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قواعد كتابة الھمزة

الھمزة إما أن تكون في أول الكلمة أو في وسطھا أو في آخرھا

في أول الكلمة-١

الھمزة في أول الكلمة إما أن تكون ھمزة وصل وإما ھمزة قطع

ھمزة الوصل

وسمیت ھمزة وصل ؛ ألن . ھي ألف زائدة ، تثبت نطقا في االبتداء ، وتسقط في وسط الكالم 

ا إلى النطق بالساكنالمتكلم توصل بھ

وال تكتب وإنما یُكتب األلف فقط مثل اسم ، ابن ، امرأة

وأحیانا یوضع فوق األلف حرف صاد

وإذا كانت في أول الكالم فإنھا تنطق وكأنھا ھمزة قطع لكن بدون كتابة

نكتب كلمة اقرأ لكن ننطقھا إقرأ أما في أثناء الكالم فإنھا ال یُنطق بھا: مثل 

فَاْصبِْرَو{: نقول  من حرف الفاء ننتقل لحرف الصاد} لَِربَِّك

. وھي ال تقع إال في أول الكلمة ، فال تقع في وسطھا وال في آخرھا

أغلب ھمزات الوصل تكون في األفعال و في بعض األسماء وفي حرف واحد

األفعال

من فعل األمر الثالثي) یعني تكون ھمزة وصل ( تحذف الھمزة -أ 

اقرأ، سم ار، اكتب 

وتحذف من ماضي وأمر ومصدر الفعل الخماسي والسداسي–ب 

، األمر : فمثال الخماسي  ، والمصدر : الماضي اعتََرَف اعتراف ،: اعتَِرْف

، األمر : الماضي : ومثال السداسي  ، والمصدر : استغفََر . استغفار: استغِفْر

. ، یَنطلق ، یَستخرج : في المضارع ، نحو یستدل على ھمزة الوصل في األفعال بانفتاح الیاء 

انطلِْق استْخِرْج، فیعلم أن ھمزاتھا في الماضي وفي األمر ھمزات وصل انطَلََق استخَرَج
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، یُعطي ، یُرسل ، یُكرم : ویستدل على ھمزة القطع في األفعال بانضمام الیاء في المضارع مثل 

أْكِرم .ھمزات قطع ونحوھا فیعلم أن ھمزاتھا في الماضي وفي األمر أْرِسل، أكَرَم أعطى .أرَسَل

القوس باریھا أعِط

وكذلك یستدل أیضا

للتفریق بین ھمزتي الوصل والقطع أدخل علیھما الواو أو الفاء فإذا نُطقة الھمزة فإن نوعھا 

واستغفر = استغفر ( فمثال نجد ھذه الكلمة ) ھمزة وصل(أما إذا سقطت لفظا فھي ) ھمزة قطع (

وھكذا في ھمزة القطع وھذه الطریقة للخروج من الخطأ ) طت الھمزة لفظا ولكنھا ثبتت كتابة فسق

.الشائع في الھمزة سواء كانت في كلمة خماسیة أوغیرھا

األسماء

اسم ، است ، ابن ، ابنم ، ابنة ، ( وأما األسماء فھمزة الوصل تأتي في مفرد ومثنى األسماء اآلتیة 

أما باقي استعماالت أیمن )عند بعض النحاة( ، اثنتان ، ایم ، ایمن التي للقسم امرؤ ، امرأة ، اثنان

. فھي ھمزة قطع

مثل أبناء وأسماءفإذا ُجِمعت ھذه األسماء صارت الھمزة في أولھا ھمزة قطع

: عندما تكون بین علمین الثاني أب لألول مثل) ابن ( أما كلمة 

أما إن فصل بین العلمین فاصل أو كان أحدھما . ظ وال تكتب عمر بن الخطاب ، فإن الھمزة ال تلف

. في سطر واآلخر في بدیة السطر الثاني ، فإن الھمزة تكتب وال تنطق

الرجل، الكتاب / التعریف فإن ھمزتھا ھمزة وصل ) ال ( الذي ذكرناه سابقا فھو أما الحرف

بقیت الھمزة بعد تصغیر الكلمة یستدل على ھمزة الوصل في األسماء عن طریق التصغیر ، فإن

أُبَْي، أَُخْي: أب عند التصغیر نقول ، أخ : نحو . فھي ھمزة قطع ، وإن سقطت فھي ھمزة وصل 

فھمزتھما ، بَُنّي: اسم عند التصغیر نقول ، فھمزتھما باقیة ، فھي ھمزة قطع ، أما كلمة ابن  ُسَمْي

. سقطت ، فھي ھمزة وصل

اإلثنین : وصل ، وأصبحت الكلمة علما صارت ھمزتھ ھمزة قطع ، نحو إذا سمیت بما فیھ ھمزة

اسما ألحد أیام األسبوع ، تصبح ھمزتھ ھمزة قطع ، وكذا كلمة انتصار إذا صارت اسما لَعلَم 

. تُكتَب ھكذا إنتصار
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ھمزة القطع

ھمزة فوق أما ھمزة القطع فإنھا تكتب وتنطق سواء كانت في أول الكالم أو في أثنائھ وتكتب ال

. أب ، أم ، إبل: األلف في الفتح والضم وتحت األلف في الكسر مثل 

األفعال

أْكل -أ  أْمر، الفعل الثالثي الذي في أولھ ھمزة ماضیھ ومصدره مثل أَكَل أَمَر

أما األمر منھ فذكرناه في ھمزة الوصل

أكتُب، أقَرأ ، ھمزة الفعل المضارع مثل أذھَُب–ب 

، إقامة: مثالھ رباعي ماضیھ وأمره ومصدره ،الفعل ال–جـ  ، أقِْم أقاَم

أقام زید ؟ أمسرور أنت ؟: ھمزة االستفھام مثل - د 

أعاله جمیع الھمزات في أوائل األفعال ھي ھمزات وصل إال ما ذكرُت

األسماء

. أخت، أخ ، إبراھیم ، أحمد : جمیع األسماء التي تبدأ بالھمزة مثل 

عدا األسماء التي ذكرتھا في ھمزة الوصلھي ھمزة قطع ما 

، إذا ، إذ ،أي ، إلى ، إال، أال، إما، أما، أم، أن، إن: جمیع الھمزات التي في أول الحروف مثل 

.إذن، إذما 

. وھي لنداء القریب، أعبد هللا : وكذلك ھمزة النداء مثل 

في وسط الكلمة-٢

اء أكان توسطھا أصلیا ، بحیث تكون من الھمزة المتوسطة ھي التي تقع في وسط الكلمة ، سو

أم كان عارضا ، بحیث تكون في األصل في آخر الكلمة . بئر ، سؤال ، سأل : بنیة الكلمة ، نحو 

قرأ ، بدأ ؛ فتصیران : ، ثم یعرض لھا ما یجعلھا في وسط الكلمة ، كأن یتصل بھا ضمیر ، نحو 

قرأت وبدأوا: 

سطة یجب أن نتعلم ھذه القاعة ونحفظھا جیداقبل الكالم عن أحكام الھمزة المتو

ترتیب الحركات حسب القوة

السكون–٤الفتحة–٣الضمة–٢الكسرة-١

إذا كانت الھمزة مكسورة-١
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مثال ُسئَِل) ــئـ ( تكتب على نبرة ھكذا ئ أو 

حركاتو في ھذه الحالة ال یھمنا حركة ما قبلھا ألن الكسرة أقوى ال

لالتصال بما بعدھا كتبت - ب  تنوین الفتح ، وكان ما قبلھا قابالً المتطرفة ألَف إذا لحق الھمزةُ

عبئاً: على نبرة ، مثالھ 

اذا كانت الھمزة مضمومة-٢

إذا كانت الھمزة مضمومة و ما قبلھا مكسور توضع على النبرة ألن الكسرة أقوى من الضمة -أ 

مختبئونمثل 

ُشؤون: كانت مضمومة و ما قبلھا مضموم تكتب على واو ، مثل إذا - ب 

ألن الضمة أقوى من الفتحة ، إذا كانت مضمومة وما قبلھا مفتوح تكتب على واو أیضا-جـ 

یَُؤّم:مثل

ألن الضمة أقوى من السكون ، إذا كانت مضمومة و ما قبلھا ساكن تكتب على واو أیضا- د 

مْسُؤولیة: مثل

الفتحة-٣

فِئَة: إذا كانت الھمزة مفتوحة و ما قبلھا مكسور فتكتب على النبرة ألن الكسرة أقوى مثل -أ 

سؤال: إذا كانت مفتوحة و ما قبلھا مضموم تكتب على واو ألن الضمة أقوى من الفتحة مثل - ب 

سأل، تألم : إذا كانت مفتوحة و ما قبلھا مفتوح تكتب على ألف مثل -جـ 

یَْسأل:ت مفتوحة و ما قبلھا ساكن تكتب على ألف ألن الفتحة أقوى من السكون مثل إذا كان- د 

السكون-٤

إذا كانت الھمزة ساكنة تأخذ حركة ما قبلھا

َشأن: قبلھا فتح . لُؤلؤ : قبلھا ضم . بئر : مثل قبلھا كسر 

ھَیئة، ة ِبِ◌ْیئ: إذا جاءت الھمزة المتوسطة بعد یاء ساكنة فإنھا تكتب على النبرة نحو 

)ةمفرد( لھمزة المتوسطة على السطر ا
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: تكتب الھمزة على السطر في الحاالت اآلتیة

.سماَءنا، تفاَءل ، جاَءكم ، عباَءة : إذا كانت مفتوحة وقبلھا ألف ، مثل -أ

إذا كانت مفتوحة وبعدھا ألف تنوین أو ألف اثنین كان ما قبلھا ال یقبل االتصال بما بعدھا–ب 

، جْزءان: مثل  ، بْدءاً . جْزءاً

. مروءة مْوُءودة: مثل إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وما قبلھا واو ساكنة-جـ 

الھمزة المتطرفة التي في آخر الكلمة-٣

تكتب الھمزة آخر الكلمة على حرف یناسب حركة ما قبلھا دون النظر إلى حركتھا

فتكتب على -أ  دافِــــئ: یاء إذا كان ما قبلھا مكسوراً

فتكتب على واو - ب  تكافُـــــــؤ: إذا كان ما قبلھا مضموماً

فتكتب على ألف -جـ  ملَـــأَ: إذا كان ما قبلھا مفتوحاً

فتكتب على السطر - د  شـْيء: إذا كان ما قبلھا ساكناً

ءتََب: إذا سبق الھمزة المتطرفة واو مشددة فإنھا تكتب على السطر مثالھ -ھـ  . وَّ

)ماًء: ( الھمزة المتطرفة المسبوقة بألف ساكنة ال تلحقھا ألف التنوین حال الفتح ، مثل -و 
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:أحكام الضاد والظاء
:مخرج كل من الحرفین: أوالً

منھا المخارج عدیدةٌ كما یجب علیك أن . الجوف واللسان والخیشوم والحلق والشفتان: اعلم أنَّ

ھ كما عدھا ابن الجزري ١٧ذه المخارج تنقسم إلى عدة مخارج فرعیة وعددھا تعلم أنَّ مخرجاً

.في منظومتھ

على الذي اختاره من اختبرمخارج الحروف سبعة عشر

ان من اللسان ومخرجاھما متقاربانوكال الحرفین یخرج

الیسرى فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع أطراف الثنایا العلیا وخروجھا مع الجھة 

أعز وأعسر ومن الجانبین معاً ومن الیمنى أصعب وأقل استعماالً فھو ،أسھل وأكثر استعماالً

ھا على اللسان .العربیة ولذلك تَسمى لغة الضادوال یوجد في لغة غیر، أصعب الحروف وأشدُّ

.أما الظاء فتخرج من ظھر طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا

.تقل إلى الحدیث عن صفات الحرفینن وننانتھى الكالم عن المخرجی

:كل من الحرفینصفاُت:ثانیاً

:صفات الظاء

)اإلصمات،اإلطباق،االستعالء،اوةالرخ،الجھر(

/صفات الضاد

)االستطالة،اإلصمات،اإلطباق،الءاالستع،الرخاوة،الجھر(

.ضادرف الأخي القارئ أنھما متفقان في جمیع الصفات وتزید االستطالة على حلعلك الحظت

.عن الظاءهمیزوالضاد باستطالة ومخرجِ
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انظر ھذا الجدول معنى كل صفٍة ولكي تعرَف
حروفھاتعریفھاالصفة

جریان الصوت مع الحرف لضعف الرخاوة
االعتماد على المخرج

ماعدا حروف ١٦
الشدة

)أجد قط بكت(
)لن عمر(والتوسط 

ك األعلى عند ارتفاع اللسان إلى الحناالستعالء
خص ضغط قظالنطق بالحرف

ثقل الحرف وعدم سرعة النطق بھاإلصمات
ماعدا ٢٣ حرفاً

حروف اإلذالق
)فر من لب(

انحباس النفس عند النطق بالحرف الجھر
المخرجلقوة االعتماد على

ماعدا ١٩ حرفاً
حروف الھمس

)فحثھ شخص سكت(

عند إطباق اللسان على الحنك األعلى اإلطباق
النطق بالحرف

أربع حروف
ظ،ط،ض،ص

امتداد الصوت عند النطق من أول االستطالة
إحدى حافتي اللسان إلى آخرھا

لھ حرف واحد وھو
)الضاد(



٨

:أحكام العدد واعرابھ

:حكم العدد مع معدوده

ــ:أحكام العدد مع معدوده من حیث التذكیر والتأنیث 

. یوافق معدوده في التذكیر والتأنیث دائما) واحد واثنان (العدد ــ1

ومثالھ عندي قصة واحدة ولدي كتاب واحد

و عندي كتابان اثنان ولدي قصتان اثنتان

قد یستغنى عنھما فنقول)واحد واثنان (ویجدر بنا التنبیھ إلى أن ھذین العددین 

عندي كتاب ،ولدي قصتان

العدد یخالف معدوده إذا كان المعدود مذكرا كان العدد ) ١٠ــ ٣(ــ من:ــ األعداد المضافة2

مؤنث ألن معدوده مذكر وإن كان المعدود مؤنثا كان ) أربعة ( فالعدد ) أربعة أشھر( مؤنثا نحو

مذكر ألن معدوده سماوات مؤنث وھكذا الحال في ) سبع(العدد مذكرا نحو سبع سماوات فالعدد 

بقیة أعداد ھذه الفئة

األعداد من  وھذه تكون بلفظ واحد مع المعدود ) ١٠٠٠ــ ١٠٠( ومن األعداد المضافة أیضاً

المذكر والمؤنث نحو ألف رجل ، مئة امرأة ، مئتا لایر ، مئتا قصة ، ألف كتاب وألف قصة

) ١٢و١١(وھذه األعداد یمكن تقسیمھا إلى قسمین العددان ) ١٩ــ١١(من :ــ األعداد المركبة 3

"أحد عشر كوكبا"ن المعدود تذكیرا وتأنیثا في صدر المركب وعجزه ،نحو یوافقا

" اثنتا عشرة عینا"

فیخالف صدرھا المعدود تذكیرا وتأنیثا ، أما العجز فإنھ ) ١٩ــ ١٣(أما بقیة األعداد المركبة من 

تسع یوافق المعدود في التذكیر و التأنیث ، نحو ، في القاعة تسعة عشر طالبا و في القاعة

. عشرة طالبة

ھذا الصنف من العدد یكون بلفظ واحد )٩٠-٢٠(ــ األعداد المفردة ومنھا ألفاظ العقود من 4

)خمسین سنة( ، ) ثالثون شھرا(سواء أكان المعدود مذكرا أو مؤنثا نحو 

وما عطف علیھا من ألفاظ ) واحد واثنان (ــ العددان :ــ األعداد المعطوفة ونقسمھا لقسمین 5

) ٩٢-٩١، ٨٢-٧٢،٨١-٧١، ٦٢-٦١، ٥٢- ٥١، ٤٢- ٣٢،٤١- ٣١، ٢٢- ٢١(قود مثل الع
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فإن الجزء األول یوافق المعدود في التذكیر والتأنیث وأما الجزء الثاني فكما ذكر في ألفاظ 

ــ:العقود بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث نحو

وعشرین محال ، عندي إحدى وعشرون قصة أملك واحداً

فیكون الجزء األول مخالفا للمعدود٩٩-٢٣األعداد المعطوفة من أما بقیة

َواِحَدةٌ(لدي خمسة وخمسون ریاال ،  َنْعَجٌة َولَِي َنْعَجًة َوتِْسُعوَن َھَذا أَِخي لَُھ تِْسٌع )إِنَّ

أما الجزء الثاني فیكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث

ــ:األحكام اإلعرابیة للعدد 

قسامھا وفئاتھا تعرب حسب موقعھا في الجملة رفعا ونصبا وجرا غیر أن األعداد بجمیع أ
األعداد المركبة تبنى على فتح الجزأین ثم تعرب محال حسب موقعھا في الجملة وتجدر اإلشارة 

إلى أن ألفاظ العقود تعرب إعراب جمع المذكر السالم ألنھا ملحقة بھ
مثلة السابقة لوجدنا أن تمییز العدد اختلف من مجموعة ـــ األحكام اإلعرابیة للمعدود لو تأملنا األ

ــ:ألخرى 
یكون تمییزھا جمعا مجرورا نحو سبع سماواٍت)١٠ــ ٣(ــ من :فاألعداد المضافة

ومضاعفاتھا فیكون تمییزھا مفردا مجرورا نحو ألف رجل و مئة ) ١٠٠٠ــ ١٠٠( أما األعداد 
. بیت

فإن تمییزھا یكون مفردا منصوبا دائما نحو أحد عشر ) ١٩ــ١١(من :و أما األعداد المركبة 
كوكبا

ونحو اثنتا عشرة عینا
نحو ) ٩٠- ٢٠(وأما األعداد المفردة ألفاظ العقود من  فإن تمییزھا یكون مفردا منصوب دائماً

ثالثون رجال ، وعشرون امرأًة
افیكون تمییزھا مفردا منصوبا دائم) ٩٩-٢١( وأما األعداد المعطوفة من 
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عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة

.نظیرهعنوتمیزهغیرهعنللشيءالفارقةوالصفةالسمةھي:العالمة

موقعھاحسبأوفیھالمؤثرةالعواملبحسبالمعربةالكلماتبأواخریتعلقتغیر:واإلعراب

.الكالممن

لتبینالكالممنموقعِھحسبلالفعاواالسمآخرتلحقمتغیرةحركاتھياإلعرابفعالمات

غیرهعنوتمیزهموقعھ

وجرونصبرفع:اإلعرابألقابوغیرھماوالمبردسیبویھویسمیھاأربعةاإلعرابأنواع

.وجزم

:مالكابنقال

أھابالننحووفعلالسمإعرابااجعلنوالنصبوالرفع

ینجزمابأنالفعلخصصقدكمابالجرخصصقدواالسم

یقرأُمحمُد-ینیُرالعلُم:فتقول.المضارعوالفعلاالسمعلیدخل:فعفالر

القدَسنترَكلن:فتقولالمضارعوالفعلاالسمعلىیدخل:والنصب

:نحو.المعربالمضارعالفعلیَُجـرُّ فالخصائصھمنوھوفقطاالسمعلىیدخلوھو:والجر

حكمةالكالِمقلیِلفي

:نحو.األسماءتُجـَزُمفالبھویختصالمضارعالفعلعلىویدخل:والجزم

الناسیشكْرهالمعروفیحفْظمن

وفرعیةأصلیةإعرابعالماتاألربعةاألنواعولھذه

األصلیةاإلعرابعالمات

للجزمالسكون-للجرالكسرة-للنصبالفتحة- للرفعالضمة::أربعاألصلیةالعالمات

:مالكابنقال

یسـرعبدههللاكذكركسراوجرفتحاوانصبنبضمارفعف

نمربنيأخوجانحوینوبماذكروغیربتسكینواجزم

:أربعةبالضمةالرفعمواضع

رسولٌ محمٌد:تقولواحدةأوواحدعلىدلماوھو)جمعاوالمثنىلیس(المفرداالسم-١

صالحةٌزوجةٌفاطمةُ-كریٌم

أونقصأوبزیادةمفردهبنیةفيیحدثتغیرمعفأكثرثالثةعلىدلماھوو:التكسیرجمع-٢

ماوتخللھاالكلمةبناءفي"كسر"فوقعرجالجمعھرجلعلومجمعھعلم:مثالھتغییر
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غیرمفردھا

فيوتاءألفبزیادةالمفردبناءسالمةمعفأكثرثالثةعلىدلماوھو:السالمالمؤنثجمع-٣

السالمالمذكروجمعھوویسمى-الزائدتینوالتاءباأللفالجمعیسمیھالنحاةمنثیروك-آخره

التصحیحأوالصحةجمعي

للذنوبمكفراٌتالخمسالصلواُت-أثمرتُ◌الشجرات-التلمیذاُتتفوقت:مثالھ

مبكراحسینیقوُم-المھذَبالناُسیحترُمنحو:المضارعالفعل-٤

:ثالثةالفتحةبالنصبمواضع

رحیمغفورَهللاإن:نحوالمفرداالسم-١

الزاھرةالنجوَمأحب:نحو:التكسیرجمع-٢

عمالأحسنمنأجرهللایضیعلن:نحو:المضارعالفعل-٣

:ثالثةبالكسرةالجرمواضع

الحراِمهللاِبیِتفيصلیت:نحوالمفرداالسم-١

للفقراءزكاةاألموالفيهللافرض:نحوالتكسیرجمع-٢

التلمیذاِتعلىالمعلمةسلمت-المحیطاِتفيالحیتانتنمو:نحوالسالمالمؤنثجمع-٣

:بالسكونالجزمموضع

-أكرْمھالضیفیحضْرمتى:نحواآلخرصحیحالمضارعالفعلھو

مثلھیحصْدالخیریزرْعمن

الفرعیةاإلعرابعالمات

حركةعنحرفینوبوقد- مواضعسبعفيفرعیةعالماتعشراألصلیةاتالعالمعنینوب

كحذفالسكونعنالحرفحذفینوبأو-أصلیةحركةعنفرعیةإعرابیةحركةأو- أصلیة

النونحذفأوالعلةحرف

:ھيسبعةاألصلیةالعالمةعنالفرعیةالعالمةفیھاینوبالتيالمواضع

.بھیلحقوما-السالمالمذكرجمع- ٣.المثنى- ٢الخمسةاألسماء-١

.الصرفمنالممنوعاالسم-٥.بھیلحقوما-السالمالمؤنثجمع-٤

اآلخرالمعتلالمضارعالفعل- ٦.الخمسةاألفعال-٦
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الحروف الشمسیة والحروف القمریة

قلنا بأن مجموع الحروف في اللغة العربیة ثمانیة وعشرون حرفا، ومن النحاة من 

:وترتیبھا كما یأتي. یجعلھا تسعة وعشرین حرفا

ــ الباء ــ التاء ــ الثاء ــ الجیم ــ الحاء ــ الخاء ــ الدال ــ الذال ــ الراء ) األلف(الھمزة 

الزاي ــ السین ــ الشین ــ الصاد ــ الضاد ــ الطاء ــ الظاء ــ العین ــ الغین ــ الفاء ــ 

وتقسم الى أربعة . ــ القاف ــ الكاف ــ الالم ــ المیم ــ النون ــ الھاء ــ الواو ــ الیاء

.عشر حرفا قمریة وأربعة حرفا شمسیة

الالم في  ال )الشمس(في كلمة ) ال التعریف(ویرجع اللغویون سبب التسمیة الى أنَّ

، في حین أن الالم تنطق عند التعریف بھا في كلمة )أشَّمس(تُنطق، حیث تقرأ 

، وعلى وفق ھذا سمیت الحروف )اْلقمر(، وتكون الالم ساكنة، حیث تقرأ )القمر(

التي ال ینطق بھا الالم بالحروف الشمسیة، وسمیت الحروف التي ینطق بھا الالم 

.لقمریةبالحروف ا

الحروف الشمسیة

:لقد جمع الشاعر الحروف الشمسیة كلھا في البیت اآلتي

َذا نَِعْم ِصْف َرِحًما تَفُْز ِصْل ثُمَّ ِطْب

َشـِریفًا للَكــَرْم ُزْر ظَــنٍّ ُســــوَء َدْع

التاء ــ الثاء ــ الدال ــ الذال ــ الراء ــ الزاي ــ السین ــ: فالحروف الشمسیة ھي

.طاء ــ الظاء ــ الالم ــ النونالشین ــ الصاد ــ الضاد ــ ال

، )أّدب(، الدب )أثّقافة(، الثقافة )أتّوبھ(، التَّوبة )أتّاسع(التاسع : ومن األمثلة على ذلك

ة  كاة) أّربح(، الربح)اّذرة(الذَّرَّ ، )أّشمس(، الشَّمس )أّسیف(، السیف)أّزكاة(الزَّ

، )ألّواء(، اللواء)أظّالم(، الظالم)أطّبیب(، الّطَّبیب )ربأَّض(، الضرب)أّصدر(الصدر

).أنّار(النار

التعریف ال تلفظ في الكلمات التي تبدأ بحرف ) أل(ومن ھذا یتبین بأن الالم في 

. شمسي، بل تجعل حرفا مجانسا ألول حرف من الكلمة، حیث یتم تشدید الحرف

.بكلمة تبدأ بحرف شمسيوھذا یعني أن الالم تختفي عند الكالم أو النطق
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الحروف القمریة
َك(لقد جمع اللغویون وعلماء األصوات ھذه الحروف في جملة واحدة ھي  َحجَّ اِْبغِ

َعقِیَمھُ األلف ــ الباء ــ الجیم ــ الحاء ــ الخاء ــ العین ــ : لتسھیل حفظھا، فھي) َوَخْف

.ھاء ــ الواوــ الیاءالغین ــ الفاء ــ القاف ــ الكاف ــ المیم ــ ال

اْألسد، اْلباب، اْلجو، اْلحب، اْلخیر، اْلعین، اْلغرب، اْلفاتحة، : ومن األمثلة على ذلك

.ْلمال، اْلھواء، اْلورد، اْلیمناْلقانون، اْلكریم، ا

ھمزة عند ) ال(ومن األخطاء الشائعة أن الكثیر یضع على األلف في أداة التعریف 

وھذا غیر صحیح، ) أْلحب(، )أْلباب(بالحروف القمریة ھكذا كتابة الكلمات التي تبدأ

جمیع الكلمات القمریة بدون ھمزةفیجب ان تكتب
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مغاني الشعب طیبا في المغاني

أبو الطیب المتنبي

في الَمَغاني ِطیباً ْعِب َمَغاني الشِّ الّزَماِن مَن الّربیعِ بَمْنِزلَِة

الفَتى  فِیَھاَولَِكّن الَعَربّي َواللَّساِن َوالیَِد الَوْجِھ َغِریُب

فِیَھا َساَر لَْو ِجنٍّة َمالِعُب بتَْرُجَماِن لََساَر ُسلَْیَماٌن

حتى طَبَْت فُْرَسانَنَا َوالَخیَل من الِحَراِن َكُرمَن َخِشیُت َوإْن

فیَھا األْغَصاُن َغَدْونَا تَْنفُُض الُج َماِنعلى أْعرافَِھا ِمْثَل

عني الَحّر َحَجبَن فِسْرُت َوقَْد بَما َكفَاني الّضیَاِء مَن َوِجْئَن

ِمْنَھا في ثِیَابي َوأْلقَى الّشْرُق البَنَاِن ِمَن تَفِّر َدنَانِیراً

ِمْنھُ إلَْیَك تُِشیُر لَھا ثََمٌر بِال أَواِن َوقَْفَن بأْشِربٍَة

بَھا َحَصاَھا تَِصّل َوأْمَواهٌ في أیدي الَغَوانيَصلیَل الَحْلِي

ثَنى ِعنَاني كانَْت ِدَمْشَق َولَْو الِجفَاِن ِصینيُّ الثّْرِد لَبِیُق

امتحان الفصل األول


