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وـهذا  ،يكتب بالكتابة العربية الفصىح يسىم باإلمالء العريب هل قواعد يلزتم بها لك من أو ما ،من املعلوم أن لغة الكتابة

 والرسم العرويض( ،)رسم املصحف هل عن غريه: ايسىم الرسم اإلماليئ تمييز 
 

 الرسم اإلماليئ: :أوال
ُُيذف  وما ،وآخرـها ،ووسطها ،يف أول اللكمة :يف ما يتعلق باهلمزات ،ـهو الرسم اذلي يُلزتم به وفق قواعد استنبطها العلماء

 وما يُوصل يف الكتابة وما يُقطع.  ،الكتابةيُزاد يف  وما
وقد يُنطق صوت ليس هل رسم يف الكتابة  ،يرتتب ىلع ـهذه القواعد اإلمالئية أن ختتلف اللغة املنطوقة عن اللغة املكتوبة

، وكذلك أسماء اإلشارة حنو: )ـهذا( تُنطق بألف املد وال تُكتب  ،مثل: )داود( حيث ينطق بواوين ولكن يُكتب بواو واحدة
ينطق  ومن ـهنا جاء اخلالف بني ما ،نطقا رو( حيث تزاد الواو كتابة الوقد تُزاد بعض احلروف يف الكتابة وال تُنطق مثل:)عم

 يكتب يف الرسم اإلماليئ. وما
 

 : الرسم العثماين)رسم املصحف(:ثانيا
هل أغراض تعليمية خاصة تتعلق بأداء ، ه الصحابة رضوان اهلل عليهم القرآن الكريم وفق رسم معني ـهو اخلط اذلي كتب ب

 .اتلالوة أداءز صحيحاز حسب القراءات القرآنية الصحيحة اثلابتة
 ،وضبط األداء بما يعصمه ما أمكن من الوقوع يف اللحن واخلطأ، ويقصد بهذا الرسم إرشاد املسلم إىل معرفة القراءات 

ومن ـهنا تتبني الغرض من كتابة  ،حنو: )الصلوة( حيث كتبت بواو لإلشارة إىل قراءة تفخيم الواو اليت أخذ بها ورش عن نافع
 املصاحف بالرسم العثماين .                                                                          

 
 الرسم العرويض : :ثاثلا

 .تلفعيالت الوزن ص بتقطيع أبيات الشعر وفقاي خيتـهو الرسم اذل
يف (ـهذا) :حنو لكمة ،ويف ـهذا الرسم يكتب ما ينطق وال يكتب ما الينطق ،يكتب ملا ينطق ويتمي ـهذا الرسم بمطابقة ما 

الرسم  كما أن املضعف يف الرسم اإلماليئ يفك تضعيفه يف،موافقةز للنطق )ـهاذا( تكتب يف الرسم العرويض  ،الرسم اإلماليئ
 العرويض. 

 والرسم اإلماليئ ـهو اذلي يعتمد عليه يف الكتابة العربية الصحيحة.
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 القواعد اإلمالئية

 .قطع   وـهمزةُ  ،وصل   ـهمزةُ  ،نواعن   وهي  ،اللكمة   يف أّول   تردُ  ـهمزة   هي 
 :الوصل ااهمزة اا-1

  ،الالكم   يف أّول   ت  إذا وقعي  يف اللّفظ   لكّنها تظهرُ  ،يف الكتابة   ال تظهرُ  ،بالّساكن   طق  يتوّصل بها إىل الن  ـهمزة   هي 
  :يفاوتوجد ا .يف اللّفظ   فال تظهرُ  آخري  بكالم   ت  بقي أّما إذا سُ 

.                                 ، اسننتاسننم اهلل، واي ننم ،واي مننن ،امننرأة ،امننر  ،اثنتننان، اثنننان ،اب نننم ،ابنننة ،: ابنننيهااألسددماء اامدد  ااعددد  اا-ا
 .ومثىن ـهذه األسماء،    والنسبة إيلها) ال اجلمع منها(

 اسمع. -: اكتبمثُل  ،اثّلالثياايفاأمر ا-ب
عي  :مثُل  ،يفامايضااخلمايس -ج  مثل: استماع. ،هومصدر ا. مثل:استمع   ،هوأمر ا . استمي
لي  :مثُل  ،يفامايضاالّسدايس -د ل   ،هوأمر ا. استعجي  مثل: استعجال. ،هومصدر ا .مثل: استعج 
 : الكتاب.مثُل  ،اتلّعريفا)أل(يفا - ـه
  همزةاالقطع:ا-2

 يف:اوتوجد ا ،أو يف دريجه   الالكم   ل  يف أوّ  ت  جاءي  سواءز  والكتابة   يف اللّفظ   تظهرُ  ـهمزة  
 أم. -: إبراـهيممثُل  ،الوصل   ت يف ـهمزة  اليّت ذكري  غري األسماء   ـهو لّك اسم   :املفر  ااالسم ا-ا

 مثُل  ،أصلية اابهمزة اااملبدوء اايفامايضااثّلالثيا -ب
ي
  -ري مي : أ

ي
يُب.  -وإن لم يبدأ بهمزة أصلية-ويفامضارعها .ذي خي أ ْش 

ي
ااااااامثل: أ

. ومصدره،اااااااا ر  م 
ي
، أ ذ  خ 

ي
  امثل: أ

  مثل: ،يفامايضاالّرباعيا -ج
ي
عي ر  أ ُع.  ومضارعه،.  جي ر ج 

ُ
ر  مثُل   وأمره،مثل: أ

ي
 . إرجاع :مثُل  ومصدره،. ع  ج  :أ

ُع.،ايفامضارعااخلمايس-د تيم  س 
ي
 مثل: أ

ُم.يفامضارعاالسدايس،ا-ـه د  تيخ  س 
ي
 مثل: أ
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اهمزةاالوصل
ه اليت يتوصل بها إىل الطق الساكن، وتنطق يف بدء الالكم وال تنطق يف أثناء وصله بما  :تعريفها

 قبله، وال يرسم فوقها ـهمزة، وترسم ) ا ( .

 يفااألسماء)أ(ا

ااملثال ااملوضع
 ) اسم، ابن، ابنة، امر ، امرأة، است،

 اثنان، اثنتان، ايم اهلل (. ابنم،
)اسمان، ابنان، ابنتان، امر ان، 

 امرأتان، استان، ابنمان(.

 األسماء العرشة املحصورة.

 
 ومثىن السبعة األوىل من ـهذه العرشة.

1 

 استماع، انتصار، انكسار، امحرار.

 استقرار. ، استخراج، اطمئنان،راستغفا

 .مصادر األفعال اخلماسية
 ومصادر األفعال السداسية.

3 

 )ب(ايفااألفعال

ااملثال ااملوضع

 1 أمر الفعل اثلاليث ، اكتب، اسمع.اقرأ

ع   تيم  عي ن اس  تيمي  اس 
ر   ف  ري ن استيغ  في  استيغ 

 مايض اخلمايس وأمره.
 ومايض السدايس وأمره.

2 

 يفااحلروف)ج(ا

ااملثال ااملوضع

 5 ( اتلعريف أل)  املدرسة
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اهمزةاالقطع
وصله، وتكتب ىلع ألف إذا اكنت مضمومة أو مفتوحة  ه اليت ينطق بها يف بدء الالكم ويف :تعريفها

ا . وحتتها إذا اكنت مكسورة
 
ا د أ

 
  إ ا د أ

ا)ج(ااحلروف ا)ب(ااألفعال ا)أ(ااألسماءا
ااملثال ااملوضع ااملثال ااملوضع ااملثال ااملوضع

،            إماأن، 
 أال، إذ  .

ما عدا حاالت 
 الوصل

، أكرمي،  أكلي
 ،  أرجوأجب 

ما عدا حاالت 
 الوصل

، إكرام ،  ذ  خ 
ي
أ

 أمحدأقالم،

ما عدا حاالت 
 الوصل

 
 
 

 

 

 

 فائدة
القطع، قم بإدخال حرف الفاء أو الواو فإذا نطقتها اكنت ـهمزة * إذا أردت أن تفرق بني ـهمزة الوصل و

 ـهمزة وصل . فيهـهمزة قطع، وإذا اختفت يف الطق 
  .مثال : ) و ( أو ) ف ( + إذا = فإذا ) ـهمزة قطع (

  .) و ( أو ) ف ( + اكتب = فاكتب ) ـهمزة وصل (

 
 
 

اـهمزة القطع أول اللكمة

 ىلع األلف األلف حتت

 يف حالة الضم الفتح يف حالة يف حالة الكرس 

م إ كرام كري
ي
  أ

ُ
مأ  كر 
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االقاعدةاالعامةايفاكتابةااهلمزةااملتوسطة

ا

تنظر إىل حركتها ، وحركة احلرف اذلي قبلها ، ثم تكتبها ىلع احلرف اذلي يناسب احلركة األقوى،   
اوترتيب احلراكت حسب قوتها اكآليت :  

ادددددددادددالكرسةادددا
افالضمةاددددددددددددددااااااااااااااااااااااااااااااااااا

افالفتحةادددددددددددداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ثماالسكون.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
ا

اذةاع اقاعدةااهلمزةااملتوسطةا: ااحلالتاالشَّ
 

اااااااا(ا:تأيتاإلاساكنةاواأللفال/ااهلمزةااملفتوحةابعداألفا)1
 تكتباامنفر ةا)ىلعاالسطر(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   

لي  . مي ، تفاءي اءي يشي ة ، ت ة ، عباءي اءي  مثال: ق ري
ا/ااهلمزةااملفتوحةابعداحرفاصحيحاساك الايتصلابماابعدها،وبعدهااألفاتثنية:ااااااااااااااااااااااااااااااا2

اتكتبامنفر ةا)اىلعاالسطر(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    

ان ، جُ  ءي ان ، قُر ءيان )مثىن قُر ء(ان ، ءي ز  مثال: بيد   ُرز ءي
 

ا/ااهلمزةااملفتوحةابعداحرفاصحيحاساك ايتصلابماابعدها،اوبعدهااألفاتثنية:ااااااااااااااااااااااااااااااااااا3
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتكتباىلعاياءا)نربة(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
ئيان . يش  ئيان ، ن ئيان ، ُكف  ف  ب ئيان ، د   مثال: ع 
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ا/ااهلمزةااملفتوحةاأوااملضمومةابعداواواساكنةا،اأوامشد ة:ااا4اا

اتكتبامنفر ةا)ىلعاالسطر(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  

وءيـهم ، تيبيونُءك  .  و ُءه ، سي ة ،ضي  مثال: ُمُرو ءي
 
ابعداياءاساكنةا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(5) (فتحةاأواالضمةالانياحلركتإحدىا/اهلمزةااملتحركةا)ب5

اتكتباىلعاياءا)انربة(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

ن ي ئية.  ي ئية ، ب ي ئية ، دي  مثال :    ـهي
ر                ي ئُها ، مي  ي ئُها ، جمي ئُها .في
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
ي ئ ها. مثل: تكتب ىلع ياء )نربة( اطرادزا الشذوذزابعد ياء ساكنة  (  اهلمزة املتوسطة املكسورة 5) ي ئ ها ، جم  ي ئ ها ، مر   . في
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اتطرفةةااملالقاعدةاالعامةايفاكتابةااهلمز
 يناسب حركة احلرف اذلي قبلها.  حرف   ىلع ُب تي ك  إىل حركة احلرف اذلي قبلها )فقط( ثم تُ  رُ ظي ن  يُ  

 .(نئ  - ئ ).)الكرسة يناسبها ايلاء(فن
 نؤ (.   -.)   الواو()الضمة يناسبها  و
 نأ (.  -.) أ )الفتحة يناسبها األلف( و

 .) ء (.و )السكون يناسبه االنفراد ىلع السطر(
 

اقاعدةااهلمزةااملتطرفةاحلالتاالشاذةاع ا
دَّ ةامضمومة:1 ش  ااااا/ااهلمزةااملتطرفةابعداواوام 

                                                                            تكتبامنفر ةا)ىلعاالسطر(.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   

 مثال:  اتلَّبيونء .
 
اتنوي انصب،ابعداحرفاساك ايتصلابماابعد2 ااااه:/ااهلمزةااملتطرفةااملّنونة 

ا                                              تكتباىلعاياءا)انربةا(.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   

ئزا. ي ئزا ، ُبط  ر  ئزا ، جي ف  ي ئزا ، د   مثال : شي
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ا(.ااى(اأواىلعاصوراةاايلاءا)اااويهااأللفااليتاتكتبايفاآخرااللكمةابدوناهمزةاوتكتباإمااقائمةا)ا

 األلفااملقصورة،ايهااليتايسميهاابعضااملؤلفنيا)ااأللفااللينةااملتطرفةا(ا.ا

  :األلف املقصورة هلا ثالثة أقسام

 ألسماءيف ا)أ( األفعاليف )ب( احلروف ايف)ج(

 

ااأللفااملقصورة
 يفااألسماءا

ا قائمة ترسم  ىلع صورة ايلاء  تكتب ألفز
 يف االسم اثلاليث املنقلبة ألفه عن ياء مثل :

 فىت، ـهدى 

 االسم اثلاليث املنقلبة ألفه عن واو مثل :يف 

 عصا 

يف االسم األكرث من ثالثة أحرف إذا لم تسبق ألفه 
 بياء مثل :

 مأوى، مصطىف

    االسم الربايع فأكرث إذا سبقت ألفه بياء مثل :يف 
                                                                                 ـهدايا 

 ا عدا ) ُيىي ( تلمييه عن الفعل املضارعم

 ) ُييا (

 يف اخلمسة األسماء األعجمية:

 عيىس، موىس، خبارى، مىّت، كرسى

                         األسماء األعجمية مثل :يف مجيع 
  ، فرنساأوربا، آسيا

 ، كرسىما عدا : عيىس، موىس، خبارى، مىتَّ 

 يف اخلمسة األسماء املبنية:

ىل(5)دلى، أّّن، مىت، أوىل
ُ
 .(3)، األ

                                األسماء املبنية مثل :يف مجيع 
 ـهنا، ـهذا، أنا، إذا . 

ىل ما
ُ
 عدا : دلى، أّّن، مىت، أوىل، األ

                           
 . مثل: رأيت أوىل يف احلفل.(ـهؤالء)(  اسم إشارة بمعىن 5)

ىل تثق بإخالصهم. (  3)
ُ
 اسم موصول بمعىن )اذلين(. مثل: ال تصاحب إال األ

http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#فـــي الأفــعــال#فـــي الأفــعــال
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#الألف المقصورة في الحروف#الألف المقصورة في الحروف
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأللفااملقصورة
ااألفعدال يف

ا قائمة  ترسم  ىلع صورة ايلاء تكتب ألفز
 .املنقلبة ألفه عن واو  اثلاليث الفعل املايضيف 

 مثل : سما، غزا 

  .ياءن الفعل املايض اثلاليث املنقلبة ألفه عيف 
 مثل : رىع، رىم 

 ثالثة أحرف الفعل املايض أو املضارع الزائد عنيف 
 .بقت ألفه بياءإذا سُ 

  مثل : أحيا، يعيا

 ثالثة أحرف، عنالفعل املايض أو املضارع الزائد يف 
 .ولم يسبق األلف ياء 

 مثل : استدىع، يتخطى

 

 وسائلااتلعرفاىلعاأصلااأللفايفااألسماء وسائلااتلعرفاىلعاأصلااأللفايفااألفعال

 معرفة أصل األلف يف األفعال تكون بأحد اآليت :

            بإضافة تاء الفاعل للفعل املايض مثل:  .5
 سما ن سموت، رىم ن رميت.

 بالرجوع للمصدر مثل : السمو، الريم. .3

يدنو،  -مثل: دنا بمالحظة مضارع الفعل.  .4
 .جيزي -جزى 

معرفة أصل األلف يف األسماء تكون بأحد ثالثة 
 أمور :

 الظر إىل املفرد : ُخنننطا : ُخننطوة . .1

 اتلثنية : عصا : عصوان ن فىت : فتيان . .2

ااجلمع : عصا : عصوات، فىت : فتية . .3
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ااأللفااملقصورة
 يفااحلروفا

ا قائمة ترسم  ىلع صورة ايلاء  تكتب ألفز

وه:                    ، يف  أربعة أحرف خالفت القاعدة
 بىل، حىت، ىلع، إىل.

                                  يف مجيع حروف املعاين مثل :         
                                                                     . ان حاش ال

 .أحرف خالفت القاعدةما عدا أربعة 
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 همزةاالوصل األلف الواوا ايلاءا  ألا

      

(1)همزةاالوصلحذفا
 

ام اأولااللكمة

 )أ(يفااألسماء
 مواضعااحلذف املنطوق

 

 الويلد . بنقرأت عن خادل 
                                         

    ادلين . بنةيا
 ادلين ـهذه ؟ بنةأ

                                           :  يأيت إذا توفر فيها ما )ااب اداابنةا(اهمزة
،           وـهما صفتان ،  متصلني بني علمني ، ن أن تقعا مفردتني    

                                                     ولم تكونا أول السطر . 

    إذا دخلت عليها ) يا ( الداء . وحتذف   ن  
 دخلت عليها ـهمزة االستفهام .إذا وحتذف  ن   

 5 

                                              
اهلل الرمحن الرحيم . بسم   

خادل ؟ . سمكأ               

                                                                          :  (ااسما)اهمزة
                                                                   ن يف البسملة اكملة 
                                                      ستفهام .ـهمزة اال ن إذا دخلت عليها

3 

                                                  
للقرآن وأنت تلهو؟  ستمااعز أ           

:                                                  األفعالااخلماسيةهمزةامصا را
 إذا سبقتها ـهمزة االستفهام.  -

4 

                                                 
ىلع من ـهو أعلم منك؟ ستكبارزاأ  

:                                                همزةامصا رااألفعالاالسداسية
 إذا سبقتها ـهمزة االستفهام.  -

1 

 

 

 

                           
 بها تلك األلف املحركة بالفتحة، أو بالكرسة، أو بالضمة وال تكون ىلع ـهذا الوصف إال يف أول اللكمة فقط. ـهمزة الوصل:املراد(  5)

http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف ال#حذف ال
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الياء#حذف الياء
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الواو#حذف الواو
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الألف#حذف الألف
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الألف#حذف الألف
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 )ب(يفااألفعال

 مواضعااحلذف املنطوق

                                                                                    
 أنترص عليهم ؟                                                      

                                همزةااألفعالااملاضيةااخلماسية:
 إذا سبقتها ـهمزة االستفهام.                                -

5 

                                                                                     
 سواء عليهم أستغفرت هلم أم لم تستغفر هلم؟    

                             همزةااألفعالااملاضيةاالسداسية:
اإذا سبقتها ـهمزة االستفهام.                                                              -

3 

ن  )فعل أمر(                                                              )فعل ماض(    ا ئ ذي ذ ني
ي
أ

. ذين 
 
،  وأ ذين 

 
 فأ

                 اثلالثيةااملهموزةااألول:همزةاأفعالااألمرا
 إذا دخلت عليها الفاء والواو. -

3 

 

 )ج(يفااحلروف

 مواضعااحلذف املنطوق

                                وادلين حق الطاعة .ل  ل  
 .ليآلخرة خري من األوىل

                                                           :(ااأل)ااهمزة

مكسورة أو مفتوحة،  (5)إذا دخلت عليها ) الم (-
 . واكنت اللكمة نفسها غري مبدوءة بالالم

5   

 

 

 

 
                           

 (  يقصد بها الالم احلرفية: اجلر، القسم، اتلوكيد، االستغاثة، اتلعجب.5)



  05- 055505                                                                                                                                                                                           

 
15 

 
احذفااأللف

 

اوسطااللكمةم ا
 )أ(يفااألسماء

 مواضعااحلذف املنطوق

 5 ( .و هلإ هل إللكمة ) ا هالو إ هالاإل

 3 لكمة )اهلل(. الاله
 4 لكمة )السموات(. واتاالسم

وما تفرع عنها:                          (5)لكمة)ذلك( لكن .الكم، ذا، ذلكمااذ، لكاذ
 ذلكما، ذلكم، ذلكن.

1 

أوالئك، أوالئكما، أوالئكم، 
 أوالئكّن.

لكمة )أوئلك( وما تفرع عنها:        
 أوئلكما،أوئلكم، أوئلكّن.

0 

ا مقرونزا بن)أل( لكمة ) الرمحن (  ناالرمح  0 .إذا اكنت علمز

 8 لكمة ) طه ( . اـهاط
 9 (3)(.ـهأنذالكمة) =ـهاأناذا ذا+  اأن + اـه

 )ب(يفااحلروف
 مواضعااحلذف املنطوق

 5 ( . و لكن   لكمة ) لكنَّ  كنال

 

 

 

 

                           
فال حتذف ألفها، مثل:  أو املكسورة  فتوحةاجلر املالم  أما إذا وقعت بعد )ذا(املكسورة حتذف،  (  ألف ) ذا ( اإلشارية إذا وقعت بعدـها الم ابلعد5)

يك فخذه  ، ذا ل نمحمد.ذا ل

فتكون ـهناك ألفان حمذوفتان : ألف )ـها( دلخوهلا ىلع)أنا(، وألف )أنا( إشارة، اسم  )ذا( تالهسبقه )ـها( اتلنبيه و ) أنا ( إذاحتذف ألف الضمري(  3)
 دلخوهلا ىلع)ذا( .
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اآخرااللكمةم ا

 )أ(يفااألسماء
امواضعااحلذف املثال املنطوق

 5 لكمة)طه(.آخر  طه اـهاط

 )ب(يفااألفعال
امواضعااحلذف املثال املنطوق
 5 . حالةااجلزم يفالففعلااملضارعااملعتلااآلخراباألال لم يسعي  لم يسىع
ىع عي  اس   3 .لفباأل فعلااألمرااملعتلااآلخر اس 

 )ج(يفااحلروف

امواضعااحلذف املثال املنطوق
 افيم

 اعم

 فيم

 عم

 :                                                                      الستفهاميةألفا)اماا(ا
 إذا سبقت حبرف جر برشط أال تليها ) ذا ( .

5 

 ذااـه

       ذهاـه
 أنتم اـه

  ـهذا

 ـهذه
 ـهأنتم

 :                                                                                 ألفا)اهاا(ااتلنبيه
 إذا دخلت ىلع : 

               باتلاء أو اهلاء، وليس بعده اكف . اليس مبدوءز  رةاسم إشا/ 5
 / ضمري مبدوء بهمزة.    3

3 
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ا

احذفاالواو
ا

اوسطااللكمةم ا
 يفااألسماء

 مواضعااحلذف املثال املنطوق

 ود  ودا

 وس  وطا

     وسونا
وق  ورا
  ونوـها

   داود 
 طاوس 

    ناوس
راوق      
 ـهاون      

(1):اللكمةااملشتملةاىلعاواوي اإذااكرثااستعماهلا
 

 
5 

 

االلكمةام اآخر

ايفااألفعالا
 مواضعااحلذف املثال املنطوق

 5 .احالةااجلزم اآلخرابالواوايفافعلااملضارعااملعتلال ..ال تدُن من اخلطر ودنت

ا.بالواو فعلااألمرااملعتلااآلخر .ةادُع إىل دين احلكم وادع 3 

 

 

 

 

 

 

                           
 لقلة اللكمات املشهورة االستعمال. واجب، واإلمالئيون ُيسنون إثبات الواوين ىلع األصل فيهما؛وـهذا حذف جائز ال (  5)
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ا

 حذفاايلاء

االلكمةام اآخر

 )اأا(يفااألسماء
ااملثال املنطوق  مواضعااحلذف

 قايض
           .إىل ابلدلة جاء قاض  

 . اعدل مررت بقاض  
 5 . اكنانكرةامرفوًًعاأواجمرورًاإذااا(1)السمااملنقوص

 رب يا ريب يا
يجوز ف . منا ىاغريامعتل ياءااملتلكماإذااأضيفتاإىل

 ها.حذف

3 

  )ابا(يفااألفعال

ااملثال املنطوق  مواضعااحلذف

  .احالةااجلزم يفااءفعلااملضارعااملعتلااآلخرابايلال .العايص ربه لم يتق   يتيق

 .اءبايل األمرااملعتلااآلخرفعلا .    اهلل  اتق   اتيق

 

 

 

 

 

 

                           
. ويعامل العدد)ثمانية( اخلايل من اتلاء معاملة وـهو: لك اسم آخره ياء غري مشددة، مكسور ما قبلها. مثل: الرايع، والغازي، واملهتدي، واملفيت(  5)

 ( .4و5اتلعليق ) 1/055املنقوص يف بعض حاالته ينظر: الحو الوايف 
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األا(ا)حذف
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 .الماتثالث ئلال جتتمع (  5)

االلكمةام اأول
 يفااألسماء

ااملثال األصل  مواضعااحلذف

)أل(،اااااااااااااااااامبدوءابالم،اإذاا خلاعليهايفالكااسما لننيننللنن يلل + ال + ل
(1). مكسورةاأوامفتوحةاملاثما خلتاعليه
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 األلف الواوا

ا

ا
ا

ازيا ةااأللف
ا

اوسطااللكمةيفا
 فقط يفااألسماء

 لزيا ةمواضعاا املثال املنطوق

مئة.                          
مئتان، مئتني.    

 تسعمئة.  -ثالثمئة 

مائة.                          
مائتان،مائتني.    

 تسعمائة.  -ثالثمائة

ايفالكمةا)امائةا(امفر ة،اأوامثناةا،اأوامركبة.

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الواو#حذف الواو
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الألف#حذف الألف
http://www.geocities.com/lughah/emlaa.htm?200710#حذف الألف#حذف الألف
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االلكمةاآخرايف

 )اأا(يفااألسماء
ااملثال  لزيا ةمواضعاا

اكتابًا

                                                               شجرةز 
                                                                

ز
ملجأ

مساءز                                                                
ى  ـهدز

اآخراالسمااملنصوبااملنون،ابرشوط:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايف

 أالَّ يكون منتهيزا بتاء اتلأنيث املربوطة.   .1

 أالَّ يكون منتهيزا بهمزة فوق األلف.  .2

 أالَّ يكون منتهيزا بهمزة قبلها ألف.  .3

ااأالَّ يكون االسم مقصورزا. .4

ا1

ااااااااااااااعقابااهلجراأعقبايلاوصالاااااااااااا
اقاالصرباأظهرايلااملحالد اوص ا

ايفاآخرابيتاالشعر،اوتسىما"األفااإلطالق": ا2

افعال)ابا(يفااأل
ااملثال الزيا ةمواضعاا

ااكتبوااا-لمايكتبواااا-كتبواا ا(1)بعداواواالضمريا)واوااجلماعة(.ا ا1

                  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة       
 ا  اترت َّاافساد الرأي أن فإن

 

ايفاآخرابيتاالشعر،اوتسىما"األفااإلطالق": ا2

 

 

 

 

                           
 وتسىم الفارقة، فرقزا بني الفعل واالسم، أو بني األصلية والطارئة.( 5)
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ازيا ةاالواو
ا

اوسطااللكمةيفا
 فقط )أ(يفااألسماء

ااملثال الزيا ةمواضعاا
اصرب ورمحة.أولتاااألمهات ابمعىن: صاحبات."أولت"ا ا1

الفضل.                              أولوأنتم 
 الفضل. أويلأطيعوا 

املرفوعة.                                                                                     "أولو"ا
ااملنصوبة واملجرورة، بمعىن: أصحاب."اأويلا"ااو

ا2

حتبونهم وال ُيبونكم.      أولءـهأنتم 
اكن عنه مسؤوال.          أوئلكلك 

 يف احلفل.   أوىلاشاـهدت

أسماءااإلشارة:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا"اأوىلا".او"اأوئلكا"ااو"أولء"اا

ا3

 

 

االلكمةايفاآخر
 فقط )أ(يفااألسماء

ااملثال الزيا ةمواضعاا
 

وا.اااااااااسلمت ىلعا-عمٌروااـهذا عمر 
وااإنَّ  اامن دـهاة العرب. صالعاابني عمر 

روا"ااااااااااا"اايف لكمة  م  اع 

.                                                                   يفاحاليتاالرفعاواجلر
اإذا لم ينون، وذلك إذا وصف بكلمة"ابن" واتصل بها. ويفاانلصبا:

ا1
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اةا)اتا(بسوطاتلاءاامل اتلاءااملربوطةا)اةا(
 هلا الضابط

ااوتكتبا،يهااليتاتلفظاهاءاعنداالوقوفاعليها
 )ادةا(اأوا)اةا(ا.:ااااإمَّا

يهااليتاتبىقادايفاانلطقاداىلعاحاتلهاا)اتا(اإذااوقفنااىلعا
 ولاتنقلباهاءا.ا،آخرااللكمةابالسكون

 األمثلة

تي ن مسلمات   ن قرأُت  زيت   فاطمة ن محزة ن نشيطة ن كرة كي  ن سي

 
 

 

 ةبسوطمواضعااتلاءاامل

 : ةافيمااييلبسوطتكتبااتلاءام

 آخراالفعليفا

ااملثال  املوضعا

 1 إذاااكنتااتلاءاأصلية تي ن ما تي با

ا2 اتلأنيث إذاااكنتااتلاءاتاء ت  ن نام ت  درسي 
 3 تاءاالفاعل إذاااكنتااتلاء ت  ن لعب ُت دفع  

 رااألسماءآخيفا

ااملثال  املوضعا

 1 اسماثالثاساك االوسط إذاااكنتااتلاءايف تت ن وق  بي  

 2 السالم إذاااكنتاعالمةامجعااملؤنث مسلمات

 3 ةبسوطإذاااكنتايفامجعاتكسريامفر ةاينتيهابتاءام بيت < بيوت

 احلرفاآخرفديا

ااملثال  املوضع

.        ت اغدةدخلت ـهند ُثمَّ 
 يلت الشباب يعود.  

ايفامخسةاأحرف،ايه:
اث مَّا)ا (،(ت  (.)يل  ت  (،)لت  لَّت  (،)ل ع  بَّت  ا،)ر  1 



  05- 055505                                                                                                                                                                                           

 
24 

 
 

 مواضعااتلاءااملربوطة

 : فيمااييلاربوطةتكتبااتلاءام
ا)فقط(ارااألسماءآخيفا

ااملثال  املوضعا

 1 ؤنثالعلم امل ةن خرض ةفاطم

 2 األسماء املؤنثة غري األعالم ةن سبور ةبقر

 3 صفة املؤنث ةن مريض ةاعمل

 4 املفرد اتلكسري اخلايل من اتلاء يفمجع  ةغزا ن ةقضا

اب ن ةعالَّم  5 الغةمبلل ةنسَّ

 6 الظرفية ( ةنمَّ نثي ) يف نهاية  احلق رجال يطلبون ةثيم

 
 ( طريقة اتلفريق بينها) 

قداحيدثالبسابنيااتلاءااملربوطة،اواتلاءااملبسوطة،اواهلاءايفاآخرااللكمة،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
افننظر إىل اللكمة يف حايل الوصل والوقف، كما ييل:

اإناوصلناانطقتاتاًءا،اووقفناانطقتاهاًءافيهاتاءامربوطة.اااااا*

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوصلنااأواوقفناانطقتاتاًءافيهاتاءامبسوطة.اإن*

 .إناوصلنااأواوقفناانطقتاهاًءافيهاهاءا*
 

 (فائدة ) 
اااااااااااااااااااااا*اتكتبااتلاءااملربوطةاتاءامفتوحةاإذااأضيفتااللكمةااملختومةابتاءامربوطةاإىلاضمريا:

اامرأتكا.اابنتكاد

 *اجيباوضعاانلقطتنياىلعااتلاءااملربوطةاحىتالاتلتبسامعاهاءاالضمري.
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االقمريةا)األا(ا االشمسيةا)األا(

 اتلعريف اتلعريف

 ه اليت تظهر عند الكتابة وعند الطق .

 .ه اليت تكتب وال تلفظ
) ألنها تدغم باحلرف اذلي بعدـها، فيكتب 

 احلرف اذلي بعدـها مشددزا ( 

 املثال املثال

عام  ال ننالكم ن ال ننعلم ن ال ننقلم دق ن الننطَّ ـهب الننصِّ   الننتنفاح ن الننذَّ

ا(االشمسيةاألحروفا)ا (االقمريةاألحروفا)ا

داباداجاداحاداخاداعااغادافاداقاداكادامادااأاااااااا
اااوادايادا ـه

ساداشااداصااداضاداادتاداثادا ااداذاادااراادازااااا
اطااداظادالادان

 وه جمتمعة يف ـهذه اجلملة :
اهحجكاوخفاعقيم ابغ

          ابليت : لكمات وه جمتمعة يف أوائل
 ثماصلارمحااتفز،اضفاذاانعمطب،ا

  عاسوءاظ ،ازرارشيفااللكرمااااااااااااااااااااا

 

 (فائدة ) 
ا(ااتلعريفا.األ(االقمريةا)األ(االشمسيةاوا)ااأل*ايقصدابدا)ا

ا(ايصبحابالمنيا.األ*اماااكنامبدوًءاابالمايفااألصل،اثما خلتاعليها)ا
ا=االلغةا.األمثلا:الغة+ا

(المااجلراحتذفاهمزةاالوصلافيجتمعاثالثالمات،اوجتنًبااذللك،اتدغمالمااألفإذاا خلتاعليهامعا)ا
اااتلعريفايفاالالمااألصلية،اويعوضاعنهاابالشدةااليتاتوضعافوقاالالمااثلانيةامثلا:

 =االلنبا+الا)احرفاجرا(ا=اللَّنبا.األلنبا+اا
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ىلع وضع  القط واحلراكت وبيان احلروف يف الكتابة، ويك ابلعري، ونقش اخلزب،  من املاّدة ) ر. ق . م ( اليت تدلن  الرتقيُم لغويًّا
رقوم، وبسبب أوجه الشبه  أرقام و وويش اثلوب وتطريزه . وعليه  فالّرقم ييعين العيالمة أو اخلتم، أو نوع من الويش ُُمّطط، ومجعه

ا .  الكثرية اختار علماء اللغة  لفظة الّرقم للّك رمز يمّثل عددزا حمّددز
اإلفهام  الرتقيم ) يف الكتابة ( ـهو وضع عالمات اصطالحّية يف املواضع الّصحيحة بنيي اجلمل أو اللكمات لتساعد ىلع حتقيق 

ا  الّصوتّيةوالفهم، حيث تقوُم ـهذه العالمات بتحديد مواضع الوقف، والفصل، والوصل، واالبتداء وتنويع الربات  للقارئ وفقز
ألغراض الاكتب، فتساعدُه ىلع إدراك املعىن وتمّثلُه وىلع فهم العالقات بنيي اجلمل . وه يف الوقت نفسه بعض ابلدائل اليت 

ي ن، الرأس و الوجه، ونربات  سحنات يستخدمها الاكتب لكثري من اإلماكنيات املتوّفرة دليه لو اكني متحّدثزا : من حركة ايلدي
 لصوت، وغري ذلك .ا
وواضحة وـهو  ،الرتقيم ه تنظيم الكتابة والقراءة بشلك صحيح ومفيد، حيث أنّه ينّسق املاّدة وينّظمها وجيعلها مؤثّرةوظيفة  

 ما يريده الاكتب . فيساعد الاكتب ىلع توضيح أفاكره وجعلها مؤثّرة ويساعد القارئ ىلع فهم ؛بهذا خيدم عملّية فهم املقروء
 وللتوضيح أكتيف بإيراد ـهذين املثلني :

 موضع )الفاصلة (. ولو اكن قرار احلكم ـهذا يعطي احلياة واّلجاة بسبب موضع عالمة الرتقيم  –" العفو، ممنوع اإلعدام "   -أ 
 عالمة الرتقيم ) الفاصلة ( بعد لكمة " ممنوع " ألصبح قرار احلكم اكتلايل :

 ذا القرار يعين املوت واهلالك والسبب يف اتلفسريين ـهو موضع عالمة الرتقيم ) الفاصلة ( فقط ." العفو ممنوع، اإلعدام " وـه  
  

" ما أمجل الّربيع "، ال نستطيع أن حنكم ىلع نوع ـهذه اجلملة أه استفهامّية أو تعّجبّية، ويتعّذر علينا قراءتها بالّشلك   -ب 
السبب يعود إىل عدم وجود عالمة الرتقيم، فلو وضع الاكتب عالمة الرتقيم اذلي يؤدي املعىن اذلي أراده الاكتب و الّصحيح

املعىن وسّهل القراءة . فعالمة االستفهام تؤدي إىل القراءة بالّشلك اتّلايل : " ما أمجُل الّربيع  ؟ " فلكمة أمجل  حلّدد ) من حتديد (
 ما، ولكمة الّربيع جمرورة باإلضافة .  مرفوعة ألنّها خرب

عول بينما عالمة االنفعال تؤّدي إىل القراءة بالّشلك اتلايل : " ما أمجلي الّربيعي ! "، فلكمة أمجل فعل ماض  للتعّجب ولكمة الربيعي مف
 به منصوب .

ا االـهتمام باملوضو ع، ما تقّدم يؤّكُد العالقة القوّية بني عالمات الرتقيم، وحراكت اإلعراب والفهم، وعليه فمن الرّضوري جدًّ
 اخلطورة احلاصلة وامللموسة بسبب إـهماهل دلى الكتّاب والقّراء صغارزا وكبارزا . إلزالة

 



  05- 055505                                                                                                                                                                                           

 
27 

االفصلة
ا،ا:اهكذا،اوترسماأواالشولةاالفصلةاأواالفاصلة

تلميزياأجزاءاالالكمابعضهاع ابعض،اوتكونايفااملواضعاا؛والغرضام اوضعهااأنايسكتاالقارئاعندهااسكتةاخفيفة
ااآلتيةا:

ابنيااملفر اتااليتاتذكرابلياناأقسامااليشء،اوأنواعه،اوحنواذلك،اكماايفا: د1
االسماباعتباراالعد اثالثةاأقساما:امفر ،ومثىن،اومجعا.

ااملعطوفةااليتااتصلابهااماايطيلاعباراتها،اكماايفا:بنيااملفر اتا د2
ا:املقفعقالااب اا

ا))اىلعاالعاقلاألايكوناراغبااإلايفاأحداثالثا:اتزو املعا ،اأوامرمةاملعاش،اأواذلةايفاغرياحمرما((.
ظرفا،اأواخربااابنيااجلملتنيااللتنيايكونابينهمااارتباطايفااملعىناواإلعراب؛اكأناتكونااثلانيةاصفة،اأواحال،اأو د3

اثانيا،اكماايفا:
اإنايفابال ناارجال،الاتغرهماالسالمةااملنطويةاىلعااهللكةا.

ابنياالرشطاوجزائه،اوبنياالقسماوجوابه،اإذااطالتامجلةاالرشطاأواالقسم،اكماايفا: د4
الغيب.لنئاجهلااملرءاقدرانفسه،اإنها

ابعدالفظااملنا ى،اوماايليهام االالكم،اكماايفا: د5
ارضاالكتابا.ياايلع،اأح

ابعداحروفااجلوابايفاأولااجلملة،احنو:اا د6
 ال، لم ُيرض الضيوف.                                نعم، لقد فهمت ادلرس.

 ّلّك، لم أجد حمفظيت.                                           بىل، جاء األستاذ. 

ايمتنعاوضعاالفاصلةابنياركينااجلملةاإذاااكناامبتدأاوخربااأوافعالاوفاعال.امالحظة:
 

اأي اأضعاعالمةاالرتقيما؟
   القطة   الفصلة املنقوطة   الفصلة
   الرشطتان   الرشطة   القطتان

   الفاصل   اجلدول   الرشطة املائلة
   القوسان القرآنيان   القوسان املعقوفان   القوسان اهلاليلان

   عالمة اتلأثر   االستفهام عالمة   عالمة احلذف
   عالمة املماثلة   عالمة اإلحالة   عالمة اتلنصيص
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االفصلةااملنقوطة
ا؛الفصلةااملنقوطة،اأواالواصلة،اوترسماهكذاا:

اوالغرضامنهااأنايقفاالقارئاعندهااوقفةامتوسطةاأطولابقليلام اسكتةاالفصل،اوأكرثامااتستعملايفاموضعنيا:
يرتكبام اجمموعهااالكمامرتبطايفااملعىنا ونااإلعراب؛اوذلكاإلمدننااتلدنفسابدنيابنيااجلملاالطويلةااليتا د1

ايفا:ااجلملاعنداقراءتها،اومنعاخلطابعضهااببعضابسبباتباعدها،اكما
 أكرماابلال اماامحلكا.ا؛ليسابدلاأكرمام ابدل 

 م لافيهاالعمل تهاوإنمااينظروناإىلامقداراجو ا؛إناانلاسالاينظروناإىلاالزم ااذلياع 
اوإتقانها.

 بنيالكامجلتنيا: د2

ااثلانيةامنهمااسببايفااألوىل،اكماايفا: .أا
 األنهامهملا.ا؛فصلااملوظفام اعمله
 األنهامتفوقايفا راستها.ا؛اكفأااملدرساخادًلا

ااألوىلامنهمااسببايفااثلانية،اكماايفا: .با
 ا. ؛افافتقر،اومدايدهاإىلااآلخريبذراالغيناماهلايفاغرياسبيله
 فالاغرابةاأنايكوناترتيبهااألولا.ا؛حممداجمدايفا راسته 

ا

اانلقطة
 انلقطة،اأواالوقفة،اوترسماهكذاا:ااااا.

يفانهايةاالفقرةاأوااملقطع،اوتوضعايفانهايةاتوضعاوتوضعايفانهايةااجلملةااتلامةااملعىناإذااانتىهااحلديثاعنها،اكماا
اابلحثاأوااملوضوعااملكتوبا.

 .إذااتماالعقلانقصاالالكما 

 اواساكا.ارباأخالكالماتدلهاأمكا.اإناقولااحلقالمايدعايلاصديقاا.اإناأخاكام ا
ا

اانلقطتان
اانلقطتان،اويرسماناهكذاا:ااااااا:

امااقبله،اوأكرثاماايستعمالنايفاثالثةامواضعا:عوالغرضامنهااتوضيحاماابعدهما،اوتميزيها
ابنياالقولاومقوهلالفظااأوامعىن،احنوا: د1

 اقالاحكيما:االعلمازي ،اواجلهلاشني. 

 .م انصائحااحلكماءا:الاتؤجلاعملاايلوماإىلاالغدا 

ابنيااليشءاوأقسامه،اأواأنواعه،اكماايفا: د2
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 .منهومانالايشبعانا:اطالباعلم،اوطالبامالا 

 .اأصابعاايلدامخسة:ااإلبهام،اوالسبابة،اوالوسطى،اوابلنرص،اواخلنرص
 حنوا:قبلاالالكمااذليايوضحامااقبله،اوقبلااألمثلةااليتاتوضحاقاعدة،ا د3

 اتلوعيةاالصحيةاجليلةاالفوائد:اترشداانلاساإىلااتباعااألسايلباالسليمةايف 

ااتلداوي،ا.ا.ا.اا.ا.ا.اا.ا
 ونائم،ا،بائعاامثللكاهمزامكسورة،اأوامكسورامااقبلها،اترسماىلعانربةا:ا 

 وفئةا.ا،وبرئا

ا

 الرشطة

ا–الرشطة،اأواالوصلة،اوترسماهكذاا:ااااااا
اوتكونايفاأربعةامواضعا:

ااملعدو ،اإذااوقعااعنواناايفاأولاالسطر،احنوا:بنياوارقمااأوالفظا العد ابني د1
 :ااتلبكريايفاانلوماوايلقظةايكسبااإلنساناماايأيتا

اصحةاابلدنا.اا–أولا
اوفورااملالا.اا–اثانيا
اسالمةاالعقلا.اا–ثاثلاا

 بنياركينااجلملة،اإذااطالاالرك ااألول؛اوذلكالتسهيلافهمها،احنوا: د2

ا(االفصلابنيااملبتدأاواخلرب،امثلا:أا
 الكريما.االقرآن ا–كتابانظمااحلياةاىلعاأساسام ااحلرية،اوالعدالة،اوانلظامااأول ا 

االفصلابنياالرشطاوجوابه،امثلا:ب(اا         
 م ايقدماىلعامرشوعايعتقداأناهلافيهاخريًا،اقبلاأنايدرساماايتطلبهاهذاااملرشوعام اإعدا االوسائل،ا

االبسات،اواستشدارةااملجدربني،اوتصدوراالوجدوهااملحتملدةانلتدائلاهدذاااإلقددام،الالسدتعدا و راسةاامل
افليساجناحهامضموناا.اا–هلااا

ابنيااللكماتااملرسو ة،اأوااجلملااملتتايلةااملنقطعةاعمااقبلها،اكماايفا: د3
 .اصّغرااللكماتااآلتية،امبيناامااحدثافيهاام اتغيرياتا

ا.مبنيا[ا–مسيطرا–]امهيم ا
اتوضعاللفصلابنياالكمااملتخاطبنيايفاحالةااملحاورة،اوتوضعابعداالعد ايفاأولاالسطرا.اا د4

امثل:
اطلبابعضاامللوكااكتًبااخلدمتها.افقالاللملكا:اأصحبكاىلعاثالثاخصالا.اا

اداماايها؟ا
اقولاقائلا.ا ادالاتهتكايلاسرتًا،اولاتشتمايلاعرًضا،اولاتقبلايفَّ
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ايلاعندكا؟ااداهذهالكاعنديا.افما
ادالاأفيشالكارًسا،اولاأؤخراعنكانصيحة،الاأؤثراعليكاأحًداا.ا

ادانعماالصاحبااملستصحب،اأنتا!ا.
ا

االرشطتان
ا–ااااااااا–الرشطتان،اويرسماناهكذاا:اا

اويوضعابينهماااأللفاظااليتاليستام ااألراكنااألساسيةاللالكم،اوذلكاكماايف:
ااجلملااملعرتضة،امثلا: د1
 ((اااافإنماايستكرثام امجراجهنما–وعندهاماايغنيهاا–م اسألاا))ا.ا
 الخريافيها.ا–إنالماتنفقهافيمااينفعكاا–شبابكا
 أهوناىلعاانلفسام امذلةاالسؤالا.ا–ىلعامرارتهاا–الفقرا 

 اإنابدااااااااهلاابارقاحنوااحلجازاأطري–ولماأخلقام االطرياا–وكدتا
االضبطاباحلروف،امثلا: د2
 ا:اانتىها.ااملال اا–بادلالاا–نفدا
 امااتقا ابهاادلابةا.ا–بالزاياا–العهد،اوالزماماا–باذلالاا–اذلماما
 ألفاظاالحرتاس،امثلا: د3

افمااهلاغريكام ااغفددددراا–ولذنبايلاا–إنااكنايلاذنبا
اسياطنااااااااااااافطارتابهااأيدارساعاوأرجلاا–ظاملنياا–صببنااعليهاا

ااجلملاادلًعئية،امثلا: د4
 اأولام اأسلمام االرجاالا.ا–ريضااهللاعنهااا–اكناأبوابكرا
 الاأنىسافضلكا.ا–أعزكااهللاا–أناا
 اتلفسري،امثلا: د5

 آيتانام اآياتااهللا.ا–الشمساوالقمرا–إناانلريي ا 

 ا.اا–الظالمااا–ادلىجا
املحوظةا:اااجيوزااستعمالاالقوسنيا)ااا(ابدلاالرشطتنيايفاهذهااملواضعا.

ا

 الرشطةااملائلة

االرشطةااملائلة،اوترسماهكذاا:ا/
 وتكونايفاثالثةامواضعا:ااااااا

ابنياالسطورايفااملخطوطاتااملحققة؛اتلحديدابدايةاالسطراونهايتهايفااألصلااملخطوطا. -1
ابنياتفعيالتااألبياتااملقطعة،اكماايفا: -2
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اوماانيلااملطالباباتلمينااااااااولك اتؤخذاادلنيااغالباا
اااااااولك اتؤا/اخذا  نياا/اغالباين/اتمنّاابوماانيللا/امطابل

امفاعلنتا/امفاعلنتا/افعول اااااامفاعلنتا/امفاعلنتا/افعول 
ابنياأرقاماايلوماوالشهراوالسنةايفااتلواريخ،اكماايفا: -3

اما.22/12/1894املوافقاا- ـه15/2/1441تمتامراجعةاهذااالكتابايفا
ا

االفاصل
 ددددددددددددددددددددددااااااااااصورتهاهكذا

ويوضعابنيااملنتاوالرشح،اأوابنيااألصلاواتلعليقاتاللفصلابينهما،اكماايوضعايفانهايةاالفصولاواألبواب،امنتصفا
اإيذاناابنهايةاابلحثا.ا؛السطور

ا

 اجلدول

 ويكونايفاموضعنيا:

احتتااللكمةاأوااجلملةااليتايرا اتوجيهاانلظراإيلهااللتنبيهاىلعاأهميتها،اكماايفا:ادداألولا
ااملكتسبالطوارئاادلهرا.اجزءام ااملالاوا خار،االقتصا ايفااملعيشةشيئانايؤ ياناإىلاالغىناع اسؤالاانلاس:ا       
اتلحديداموضعها،اكماايفا:ا؛حتتااللكمةاأوااجلملةااليتايرا اإعرابهااأوارشحهادداااثلاين

اأعربامااحتتهاخطامماايأيتا:
اواهللاغيناحليما[ا.ا،أذىم اصدقةايتبعهاااخري]اقولامعروفاومغفرةا

 

االقوسانااهلاليلان
االقوسانااهلاليلان،اويرسماناهكذاا:اا)اا(

اويوضعابينهماامااييلا:
اوكذااألفاظااحلديثاالرشيف،اواملصنفاتاالعلميةايفاالرشحااملمزوجا.اج،ألفاظاالقرآناالكريمايفااتلفسريااملمزو

ا

االقوسانااملعقوفان
االقوسانااملعقوفان،اأوااحلارصتاناويرسماناهكذاا:ااا]ااااا[

اويوضعابينهماامااييلا:
ااجلملاأوااملفر اتايفابعضاالنسخا ونابعضايفااملخطوطاتااملحققة،اأواانلصوصااملنقولةا. -1
اأرقاماالصفحاتايفاأصولااملخطوطاتااملحققةا. -2
ايرا ااختبارهمافيها،احنوا:املفر اتااليتايرا اتدريباالطالباعليها،اأوااجلملااليتا -3

اامجعااللكماتااآلتيةا:
ا[اجنما–اقمرا–]اهاللا
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االقوساناالقرآنيان
 ﴾........اا﴿

اويوضعابينهماااآلياتاالكريمة،اأواآيةاواحدةافقط،اأواجزءام اآية،امثلا:
ااا﴿ ر ك  د  اص  ال ك  ح  ان رش   ل م 
 
ا.﴾أ
ا

اعالمةاالستفهام
اعالمةاالستفهام،اوترسماهكذاا:اااا؟

ا؟ا"ا.اوتوضعايفاآخرااجلملااملستفهمابهااع ايشء،احنوا"اأهذااخطك
 

اعالمةااحلذف
 عالمةااحلذفاواإلضمار،اوترسماهكذاا:ااا...ااا...اا...

ا،أواقصدااإىلااختبارااتلالميذايفااتلحصديلوتوضعامننااملحذوفام االالكم؛ااقتصارااىلعااملهمامنه،اأوااستقباحااذلكره،ا
اوأقلاانلقاطاثالث،اكماايفاهذهااألمثلةا:ا،الالكمااذليالمايعرثاانلاقلاعليه؛اوذلكاتنبيهااىلعاانلقصأواتوضعايفامننا

 بين،ااحفظوااعيناثالثاافالاأحداأنصحالكمامين:اإذااأناامتافسدوي وااكبداركم،ااأوىصاقيساب اًعصمابنيهافقالا:ا))ايا
وإياكماواملسألةافإنهااآخراكسباالرجدلا.ا.ا.ااا،للكريما.ا.ا.وعليكماحبفظااملالافإنهامنبهةاا،ولاتسو وااصغاركما.ا.ا.

 اا.((ا

 .ويقدولاا،تملكينااحلزناواألىساحنياسمعتاهذي االرجلنيايتشاتمان،اويتبا لناأنواعاالسباب،افيقدولاأحددهماا.ا.ا
 اآلخرا.ا.ا.ااا.

 

اعالمةااتلأثر
اعالمةااتلأثر،اوترسماهكذاا:اااا!

،ارإغراء،اأواحتذيا ًعء،اأوايعربابهااع افرح،اأواحزن،اأواتعجب،اأوااستننر،اأوااستغاثة،اأووتوضعايفانهايةااجلملااليتا
اتلدللابذلكاىلعاتأثراقائلهااوتهيلاشعوره،اكماايفاهذهااألمثلةا:ا؛أوامدح،اأواذم

ا!ا[اايياابرشا–هللاللفقراءا!اا]ايا
لدلللةاىلعاالستفهاماواتلعجباأوااإلنكارايفانفساا[ا!]ا؟تستعملاعالمةاالستفهامابعدهااعالمةاتعجبامالحظة:اا

ا!اجلملة،احنو:اأأنتاحزي اوقداجنحتابامتياز؟
ا

ا
ا
ا
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ا
 

اعالمةااتلنصيص
اعالمةااتلنصيصاأوااتلضبيب،اوترسماهكذاا:ااااا))ااا((ااا

اويوضعابينهماامااييل:
الكاالكمامنقولابنصهاوحرفه،اوماافيهام اعالماتاالرتقيماكماايفاهذهاانلصوص: (1)

ا.امنافقاعليمااللسانا((اااقالاصىلااهللاعليهاوسلم:))اإناأخوفامااأخافاىلعاأميتاالك         
االلكماتااليتاقصدالفظها،اكماايفاقوهلما: (2)
اتأيتا))ام ا((ايفاالعربيةالالبتداء،اوابليان،اواتلبعيضا.ا.ا.اا.        ا

ا

اعالمةااإلحالة
 =ااااااااااااااا=ااااعالمةااإلحالةاوالربط،اوترسماهكذاا:

احلوايشا(؛اوم اثمةاتوضعايفانهايةاالسطرااألخريام االصفحةاا–والغرضامنهااادلللةاىلعااتصالااتلعليقات)ااهلوامشا
ااملستوفية،اوبدايةاالسطرااألولام االصفحةااتلايلة

ا←الريشداإىلاماابعده،اهكذاا:ا؛وقدايوضعامننهااسهم
ا

اعالمةااملماثلة
 عالمةااملماثلة،اوترسماهكذاا:ااا))ااااااا))اااااااااا))

ااستغناءام اتكراره،اكماايفا:ا؛وتوضعاأسفلاالالكمااملماثل
ارشوطاامللكفاأربعةا:

اأنايكونابالغاا.ا-األولا
ا))اااا))ااااًعقالا.ا-اثلاينا
ا))اااا))ااااسميعاابصرياا.ا-ااثلالث
ااملحمديةا.))اااا))ااااقدابلغتهاادلعوةاا-االرابع
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 تطبيقات عامة

مهزة الوصل منها من  تبها مرة أخرى بشكل صحيح ، مبينًا: فيام يأيت كلامٌت حتتها خط حتوي مهزات ، اك 1س 

 القطع ، وسبب كتابتك .

 
 اجلملة

كتابتها 

 صحيحة

 نوعها
 التعليل

 قطع وصل

 الطالب عندنا إجتمع ............. O O .................................................. 

  جمتهدان إبنانملحمٍد ............. O O .................................................. 

 الرجل اجللوس ابى ............. O O .................................................. 

  ابدا  لن أعيص اهلل ............. O O .................................................. 

 طالبة نجيبة ازهار ............. O O .................................................. 

  السعودية اإلتصاالترشكة ............. O O .................................................. 

  يف الطريق إمرأتانوجدت ............. O O .................................................. 

 زيدا  طالب نجيب   أن ............. O O .................................................. 

 اهلل يا رجل إستغفر ............. O O .................................................. 

 

ن ال 2س   قواعد اإلمالء : كلامت اآلتية تنوين النصب مراعًيا: َنوِّ

 ................... ضوء ................... فعل ................... شاطئ

 ................... عمرو ................... رائعة ................... بطء

 

 : أعد كتابة الكلامت اآلتية كتابة صحيحة : 3س 

 َص َد ءَ  َت ْهـ نِـ َء ة ش ْي ء هـ ْي َء ة َت َب ا ُط ء

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

 ك ءَ  ا ق دِ  ْص  أَ  ُم َت َل كِّ ء ُم ْء َت َم ن َي ُس ْو ُء ن ي  َس َء َل 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

 

 

 كل حالة .: بني قاعدة كتابة اهلمزة املتطرفة ، مع التمثيل بأمثلة وافية عىل  4س 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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  : اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت : 5س 

 إذا وقعت اهلمزة متوسطة مضمومة ، وقبلها مفتوح ، فإهنا تكتب عىل  – 1

  واو  ألف  نربة  السطر 

 ) االثنني ، اسامن ، اجتهَد ( القاعدة التي تربط بني هذه الكلامت هي – 2

 اهلمزة املتوسطة  مهزة الوصل  مهزة القطع  اهلمزة املتطرفة 

 تكتب مهزة كلمة ) الربء ( عىل السطر ، وذلك - 3

 ألن قبل اهلمزة سكون    ألن حرف اهلمزة مفتوح  ألهنا مفتوحة وقبلها ساكن  كلها خاطئة 

 

 

                       قاعدة :أجِر القاعدة الكتابّية باختيار الكلمة املناسبة لكّل :  6س 

 كلام O عمرو O مائة O السموات O من مواضع ) احلذف ( : -1

 ادع   O الذي O عاّم  O خيرجوا O من مواضع ) الوصل واإلدغام ( : -2

 أ ولو O عاّم  O عمرو O كّلام O من مواضع ) الزيادة ( : -3

 

 

 

   مخسة أخطاء كتابيَّة : آليتاستخرج من النصِّ ا : 8 س

الفائر ..  كتب نجيب حمفوظ يف روايته ) خان اخللييل ( : وترّصمت األيام الباقية من يونيو ، وجاء يوليو بقيظة

وظّلت الكآبة  نارشة رداءها عىل البيت الثاكل ، ومل تفرت مهة أمحد عاكف يف التنقيب عن مسكن جديد ، رمحة بوالدته ، 

ا ، وقد خّلفت الصدمة يف اعصابه الرقيقة آثار عميقة ، فعاودته بعض أرقه القديم ،  وألّنه هو أيضا  ضاق باحلّي صدر 

فيّس بات معها رسيع االنفعال ، رسيع التأّثر ، كثري املخاوف ، مستسلام  للحزن . وألقت يف وتلّبسته حال  من القلق الن

صدره اجلّياش أحزان املايض واحلارض، وتوّجس خيفة مما خيّبؤه املستقبل ، ومما عسى أن يلده من األحزان واآلالم ، 

بالدموع التي نسكبها عىل فراقهم غدا  . وطفق يرّدد  وقال لنفسه وهو يذكر والديه : إّن سعادتنا بأحّبائنا اليوم مرهتنة

 بيت أيب العالء :

ْهِر َصابِح   ه  ِمن َحاِدِث الدَّ َبيِّتـــه  اخلط ــوب  َفإِّنـَه            َسي صبِح   َومـــَْن مَل ت 

القديم . ولذلك فلم تكن أعصاب ه مما يعني عىل حتّمل ِغرَي الدهر وآالم احلياة ، وأوشك أن يقع فريسة ملرضه 

 . »صدقت رغبته يف هجر احلي 

ــــــــــــ  أاخلط
 

.................. .................. .................. .................. .................. 

 حيالتصــــــــح
 

.................. .................. .................. .................. .................. 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة لتضعها يف الفراغات : 7س 

 امرء  امرئ  امرؤ  امرأ  رأيت  ..... القيس . - 1

 اأجزاء    أجزاء    جزء    جزء    قرأت ..... من الكتاب . - 2

و  عمر    اعمر    اعمرو    جاورت ..... يف صغري . - 3  عمر 

 ان شاء اهلل  إن شاء اهلل  انشاء اهلل  إنشاء اهلل  سأذاكر ..... - 4
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                                           : صحح األخطاء اإلمالئية يف النص اآليت : 9س 

 ، املجتمع البرشي مجيعه هنسان ببذل حياته أو ماله أو راحته يف خدم، وهو الذي يناله اال ال رشَف إال الرشف  احلقيقي

؛ واملجاهد يف سبيل الذود عن  العقل اإلنساين ويصقل مرآته ءألنه جيلو صدَ  ؛ فالعامل رشيف . أو خدمة نوع من أنواعه

؛ الذي يضع اإلحسان يف موضعه رشيف واملحسن . وطنه رشيف ؛ ألنه حيمي مواطنيه غائلة األعداء ، ويقيهم عادية الفناء

 . البائسنيرعا ألنه يأخذ بأيدي الضعفاء ، وي

 صوابه اخلطأ  صوابه اخلطأ

............................. ............................. ............................. ............................. 

............................. ............................. ............................. ............................. 

 

 

 

 

 

 

                       مما يأيت : الل دائرة الكلمة اخلاطئة إمالئي  : ظ 11س 

1-  فجأة  قراءه  نافذته  عليه 

2 -  عميقة  علية  نبت  بات 

3 -    مجيال    انبيه    اسواء    ارائع 

4 -  إهتامم  انتباه  ارختاء  إكرام 

5 -  يشء  شيئ  ملء  ميلء 

6 -  ظاهر  موعضة  أراض  بضاعة 

7 -  حوى  اصطفى  عصا  دنى 

 

 : تناقش مع زمالئك يف املوضوعات اآلتية : 12س 

 طريقة كتابة اهلمزة متوسطة ، ومتطرفة ، ويف بداية الكلمة .  - 1

 تنوبن النصب . – 2

 األلف اللينة .  – 3

 : صحح األخطاء التي يف العبارات اآلتية : 11س 

 . أها ها ورضَّ
ِ
ة يف رساء ة األ مَّ  ............................................................................. املعلمون ِعدَّ

  . مل أفهم معنا اجلملة ............................................................................. 

 . بكا املريض من األمل ............................................................................. 

  . رأى الطالب آبائهم ............................................................................. 

 .  ............................................................................. إسم حممد مجيل 

 . نظر املدير يف الشكوه ............................................................................. 



  05- 055505                                                                                                                                                                                           

 
37 

 

 

 ما يذكر وحيذف من احلروف . – 4

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................... 

 

 : يف املجموعات الثالث أدناه أسامء وأفعال ،  تشتمل كل جمموعة من املجموعـات عـىل كلـامت يف وسـطها  12س 

 ) مهزة ( . بنّي سبب رسم اهلمزة بالشكل الذي ظهرت به . 

 أ

 ............................................................................................... وثائق

 ............................................................................................... سيئة

 ............................................................................................... جئت

 ب

 ............................................................................................... هؤالء

ؤل  ............................................................................................... س 

 ............................................................................................... مؤمن

 ج

 ............................................................................................... أسأل

 ............................................................................................... نشأت

 ............................................................................................... التأريخ

 

 : تأمل األسامء املنونة فيام يأيت ، ثم عّلل وضع ألف بعد بعضها من دون األخرى . 13س 

 .................................... ادفرت   ..................................... ذكريات  

ة    .................................... اصواب   ..................................... غضَّ

 .................................... حيًّا ..................................... سبيل  

 .................................... ايوم   ..................................... نعمة  

 .................................... اصامت   ..................................... سواء  

 .................................... اقارئ   ..................................... مرصٍف 

 .................................... اأفكار   ..................................... عشيةٍ 

 

 .................................... أسامء   ..................................... سافال  

 .................................... درسٍ  ..................................... مغفال  

 .................................... شجاعةٍ  ..................................... ابليد  

 .................................... إقدامٍ  ..................................... بيئة  

 .................................... حمجم   ..................................... ادنيئ  

 .................................... رشيف   ..................................... سواء  
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؟ ومـا « وأوفد إىل اليمن عيل بن أيب طالب ، ومعاذ بـن جبـل » كيف تضبط كلمة ) ابن ( يف قول الكاتب :  : 14س 

 نوع مهزهتا ؟ ومتى ُتْثَبت ؟ ومتى حُتْذف ؟ 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

: يف املجموعات الثالث أدناه أسامء ، وأفعال ،  وحروف ، تشتمل كل جمموعة من املجموعات عىل كلامت  15س 

 ، بنّي سبب كتابتها يف بعض تلك الكلامت وإمهاهلا يف بعضها اآلخر .تبدأ باهلمزة 

 املجموعة األوىل

 األسامء

 املجموعة الثانية

 األفعال

 املجموعة الثالثة

 احلروف

 .......................... إىل ......................... أهنى ......................... استقامة

 .......................... بناءال ......................... استدعاه ......................... ألواح

 .......................... أي ......................... اْبَيضَّ  ......................... إحباط

 .......................... َأَلْيَس  ......................... استدار ......................... االتصال

 .......................... أن ......................... أعجبت ......................... االمتقاع

 .......................... أو ......................... أودعته ......................... اإلسعاف

 .......................... إنني ......................... افعْل  ......................... األثر

 

 : بألف مقصورة يف املجموعة الثانية: بني سبب كتابة األلف يف آخر الكلمة بألف ممدودة يف املجموعة األوىل ، و16 س

 « .هذا ، ما ، ال ، هلا .   فرنسا ، الربا ، العال .   دعا ، دنا ، عفا »     املجموعة األوىل :

 « .عىل ، متى ، إىل .   موسى ، مصطفى ، هدى .   مىض ، يرى ، ساوى » املجموعة الثانية :    

 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

 : بني سبب كتابة اهلمزة فيام يأيت من الكلامت ، هبذا الشكل :17 س 

......................................... العبء

.........................................

.........................................

......................................... 

........................................ شؤون

........................................

........................................

........................................ 

 أسائل تيضء

 اهلناءة ماء

 أجأر اهلادئ
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 : حتدث عن ظاهرة زيادة احلروف وحذفها يف الرسم الكتايب ، معتمدًا عىل كلامت املجموعتني اآلتيني : 18س 

 املجموعة الثانية املجموعة األوىل

 بسم اهلل أبني ناجح ؟ عيل بن حممد عمرو دخلوا مائة

 داود ذلك هذا أولو أويل أوالء

 

 

 : بني قاعدة كتابة اهلمزة يف أول الكلمة مستعينًا بالكلامت اآلتية : 19س 

 –أنفس   -إّن  –أصوات  –إحراز  –إقدام  –استطاع  –األعفاء  –أصدق  -أعدل  -بإراقة   -أن الرشف  -اعتقاده 

 أفضل .

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 
 بالكلامت اآلتية : االكلمة مستعينً سط : بني قاعدة كتابة اهلمزة يف و 21س 

 .املؤنة -عرشائه  -يؤثر  -بائسني ال -غائلة  -مرآته  -أولئك  -خلطائهم  -سجرائهم  - اشيئً  -ا دنيئً  -اخلائن -البيئة

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 
 : بني قاعدة كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة مستعينًا بالكلامت اآلتية : 21س 

 امرؤ . –اجلهالء  –هؤالء  –القارئ  –أمناء  –الفناء  –األعداء  –صدأ  –رشفاء 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
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ا
 برناملااتلعريفاباخلطوطاالعربيةاوأشهراأنواعها

جممع امللك فهد ألشهر خطايط املصحف الرشيف يف  أصدر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف بمناسبة انعقاد ملتىق
 برناجماز حاسوبياز يتضمن:    العالم

 

ا بنشأة اخلط العريب وتطوره .5 ا ُمترصز   .تعريفز
ا بأنواع اخلطوط الشهرية ونماذج للك خط .3  .تعريفز

جلميع احلروف وتركيبها تعليم اخلط خبطي: النسخ واثللث )املفرغ واملنقط، من إعداد املجمع(، مع عرض صور مصغرة  .4
وسيصاحبه برنامج فاليش، ولقطات فيديو   باخلطني املذكورين، وعند القر ىلع أي حرف يتم عرضه بصورة مكربة،

 راسةاسبلااتلوفيقابنياخطوطا :توضيحية لنسب األحرف. ويف ـهذه الوسيلة حتقيق هلدف مهم من أـهداف امللتىق، وـهو
االعريباخلطاطنياواحلاسبااآليل؛اخدمًةالل  .خطي

 .أسئلة ثقافية موضوعية تدريبية متنوعة ىلع أنواع اخلطوط .1

 .نماذج من الكتاب الوثائيق والكتالوج .0

 . لقطات مرئية .0

 وقد خرج الربنامج ىلع قرص حاسويب، و ـهو كذلك ضمن شاشات العرض يف امللتىق؛ إلطالع الرواد ىلع فعايلاته ومناشطه،

 من صفحة امللتىق. كما يمكن حتميل الربنامج
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