قاعدة )2(: 
الحروف ال�سم�س���ّية اأربعة ع�س���ر حرف���ً�، وهي اأّول حرف من كّل كلمة م���ن البيت المنظوم 

الآتي:

��ْف َذا ِن��َع��ْم ��ْل َرِح��م��ً� َت��ُف��ْز ���سِ ل���ل���َك���َرْمِط���ْب ث��مَّ ���سِ ����س���ري���ف���ً�  ُزْر  ظ�����نٍّ  �����س����وَء  دْع 

وهي الحروف الآتية: ت � ث � د� ذ� ر� ز� �ص � �ص � �ص � �ص � ط � ظ � ل � ن.

ك وَخْف  - الحروف القمرّية اأربعة ع�سر حرفً� اأي�سً�، وهي حروف المقولة الآتية: )اْبِغ َحجَّ

(1(
َعِقْيَمُه(، وهي الحروف الآتية: اأ � ب � ج � ح � خ � ع � غ � ف � ق � ك � م � ه� � و � ي.

قاعدة )3(:
ال�س���ّدة هي عب�رة عن حرفين متم�ثلين، الأّول �س�كن والث�ني متحّرك، نحو: »�شْدَد، تكتب 

�شّد«.

قاعدة )4(: 
المّدة هي عب�رة عن همزة مفتوحة، مكتوبة على الألف، وقع بعده� همزة �س����كنة اأو األف 

المّد، نحو: »اآنف«، واأ�سله�: »اأْءنف«، و»مفاجاآت«، واأ�سله�: »مفاجاأات«.

 على الألف بينم� تكتب المّدة ب�سكل همزة قبل األف.
(2(

وفي الم�سحف تكتب همزة القطع

)1)  من كت�ب »تحفة الأطف�ل في تجويد القراآن« لل�سيخ �سليم�ن الجمزوري:

الأح�������������ُرِف ق�����ب�����َل  ح������������لِن  األ   
ِ
ولُه����������َم����������� اإِظ�������ه��������ُرَه�������� َف����ْل����ت����ع����رِفل���������الم

ُ
اأ

����َت����َك وَخ��������َف ع���ق���ي���َم���ُه(ق����ب����َل ارب���������ٍع م������ْع ع���������س����رٍة ُخ��������ْذ ع���ل���َم���ُه ِم������ِن )اْب���������ِغ ح����جَّ

������رٍة اأي�������������س������ً�، ورم��������َزَه��������� َف������ِعث�����ن����ي����ه����َم����� اإدغ���������ُم��������َه��������� ف������ي اأرب����������ِع وع�������������سْ

��ْف َذا ِن��َع��ْم ��ْل َرِح���م���ً� َت���ُف���ْز ���سِ ل����ل����َك����َرْمِط����ْب ث���مَّ ���سِ ����س���ري���ف���ً�  ُزْر  ظ������نٍّ  �����س����وَء  دْع 

����َه����� َق�����َم�����رّي�����ْه ��هوال������������الُم الأول������������ى �����س����مِّ ���َه���� ���س��م�����س��يَّ خ�������������َرى ����س���مِّ
ُ
وال����������الُم الأ

)2)  همزة القطع هي الهمزة التي ُتلفظ وُتكتب، في بدء الكالم ودرجه.



39 ايحروف اييمدّ ة وايقمرّية  اييّدل وايمّدل 

تمارين

ِعْد �َشْبَط َحَرَكاِتَها:
َ
ِتَيِة، َواأ

َ
�ْشَماِء الآ

َ
ْدِخْل »اَل الَتْعِرْيَف« َعلَى الأ

َ
1  اأ

�د � �َسَفر. يَّ ْر�ص � َب�ب � ِتْين � ُغَراب � �سَ
َ
اأ

ْيِن َتْحَت الَحْرِف الَقَمِرّي: 2  �َشْع َخّطاً َتْحَت الَحْرِف ال�َشْم�ِشّي، َوَخطَّ

َف�ِت؛  ُرّ ِذْي َل َيْعِرُف اإِلَّ الَلْفَظ الَح�َسَن، َوَل َيُقْوُم اإلَّ ب�لَلِبِق ِمَن الَت�سَ الِتلِمْيُذ الَلِطْيُف ُهَو الَّ

، َح�ِذَق الِل�َس�ِن، َيْفَهُم  َح اللُّبِّ ْعَم�ِلِه، ُمَتَفتِّ
َ
ْن َيُكْوَن الإِْن�َس�ُن، ِفْي ُكلِّ اأ

َ
ْي ِب�أ نَّ الَلَب�َقَة َتْق�سِ

َ
ِلأ

.
ِ
ِمَن الَلْمِح، َوَي�ْسَتِفْيُد ِمَن الَلْحَظِة الَواِحَدِة، َكْي َيُكْوَن َف�ِهمً� َم� َعَلْيِه، َبِعْيدًا ِمَن الَلْوم

 
ِ
و�س���ً� الَلِع���َب الَمْمُنوَع، َك�لَلْطم ْن َيْبَتِعَد َعِن الَلِعِب، َوُخ�سُ

َ
والِتْلِمْيُذ اإِْن�َس����ُن الَغ���ِد؛ َفَيِجُب اأ

ْكَمِل. َعَلْيِه 
َ

���ِل َوالأ ْف�سَ
َ
، َفَيُكْوُن الإِْن�َس����َن الَلِبْيَب، الاَلِحَق الَحِي�َة ِفْي �َس���ْيِرَه� َنْحَو الأ

ِ
َوالَلْكم

ْو َيَقَع َعَلْيِه الَلْوُم، َوَيْنَه�َل َعَلْيِه 
َ
 الَوْقِت ِفْي الَلْيِل َقْبَل الَنَه�ِر، اأ

ِ
���ِيْيع  َت�سْ

ِ
ِب�لَدْر�ِص َوالَكدِّ َوَعَدم

الَجِمْيُع َتْوِبْيخً� َوَتْعِنْيفً�.

ِتَيِة:
َ
َة َعلَى الَكِلَماِت الآ ْدِخِل ال�َشدَّ

َ
3  اأ

ُمْدَد: .............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ِعْدُدْوا: 
َ
اأ

....................................................................................................................................................................... ُمَرْتَتب: 

ِتْي:
ْ
َة ِفْيَما َياأ َة َوالَمدَّ 4  ُفكَّ ال�َشدَّ

 ُمَعلََّق���ٌة َعَلى َع�ِتِقَك؛ 
ِ
َم�َل الَقْوم

َ
�ُس���دَّ َحَي�ِزْيَم���َك ِلْلَمْوِت، َوَل َتُف���كَّ ِرَب�َط الَحَي�ِء؛ َف����إِنَّ اآ

ِة ِلَنْيِل اِلْمِتَي�ِز ِبُرُكْوِب �َس���ِفْيَنِة الَنَج�ِة َواِلْلِتَح�ِق  َف�ِت الُمِعدَّ ���رُّ ًة ِللَت�سَ
َ
ُهْم َيَرْوَنَك ِمْراآ َف�إِنَّ

ِبَرْكِب ال�ُسَهَداِء.

َة َعلَى الَحْرِف الُمَنا�ِشِب: 5   �َشِع ال�َشدَّ

َداُة الُنْطِق، َوُهَو ِمَن الَحَوا�ِص الَخْم�ِص اَلِتْي ِمْنَه� ال�َسُم َوال�َسْمُع 
َ
الِل�َس����ُن َح��َسُة الَذْوِق، َواأ

���َح�ِب الَلْوَعِة،  �سْ
َ
ُف ِمْن َلْوَعِة اأ  الَلِطْي���ِف، َوُنَخِفّ

ِ
���ُر َوالَلْم�ُص، َفِب���ِه َنَتَلَفُظ ِب�لَكاَلم َوالَب�سَ
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، َفْلَنْجَعِل الِل�َس����َن �َسِبْياًل 
ِ
ْي�س���ً�- َنَتَوَجُه اإَِلى َغْيِرَن� ِب�لَلْوم

َ
 َوُن�َس���ِبُحُه. َوِبِه - اأ

َ
َوَنْحَمُد اهلل

���ِرَفَنُه اإَِلى الَل�ْس���ِع َوالَلْدِغ اللَذْيِن َيْجَرَح�ِن �ُس���ُعْوَر ال�َس�ِمِع،  َلَن� اإَِلى ُقُلْوِب الَن��ِص، َوَل َن�سْ

َوُيْبِعَداِنِه َعَن� َوَل ُيَقِرَب�ِنِه ِمَن�.

:  ِبَحْرٍف �َشْم�ِشيٍّ
ُ
 الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ِفْيَها »ال«، َتْبَداأ

ِ

6  اْماَلأ

َب�حً�. � ُيْقَرُع الَجَر�ُص ِفْي .................................... �سَ

ٌة. � ِفْي .................................... َمَق�ِعُد َخ�َسِبيَّ

ـ .................................... َحَيَواٌن ُمْفَتِر�ٌص.

ْوَراُق.................................... .
َ
ُر .................................... َوَتَت�َس�َقُط اأ � ِفْي الَخِرْيِف َيَتَغَيّ

ِتَيِة، وار�شمها ر�شماً �شحيحاً: 
َ
7  ُمدَّ الَكِلَماِت الآ

اَن.
َ
اَم�ل، اأ

َ
اَداب، الأ

َ
اة، اأ

َ
ا�َسُف، الِمْراأ

َ
اَنُف، اأ

َ
اُل الَبْيِت، اأ

َ
اَذانً�، اأ

َ
اَمْنت، اأ

َ
اِكل، اأ

َ
ان، َم�أ

َ
َظْم�أ

ِتَيِة:
َ
َة ِفْي الَكِلَماِت الآ 8  َفكَّ الَمدَّ

َلْيُكْم  ، َيْهُفْو اإِ ����صِ
ْ
ْنُتْم َموؤُْوَنِتْي ِفْي الُبوؤْ�ِص، َوَمْوِئِلْي �َس����َعَة الَي�أ

َ
ْنُت���ْم اآِلْي َوَمَحطُّ اآَم�ِل���ْي، اأ

َ
اأ

ْجَعَل ِفْيُكْم �ُسوؤَاِلْي.
َ
ْن اأ

َ
ُفوؤَاِدْي َوَيِطْيُب ِفْيُكْم �ُسَه�ُدْي، َل اآَنُف ِمْنُكْم، َوَل اآ�َسُف اأ

ي  اِخُذنِّ ���ْحَراِء الَحَي�ْة. اآُخُذ ِمْنُكْم، َفاَل ُتوؤَ ���ْنِك، َواآَب�ِرْي الَعْذَبُة ِفْي �سَ ْنُتْم َلآِلِئْي ِفْي ال�سَ
َ
اأ

َلُف َهَواْي، ُفوؤَاِدْي 
ْ
اْي َوَي�أ َم�َل، ِبُكْم َتْحُلْو ِلْي ُروؤَ

َ
ُبْوا الآ ِفْي َت�ْس�آٍل، َواآَمُل ِمْنُكُم الَخْيَر َفاَل ُتَخيِّ

ْحاَلُمُكْم.
َ
َفْت ِب�لَهَن�َءِة اأ �ُمُكْم، َو�سَ يَّ

َ
�َءْت ِب�لِعزِّ اأ َلى ِدَي�ِرُكْم َم�ِئٌل، َف�سَ ِبُكْم اآِهٌل، َواإِ

ِتْي:
َ
 ِفْي الَمْقَطِع الآ

َ
ِح الَخَطاأ حَّ 9  �شَ

�ِهْيِه  ���َف�وؤُْن، َوَبَه�َءْن َل ُي�سَ ���َف�َءْن َل َيْعِدُلُه �سَ ِة َيَرى �سَ ُل ِفْي الِجَب�ِل الُلْبَن�ِنيَّ ُكلُّ َمْن َيَتَجوَّ

ُق �ُسُطْوُح ُبُيْوِتَه�  لَّ
َ
َعَتْن َعَلى �ُس���ُفْوِحْن َوِتاَلِلْن َوِفي ِوَه�ِدْن، َتَت�أ َبَه�وؤُْن، َوُي�َس����ِهُد ُقَرْن ُمَوزَّ

ْو َغ�ِرَبِتْن.
َ
ِة �َسْم�ِسْن ُم�ْسِرَقِتْن اأ �ِسعَّ

َ
َجْن َتْحَت اأ ْحَمَر ُمَتَوهِّ

َ
َقْرِمْيَدْن اأ



أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الرابع

التنوين

يف���ّرق بين تنوي���ن الفت���ح وتنوين ال�س���ّم وتنوين    1

الك�سر، ويعرف اأنواعه وكيفّية ر�سمه.

يتع���ّرف اإلى الح�لت الت���ي ُتكتب فيه���� »اإذن« عع    2

النون اأو بدونه�.

يتم���ّرن عل���ى كت�ب���ة ذل���ك كّل���ه اأو نطقه ب�س���ورة    3

�سحيحة، في ح�لته المختلفة.





تبريف ايانوين 
هو نون �س�كنة زائدة تلفظ ول تكتب، بل يعّو�ص عنه� في الكت�بة بتكرير الحركة الأخيرة.

كيفّية اللفظالأمثلة

جاء رجُلْنجاء رجٌل

اأتى الرجل من بيِتْناأتى الرجل من بيٍت

راأيت قا�شَيْنراأيت قا�شياً

قاعدة )1(: 
التنوي���ن يلح���ق ال�س���م المعرب المن�س���رف، اإذا ل���م يكن م�س����فً�، ولم تدخ���ل عليه »ال 

التعريف«، ولم يوقف عليه، �سواء اأك�ن مرفوعً�، اأو من�سوبً�، اأو مجرورًا.

قاعدة )2(:
تنوي���ن ال�س���ّم هو عب�رة عن �س���ّمتين تكتب�ن عل���ى الحرف الأخي���ر، وتلفظ�ن نونً�   .1

�س�كنة بعد �سّم. 

تنوي���ن الك�س���ر هو عب�رة عن ك�س���رتين تكتب�ن على الحرف الأخي���ر، وتلفظ�ن نونً�   .2

�س�كنة بعد ك�سر.

3.  تنوين الفتح هو عب�رة عن فتحتين تلفظ�ن نونً� �س����كنة بعد فتح، وتكتب�ن على األف 

بعد الحرف الأخير، اأو قبله� على الحرف الأخير، نحو: رجاًل ��� رجاًل، �سيئً� ��� �سيًئ�.
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مالحظ���ة: اإّن تنوين الفتح ير�س���م عل���ى الألف بعد الحرف الأخي���ر اأو قبله� على الحرف 

الأخير، اإل في الح�لت الآتية:

اإذا انتهت الكلمة بت�ء مربوطة، نحو: زرت حديقًة اأو جّنًة اأو مدر�سًة جميلًة...  .1

اإذا انتهت الكلمة بهمزة فوق األف، وهذا يح�سل عندم� ُت�سبق الهمزة بفتحة، نحو:   .2

.
ً
 خَط�أ

ً
، �سمعت نَب�أ

ً
 ومرَف�أ

ً
بنين� ملَج�أ

اإذا انتهت الكلمة بهمزة م�س���بوقة ب�ألف، نحو: اإمالًء، اإن�س����ًء، �س���ربت م�ًء، �سمعت   .3

بك�ًء...

اإذا انتهت الكلمة ب�ألف طويلة اأو مق�سورة، نحو: �س�هدت فتًى يحمل ع�سً�.  .4

قاعدة )3(: 

أنواع ايانوين
تنوي���ن الأمكنّي���ة اأو التمكي���ن اأو ال�ش���رف: وه���و التنوين الذي يلحق ال�س���م المعرب   .1

المن�س���رف؛ ليدّل على خّفته، وي�سّمى ال�س���م المتمّكن؛ اأي المعرب، الأمكن، اإذا ك�ن 

من�س���رفً�، اأّم� اإن ك�ن ممنوعً� من ال�س���رف، في�س���مى متمّكنً� غي���ر اأمكن، ول يلحقه 

التنوين، نحو: قراأت كت�بً� مفيدًا.

تنوين التنكير: وهو يلحق ال�سم المبني اإذا اأريد تنكيره ، نحو: ج�ء �سيبويه و�سيبويٍه   .2

 في النح���و؛ ولذلك لحقه� 
ٍ
اآخر، ف�س���يبويه الأولى ا�س���م علم، والث�ني���ة كن�ية عن ع�ِلم

تنوين التنكير.

تنوي���ن المقابل���ة: وهو التنوين الذي يلحق م� ُجِمع ب�ألف وت�ء مزيدتين )جمع الموؤّنث   .3

ال�س����لم(، وه���و يق�بل ن���ون جمع المذّكر ال�س����لم، نحو: م�س���لم�ٍت، م���ررت بتلميذاٍت 

مجتهداٍت.

تنوين التعوي�س اأو الِعَو�س: وهو الذي يعّو�ص به عن �سيٍء محذوف، ويكون:  .4

ِعو�شاً عن حرف: ج�ء ق��ٍص، بدل )ج�ء ق��سي(. اأ- 

ب- ِعو�شاً عن كلمة: م� يلحق كلمَتي )كّل وبع�ص(، ِعو�سً� عّم� ت�س�ف�ن اإليه، نحو: ح�سر 

المعّلمون، ف�س�فحت كاًل منهم )اأي كّل معّلم منهم(.



45 ايانوين

ِعو�شاً عن جملة: م� يلحق )اإذ( ِعو�سً� عن جملة تكون بعده�، نحو: زرتك في الم�س�ء،  ج- 

وكنت حينئٍذ خ�رج البيت )اأي حين اإذ زرتك(.

ً
إذن أو إذا

قاعدة )1(:
تكتب اإذن ب�لنون ل ب�لتنوين اإذا ك�نت ن��سبة للفعل الم�س�رع بعده�.  .1

، نحو: اإن تب�لغ في 
(1(

تكتب ب�لتنوين )اإذًا( اإذا ك�نت غير ن��سبة للفعل الم�س�رع بعده�  .2

الإهم�ل، اإذًا تفقد وظيفتك. اأنت ك�سرت الإبريق، ف�أنت اإذًا ملوم. 

قاعدة )2(: 

شروط نصب »إذن« يلفبل ايمضارع عبدها
1.  اأن تكون �سدر الجواب الذي ُيج�ب به، نحو: زيد: اآتيك غدًا، عمرو: اإذن اأكرَمك.

2.  اأن ل ُيف�سل بينه� وبين من�سوبه�؛ فال ي�سّح الن�سب في قولك: اإذن بكٌر ُيكرُمك.

اأن يكون الفعل المن�س���وب داًل على ال�س���تقب�ل؛ فال ي�س���ّح الن�س���ب ف���ي قولك: اإذن   .3

اأظنُّك �س�دقً�.

مالحظة: اأج�زوا الف�س���ل بينه� وبين الفعل ب�ِ »ل النافية« والق�س���م، نحو: واإذن ل يلبثوا 

خالفك، اإذن واهلل نرمَيهم بحرٍب.

)1)  هذا هو الم�س���هور، وهن�ك قول ب�أّن »اإذن« تكتب ب�س���ورة النون دائمً�؛ لأّن ذلك هو الأ�س���ل في كت�بته�، وكت�بته� ب�لأف 
المنّونة ج�ءت اإتب�عً� ل�س���م الم�س���حف، ولأّن الأ�س���ل في معن�ه� واحٌد في ح�لتي ن�سب الفعل الم�س�رع وعدمه، وقول 

ب�أّنه� تكتب ب�س���ورة التنوين دائمً� كم� ُكتبت في ر�س���م الم�س���حف الكريم، وقول ب�أّنه� تكتب ب�س���ورة النون اإذا ُو�سلت 

بغيره� في الكالم، وب�سورة التنوين اإذا ُوِقف عليه�.
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تمارين

1   �َشِع الَتْنِوْيَن الُمَنا�ِشَب، َوَبيِّْن َنْوَعُه:

ِمْن َنْهِج الَباَلَغِة:

»الَحْم���ُد هلِل الَمْع���ُرْوِف ِم���ْن َغْيِر ُروؤَْية، َوالَخاِل���ِق ِمْن َغْيِر َرِويَّة، الِذْي َل���ْم َيَزْل َقاِئماً 

ْرَتاج، َوَل َلْيَل َداج، َوَل َبْحَر �َشاج، َوَل َجَبَل 
َ
ْبَراج، َوَل ُحُجَب َذاُت اأ

َ
َداِئما. اإِْذ َل �َشَماَء َذاُت اأ

ُذْو ِفَجاج، َوَل ُقْبَح ُذْو اْعِوَجٍاج«.

ِتْي:
َ
َنِة ِفْي الَمْقَطِع الآ 2  َبيِّْن َنْوَع الَتْنِوْيِن ِفْي الَكِلَماِت الُمَنوَّ

ِفَيًة  ، َوُم�سْ َبًة الَجوَّ ُع ِعْطرًا ُمَطِيّ وَّ ْزَه�ِر الِتْي َتَت�سَ
َ
ْقُطَف َبْع�سً� ِمَن الأ

َ
ِة ِلأ يَّ َذَهْبُت َيْومً� اإَِلى الَبرِّ

���ْوِد، َوَك�َن َمَك�نً� َيِفْي�ُص اإِ�ْس���َراقً�  ���ْلُت اإَِلى الَم���َك�ِن الَمْق�سُ َعَل���ى الِج���َواِر َنْكَهًة َلِذْي���َذًة. َو�سَ

ْطَوَل ِمْنُه، َوَيْحُر�ُص َقِطْيعً� َكِبْيرًا.
َ
ِغْيرًا َيْحِمُل ِبَيِدِه َع�سً� اأ بً�... َف�َس�َهْدُت َفتًى �سَ َوِخ�سْ

ْدُت �َسَجَرًة  ْبُت َعَرقً�، َفَق�سَ َبّ ْن َتِعْبُت َوَت�سَ
َ
َلى اأ ْجَمُعَه� َب�َقًة َب�َقًة، اإِ

َ
ْزَه�َر َواأ

َ
ْقُطُف الأ

َ
ُت اأ

ْ
َبَداأ

ُتْعِطْي َفْيئً� َواِفرًا، َوا�ْسَتَرْحُت َتْحَتَه� َم��ِسحً� َعَرِقْي َوُمَتَن�ِوًل �َسْيئً� ِمَن الَزاِد الِذْي َمِعْي.

ِة الِتْي َتْلَب�ُص  يَّ ُل ُجْزءًا ِمْن ِتْلَك الَبرِّ  ِللَطْيِر، َوَمْلَعبً� َلُه، ُت�َسكِّ
ً

َلَقْد َك�َنِت ال�َسَجَرُة ِتْلَك َمْلَج�أ

َف�ًء َوَنَق�ًء. ْوءًا َيِزْيُدَه� �سَ الُع�ْسَب ِرَداًء، َوَت�ْسَتِنْيُر ِب�ُسَع�ِع ال�َسْم�ِص �سَ

ِة الُمْرِهَقِة. ْو �َسْيئً� ِمْن َمَت�ِعِبْي الَيْوِميَّ
َ
ْي ِعْبئً� َثِقْياًل اأ ُت َعنِّ ُعْدُت َم�َس�ًء اإَِلى الَبْيِت، َوَقْد َنَف�سْ

ِتَيِة، َواْكُتِب الَتْنِويَن الُمَنا�ِشَب:
َ
�ْشَماِء ِفي الُجَمِل الآ

َ
3  ِاْحِذْف »اَل« الَتْعِريَف ِمَن الأ

 للَعَجَزِة.
َ
َبَنْت الحكومُة الم�ست�سفى للمر�سى والملج�أ  -

ا�ستريُت التف�َح والليموَن والعنَب.  -

هذِه بعلبكُّ الأثرّيُة الرائعُة.  -

. اأحببُت في لبن�َن ال�سم�َء ال�س�فيَة والهواَء النقيَّ  -

ِا�ستغّلِت الحكومُة ال�س�طَئ الرمليَّ الدافَئ لل�سب�حِة.  -
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. ِب َوالَجرِّ َنًة ِفي الَرْفِع َوالَن�شْ ِتَيَة ُمَنوَّ
َ
4  ا�ْشَتْعِمْل ِفي ُجَمٍل الَكِلَماِت الآ

مدر�سة، ط�لب، �سم�ء، ُكتب، جّرة، نب�أ، هواء، مِلك.

ْوَبًة: ْن َتُكْوَن َنِكَرًة َوَمْن�شُ
َ
ِتَيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفْيَدٍة َعلَى اأ

َ
�ْشَماَء الآ

َ
5  ِا�ْشَتْعِمِل الأ

وردة، ُعواء، قرية، مخب�أ، �سداأ، ملهى، ع�س�، ُقرى.

َع اّلِتْي ُتْكَتُب ِفْيَها بالَتْنِوْيِن. َع التي ُتْكَتُب ِفْيَها )اإَِذْن/اإِذاً( بالُنْوِن، َوالَمَوا�شِ 6  َبيِِّن الَمَوا�شِ

ِمْيَر 
َ
، َفُقْلُت: )اإَِذْن/اإِذًا( ُيَعّد اأ

ِ
ْعاَلم

َ
َحِد الَم�َس����ِهْيِر الأ

َ
���َم�ُء ِلأ ���ْيَدٌة َع�سْ ْهِدَيْت اإَِليَّ َق�سِ

ُ
اأ

ال�ُسَعَراِء.

ْل َعَواِقَب َذِلَك. َذْن/اإِذًا( َتَحمَّ َع ُتْهَمٍة، )اإِ ْعَت َنْف�َسَك َمْو�سِ ْنَت و�سَ
َ
اأ

ذًا( َتْبُلغ ُمَراَدَك. َق َنَج�حً� َب�ِهرًا. )اإَِذْن/اإِ َحقِّ
ُ
َث�ِبُر َكْي اأ

ُ
ْعَمُل واأ

َ
�َس�أ

ذًا(. ْنَت َت�ْسَتِحقُّ الِعَق�َب )اإَِذْن/اإِ
َ
َخِرْيَن، َف�أ

َ
ْيَت َعَلى ُحُقْوِق الآ ْنَت َتَعدَّ

َ
اأ





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الخامس

همزتا القطع والوصل

يفّرق بين همزتي الو�س���ل والقط���ع، ويتعّرف اإلى    1

الموا�سع التي ُتكتب�ن فيه�، ويمّيز بينهم�.

يذكر الموا�سع التي ُتحذف فيه� همزة الو�سل.   2

يتمّرن على كت�بة ذلك ولفظه.   3





قاعدة )1(: 
���ل به�  همزة الو�س���ل هي الهمزة التي تلفظ في ابتداء الكالم، وت�س���قط في اأثن�ئه؛ ليتو�سّ

اإلى نطق الحرف ال�س�كن بعده� عند و�سله� بم� قبله�، نحو: اجل�ص ي� رجل، ي� رجل اجل�ص.

قاعدة )2(:
ُتكتب همزة الو�سل األفً�، فوقه� �س�د �سغيرة »ٱ«، �سواء اأك�نت في ابتداء الكالم اأم في درجه.

قاعدة )3(: 
همزة القطع هي الهمزة التي ُتلفظ اأينم� وقعت، في بداية الكالم اأو في درجه، وُتكتب فوق 

الألف في اأّول الكلمة اإذا ك�نت مفتوحة اأو م�س���مومة، وُتكتب تحته� اإذا ك�نت مك�س���ورة، نحو: 

ّمي، اإِيج�ب.
ُ
بي، اأ

َ
اأ

قاعدة )4(: 
الهمزة في اأّول الأ�سم�ء همزة قطع، م� عدا ع�سرة اأ�سم�ء �سي�أتي ذكره� لحقً�. وفي جميع 

الحروف اأي�سً�، م� عدا »ال التعريف«.

قاعدة)5(:
ت�أتي همزة الو�سل في:

فعل الأمر الثالثّي: ادر�ص، افتح، اكتب...  .1
فع »ال التعريف«.  .2

الفعل الم��سي ال�سدا�سّي واأمره وم�سدره: ا�ْسَتْقَبَل، ا�ْسَتْقِبْل، ا�ْسِتْقَب�ل.  .3
في الأ�س���م�ء الآتية: ا�س���م، ا�ست، ابن، ابنة، ابنم )لغة في ابن(، اثن�ن، اثنت�ن، امروؤ،   .4

امراأة، ايُمن وايُم )في الق�سم(.

5. الفعل الم��سي الخم��سّي واأمره وم�سدره: اْنَتَظَر، اْنَتِظْر، اْنِتَظ�ر.
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قاعدة)6(: 
ُتحذف األف همزة الو�سل من:

ِخـــَبُة َخْيٌر َلَك ِمَن 
َ
»ال« التعري���ف، اإذا دخ���ل عليه� حرف ال���الم، نحو قوله تع�لى: َوَ؛ْاآ  .1

ُقْل للتلميذ اأن يواظب على عمله«. وَلى، ونحو: 
ُ
اْلأ

األعلم اأف�س���ل من الم�ل؟« اأي: هل العلم  همزة ال�س���تفه�م«، نحو:  اأو اإذا دخلت عليه� 

الت�سهيل«. وقد ُي�ستع��ص عن همزة ال�ستفه�م  اأف�س���ل من الم�ل؟ وت�سّمى هذه الح�لة 

بعالمة مّد تو�سع فوق همزة الو�سل في هذه الح�لة؛ اأي دخول الهمزة على ا�سم معّرف 

اآلعلم اأف�سل من الم�ل؟«، {ہ ھ ھھ}. ب�ِ »ال«، نحو: 

كلمة »ابن« اإذا وقعت مفردة )غير مثّن�ة وغير مجموعة( بين َعَلمين، ب�سرط اأن يكون   .2

العلم الث�ني والد الأّول، واأن تكون »ابن« �سفًة للَعَلم الأّول، وغير واقعة في اأّول ال�سطر 

كت�ب���ة، نحو: »الح�شين بن علي«، وُيحذف التنوين من ال�س���م اإذا ج�ءت كلمة )ابن( 

بعده محذوفة الهمزة، نحو: »كان زيُد بُن عمرو �شديقاً لي«.

وتحذف �س���ورة همزة الو�س���ل ج���وازًا من »ابن« بعد بع�ص اأحرف الن���داء، نحو: ي� بَن 

بَن فالن.
َ
فالن، اأ

من كلمة »ابنة« ب�ل�س���روط نف�سه� التي ُت�س���ترط لحذف همزة »ابن«، نحو: »زينب ْبَنُة   .3

زيد«. ومنهم من يحّول كلمة )ابنة( المحذوفة الهمزة اإلى )بنت(، فيقول: مريم بنت 

عمران.

م���ن كلمة »ا�ش���م«، وذلك اإذا دخلت عليه� همزة ال�س���تفه�م، نحو: »اأ�ْشُمَك جميل؟« اأو   .4

اإذا ك�نت في الب�سملة الكريمة، وذلك ب�سرطين:

ِحيِم«، ف�إن ُذكرت ن�ق�س���ة  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
َّ

اأّولهم����: اأن ُتذكر الب�س���ملة ك�ملة: »ِب�ْش���ِم اهلل

َثُبَت���ْت الأل���ف، نحو: »با�ْش���م اهلل«، اأو »با�شمه تعال���ى«، وث�نيهم�: اأن يك���ون متعلَّقه� من 

ك با�ش���م اهلل الرحمن  فعٍل اأو �س���بهه محذوفً�، ف����إذا ُذِكَر المتعّلق، ثبت���ت، نحو: »اأتبرَّ

الرحيم«. 

وه���ذا اأم���ٌر مختلف فيه بي���ن قواعد الإم���الء وظواهر الر�س���م العثم�ني، ف�إذا ق�س���د 
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القتب��ص من الآية �سّح اإبق�ء الهمزة؛ ففي الكت�بة الم�سحفّية تبقى، بينم� تحذف في 

الكت�بة غير الم�سحفّية.

���ف�ت الُح�سنى، نحو: »ب�شم  وك�ن الِك�س����ئّي يحذفه� اإذا اأ�س���يف ال�سم اإلى اإحدى ال�سّ

الرحمن«، و»ب�شم الّرحيم«.

«، و»�ُشمّي«. من كلمة »ا�شم« و»ابن« في الّت�سغير، فتقول: »ُبنيَّ  .5

ريت »الفاء« و»الواو» من الأمر مهموز الفاء، نحو: »فٱأكْل« و»وٱأكْل« ت�سبح »فاأُكْل«   .6

و»واأكْل«، ثّم حذفت همزة القطع »فاء الفعل«؛ ف�أ�سبحت »َفُكْل« و»َوُكْل«، �سواء �سبقته 

الف�ء والواو، اأم لم ت�سبق�ه.

الأ�سل:  الم�شاألة؟«  عن  »اأ�ْشَتعلَْمَت  نحو:  الّت�سوية،  وهمزة  ال�ستفه�م،  همزة  بعد   .7

»أٱستعلْمت عن المسألة؟«، ونحو: »اأ�ْشُمَك زيٌد؟« الأ�سل: »أٱسُمَك زيٌد؟«، ونحو: »�شواء 

عليه اأحتقرته اأم اأكرمته«.

من الفعل اإذا دخلت عليه اأحرف الم�س�رعة، مثل: »ا�شتخرَج، ي�شتخرُج«.  .8

قاعدة رقم )7(:
عند دخول اأي حرف - م� عدا الالم - على الأ�سم�ء المعّرفة ِب� »ال« تبقى »ال«، ول ُيحذف 

منه� �سيء، نحو: العي�ص، ف�لعي�ص، ب�لعي�ص، ك�لعي�ص، والعي�ص.

اأّم� عند دخول الالم على كلمة مبدوءة ب�ِ »ال« ُتحذف همزة الو�سل من »ال«، نحو: العي�ص، 

للعي�ص. واإذا ك�ن بعد »ال« حرف »لم« تدغم لم »ال« مع لم الكلمة، فت�سبح�ن لمً� م�سّددة، 

نحو: لبن، اللبن، لّلبن.



قواعد ايابق ر ايبرعلا   قواعد اإلمالء54

تمارين

اْكُتْب َرْمَز الَهْمَزِة الُمَنا�ِشِب:   1

ُه الَيْوُم الِذْي اْنَتِظُرُه ُمْنُذ ِحْيٍن. انَّ

� َلُه َلَح�ِفُظْوَن. ْلَن� الِذْكَر َوانَّ � َنْحُن َنزَّ انَّ

ْي َراْيُت اَحَد َع�َسَر َكْوَكبً� َوال�َسْم�َص َوالَقَمَر. انِّ

ال�ْسِتَق�َمُة ِفْي الِدْيِن َوالْحِتَراُم َواِجَب�ِن ا�َس��َس�ِن.

المُّ َمْدَر�َسٌة اَذا اْعَدْدَتَه�.

ِتْي:
ْ
 ِفْيَما َياأ

َ
ِح الَخَطاأ حِّ �شَ   2

َه�ِدْي اأْن�َس�ٌن ُموؤِْمٌن َوُمْخِل�ٌص ِفْي األَعَمِل الِذْي اأْخَت�َرُه ِبَنْف�ِسِه، َفُهَو ُيَح�ِفُظ َعَلى األإْماَلِك 

�ِحُب الُب�ْسَت�ِن. الِتْي اأئَتَمَنُه َعَلْيَه� �سَ

ْفَراِء. ْوَت الَقِطْيِع َع�ِئدًا ِعْنَد اإلُغُرْوِب، َفُهَو َكَحِفْيِف اْوَراِق الَخِرْيِف ال�سَ َم� اإْرَوَع �سَ

ِتْي:
ْ
ْو َقْطعاً ِفْيَما َياأ

َ
اًل اأ اْذُكْر �َشَبَب َكْوِن الَهْمَزِة َو�شْ   3

 َعِليٍّ Q ِلْبِنِه الَح�َسِن Q ِفْي َنْهِج الَباَلَغِة:
ِ
ِة الإَِم�م يَّ اأ. ِمْن َو�سِ

ْحِبْب ِلَغْي���ِرَك َما ُتِحبُّ 
َ
، اْجَع���ْل َنْف�َش���َك ِمْيَزاناً ِفْيَم���ا َبْيَنَك وَبْي���َن َغْي���ِرَك؛ َفاأ »َي���ا ُبَن���يَّ

ْن 
َ
ْح�ِشْن َكَما ُتِحبُّ اأ

َ
ْن ُتْظلََم، واأ

َ
ِلَنْف�ِشَك، واْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه َلَها، َوَل َتْظِلْم َكَما َل ُتِحبُّ اأ

ُيْح�َش���َن اإَِلْي���َك، وا�ْشَتْقِب���ْح ِمْن َنْف�ِشَك َما َت�ْشَتْقِبُحُه ِمْن َغْي���ِرَك، َواْر�َس ِمَن النَّا�ِس ِبَما 

ْن 
َ
َتْر�َش���اُه َلُه���ْم ِمْن َنْف�ِش���َك، وَل َتُقْل َما َل َتْعلَُم َواإِْن َقلَّ َما َتْعلَُم، َوَل َتُقْل َما َل ُتِحبُّ اأ

ْلَباِب؛ َفا�ْشَع ِفْي َكْدِحَك َوَل َتُكْن 
َ
دُّ ال�َشَواِب واآَفُة الأ ْعَجاَب �شِ نَّ الإِ

َ
ُيَق���اَل َل���َك، َواْعلَْم اأ

ْخ�َشَع َما َتُكوُن ِلَربَِّك«.
َ
ِدَك َفُكْن اأ ْنَت ُهِدْيَت ِلَق�شْ

َ
َخاِزناً ِلَغْيِرَك، َواإَِذا اأ

ب. َن�َشَح َحِكْيٌم َرُجاًل َفَقاَل:

 َيْحَفْظَك، َواْنَقِلْب َعْن ُكلِّ َمْكُرْوٍه َتْنُج ِمَن الِهَناِت، َوا�ْشَتْح�ِشْن 
َ
»َيا اْبَن اآَدَم، اْحَفْظ اهلل

ْعَماِل َما ُهَو ُمَنا�ِشٌب َلَك ا�ْشِتْح�َشاناً َيِلْيُق ِباإِْتَقاِنَك َلُه، َفَكْم ِنْعَمٍة اْنَقلََبْت ِنْقَمًة، 
َ
ِمَن الأ

َواْح���َذْر اْثَنْي���ِن: الُغُرْوَر َوالُبْخَل؛ َفُهَم���ا اْبَنا ال�َشَقاَوِة َوالِتْيِه. َيا اْب���َن ُفاَلٍن، اْثَناِن ِمَن 
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الَجَواِه���ِر الَثِمْيَن���ِة ِبِهَم���ا ُتْرَفُع َوِبِهَم���ا ُتْخَف�ُس، َعْقُل���َك َو�َشِمْي���ُرَك؛ َفا�ْشَتْعِمْلُهَما ِفْي 

ِبْيَك«.
َ
ْو اأ

َ
َك اأ مِّ

ُ
، َوَلْو َكاَن َعلَى اأ ِخْدَمِة الَحقِّ

ْت ِفْي ِذْهِن  ْغَواِر، َلِكنَّ الَكِلَم�ِت ا�ْسَتَقَرّ
َ
ْعَم�ِق الأ

َ
ُد ِفْي اأ دًى َيَتَردَّ ُه �سَ نَّ

َ
ُثمَّ َنَه�َص َوَم�َس���ى َك�أ

ْقَبَل َعَلْيَه� اإِْقَب�َل الَغِرْيِق َعَلى الُمْنِقِذ.
َ
الَرُجِل، َوَقْد اأ

ِل: 4  �َشْع َخّطاً َتْحَت الَكِلَمِة الِتْي ُحِذَفْت ِمْنَها َهْمَزُة الَو�شْ

ْم َل.
َ
ْنَتَهْيَت اأ

َ
ْنَتَهْيَت؟ َتَع�َل، �َسَواٌء اأ

َ
اأ

ْم َلْم َت�ْسَتِلْمَه� َبْعد.
َ
ْدِري اأ�ْسَتَلْمَت ِر�َس�َلِتي اأ

َ
َل�ْسُت اأ

�ْسَتْخَبْرَت َعِن الَح�ِدَثِة؟
َ
اأ

. ْبَن�ِئِه َحقٌّ
َ
ِلْلُمَواِطِن ُحُقوٌق، َوِلْلَوَطِن َعَلى اأ

َحقُّ ِب�لِرَع�َيِة.
َ
َلل�َسرُف اأ

ِعْد �َشْبَط َحَرَكاِتَها:
َ
ِتَيِة، َواأ

َ
َواِئِل الَكِلَماِت الآ

َ
ْحُرَف )ف- ب- ك- و- ل( َعلَى اأ

َ
ْدِخِل الأ

َ
5  اأ

الُقْد�ص:........................................................................................................................................................................

ر:........................................................................................................................................................................ الَن�سْ

الَلْيل:.............................................................................................................................................................................

الَمْوت:..........................................................................................................................................................................

ِتَيِة:
َ
6  اُْكُتِب الَكِلَماِت )ابن، ابنة، ا�شم( ِبال�َشْكِل المَنا�ِشِب في الِعَباراِت الآ

.P ٍد َف�ِطَمُة ُمَحمَّ

.Q ِبي َط�ِلٍب
َ
َعِليًّ اأ

َع�َد َح�َسُن َقْرَيِتَن�.

.
ِ
ِب���� اهلِل الَرْحَمِن الَرِحيم

؟  َك َعِليٌّ
َ
اأ

.
ِ
ق�ِسُم ِب��� اهلل الَرْحَمِن الَرِحيم

ُ
اأ

ب��ِ� َتَع�َلى َنْبَتِدُئ َعَمَلَن�.





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس السادس

مواضع الهمزة

يعرف عالقة كت�بة الهمزة بحرك�ت الكلمة.   1

يتعّرف اإل���ى الح�لت المختلفة التي ُتر�س���م فيه�    2

الهمزة. 

ُيتقن كت�بة الهمزة ب�س���ورة �سحيحة في الح�لت    3

المختلفة.





قاعدة )1(:

اأقوى الحرك�ت الك�س���رة وهي تن��س���ب الي�ء، ثّم ال�س���ّمة وهي تن��س���ب الواو، ثّم 

الفتحة وهي تن��س���ب الألف، اأّم� ال�سكون فهي عالمة لي�ص فيه� قّوة؛ لأّنه� عدم الحركة، 

وين��سبه� الكت�بة على ال�سطر.

قاعدة)2(: 
لكت�بة الهمزة المتو�س���طة ُتالحظ حركته� وحركة م� قبله�، وُتكتب على م� ُين��س���ب اأقوى 

الحركتين؛ ف�إذا ك�نت الهمزة �س�كنًة ُكِتبت على م� ُين��سب حركة م� قبله� دائمً�؛ اأي اإّنه�:

ُتكتب على كر�سّي الي�ء )على الَنِبرة( اإذا ك�نت مك�سورة، �سواٌء اأك�ن الحرف الذي قبله�   .1

مك�سورًا، نحو: »مبِطِئين«؛ اأم م�سمومً�، نحو: »�ُشِئل«؛ اأم مفتوحً�، نحو: »ُمطَمِئّن«؛ اأم 

�س����كنً�، نحو: »�شاِئم«. اأو اإذا ك�نت م�سمومًة بعد ك�س���ر، نحو: »مباِدُئكم«، اأو مفتوحة 

بعد ك�سر، نحو: »ِفَئة«، اأو �س�كنًة بعد ك�سر، نحو: »ِاطِمْئنان«، اأو اإذا ك�نت مفتوحًة بعد 

ي�ء �س�كنة، نحو: »بْيَئة«.

ُتكتب على كر�س���ّي الواو، اإذا ك�نت م�س���مومًة بعد فتح، نحو: »َخوؤُون«؛ اأو بعد �س���كون،   .2

؛ اأو بعد �س���ّم، نحو: »ُروؤُو����س«؛ اأو اإذا ك�نت مفتوحًة بعد �س���ّم، نحو: 
نح���و: »تف���اوؤُل«)1)

»ُموؤَازرة«؛ اأو اإذا ك�نت �س�كنًة بعد �سّم، نحو: »ُموؤْمن«.

)1)  اإل اإذا ك�ن الحرف ال�س�كن قبله� »ي�ًء«، فُتكتب على كر�سّي الي�ء )على النِبرة(، نحو: »هْيَئة«، وهن�ك من يكتبه� على 
ة«.

َ
الألف »هْي�أ
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ة«|؛ اأو بعد حرف 
َ
، نحو: »ن�ْشاأ

(1(
ُتكتب على كر�س���ّي الألف اإذا ك�نت مفتوحة بعد �س���كون  .3

مر«.
ْ
ل«؛ اأو اإذا ك�نت �س�كنًة بعد حرف مفتوح، نحو: »َياأ

َ
مفتوح اأي�سً�، نحو: »�َشاأ

ُتكت���ب الهمزة المتو�ّس���طة دون كر�س���ّي، اإذا ك�ن���ت مفتوحة بعد األف، نح���و: »قراءة«،   .4

»ت�شاءل«؛ لكراهة تت�لي رمزي األف.

قاعدة )3(:

ُتكتب الهمزة المتطّرفة دائماً بح�شب حركة ما قبلها:

ف�إذا �سبقه� حرف مفتوح، ُكتبت على الألف، نحو: ملَج�أ، مرَف�أ، قَراأ، ا�ستهَزاأ، يماَلأ.

واإذا �سبقه� حرف م�سموم، ُكتبت على الواو، نحو: بوؤُبوؤ، تواُطوؤ، تك�ُفوؤ، َجُروؤ.

واإذا �سبقه� حرف مك�سور، ُكتبت على كر�سّي الي�ء، نحو: �س�ِطئ، متب�ِطئ، ُبِدئ، �سيِّئ.

واإذا �سبقه� حرف �س�كن، ُكتبت على ال�سطر، نحو: دْفء، �سْيء، �سم�ء، �سحراء.

مالحظة: �سّذ كت�بة الهمزة المتطّرفة، الم�سبوقة بواو م�سمومة م�سّددة، على ال�سطر، 

نحو: التبوُّء.

قاعدة)4(: 
اإذا تال الهمزة المتطّرفة ت�ء مربوطة، ُتكتب ك�لآتي: 

 اإذا ك�ن م� قْبَله� ي�ًء �س�كنة، ُتكتب على كر�سّي الي�ء، نحو: خطْيئة.1   

اإذا ك�ن م� قْبَله� واوًا �س�كنة، ُتكتب على ال�سطر، نحو: مرْوءة.2   

اإذا ك�ن م� قْبَله� األًف� �س�كنة، ُتكتب على ال�سطر، نحو: قراءة.3   

قاعدة)5(: 
اإذا تال الهمزة المتطّرفة تنوين الفتح على الكلمة:

اإذا ك�ن���ت الهمزة مر�س���ومة على حرف، بقيت مر�س���ومًة عليه، وزي���دت األف التنوين 1   

بعده�، نحو: »راأيت بوؤُبوؤاً«.

)1)  اإل اإذا ك�ن الحرف ال�س�كن قبله� »ي�ء«.
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اإذا ك�نت بعد حرف منف�س���ل ُتركت على ح�له�، وُر�سمت بعده� الألف، نحو: »وجدُت 2   

جْزءاً من الكتاب« و»لمحُت �شوءاً من النافذة«.

اإذا ك�ن���ت بعد حرٍف مّت�س���ل بم� بعده، ُكتبت على كر�س���ّي الي����ء، نحو: »ِعْبئ���اً، ِدْفئاً، 3   

�شيئاً«.

«، فُجعل تنوين الفتح على الهم���زة، ولم ُتّزد بعده� األف؛ 
ً
وق���د ا�س���ُتثنيت مثل كلمة »نباأ

لكراهة تت�لي رمزين مت�س����بهين، وكذا اإذا وقعت الهمزة على ال�س���طر بعد األف، نحو 

بن�ًء، فال ُير�سم التنوين على الألف لكراهة وقوع الهمزة بين األفين.

الهمزة الم�س���ّم�ة »متو�ّشطة عر�شاً«، هي الهمزة المتطّرفة التي ج�ء بعده� �س���مير، 4     

، نحو: يقروؤون، 
(1(

وفي كت�بته� مذهب�ن: الأّول يكتبه� ح�س���ب قواعد الهمزة المتو�ّسطة

وهو المخت�ر. والآخر يعّده� متطّرفة؛ فيكتبه� هكذا: يقراأون.

اإذا ج����ء حرف المّد )الألف( �س���ميرًا بعد الهمزة المتطّرف���ة، فُتكتب بهذه الكيفّية: 5     

»اقراأا«.

 هي الهمزة المتو�ّسطة التي بعده� حرف واحد، 6   
الهمزة الم�سّم�ة »متطّرفة عر�شاً«)2)  

ث���ّم ُح���ذف هذا الحرف لعّلة نحوية اأو �س���رفية، وفي كت�بته� مذهب����ن: الأّول يع�مله� 

مع�مل���ة المتو�ّس���طة؛ لأّن تطّرفه���� ع�ر�ص، فيكتب الفعل الم�س����رع »ين���اأى« في ح�لة 

الج���زم هكذا: »لم يناأ«، و يكتب ا�س���م الف�عل من »اأناأى« هك���ذا: ُمْنئ، وهو المخت�ر. 

والآخر يع�مله� مع�ملة المتطّرفة؛ فيكتبه� هكذا: »لم يْنء« و»ُمْنء«.

تتبع حرك���ة الراء في كلمة »امروؤ« الحركة الإعرابية للهمزة المتطّرفة فيه�، فُت�س���ّم 7     

في ح�لة الرفع: هذا امُروؤ القي�ص، وُتفتح في ح�لة الن�سب: راأيت امَراأ القي�ص، وتك�سر 

في ح�لة الجّر: مررت ب�مِرئ القي�ص.

)1)  مذهب مجمع اللغة العربّية ب�لق�هرة.
)2)  وهن�ك قول ب�أّن الهمزة المتلّوة بت�ء مربوطة لي�س���ت متطّرفة بل متو�ّس���طة؛ لأّن الكلمة في الأ�سم�ء تح�سب مع الزوائد، 
وفي الأفع�ل تح�سب دون الزوائد، واإّنم� ُكتبت الهمزة بعد الي�ء ال�س�كنة على نبرة؛ لأّن الي�ء ال�س�كنة بمنزلة الك�سرة، 

بخ���الف الألف ال�س����كنة والواو ال�س����كنة، ف����إّن الهمزة بعدهم� ُتكتب على ال�س���طر؛ لأّن الكت�بة على ال�س���طر تن��س���ب 

�سكونهم�، وعلى كّل ح�ل ف�لنتيجة واحدة.
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تمارين

ِتَيِة:
َ
1  َعلِّْل ِكَتاَبَة الَهْمَزِة ِفْي الَكِلَماِت الآ

�ص � ُمْخِطِئْيَن � َت�َس�َءَل � ِعْبء � َجَزاء �  َلة � ُبوؤْ
َ
َل � �ُس���ِئَل � َم�ْس����أ

َ
َفة � ِبْئر � ُروؤَْية � �َس����أ

ْ
�ُص � َراأ

َ
َيْراأ

 � َبِرْيء � ِبْدء � َمْلَج�أ � َدَواء � َي�ُسْوء � اْمُروؤ.
َ
ْن�َس�أ

َ
َطَواِرئ � َتَواُطوؤ � اأ

َطَة ِبال�َشْكِل الُمَنا�ِشِب: 2  اْكُتِب الَهْمَزَة الُمَتَو�شِّ

َرَء�ص � َرْء�ص � ُرُءْو�ٌص � َرِءْي�ص.

كاً الَهْمَزَة َوَما َقْبلََها: ِتَيِة، َواْكُتْبَها ُمَحرِّ
َ
ْفَعاِل الآ

َ
ِغ ا�ْشَم الَفاِعِل ِمَن الأ 3  �شُ

�َء. �سَ
َ
 � اأ

َ
 � َقَراأ

َ
 � ا�ْسَتْمَراأ

َ
ْخَط�أ

َ
اأ

���َم�ِئِر: ُهَو، ُهَم�، ُهْم،   والَمْجُهوِل، َمَع ال�سَ
ِ
����ِرِع الَمْعُلوم َمَر( ِفي الُم�سَ

َ
ْف الِفْعَل )اأ ���رِّ 4  �سَ

ِك الَهْمَزَة َوالَحْرَف الِذي َي�ْسِبُقَه�. ، َوَحرِّ ُهنَّ

كاً الَهْمَزَة َوَما َقْبلََها: ِتَيِة، ُمَحرِّ
َ
5  اُْذُكْر ُموؤَنََّث الَكِلَماِت الآ

َه�ِدئ، َبِريء، ُم�ِسيء، َن�ِئم، َق�ِرئ.

كاً الَهْمَزَة َوَما َقْبلََها: ِتَيِة، َواْكُتْبُه ُمَحرِّ
َ
ْفَعاِل الآ

َ
اِرَع ِمَن الأ ِغ الِفْعَل الم�شَ 6  �شُ

.
َ
�أ �َء، َخبَّ �سَ

َ
، اأ

َ
، ا�ْسَتْهَزاأ

َ
، َقَراأ

َ
، ُبِدَئ، َم� َفِتَئ، اْخَتَب�أ

َ
ْن�َس�أ

َ
َئ، اأ ُعبِّ
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ٌ
ة ِقْ ِق َّ

ْ
ط

َ
ُصْوٌص ت

ُ
ن

 جرت هذه المح�ورة بين فاّلح ومعّلم وجندّي.
ٍ
ذات يوم

ق����ل الف���اّلح: من غيري ج���روؤ على كن���وز الأر�ص، وظِمئ ليداوي �س���واه؟ بي ب���داأ عمران 

الأر�ص، ف�أن� من�س�أ الخير وم�لئ الدني� نعمً�.

رِجُئ حم�ية َعَلِمه، واأن� اأمالأ 
ُ
وق�ل الجندّي: ل اأتلّك�أ تلّكوؤ الجبن�ء عند ن�س���رة وطن���ي، ول اأ

ربوعه اأمنً�.

وق�ل المعّلم: اأن� اأغو�ص في طلب لوؤلوؤ العلم، واأن�سر مب�دئ النور التي تتال�سى في الآم�ل، 

تتالألأ بي الكواكب؛ فلي�ص مثلي في المالأ.

وك�ن اأحد الحكم�ء ج�ل�سً� ي�سمع، فعّلق ق�ئاًل: »كالم كّل واحد منكم �س�دق، لكّن الأ�سدق 

اأّن الوطن يحت�ج اإليكم جميعً�«. عندئٍذ رفع كّل واحد راأ�سه موافقً� على �سداد راأيه.

ل تلج�أ اإلى نف�س���ك، ول ت�س���ر وراء عواطف���ك. اأِفئ اإلى الحّق واأِفئ قلب���ك بنور الهداية. ل 

تبطئ ول تتلّك�أ عن العمل ب�آراء الن�س���ح�ء والأفن�ء؛ فمن لج�أ اإلى نف�سه، َرُدوؤَ عمله و�س�ء فعله 

وتبّواأ اأ�س���واأ التبّوء، ومن ا�س���تن�ر براأي العقالء وا�ست�س����ء بنور الحكم�ء يب���وء ب�أهن�أ العواقب 

ويهن�أ ب�أف�س���ل جزاء. اّتئد في �س���وؤونك اّتئ�دًا ح�س���نً� يهّيئ لك ب�رئ الخالئق و�س�ئل الرتق�ء 

اإلى العال. واإّن المب�دئ الح�سنة تبعد المرء عن الوقوع في حب�ئل ال�سوؤم، وتجعله من اأ�سح�ب 

المروءات التي يوؤثره� الن��ص، ويعتبرون �س�حبه� من اأهل الهن�ء وال�سع�دة.

ذكر الأ�س���معي عن اأب�ن بن ثعلبة، ق�ل: م���ررت ب�مراأة ب�أعلى الأر�ص، وبين يديه� ابن له� 

يريد �سفرًا، وهي تو�سيه، فق�لت:

»اإّي�ك والنم�ئم؛ ف�إّنه� تزرع ال�سغ�ئن، ول تجعل نف�سك غر�سً� للزم�ن، ومّثل نف�سك مث�ًل، 

 عنه واجتنبه. وليك���ن فوؤادك للخير 
َ
فم���� ا�ستح�س���نته من غيرك ف�عمل ب���ه، وم� كرهته ف�ْن����أ

م�أوى، ولتكن نف�س���ك للتقوى عط�سى، واإذا واجهك العدى فخذهم بتوؤدة و�سبر وِحَج�، وح�ول 

اأن تعرف م� في نفو�س���هم من خف�ي� وم� يخّبئون لك من نواي�. واإذا ع��س���رت، فع��سر الكريم 

المعط�ء، واإّي�ك واللئيم؛ ف�إّنه �سخرة ل ينفجر م�وؤه�«.





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس السابع

أحكام األلف )1(

يعرف اأّن ر�س���م الألف له عالقة ب�أ�سله� الواوي اأو    1

الي�ئي، ويتقن طرق معرفة اأ�سله�.

يمّيز بي���ن األف الأفع����ل واألف الأ�س���م�ء، ويعرف    2

الموارد التي ُتحذف فيه� الألف.

يكتب الألف كت�بة �سحيحة في الموارد المختلفة.   3





:  األيف ال آخر األابال
ً
أّوال

قاعدة )1(:

ُتكتب الألف طويلًة في اآخر الفعل الما�شي الثالثّي اإذا كان اأ�شلها واواً، وُتكتب 

مق�شورة اإذا كان اأ�شلها ياًء.

ن�ستطيع اأن نعرف اأ�سل الألف بوا�سطة اإحدى الطرق الثالث الآتية:

1. �سي�غة الفعل الم�س�رع، نحو: بدا - يبدو، �سم� - ي�سمو، بكى - يبكي، بنى - يبني.

2. زي�دة �س���مير رفع مّت�س���ل ب�لفعل، نحو: دن� - دنْوُت، عدا - ع���دْوُت، روى - روْيُت، 

�سقى - �سقْيُت.

3. �سي�غة الم�سدر، نحو: َدَن� - الدنّو، عدا - العْدو، �َسَقى - ال�ّسْقي، َهَدى - الهْدي.

قاعدة)2(: 
ُتحذف الألف من اآخر الفعل الم��س���ي اإذا اّت�سلت به ت�ء الت�أنيث، نحو: م�سى: َم�َسْت ليلى 

على الر�سيف، نج�: َنَجْت زينب من ح�دث ال�سّي�رة.

قاعدة)3(: 
تتحّول الألف المق�س���ورة اإلى األف طويلة اإذا اّت�س���ل ب�لفعل اأحد ال�س���م�ئر، غير �سم�ئر 

، نحو: بنى: بن�ه�، �سقى: �سق�ه� و�سق�ك.
(1(
ا؛بفع

)1)  �سم�ئر الرفع كت�ء الف�عل، ون� الف�علين، ونون الن�سوة، فتقول: بنيُت، بنين�، بنيَن...
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قاعدة )4(: 
ُتكت���ب الألف في اآخر الفعل الثالثّي المزيد والرب�عّي المجّرد والمزيد مق�س���ورة، اإذا لم 

تكن م�س���بوقة بي�ء، نحو: اأم�س���ى، انتمى، ا�س���ترى، ا�س���تولى، ارتقى. وُتكتب طويلًة اإذا ك�نت 

م�سبوقة بي�ء، نحو: تزّي�، اأحي�، اأعي�. اأحي�، ا�ستحي�، اأعي�، ا�ستعي�. 

: األيف ال أواخر األسماء
ً
ثان ا

قاعدة )1(: 
تكتب الألف ممدودة:

في اآخر ال�سم الثالثّي، اإذا ك�ن اأ�سُل هذه الألف واوًا.  .1

وُيع���رف اأ�س���ل الأل���ف في اآخر ال�س���م الثالث���ّي بتثنية ال�س���م اأو جمِعه، نحو: ع�س����، 

ع�سوان، ع�سوات. اأو برّده اإلى المفرد اإذا ك�ن جمعً�: ُذرا، ُذروة.

في اآخر ال�سم غير الثالثّي اإذا ك�ن م�سبوقً� بي�ء، نحو: ق�س�ي�، دني�، محّي�، روؤي�.  .2

في اأ�س���م�ء العلم الأعجمّية، �س���واء اأك�نت للع�قل اأم لغيره، نحو: اآ�س���ي�، حّن�، اإيط�لي�،   .3

قزحي�.

في الأ�س���م�ء المبنّية، حيث اإّن الأ�سل فيه� اأن تكتب الألف المتطّرفة طويلًة، نحو: اإذا،   .4

مهم�، اأينم�، حيثم�... اإل اأربعة جروا على ر�سم األفه� مق�سورًة، هي: اأّنى، متى، لدى، 

لى.
ُ
الأ

مالحظ���ة: يج���وُز اأن نكتَب اأ�س���م�ء البلدان الأعجمّي���ة ب�لت�ء المربوط���ِة اإّل تلك التي 

ا�ستهرت ب�لألف، نحو: طنط�.
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قاعدة)2(: 

ُتكتب الألف مق�شورة

1. في اآخر ال�سم فوق الثالثّي، اإذا لم يكن م�سبوقً� بي�ء، نحو: م�ستثنى، مرت�سى، مقهى، 

م�س���توى. وقد �س���ّذ ا�سم العلم »يحيى«؛ تمييزًا له من الفعل »يحيا«، وا�سم العلم »رّيى« 

ا«. تمييزًا له من ال�سفة الم�سّبهة »ريَّ

2. في الأ�سم�ء الثالثية التي اأ�سُل األفه� ي�ء، نحو: الكرى، الوغى، الفتى، الح�سى، وُيعرف 

اأ�سل الألف في اآخر ال�سم الثالثّي بتثنيِة هذا ال�سم وجمعه، نحو: فتى: َفَتي�ن وِفتي�ن، 

ح�سى: ح�سي�ت.

3. في الأ�سم�ء الأعجمّية، نحو: عي�سى، ِك�سرى، مو�سى.

4. في كّل ا�س���م ثالثّي عل���ى وزن )ُفَعل( و)ِفَعل( اأُمف���رًدا ك�ن اأم جمًع�، نحو: مدى، ُعلى، 

قرى.

5. في ا�سم العلم الموؤّنث فوق الثالثّي، نحو: �سلوى، �سلمى.

6. في جمع التك�سير المنتهي ب�ألف، نحو: ُدمى جمع ُدمية، قتلى جمع قتيل.

7. في اأفعِل التف�سيل، نحو: اأق�سى، اأقوى.

8. في �سفة الموؤّنث التي على وزن )ُفْعلى � َفْعلى(، نحو: ُكْبرى، َعْط�سى.

ظ عها، وهل:
ّ
: حذف األيف ال كااعة عبض األسماء مع ايالف

ً
ثايثا

ا�سم الجاللة: اهلل تلفظ الاّله.  .1

اإله: تلفظ اإله.  .2

لكّن: تلفظ لكّن )حرف م�سبه ب�لفعل(.  .3

لكْن: تلفظ لكْن )حرف عطف(.  .4

طَه: تلفظ ط�ه�.  .5

الرحمن: تلفظ الرحم�ن.  .6
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ُتحذف الألف بعد هاء التنبيه في �شبعة من اأ�شماء الإ�شارة: 

هذا: ه�ذا.  .1

هذي: ه�ذي.  .2

هذه: ه�ذه.  .3

هذان: ه�ذان.  .4

هذين: ه�ذين.  .5

هوؤلء: ه�وؤلء  .6

هكذا: ه�كذا.  .7

: األيف ال أواخر ايحروف
ً
راعبا

ُتكتب الألف في اأواخر الحروف ممدودة، مثل: م�، ل، اأّم�، اأّل، اإّل، وقد �سّذ اأربعة اأحرف، 

هي: اإلى، على، بلى، حّتى.
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تمارين

ِلُف ِفْيَها َوَل ُتْكَتُب:
َ
ِتْي ُتْلَفُظ الأ �ْشَماِء الَّ

َ
1  �َشْع َداِئَرًة َحْوَل الأ

ْر�ِص، الَرْحَمُن الَرِحْيُم، الَغُفْوُر الَحِكْيُم.
َ
 َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو، َخ�ِلُق ال�َسَم�َواِت َوالأ

ُ
اهلل  -

َب�ِن ُمْجَتِهَداِن، َوَهوؤَُلِء  ٌب، َلِكنَّ َهَذْيِن الِتْلِمْيَذْيِن ُمَرتَّ ���ِبيٌّ ُمَرتَّ َهَذا َفتًى َجِمْيٌل، َوَذِلَك �سَ  -

ْطَف�ُل َيِمْيُلْوَن اإَِلى الَلْهِو َوالَلِعِب.
َ
الأ

َلى  َه���� َبَعَد َذِلَك اإِ َه�ِن ِعْنَد �َس����ِطِئ َذِلَك الَنْهِر ُثمَّ َتَوجَّ �َس����َهْدُت َهَذْي���ِن الَط�ِلَبْيِن َيَتَنزَّ  -

�َرا  َحِد الَمَق�ِعِد، َو�سَ
َ
ِتْي َغ�ِلبً� َم� َتُغ�صُّ ِب�لّن��ِص، َوَجَل�َس���� َعَلى اأ ِة، الَّ َهِذِه الَحِدْيَقِة الَع�مَّ

ْر�َص الَحِدْيَقِة َذَه�بً� َواإَِي�بً�.
َ
ِذْيَن َيْزَرُعْوَن اأ ِهْيَن الَّ اَلِن َهوؤَُلِء الُمَتَنزِّ مَّ

َ
َيَت�أ

ِتْي:
َ
ْخَطاَء ِفْي الَمْقَطِع الآ

َ
ِح الأ حِّ 2  �شَ

�َسْلَم� َو�َسْلَوى َوُنَه�، ِمَن الَفَتَي�ِت َذَواِت الِحَجى. َلْن َيْبُلَغ الَمْجَد َوالُعَلى اإِلَّ َمْن �َسَمى َعَلى 

ْخَرى. َيْحَي َعَلُم 
ُ
ْن َف�َز ِب�لَداَرْيِن الُدْنَي� َوالأ َع َعِن الَخَط�َيى. َي� َيْحَي� ُكْن ِممَّ الُدْن�َي� َوَتَرفَّ

َراَط الُم�ْسَتِقْيَم ِباَل  ُلْبَن�َن َو�ُسوْرَيى. َل َتْطَمِئنَّ اإَِلى الَكَرا، ُكْن ِمَمْن َي�ْسَع�. �ُسُتْهِدْيَك ال�سِ

 اهلِل.
ِ
َتَرُددا. الَرْحَمُن َعَلى الَعْر�ِص ا�ْسَتَوى، َل َتْيَئ�ُسْوا ِمْن َرْوح

ِتَيِة:
َ
ِلِف ِفْي الَكِلَماِت الآ

َ
3  َعلِّْل ِكَتاَبَة الأ

بكى، جف�، تال، �س���م�، اأتى، عوى، اأخلى، ا�ستحي�، ا�ستر�سى، الأذى، الجف�، ال�سدى، 

الح�سى، الر�س�.

اِرِع: َيغِة الُم�شَ ِتَيَة اإَِلى �شِ
َ
ْفَعاَل الآ

َ
ِل الأ 4  َحوِّ

بدا، خال، حكى، عال، �سقى، َهَوى، تلّقى، اهتدى، �سعى.

5  َما الَفْرُق َبْيَن )َيْحَيى( َو)َيْحَيا(.

ِتَيَة ِمْن �َشِميِر الَرْفِع، َواْكُتْبَها:
َ
َيَة الُثاَلِثيََّة الآ ْفَعاَل الَما�شِ

َ
ِد الأ 6  َجرِّ

َغَفْوُت، �َسَهْوُت، َحَكَي�، َرَوَي�، َدَرْيُتْم، َرَعْيَن�، َنَوْيَن، َلَهْوَن، َرَمْيَن، َدَنْوَن.
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ٌ
ة ِقْ ِق َّ

ْ
ط

َ
ُصْوٌص ت

ُ
ن

ّث���م اقت���رب اأحدهم���� من هذين الحو�س���ين المغرو�س���ين ب�ل���ورد، وح����ول اأن يقطف ه�تين 

الوردتين، ف�سرخ به الح�ر�ص ق�ئاًل: »لَم تحاول قطف الزهور؟ األم تقراأ الإعالن المعّلق ههنا، 

واّل���ذي يحّظ���ر قطفه���ا؟ اإّن الزهور اإّنم���ا تغر�س لتزيي���ن الحدائق، وليتمّت���ع بمنظرها جميع 

النا����س، ذل���ك م���ا تريده البلدي���ة، وياأمر به ال���ذوق ال�شليم، فح���ذاِر اأن تعود لمث���ل هذا العمل 

الطائ�س، واإله ال�شماوات يحميك يا بني«؛ فخجل الط�لب من �سوء ت�سّرفه وقّدم العتذار.

ه
ّ
قدرل ايل

اهلل رّبي ورّب كّل �سيء، خلق ال�سم�وات والأر�ص، واأبدع خلقهم�. نحن نحّب الإله الرحمن 

ال�س���مد، اّلذي خلق هذه الكواكب ال�س���ّي�رة وهذا الكون الوا�س���ع العظيم، وكم فيه من من�فع 

�سّتى! ولكّن الإن�س�ن قد ل يدرك اأهّمية تلك النعم.

كذلك اأنبت الخ�سر والثم�ر لنتغّذى به�... كّل ذلك من ف�سله علين�، وهو ي�ستحّق ال�سكر والحمد.

خ���رج الثعلب ذات م�س����ء اأِرقً� ج�ئعً�، لكّنه لم ينثِن عن ال�س���عي، وخطر له خ�طر؛ فجل�ص 

تح���ت �س���خرة كبيرة ك�أّنه ينتظر اأمر ال�س���م�وات، ثّم انطلق مح�ذرًا اأنظ����ر الم�ّرة والكالب � 

فهوؤلء اأعداء حقيقّيون عنده � وك�ن الظالم ي�س���دل لح�فه الأ�س���ود على الأودية، �س���رع�ن م� 

تمّدد نحو التالل؛ م� �سّجع الثعلب، فتقّدم نحو مراب�ص الحيوان�ت، وم� ك�د يرى اأولئك الرع�ة 

الع�ئدين حّتى انبطح اأر�سً�، ولم يترك منظره هذا اأثرًا للحيرة وال�سّك، وم� اإن برحوا، و�سف� 

له الجّو حتى ق�م مترّبتً� ي�سترق ال�سمع ويتل�س�ص في النظر ههن� ت�رة وهن�ك طورًا، ثّم دخل 

ك�أّنه الجّن اإلى خّن الدج�ج، لكّن الفت�ة ال�س���غيرة تذّكرت �سو�س���ه� المربوط في عتبة الب�ب 

فقفزت من فرا�س���ه� م�سرعة، اإّل اأّن قيق الدج�ج جعله� ت�سدح: »يا اإلهي! فكان هذا ال�شوت 

اإنقاذاً لهوؤلء، واإرهاباً لهكذا ثعلب«.

�س����أل مع�وية بن اأبي �س���في�ن، عبد اهلل بن المع��ص عن علي بن اأبي ط�لب، فق�ل له: ك�ن 

- واهلل - عل���م الهدى، وكهف التقى، ومجمل الِحَج����، وبحر الندى وطود النهى، وبيت العال، 

داعي���ً� لل���ورى اإل���ى المحّجة العظمى، متم�ّس���كً� ب�لع���روة الوثقى، خير من اّتقى، واأف�س���ل من 

تقّم�ص وارتدى، واأبّر من انتعل و�سعى، واأف�سح من تنّف�ص وقرا، واأكثر من �سهد النجوى...



أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الثامن

أحكام األلف)2)

يعرف حكم الألف في م� المو�سولّية وال�ستفه�مّية    1

عند اّت�س�لهم� بحروف الجّر.

يعرف الموارد التي ُتزاد فيه� الألف.   2

ي�س���بط كت�بة ه���ذه الموارد ب�س���ورة �س���حيحة،    3

حذفً� وزي�دة.





ياقع

: حذف األيف من ما االسافهام ة
ً
خامدا

قاعدة)1(:  ُتحذف الألف من )م�( ال�ستفه�مّية اإذا دخل عليه� اأحُد اأحرف الجّر الآتية: 
من، اإلى، عن، على، في، الب�ء، الالم، حّتى.

، عالَم � فيَم، ِبَم، ِلَم، حّت�م. فُتكتب هكذا: مّم، اإلَم، عمَّ

وُتقلب الألف المق�سورة في )على � اإلى � حّتى( األًف� طويلًة، فُتكتب هكذا: عالم، اإلم، حّت�م.

اأّم� اإذا ك�نت )م�( ا�س���مً� مو�س���وًل، ف�إّنه� ُتدغم بحرفي الجّر )ِمْن( و)َعْن(، نحو: مّم�، 

عّم�، ول تحَذف الألف منه�.

وتو�سل ب� )�سّي(، نحو: ول�سّيم�. ول تحذف الألف منه�، ويجوز ب� )في(، ول ُتحذف الألف 

منه� كذلك.

ما المو�شولّيةما ال�شتفهامّيةحروف الجّر

ب� + م� = اأخبرني بم� �سمعت.ب� + م� = ِبَم �ستكتب الوظيفة؟الب�ء

ل� + م� = فرحت لم� ربح.ل� + م� = ِلَم �س�فرت؟الاّلم

في + م� = �سلني في م� ل تعلم.في + م� = فيَم الِخ�س�م؟فع

ِمْن + م� = ا�سرْب مّم� في الكوب.من + م� = ِمّم ُي�ستخرج الّزيت؟ِمْن

اإلى + م� = اأخبرني اإلى م� تنظر.اإلى + م� = اإلَم تنظر؟اإلى

عن + م� = ُقْل لي عّم� تبحث.عن + م� = عّم تبحث؟عن

على + م� = ا�سبْر على م� اأ�س�بك.على + م� = عالَم كتبت الوظيفة؟على

حّتى + م� = خْذ حّتى م� اأملك.حّتى + م� = حّت�م تظّل �س�هرًا؟حتى
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قاعدة)2(: 
عند الإعراب ُيَفّك الإدغ�م، نحو:

عّم�: عن )حرف جّر(، م� )ا�سم مو�سول(.

عّم: عن )حرف جّر(، م� )م� ا�سم ا�ستفه�م(.

مّم�: من )حرف جّر(، م� )ا�سم مو�سول(.

: من )حرف جّر(، م� )م� ا�سم ا�ستفه�م(. ممَّ

: زيادل األيف
ً
سادسا

ق�عدة)1(:

 ُتزاد الألف، فُتكتب مع النطق به� اأو دونه، ول ينطق به� في الموا�سع الآتية:

بع���د واو الجم�ع���ة المتطّرف���ة في الفعل الم��س���ي والم�س����رع المن�س���وب والمجزوم   .1

والأم���ر، نحو: »المجتهدون نجح���وا«، »لن تهملوا اأولدكم«، و»ل���م تهملوا اأولدكم«، 

»اأّيها الطاّلب اجتهدوا«.

في اآخر ال�سم المن�سوب المنّون، غير المنتهي بت�ء مربوطة، اأو بهمزة على الألف، اأو   .2

بهمزة قبله� األف، نحو: ا�ستريت تف�حً� واإّج��سً� وتمرًا.

اأّم� اإذا ك�ن ال�سم المن�سوب المنّون منتهيً� بت�ء مربوطة، اأو بهمزة على الألف، اأو بهمزة 

، وغط�ًء، وفًتى.
ً
قبله� األف، اأو ب�ألف، ف�إّن الألف ل ُتزاد، نحو: �س�هدت طفلًة، ومخب�أ

في كلمة »ِمئة«، مفردة اأو مرّكبة، حيث ُتزاد خّطً� ول ُتلفظ ُنطقً�، نحو: »ا�شتريت مائة   .3

قلم وثالثمائة ورقة«. وكذلك اإذا ك�نت مثّن�ة، نحو: »في مدر�شتنا مائتا تلميذ«، اأّم� 

اإذا ك�ن���ت مجموعة ف���ال ُتزاد الألف فيه�، نحو: »ِمئات« و»ِمئ���ون« و»ِمئين«، وكذلك ل 

تزاد في ال�سم المن�سوب اإليه�، نحو: »الن�شبة المئوّية«.

���عت  لك���ن، ينبغ���ي اعتم�د الكت�ب���ة الموافقة للفظ وللق�ع���دة في كلمة )ِمئة(؛ ف�لألف ُو�سِ

للتفري���ق بينه���� وبين كلمة )منه( مثاًل، وذلك قبل و�س���ع النقط والح���رك�ت في الكت�بة. وقد 

اأّدت هذه الزي�دة في اأّي�من� اإلى انت�س����ر لفظ هذه الألف مع فتح الميم قبله�، وهو خط�أ �س����ئع 

ف�ح�ص.
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مالحظة:
ل ُت���زاد الأل���ف بعد الواو الت���ي هي لم الفعل، نح���و: »اأرج���و اأن ت�شاعدن���ي«، ول بعد الواو 

التي هي عالمة الرفع في جمع المذّكر ال�س����لم والُملحق به الم�س����َفين، نحو: »ح�شر معّلمو 

المدر�ش���ة«، و»بن���و العروب���ة يحّب���ون وطنهم«. و�س���ّميت الأل���ف التي ُتزاد بع���د واو الجم�عة 

المتطّرف���ة ف���ي الأفع�ل األف الف�س���ل اأو الأل���ف الف�رقة؛ لأّنه���� »تف�ش���ل« اأو »تف���ّرق« بين واو 

الجم�عة والواو التي هي لم الفعل، كم� في مثل: لم يمحوا )للجم�عة(، ويمحو )للمفرد(.
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تمارين

1  اْكُتْب َم� َبْيَن َقْو�َسْيِن ِب�ل�َسْكِل الُمَن��ِسِب:
)َعْن + َم�( ................... َيَت�َس�َءُلْوَن؟  -

ْعَلُم )ِمْن + َم�................... ُي�ْسَتْخَرُج الَزْيُت.
َ
اأ  -

)اإَِلى + َم�( ...................... تنظر؟  -

ِبُر؟ �سْ
َ
)َحتَّى + َم�( ...................... اأ  -

ِتَيِة:
َ
2  ُفكَّ الإِْدَغاَم ِفْي الَكِلَماِت الآ

ِممَّ - اإَِلَم - َعاَلَم - َحَتّ�َم- ِبَم - ِفْيَم.

ِتَيِة:
َ
ْلَفاِظ الآ

َ
ْو َحْذَفَها ِفْي الأ

َ
ِلِف اأ

َ
َعلِّْل ِزَياَدَة الأ   3

ُرْوا- اْطُلُبْوا - اْنَطِلُقْوا. خَّ
َ
َتْدُعْو- َل َتَت�أ

: َع َتْحَتُهَما َخطٌّ 4  َقاِرِن »الَواَو« ِفْي اللَْفَظَتْيِن اللََتْيِن ُو�شِ
�َف�ِتِهْم َعَلى الِتاَلِل. َغ�ِر َقْد َرِكُاْيا َزحَّ �َف�ِت ِمَن ال�سِ َراِكُاْي الَزحَّ

اِرَع المنتهي بواو الجماعة ِب�َشْكِلِه الُمَنا�ِشِب َمَكاَن الَفَراِغ: 5  اْكُتِب الِفْعَل الُم�شَ
ِدَق�ُء َل )تكتب( ...................... الِر�َس�َلَة َقْبَل َعْوَدِتْي. �سْ

َ
يَُّه� الأ

َ
اأ

ُبْوا َكِثْيرًا َوَلْم )يتعب( ...................... ولم )يلّوث( ...................... ِثَي�َبُهم. الاَلِعُبْوَن َتَدرَّ

ْن )تح�فظ( ...................... َعَلى الَنَظ�َفِة.
َ
َيِجُب اأ

َلْن )ت�س�فر( ...................... ِب�لِقَط�ِر، َبْل ِب�لَط�ِئَرِة.

ِخِرَها:
َ
ِلِف ِمْن اآ

َ
ْلَفاٍظ، َوَعلِّْل َحْذَف الأ

َ
ِتي َثاَلَثَة اأ

َ
6  ِا�ْشَتْخِرْج ِمَن الَن�سِّ الآ

مّر الثعلب بديك ج�ثم على غ�س���ن �س���جرة فحّي�ه. تحّير الدي���ك ولم يجب؛ لَم ل ترد 

علّي ال�سالم؟ مّم تخ�ف؟ ق�ل الديك: واأّي �سالم والعداوة بينن� ق�ئمة منذ القدم؟ ق�ل 

الثعلب: حّت�م يمالأ الحقد �سدرك؟ األ تعلم اأّنه �سدر قرار يلغي العداوة بين الحيوان�ت 

ك�ّفة؟ تعّجب الديك، وراح يفّكر في الأمر، وفي هذه الأثن�ء ظهر عن بعد غب�ر كثيف؛ 

فق�ل الثعلب: اأخبرني عن مركزك الع�لي، ممَّ يت�س����عد هذا الغب�ر؟ ق�ل الديك: اأرى 

ع�س���رة كالب تعدو نحون�، فلّم� �س���مع الثعلب ذلك اأطلق �س�قيه للريح؛ ف�س�ح الديك: 

عالَم العجلة؟ ولَم ترك�ص؟ ف�أج�به: لعّل هذه الكالب لم تّطلع على القرار.
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ٌ
ة ِقْ ِق َّ

ْ
ط

َ
ُصْوٌص ت

ُ
ن

من نهج البالغة:

وا على الأ�س���را�ص؛ ف�إّنه اأنبى لل�سيوف من اله�م،  روا الح��س���ر، وُع�سُّ موا الدارع، واأخِّ فقدِّ

وا الأب�س�ر؛ ف�إّنه اأربط للج�أ�ص واأ�سكن  والتووا في اأطراف الرم�ح؛ ف�إّنه اأمَوت لالأ�س���ّنة، وغ�سّ

للقلوب، واأميتوا الأ�سوات؛ ف�إّنه اأطرد للف�سل.

اأّم عظيمة:

اأنتم ط�لبو الجّنة،  الخن�س�ء �س�عرة عظيمة، ك�نت تدعو اأبن�ءه� اإلى عمل الخير، فتقول: 

ف�أقيموا ال�سالة واآتوا الزك�ة ول تت�أّخروا عن م�س�ندة الحّق. ولّم� ج�ء اليوم الذي ا�ستعّد فيه 

اأبن�وؤه� لل�س���ير مع المج�هدين اإلى �س�ح�ت الوغى، وقفت وجعلت تنظر اإليهم، ثّم ق�لت لهم: 

ي� َبنّي، لقد اأ�سلمتم مخت�رين وه�جرتم ط�ئعين، فال تِهنوا ول تحزنوا من الموت، واأقبلوا ول 

ُتْدِبروا، واطلبوا الموت ُتْوَهْب لكم الحي�ة؛ ف�نطلقوا متحّم�س���ين وا�ست�س���هدوا جميعً�، وعندم� 

ْخبرت بذلك ع�س���ّية المعركة، ق�لت: الحمد هلل الذي �س���ّرفني ب��ست�سه�دهم، واأرجو من رّبي 
ُ
اأ

اأن يجمعني بهم في م�ستقّر رحمته!

ن�شيحة اأّب:

ك�ن الرج�ل الأقدمون يح�فظون على اأولدهم، وير�س���دونهم اإلى الطريق ال�سحيح. وقّلة 

هم الذين لم يكونوا ليهتّموا بمثل هذه الأمور. والذين ح�فظوا على اأولدهم واأر�س���دوا بنيهم 

�س�هموا في تقّدم مجتمعهم؛ لأّنهم ح�فظوا عليه. فك�ن الوالد منهم يدعو اأبن�ءه كّل ليلة قبل 

النوم، ويقول: اأنتم �س����نعو الغد، وح�فظو الأوط�ن؛ ف�نتبهوا ي� اأولدي! ح�فظوا على �س���المة 

اأخالقكم، اأحّبوا بع�س���كم بع�س���ً�، ل َتَدعوا البغ�ص م�س���يطرًا عليكم، �س����محوا الذين �سّببوا 

الأذّية لكم، عّلموا الج�هل، اأبعدوا ال�س�رق عن ال�سرقة، والك�ذب عن الكذب؛ ف�إن تفعلوا هذا 

تريحوا اأنف�سكم ومجتمعكم... اإّنني اأدعو كالًّ منكم اإلى اأن ي�سكو نف�سه اإلى �سميره، واإلى رّبه 

حين يقوم بعمل غير �سريف، وهكذا يح��سب نف�سه وي�سلحه�.





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس التاسع

حذف الياء من االسم 

المنقوص

يمّيز ال�سم المنقو�ص عن غيره من الأ�سم�ء.   1

يع���رف الموارد التي ُتحذف فيه���� ي�ء المنقو�ص،    2

والموارد التي ل ُتحذف فيه�.

يتمّرن على نطق ذلك، وكت�بته ب�سورة �سحيحة.   3





القاعدة)1(: 
ال�سم المنقو�ص هو كّل ا�سم ينتهي بي�ء اأ�سلّية، غير م�سّددة، قبله� ك�سرة، مثل: الراعي، 

الج�ري، الثواني. ولي�ص من الأ�س���م�ء المنقو�س���ة، نحو: ظْبي؛ لأّن م� قبل الي�ء لي�ص مك�سورًا، 

ول مثل: قلِمي؛ لأّن الي�ء غير اأ�س���لّية، بل هي ي�ء المتكّلم، ول مثل: عربّي؛ لأّن الي�ء م�س���ّددة 

ولي�ست اأ�سلّية؛ لأّنه� ي�ء الن�سبة. ول ُتحذف الي�ء من غير الأ�سم�ء المنقو�سة.

القاعدة)2(: 
ُتح���ذف الي�ء من اآخر ال�س���م المنقو�ص غير الم�س����ف وغير المعّرف ب���� »ال«، وذلك في 

ح�لت���ي الرف���ع والجّر، وينّون بك�س���رتين للعو�ص، وتكون عالمة اإعراب���ه الحركة المقّدرة على 

الي�ء المحذوفة، وقد منع ظهوره� الثقل، نحو: هذا واٍد عميٌق، مررُت براٍع ن�سيٍط.

وقد ُحذفت الي�ء من ال�سم المنقو�ص في ح�لتي الرفع والجّر منعً� للتق�ء ال�س�كنين، حيث 

ُتقّدر ال�سّمة والك�سرة على الي�ء للثقل؛ فتكون حركته� ال�سكون: واِدْي + ْن = واِد + ْن = واٍد.

القاعدة)3(: 
ل ُتحذف الي�ء من ال�سم المنقو�ص في هذه الموارد:

اإذا ك�ن م�س�فً�، نحو: ح�سر ق��سي المدينة.  .1

اإذا ك�ن معّرفً� ِب� »ال«، نحو: التقى الق��سي المح�مي.  .2

في ح�لة الن�س���ب، حيث تظهر الفتحة على الي�ء لخّفته�، فال التق�ء ل�س����كنين، نحو:   .3

�س�هدت ق��سيً�.
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مالحظ���ة: يجوز حذف الي�ء وكت�بته� في نداء هذه الأ�س���م�ء: اأب، اأّم، رّب، ابن عّم، ابن 

اأّم، اإذا اأ�سيفت اإلى ي�ء المتكلم، نحو:

ي� اأبي، ي� اأِب.  -

. ي� اأّمي، ي� اأمِّ  -

. ي� رّبي، ي� ربِّ  -

. ي� ابن عّمي، ي� ابن عمِّ  -

. ي، ي� ابن اأمِّ ي� ابن اأمِّ  -

كذل���ك يجوز حذف الي����ء من »اأب���ي« و»اأّم���ي« في النداء، وال�ستع��س���ة عنه���� بت�ء طويلة 

مك�سورة، اأو مفتوحة، اأو م�سمومة: ي� اأبِت، ي� اأبَت، ي� اأبُت، ي� اأّمِت، ي� اأّمَت، ي� اأّمُت.

كذلك يجوز الجمع بين الت�ء والألف، فيق�ل: ي� اأبت�، ي� اأّمت�.

ويجوز حينئٍذ اإ�س����فة ال�س���مير اإلى لفظ الأب، في�س����ف �س���مير الخط�ب اإلى »يا اأبِت«، 

فُيق�ل: »يا اأبتي«، و�سمير الغ�ئب اإلى »يا اأبتا«، فيق�ل: »يا اأبتاه«.

تطّبق قواعد ال�س���م المنقو�ص على الأ�سم�ء المنقو�سة على وزن منتهى الجموع: هذه   ·
�سفٌن جواٍر، لي�ص لدين� للكت�بة من دواٍع، راأيت نوادَي كثيرة.

تطّبق قواعد ال�س���م المنقو�ص على العدد »ثماني���ة« للمعدود الموؤنث، نحو: ج�ء ثم�ٍن   ·
من الط�لب�ت، ثم�ني ع�سرة ط�لبة، ثم�ٍن وع�سرون، فقدت ثم�ني ليرات. 
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ِتَيِة، َوَغيِّْر َما َيْلَزُم:
َ
1  اْجَعِل ال�ْشَم الَمْنُقْو�َس الَمْعِرَفَة َنِكَرًة ِفْي الُجَمِل الآ

ْي َع�ِدٌل.  َهَذا الَق��سِ  -

ال�َس�ِعْي اإَِلى الَخْيِر َمْحُمْوٌد.  -

َبٌة. َهِذِه الَمَق�ِهْي ُمَرتَّ  -

ِن الِبَن�َء الَع�ِلَي. َزيِّ  -

.
َ
ْخَط�أ

َ
ِو الَن��ِسْي اإَِذا اأ

َ
ُيْعَذُر ال�َس�ِهْي اأ  -

َل ُعْذَر ِللُمَتَم�ِدْي ِفْي الَذْنِب.  -

ِتَيِة:
َ
ْو َحْذَفَها ِمْن ال�ْشِم ِفْي الُجَمِل الآ

َ
2  َعلِّْل ِكَتاَبَة الَياِء اأ

َمَرْرُت ِفْي َطِرْيٍق ُمْلَتٍو.  -

ُت�ْسِرُف الَقْرَيُة َعَلى َواٍد.  -

 َب�ِرٌع.
ٍ
َهَذا ُمَح�م  -

ْلَم��ِص.
َ
َن�ِسْيُتُه ِفْي َواِدْي الأ  -

ُة. َف�ِعْي ال�َس�مَّ
َ
َبُة َوالأ َتْكُثُر ِفْي الِرْيِف الَمَراِعْي الَخ�سْ  -

ِتَيِة، ُثمَّ �َشْعُه ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة:
َ
ْفَعاِل الآ

َ
3  َهاِت ا�ْشماً َمْنُقو�شاً َنِكَرًة ِمَن الأ

َي. َبَنى، �َسَفى، َجَنى، َر�سِ

ِتَيِة:
َ
�ْشَماِء الآ

َ
ي الَعاِدُل«، ُم�ْشَتِعيناً ِبالأ �ْشُطٍر َتْحَت ِعْنَواِن »الَقا�شِ

َ
َعِة اأ لِّْف َفَقَرًة ِفي ِب�شْ

َ
4  اأ

، َج�ٍن، �َس�ٍع، َج�ٍر.
ٍ
َق��ٍص، ُمَح�م



قواعد ايابق ر ايبرعلا   قواعد اإلمالء86

ٌ
ة ِقْ ِق َّ

ْ
ط

َ
ُصْوٌص ت

ُ
ن

اأّيه� الأبط�ل، اإّن اهلل وعدكم ب�لن�س���ر، ووعدتموه ب�ل�س���بر؛ ف�أنج���زوا م� وعدتم يِف بم� 

وعت.

اإّن اأعداءك���م يطلب���ون الحي�ة واأنتم تطلبون الموت، اإّنهم يطلب���ون غن�ئم يملوؤون به� فراغ 

بطونهم، وتطلبون جّنة عر�سه� ال�سم�وات والأر�ص؛ فال تجزعوا من لق�ئهم، ف�لموت ل يكون 

مّر المذاق في قلوب الموؤمنين.

اإّن هذه القطرات من الدم�ء التي ت�س���يل من اأج�س�دكم �ست�ستحيل اإلى �سهب ن�رية حمراء 

تهوي فوق روؤو�ص اأعدائكم. اإن اأعداءكم قتلوا اأطف�لكم، وبقروا بطون ن�س����ئكم واأخذوا بلحى 

�سيوخكم الأجاّلء، ف�س�قوهم اإلى حف�ئر الموت �سوقً�. فم�ذا تنظرون ب�أنف�سكم؟!



أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس العاشر

زيادة الواو والهاء

يحف���ظ الموارد الت���ي ُتزاد فيه� ال���واو، ول ُينطق    1

به�.

يتعّرف الط�لب اإلى م�هّية ه�ء ال�س���كت، وي�سبط    2

الح�لت التي ُتزاد فيه�.

يتمّرن على كت�بة ذلك ب�سورة �سحيحة.   3





القاعدة)1(: 
ُتزاد الواو، فُتكتب ول ُينَطق به�، وقد تكون زي�دته� ت�بعة للنطق في الح�لت الآتية:

ا�س���مي الإ�س����رة: »اأولي« و»اأولء« من دون ك�ف الخط�ب اأو معه�، نحو: »اأولئك«، واإذا   .1

دخلت ه�ء التنبيه على »اأولء« لم ُتزِد الواو، نحو: »هوؤلء«.

الكلم�ت الآتية:  .2

اأولو: بمعنى اأ�سح�ب، وهي كلمة ُملحقة بجمع المذّكر ال�ّس�لم، ُترفع ب�لواو، مثل: »جاء أ.  

اأولو الحّق« و»نحن اأولو علم«.

اأول���ي: ه���ي كلمة »اأولو« ال�س����بقة في ح�لتي الن�س���ب والجر، مث���ل: »اإّن اأول���ي ال�شّر ب.  

مكَرهون« و»�شاهدت اأولي هذا البناء«، و»اإّن في ذلك لآيات لأولي الألباب«.

اأولت: وهي كلمة ملَحقة بجمع الموؤّنث ال�س�لم، ُترفع ب�ل�سّمة، مثل: »المعّلمات اأولُت ج.  

ف�ش���ٍل«، و»ج���اءت اأولُت الف�ش���ِل«. وُتن�س���ب وُتجّر ب�لك�س���رة، مثل: »�شاه���دُت اأولِت 

الف�شِل« و»مررُت باأولت الف�شِل«.

كلم���ة »َعْمرو« )مفتوحة العي���ن( للتفريق بينه� وبين كلمة »ُعَمر« )م�س���مومة العين(، د.  

وذل���ك ف���ي ح�لتي الرفع والج���ّر، مثل: »نجح َعْم���رو« و»التقيت بعم���رو«، ول ُتزاد في 

ح�لة الن�سب، مثل: »�س�هدت عمرًا«، ول ُتزاد واو عمرو اإّل اإذا توافرت فيه� ال�سروط 

ال�سّتة الآتية:

الأول: اأّل ُت�س�ف اإلى �سمير، ف�إذا اأ�سيفت اإلى �سمير لم ُتزد الواو، نحوك: »جاء َعْمُرَك«.

رت لم تزد الواو، نحو: »جاَء ُعَمْير«. غِّ الثاني: اأّل ت�سّغر، ف�إذا �سُ

الثالث: اأّل ُتقرن ب� »ال« ف�إذا ُقِرَنت ب� »ال« لم تزد الواو، نحو: »جاء الَعْمُر«.



قواعد ايابق ر ايبرعلا   قواعد اإلمالء90

الرابع: اأّل تكون من�سوبة، نحو: »جاء َعمرّي«.

الخام�س: اأن تكون علمً� ل�سخ�ص.

ال�شاد�س: اأّل تكون في ق�فية ال�سعر، ف�إّنه� ل ُتزاد، مثل قول ال�س�عر:

َع���ْم���ِرك������أّن�����ي ل����م اأك�������ن ف���ي���ه���م و���س��ي��ط��ً� اآل  ف����ي  ن�����س��ب��ت��ي  ت�����ُك  ول�����م 

مالحظات:

اإّن الع���رب زادوا ال���واو ف���ي »َعْم���رو» للتفريق بينها وبي���ن »ُعمر«؛ ولذل���ك لم يزيدوا   .1

ن في ح�لة الن�س���ب؛  الواو في ح�لة الن�س���ب، نحو: »�شاهدت َعْمراً«؛ لأّن  »ُعَمر« ل تنوَّ

فهي ا�س���م ممنوع من ال�س���رف والتنوين ك�ٍف للتمييز بينهم�، تقول: »�شاهدت ُعَمَر«ل 

ولذلك - اأي�س���ً� - زادوا الواو في »َعْمرو» اإذا كانت من�شوبة غير منّونة؛ اأي اإذا كانت 

مو�شوف���ة بكلم���ة »ابن«، نحو: »اإّن عمرو بن كلثوم �شاعٌر جاهلّي« فلو لم تزد الواو في 

»عمرو» في هذا المثل للتب�شت بكلمة »ُعَمر«.

ُتزاد واو ينطق به� بعد ميم الجمع في ال�س���مير المّت�سل »هم« و»كم« لتدّل على اإ�سب�ع   .2

ال�سّم، وذلك في ال�سعر فقط، مثل قول ال�س�عر:

لتدفعوا ح�����س��ي��ًن���  درًع�����  ���ل��ه���اّت��خ��ذُت��ُك��ُم��و  ِن���ب����ل ال���ِع���دا ع���ّن���ي ف��ك��ن��ت��م ِن�����سَ

��َم���َل��َه���وق���د ك��ن��ُت اأرج����و م��ن��ُك��ُم��و خ��ي��ر ن������س��ٍر ع��ل��ى ح��ي��ن خ����ذلن ال��ي��م��ي��ن ���سِ

ت��ي ل��ه���ف�����إن ُك��ن��ُت��ُم��و ل��م ت��ح��ف��ظ��وا م��ن م��ودَّ ول  ع��ل��ي��ه���  ل  ف���ك���ون���وا  ِذم������ًم������ 

وقد يح�س���ل الإ�س���ب�ع في غير ال�س���عر. وقد ترك كثير من ال�س���عراء هذه الطريقة في 

اإ�سب�ع الميم في هذا الزم�ن.

لى يحترمون 
ُ
لى« بمعنى »الذين«، نحو: »نحن الأ

ُ
ل ُتزاُد الواو في ال�سم المو�سول »الأ  .3

معّلميهم«. 
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زيادل هاء ايدكت

تعريفها: ه�ء ال�س���كت، اأو ه�ء الوقف، ه�ٌء �س����كنة زائدة، ُتلفظ عند الوقف، وت�سقط في 

النطق عند و�سل الكالم.

فعل الأمر من »راأى«، نحو: »ِرْه هذا البرج العظيم«.  .1

قاعدة)1( : 
ُتزاد ه�ء ال�سكت وجوبً� في الح�لت الآتية:

فع���ل الأمر م���ن اللفيف المفروق )اأي ال���ذي ف�وؤه ولمه حرف� عّلة( لكونه ي�س���ير على   .1

ّكد ب�لنون، واأّل ُي�سَبق بف�ء اأو بواو، نحو: »ِفْه بوعدك«، و»ِقْه  حرف واحد، ب�سرط اأّل ُيوؤَ

نف�شك الأمرا�س«.

م�س���ّمى حرف الهج�ء، اإذا ك�ن متحّركً�، ك�أن ُيق�ل لك: م� م�س���ّمى اأحرف الهج�ء من   .2

»جمل«؟ فتقول: جْه، وَمْه، وَلْه.

ت ب��سم، وُوقف عليه�، مثل: كتبَت وظيفتك ح�سب َمْه؟ »ما« ال�ستفه�مّية اإذا ُجرَّ  .3

فعل الأمر من »راأى«، نحو: »ِرْه هذا البرج العظيم«.  .4

قاعدة)2(: 
يجوز زي�دة ه�ء ال�سكت وحذفه� في الح�لت الآتية:

الفعل الم�س�رع المجزوم من اللفيف المفروق )اأي الذي ف�وؤه ولمه حرف� عّلة(، مثل:   .1

»لم يِعْه )اأو: لم يِع( ما اأقول«.

د ب�لنون، اأو �سبقته الف�ء اأو الواو، نحو: »ِقنَّْه )اأو  كِّ
ُ
فعل الأمر من اللفيف المفروق، اإذا اأ  .2

( نف�شك الأمرا�س«، و»احترم �شديقك وِفْه )اأو وِف( بوعدك له«. ِقنَّ

في فعل الأمر، والم�س�رع المجزوم من الفعل الن�ق�ص، مثل: ا�سَعْه اأو )ا�سَع( في طلب   .3

المع�لي، واإْن لم ت�سَعْه اأو )ت�سَع( فقد اأخط�أت.

في ال�ستغ�ثة والنُّدبة، نحو: »يا اأّماْه« ، و»يا َوْيلتاْه«، و »واكِبداْه«، »واح�شيناْه«.  .4

( تبحُث؟«،  فـــع »ما« ال�س���تفه�مّية المجرورة ب�أحد ح���روف الجّر، نحو: عّم���ْه )اأو عمَّ  .5

و»ِلَمْه )اأو ِلَم( َت�ْشاأُل؟«.
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ف���ي ال�س���م المنتهي بح���رف عّلة عن���د الوقف، مث���ل الآية الكريم���ة: {ڍ ڌ ڌ   .6

.
(1(
ڎ}

فيم� اآخره ي�ء المتكّلم، عند الوقف، مثل الآية الكريمة: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ   .7

.
(2(
ىئ}

وان«،  ى ال�س����د في »ر�شْ ى حرف الهج�ء، اإذا ك�ن �س����كنً�، ك�أن ت�س�أل عن ُم�سمَّ في ُم�س���مَّ  .8

فتقول »اِ�س«، بزي�دة همزة و�سل مك�سورة، ل ه�ء ال�سكت.

)1)  �سورة الق�رعة، الآية 10.
)2)  �سورة الح�ّقة، الآيت�ن 28 - 29.
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ْوَبًة، ُثمَّ َمْجُرْوَرًة. ا�ْشَتْعِمْل َكِلَمَة »َعْمرو» ِفْي ُجْملٍَة، ِبَحْيُث َتُكْوُن َمْرُفْوَعًة، ُثَمّ َمْن�شُ   1

َلى« ِفْي ُجْملٍَة ُمِفْيَدٍة.
ُ
ا�ْشَتْعِمْل َكِلَمَة »الأ   2

اِرِع الَمْجُزْوِم:  ْيَغِة الُم�شَ ْمِر، ُثمَّ ِب�شِ
َ
ْيَغِة الأ ِتَيَة ِب�شِ

َ
�َشِع الَكِلَماِت الآ   3

َوَفى، َوِلَي، َوَعى، َوَقى.

ْيَغَتْي ال�ْشِتَغاَثِة َوالُنْدَبِة: ِتَيَة ِب�شِ
َ
�َشِع الَكِلَماِت الآ   4

ة.
َ
ِبْي، َوْيٌل، َكِبٌد، �َسْواأ

َ
ْي، اأ مِّ

ُ
�ِسَف، اأ

َ
اأ

ِتي:
ْ
�َشْع َخّطاً َتْحَت الَكِلَمِة الِتي ِزيَدْت ِفيَها الَواو ِفيَما َياأ   5

ني مررُت  ولي العط�ِء، فلْم ُيعطني اأحٌد �سيئ�. ولكنَّ
ُ
ق�َل اأحُدُهْم: مررُت ب�لكثيريَن مْن اأ

بعمرو بِن اإ�سم�عيَل، ف�أجزَل لَي العط�َء.

 
ِ
ولي العلم

ُ
ولِت الُخُلِق والوق�ِر، اأ�س���دُّ مْن ح�جِتَن� اإلى اأ

ُ
ولي الأخالِق واأ

ُ
اإًن ح�جَتَن���� اإلى اأ

ولِتِه.
ُ
واأ

���ْز َبْي���َن الَم���َواِرِد الِت���ي َتُجْوُز ِفْيَها ِزَي���اَدُة َهاِء ال�َشْكِت ِم���َن الَمَواِرِد الِت���ي َتِجُب ِفْيَها  َميِّ   6

الَزَياَدُة، ُمَعلِّاًل َذِلَك:

ِقّن نف�َسَك.  -

ِعْه ق�سّية اأّمِتَك.  -

بمقت�سى َمْه فعلَت ذلَك.  -

انَهْه عِن المنكِر.  -
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ٌ
ة ِقْ ِق َّ

ْ
ط

َ
ُصْوٌص ت

ُ
ن

الخطبة 223 من نهج البالغة:

ي���� اأّيه� الإن�س����ن، م� جّراأك على ذنبك؟ وم� غّرك برّبك واآن�س���ك بهلكة نف�س���ك؟ اأَم� ِمن 

دائ���ك ُبُلوٌل اأم لي�ص من نومتك يقظة، اأَم� ترحم من نف�س���ك م� ترحم من غيرك، فرّبم� ترى 

َرك  ال�س�حي لحّر ال�سم�ص فتظلُّه، اأو ترى المبتَلى ب�ألم يم�ّص ج�سده فتبكي رحمًة له، فم� �سبَّ

اك عن البك�ء على نف�سك، وهي اأعّز الأنف�ص عليك؟  ����بك؟ وعزَّ على دائك؟ وجلََّدك على ُم�سَ

وكي���ف ل يوقظ���ك خوف َبَي�ِت نقمة، وقد توّرطَت بمع��س���يه مدارج �َس���َطواته، َفَت���َداَو من داء 

الَفْتَرة في قلبك بعزيمة، ومن َكَرى الغفلة في ن�ظرك بيقظة، وكْن هلل مطيعً� وبذكره اآن�سً�.

مغامرة:

لم يكن لن� بيت ن�سكنه، فقد �سّردت الف�قة عيلتن� وزعزعت كي�نه�، فب�ت والدي يفّت�ص عن 

وظيفة تقين� الموت جوعً�، وتمّكنن� من الح�س���ول على بيت حقير من تلك البيوت المنت�س���رة 

على �س�طئ بيروت.

وكنت اأن� من العف�ريت اّلذين م� هداأت لهم ه�دئة، ول قّر قرار، فخطرت لي فكرة �سّممت 

� مّني اأّنه� مفيدة في مثل تلك ال�س�ع�ت الع�سيب�ت، فنزلت اإلى اأقرب محّطة  على تنفيذه� ظنًّ

بنزي���ن، وم� اإن اقتربت منه� حتى رحت اأ�س���ير بخطوات حذرة كي ل يلحظ قدومي واحد من 

العم�ل، وك�ن الطريق الخلفي اإلى المحّطة تزرعه الأ�سواك والنب�ت.

واأ�س���عفني الحظ، فو�س���لت المحّطة ف�إذا هي خ�لية من الن��ص والع�مل الح�ر�ص يغّط في 

�س���ب�ت عميق. ف�أخذت اأح���د براميل الم�زوت، فدحرجته اأم�مي، ولكّنه اأحدث من الأ�س���وات 

المزعجة م� جعل الح�ر�ص ي�س���تيقظ مذعورًا. ويندفع �سوبي ح�ماًل هراوة من تلك الهراوات 

اّلتي اإن اأ�س�بت ثورًا قتلته.

 عّني م�س���وؤولّية اإطع�م الع�ئل���ة؛ لأّنني كنت قد 
ً
واإزاء ه���ذا الخطر اأطلقت �س����قّي للريح ن�ف�س����

هن الجوع وم� كنت اأعرف،  �سّممت على بيع م� اأح�سل عليه لأقّدمه لأخواتي ال�سغيرات اللواتي ع�سّ

يومه�، اأّن ال�سرقة اأمر معيب، ولو ك�نت الدوافع اإليه� �سريفة. فهيه�ت م� بين ال�سرقة وال�سرف.



95 زيادل ايواو وايهاء

الحكمة 290 من نهج البالغة:

»واعجباه، اأتكون الخالفة بال�شحابة ول تكون بال�شحابة والقرابة«!

ق�ل ر�سدي معلوف: ]مجزوء الك�مل[

ل���ه���ّن���هرّب��������������ي �������س�������أل������ت������ك ب����������س����م����ه����ْن ال�����دن�����ي������  ت����ف����ر�����ص  اأن  ���������َن 

ي������دا ������س�����م�����ح�����ت  اإن  ب����ع����ده����ّن����هب�����������ل����������ورد  وب������ل�����ب�����ن�����ف�����������س�����ج  َك 

ب�����ق�����ل�����وب�����ه�����ّن�����هن�����م�����������س�����ي ع�������ل�������ى اأج�������ف��������ن�������ه�������ْن ون��������ه��������ت��������دي  َن 

واأّن����������������هف���������ردو����������س���������ه���������ّن وب�������وؤ��������س�������ه�������ْن م��������ّن���������  ب�����ب�����������س�����م�����ٍة  َن 

ُدن���������ي���������� و��������س�������ف�������وة ك������������ّل ج�����ّن�����ة��������س�������ّم��������رن�������� ف���������ي غ�������رب�������ة ال���������ْد

وج�������������ه ال���������������س�������م��������ء ووج�������ه�������ّن�������هرّب��������������������ي ���������س���������أل��������ت��������ك رح������م������ة





أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الحادي عشر

أحكام التاء

ي�سبط الح�لت التي ُتكتب فيه� الت�ء مب�سوطًة.   1

ي�سبط الح�لت التي ُتكتب فيه� الت�ء مربوطة.   2

ُيتِق���ن كت�ب���ة الت����ء ب�س���ورة �س���حيحة ف���ي هذه    3

الح�لت جميعً�.





ايااء ايمقدوطة وايااء ايمرعوطة

قاعدة )1(: 

تكتب التاء مب�شوطًة في الحالت الآتية:

َكْلَت )�سمير(.
َ

َكَلْت )للت�أنيث(، َرَمْيُت - اأ
َ
في اآخر الأفع�ل مهم� ك�ن نوعه�، نحو: َدَر�َسْت - اأ  .1

في اآخر ال�س���م، اإذا ك�ن جمعً� موؤّنثً� ب�ألف وت�ء مزيدتين، والملحق به، نحو: موؤمن�ت،   .2

ولت.
ُ
ط�ولت، اأ

في اآخر ال�سم الثالثّي �س�كن الو�سط، نحو: بْيت، بْنت، مْوت، وْقت، �سْمت، اأْنَت، اأْنِت.  .3

ف���ي اآخ���ر ال�س���م اإذا ك�ن رب�عّيً� ف�س����عًدا، وك�نت الت�ء م�س���بوقة بي�ء �س����كنة اأو واو   .4

�س�كنة، نحو: كبرْيت، عنكبْوت، �سكْوت، بيرْوت، ع�سترْوت.

في اأواخر اأ�سم�ء العلم الأعجمّية، نحو: برن�ديت، �س�رلوت، ه�روت، م�روت، بون�برت،   .5

زراد�ست.

في ا�سم الفعل لالأمر )ه�ِت(، وا�سم الفعل للم��سي )هيه�ت(.  .6

ف���ي اآخر جمع التك�س���ير الذي ينتهي مف���رده بت�ء ممدودة، نحو: وقت: اأوق�ت، �س���وت:   .7

اأ�سوات، بيت: بيوت، نعت: نعوت.

قاعدة )2(: 

ُتكتب التاء مربوطة، اإذا �شّح اأن تلفظ هاًء عند الوقف، وتاأتي:

1.في اآخر ال�سم المفرد الموؤّنث غير الثالثّي ال�س�كن و�سطه، نحو: ط�ولة، �سجرة، حرّية، 

ق�فلة، امراأة.



قواعد ايابق ر ايبرعلا   قواعد اإلمالء100

2.في اآخر ال�سفة الموؤّنثة، نحو: طويلة، ق�سيرة، رديئة، جميلة، قبيحة.

في اآخر ا�سم العلم المذّكر غير الأعجمّي، نحو: مع�وية، عنترة، طلحة، حمزة، عتيبة،   .3

عتبة، طرفة.

في اآخر جمع التك�س���ير الذي ل ينتهي مفرده بت�ء ممدودة، نحو: ُق�س����ة، �ُسع�ة، اإخوة،   .4

اأغطية، اأ�سئلة. 

في اآخر �سيغ المب�لغة، نحو: رّح�لة، عاّلمة، فّه�مة، ن�بغة.  .5

في اآخر كلمة )ثّمة( الظرفّية، نحو: ثّمة رع�ة في المرعى.  .6



101 أحكام ايااء

تمارين

ِتْي:
َ
1  َعلِّْل ِكَتاَبَة الَتاِء ِفْي الَن�سِّ الآ

ْت الُمَب�ْراُة، َوَقَذَف الَحَكُم الُكَرَة 
َ
َه� َبْيَن الَفِرْيَقْيِن، َفِم� اإِْن َبَداأ �ُسدِّ

َ
َك�َنِت الُمَن�َف�َسُة َعَلى اأ

ًة َيْقِذُفَه� ِفْي الَهَواِء،  �َس����َمُة، َرِئْي�ُص َفِرْيِقَن�، َواْنَفَرَد ِبَه� َم�َس����َفًة َطِوْيَلًة، َمرَّ
ُ
َحتَّى اْنَدَفَع اأ

َخِر، َوَك�َن 
َ
َحُد َلِعِبْي الَفِرْيِق الآ

َ
ِة ِبَر�َس����َقٍة َمْلُحْوَظٍة... َوَتِبَعُه اأ ًة َيْدَفُعَه� ِبِرْجِلِه الَقِويَّ َوَمرَّ

�َس�َمَة َقَفَز 
ُ
نَّ اأ

َ
����َر َعَلى ُبْعِد ُخْطَوٍة ِمْنُه، َغْيَر اأ ، َف�ْقَتَرَب َحتَّى �سَ ُه �َس���ِرْيٌع َقِويٌّ َقْزَمًة، َوَلِكنَّ

ْرَبٍة َواِحَدٍة ِمْن ِرْجِلِه الُيْمَنى َجَعَل الُكَرَة َتْنَق�صُّ َعَلى الَهَدِف  ِفْي الَهَواِء َقْفَزًة َراِئَعًة، َوِب�سَ

ْيُب ِمْنُه الَقْلَب، َوَل ُتْجِدْي ُمَح�َوَلُة َح�ِر�ِص الَمْرَمى ِفْي َعْرَقَلِة  �ِعَقِة، َفُت�سِ ��َص ال�سَ اْنِق�سَ

�َرِة. ْحَكَة الَنظَّ َبَح �سِ �سْ
َ
ًة، َف�َسَقَط َواأ نَّ الِم�ْسِكْيَن َعَثَر َعْثرًة َقِويَّ

َ
�َسْيِرَه�؛ ِلأ

ِتْي:
َ
 ِفْي الَمْقَطِع الآ

َ
ِح الَخَطاأ حِّ 2  �شَ

ٌت ِبُمَح�َذاِة ُروؤُْو�ِص الِجَب�ِل، ُم�ْسِرَفٌت َعَلى الِتاَلِل  ���َمُت ِفَل�ْس���ِطْيَن، َمْبِنيَّ الُقْد�ُص ِهَي َع��سِ

ْخَرِة... َة ال�سَ ى َوُقبَّ ْق�سَ
َ
مُّ الَم�ْسِجَد الأ ِذْي َي�سُ الُمِحْيَطِة ِبَه�، َوِفْيَه� الَحَرُم ال�َسِرْيُف الَّ

ُت؛  َم�ِكُن الَت�ِرْيِخيَّ
َ
، َوِفْيِه الَم�َس�ِجُد َوالَكَن�ِئ�ُص َوالأ

ِ
ُتْق�َسُم الَمدْيَنُت ِق�ْسَمْيِن: الَبَلِد الَقِدْيم

�َس�ُة الَكِبْيَرُة. ُة َوالُموؤ�سَّ
َ
ُت َوالُمْن�َس�آ َوالَبَلِد الَجِدْيِد، َوِفْيِه الَدَواِئُر الُحُكْوِميَّ

ِتَيِة:
َ
ْلَفاِظ الآ

َ
ِخِر الأ

َ
3  َعلِّْل ِكَتاَبَة الَتاِء الَمْرُبْوَطِة ِفْي اآ

�َرة، �َسَع�َدة، ُمَب�َراة. َت�ِئَهة، ُرَع�ة، َعْنَتَرة، �َسيَّ

ِمْيِن 
ْ
َراِئِب، َوَت�أ ���ُد الّدْوَلِة ِلإَِق�َمِة الَعْدِل، َوَجْمِع ال�سَ َلِء َع�سُ ����ُة، َوال�ُسَع�ُة، َوالُجَب�ُة، َهوؤُ  الُق�سَ

ْوَلِئَك َجِمْيعً� ُمَت�َس����ُوْوَن ِفْي الَواِجَب����ِت َوالَتِبَع�ِت، َم�ْس���وؤُْوُلْوَن ِتَج�َه اهلِل َوِتَج�َه 
ُ
َنْق���ِل الَر�َس����ِئِل؛ َف�أ

�ُف َبْيَنُهْم، َوُمَع�َقَبُة  �ُء ِب�لَعْدِل َبْيَن الَن��ِص، َوالإِْن�سَ ْي َعَلْيِه الَق�سَ ِتِهْم؛ َف�لَق��سِ مَّ
ُ
َم�ِئِرِهْم َعْن اأ �سَ

ِذْيَن َيْقَطُعْوَن الَم�َس����َف�ِت ال�َس��ِس���َعَة َبْيَن  اَلُة الَّ ، َوال�ُس���َع�ُة ُهُم الَجوَّ
ِ
، َوُم�َس����َعَدُة الَمْظُلْوم

ِ
الَظ�ِلم

اَج�ٍت،  ْو ُرُكْوبً� َعَلى َدرَّ
َ
ْقَداِمِهْم، اأ

َ
ْرَي�ِف الَن�ِئَيِة �َس���ْيرًا َعَلى اأ

َ
الُق���َرى الَبِعْيَدِة َوالُمُدِن الَكِبْيَرِة َوالأ

َراِئِب  اُب الُوَلِة ِفْي َجْمِع ال�سَ ْخَب�ِر َوالُمَرا�َساَلِت، َوالُجَب�ُة ُهْم ُنوَّ
َ
�َل الأ ُنْوَن ِلل�َسْعِب اإِْي�سَ َوِبَذِلَك ُيوؤَمِّ

ِة ُحُقْوٌق، َوَعَلْيِه َواِجَب�ٌت. َم�َن�ِت. َفِلُكلِّ َفْرٍد ِفْي الِبْيَئِة الَوَطِنيَّ
َ
الُموؤَْتَمُنْوَن َعَلى الُمَع�َماَلِت َوالأ
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ِتَيَة َجْمَع َتْك�ِشْيٍر:
َ
4  اْجَمِع الَكِلَماِت الآ

ال�َس�ِعْي، الَراِوْي، الَراِمْي، ال�َس�ِقْي، الَح�ِفْي، الَعِزْيز، الَن�ِدْي، الَه�ِدْي.

5  �َشْع َمَكاَن الُنَقِط )ت اأو ة(:

���� ........ �س���ّيق���� ........  عندم���� هبْط ........ من قريتي اإلى المدين��........ ، اآوْي��� ........ اإلى �س���قَّ  -

حب�َس�� ........ عّني اأ�سّع��� ........ ال�سم�ِص، وزقزق����� ........ الع�س�فيِر.

�� ........ جنبً� اإلى جنب. اإذا فتْح��� ........ ن�فذتي للنوِر، �سّدْته عّني الُبُيو ........ الُمَتَرا�سَّ  -

نَِّث: ْيَغِة الُموؤَ ِتَيَة ِب�شِ
َ
6  اُْكِتِب الُجَمَل الآ

عرَف ابُن القريِة طريَقُه اإلى المجِد.  -

رًا. و�سَل المعلُِّم اإلى البيِت مت�أخِّ  -

�سّفَق المعلِّموَن للطاّلِب المجتهديَن.  -

جل�َص الفتي�ُن ب�سمٍت.  -

انزعَج الح��سروَن مْن اأ�سواِت الطفيلّيَن.  -



أهداف ايدرس

م مع نهاية هذا ايدرس أن:
ّ
على ايمابل

الدرس الثاني عشر

أحكام االسم الموصول

يتعّرف اإلى ال�سم المو�سول.   1

يعّدد الأ�سم�ء المو�سولة.   2

ُيتِقن كت�بة الأ�سم�ء المو�سولة بح�سب موارده�.   3





االسم ايموصول

تعريفه: ال�سم المو�سول ا�سم معرفة، يتعّين المق�سود منه بجملة بعده، ُت�سّمى �سلة.

قاعدة)1(: 

ُتكتب بالم واحدة م�شّددة الأ�شماء المو�شولة الآتية:

1. اّلذي )للمفرد المذّكر(، نحو: قراأُت الكت�َب اّلذي ا�ستريته.

2. اّلتي )للمفرد الموؤّنث(، نحو: َجَل�َسْت اّلتي و�سلْت من ال�سفر.

لى فعلوا.
ُ
لى )لجمع المذّكر الع�قل وغيره(، نحو: ج�ءني اّلأ

ُ
3. اّلأ

4. اّلذين )لجمع المذّكر الع�قل(، نحو: اأحترُم اّلذين عّلموني.

مالحظة: بع�ص العرب يقولون »اّلذون« في ح�لة الرفع، و»اّلذين« في ح�لتي الن�سب 

والجّر، وهم بنو هذيل.

قاعدة)2(: 

ُتكتب بالمين الأ�شماء المو�شولة الآتية:

اللذان، اللذين )للمثّنى المذّكر(، نحو: ت�س�فح اللذان التقي�، مررُت ب�للذين ف�زا.  .1

اللت����ن، اللتي���ن )للمثّنى الموؤّن���ث(، نحو: ج����ءْت اللت�ن تعمالن معن�، م���ررُت ب�للتين   .2

تعمالن معن�.

الالئي، الالتي، اللواتي )لجمع الموؤّنث(، نحو: راأيت الالئي يطهْيَن الطع�م، ح�س���رْت   .3

الفتي�ت اللواتي )اأو الالتي( نجْحَن.
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الَلذّي� )ت�سغير: اّلذي(، نحو: ج�ء الَلذّي� نجح.  .4

الَلتّي� )ت�س���غير: اّلتي(، نحو: ج�ءت اللتّي� نجحت، وتق���ول العرب: »بعد اللتّيا والتي«   .5

ب�سّم الالم وفتحه�، والفتح اأ�سهر.

مالحظ���ة: ل يج���وز اجتم�ع ثالث لم�ت مكتوبة؛ لذل���ك ندغم لمين من الثالث عند 

دخ���ول الالم عل���ى كلمة تب���داأ بالمين ونحذف همزة الو�س���ل من »ال«، نح���و: اللذين 

ِلْلَلذين ِلّلذين، لّلذين نجح� ج�ئزت�ن.
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تمارين

ْوَل، َوَبيِّْن َعَدَد الاَلَماِت ِفْيِه:  1  َعيِِّن ال�ْشَم الَمْو�شُ

ْي  ِتْي ُتَربِّ َة الَّ
َ
ُر الم�ْس���ُكْوُر َبْيَن الَن��ِص، َواإِنَّ الَمْراأ ِذْي َيْحَتِرُم َوَطَنُه، ُهَو الُمَقدَّ اإِنَّ الَرُجَل الَّ

ِرِه  ِذْيَن ُي�ْسِهُمْوَن ِفْي َتَطوُّ �ِلِحْيَن الَّ ِتْي ُتِعدُّ ِللَوَطِن الَبِنْيَن ال�سَ ْوَلَدَه� َتْرِبَيًة َح�َسَنًة، ِهَي الَّ
َ
اأ

َه�ِت الَغِد. مَّ
ُ
اَلِت اللََّواِتْي �َسَيُكنَّ اأ ِه، َوالَبَن�ِت الَف��سِ َوُرِقيِّ

ِتَيِة، ُثمَّ �َشْع ُكاًل ِمْنَها ِفي ُجْملٍَة مفيدٍة:
َ
ْدِخْل َلَم الَجرِّ َعلَى الَكِلَماِت الآ

َ
2  اأ

....................................................................................................................................................................... اللذين: 

اللذان: ........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... اللعب: 

......................................................................................................................................................................... اللت�ن: 

اللتين: .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... اللهو: 

وَل الُمَنا�ِشَب ِفي الَمَكاِن الَخاِلْي: 3  �َشِع ال�ْشَم الَمْو�شُ

ع�َد .............. �س�فَر منُذ زمٍن طويٍل.

اأر�سْل .............. تثُق بهم لي�ستو�سحوا الأمَر.

الرجُل والمراأُة هم� .............. ُيعتمُد عليهم� في بن�ِء الأ�سرِة ال�س�لحِة.

اأحترُم .............. ك�ن� �سبب وجودي.

هْل هّن�أِت .............. ف�زَت� في المتح�ِن.

.............. ي�س�عْدَن اأّمه�تهنَّ هن .............. يعرْفَن قيمَة الحي�ِة.






