
 ؾحٓؼس د٣ح٠ُ جُٜ٘ذعس٤ًِس  –ٓكحػشجش ك٢ ٓحدز جُِـس جُؼشذ٤س ُطِرس جُٔشقِس جال٠ُٝ       

 ّ. د ٓكٔذ ػ٢ِ ق٤ٔذأ.                          

 جطَ جُِـس جُؼشذ٤س:

 : ضظ٤٘ق جُِـس جُؼشذ٤س

 تضم حٌث ، االسٌوٌة اإلفرٌقٌة اللغات مجموعة من تتفرع والتً الوسطى السامٌة اللغات من واحدة هً العربٌة للغةج

 واللغة واالرامٌة والكنعانٌة كاالكادٌة القدٌمة الخصٌب الهبلل حضارة مثل ، حضارات عدة السامٌة اللغات مجموعة

 القرن لغات من وبعضا ، القدٌمة الشمالٌة العربٌة اللغات غلى باإلضافة ، العربٌة الجزٌرة جنوب فً هدٌةالسٌ

 بأنها ٌصنفونها البعض أن إال تارٌخٌا السامٌة اللغات أحدث من العربٌة اللغة وتعتبر ، االمهرٌة اللغة مثل االفرٌقً

 االختبلط إلى تتعرض لم اللغة أن إلى ٌعود وذلك األخرى السامٌة اللغات باقً منها انطلقت التً األم السامٌة اللغة

 . اللغات باقً مثل ، العرب جزٌرة على تقتصر كانت كونها

  العربٌة اللغة القاب

 نزل الكرٌم القرآن ألن االسم بهذا سمٌت وهً ، ” القرآن لغة ” وأفضلها أشهرها لعل ألقاب بعدة العربٌة اللغة تلقب

 أن حٌث العرب قبل من االسم بهذا تسمٌتها تم وقد ” الضاد لغة ” هو العربٌة للغة الثانً اللقب أما . العربٌة باللغة

 الضاد هً هنا المقصودة الضاد بأن ٌعتقد منا الكثٌر ولكن ، العربٌة اللغة غٌر أخرى لغة أي فً نجده ال الضاد حرف

 الظاء حرف من بمزٌج تنطق التً هً المقصودة القدٌمة العربٌة الضاد الحقٌقة فً ولكن ، مفخمة كدال تنطق التً

 الحدٌثة الضاد هً المفخخة الدال فأصبحت مفخخة داخل إلى الحقا تحوٌلها تم مفخخة ذال ٌنطق الظاء وألن والبلم

 ًف المتنبً عنها تحدث التً القدٌمة العربٌة الضاد بعكس كثٌرة لغات فً نجدها الضاد هذه ولكن حالٌا تستخدم التً

 . الطرٌد وعوث الجانً وعوذ … الضاد نطق من كل فخر وبهم ” القائل شعره

  العربٌة اللغة تارٌخ

 رجحوا أنهم حٌث ، أنفسهم العرب وجود من أقدم بأنها ٌعتبرها فالبعض ، العربٌة اللغة أصل حول المؤرخون اختلف

 ، قحطان بن ٌعرب قبٌلة هم العربٌة تكلم من أول بأن تقول أخرى أقاوٌل وهناك ، الجنة فً السبلم علٌه آدم لغة بأنها

 من أٌا تثبت براهٌن أي ٌوجد ال ولكن ، بالعربٌة نطق من أول هو السبلم علٌه اسماعٌل سٌدنا بأن اٌضا تقول واقاوٌل

 اللغة عن مختلفة قواعد لها أخرى عربٌة تتحدث بأنها ٌفترض كان قحطان بن ٌعرب قبٌلة أن حٌث ، األقاوٌل هذه

 لغات بعدة قدٌمة كتابات علٌها ٌوجد العربٌة الجزٌرة شبه شمال فً أماكن على العثور تم وقد ، األصلٌة لعربٌةا

 القرآن لغة اعتبار تم ولذلك ، الجاهلً الشعر فً أو الكرٌم القرآن فً وردت التً العربٌة اللغة عن ومختلفة متباٌنة

  .الكرٌم القرآن لغة من أقدم التً اللغات هذه أن من الرغم على العربٌة اللغة أصل هً الكرٌم

 باللغة توفرت التً النصوص أقدم بأن خاصة قرٌش قوم فً نشأت العربٌة اللغة بأن ٌعتبر البعض أٌضا وهناك

 الرأي وهذا العربٌة باللغة كانت دعوته وأول ، والسبلم الصبلة علٌه محمد والنبً الكرٌم القرآن نصوص هً العربٌة

  .القدامى العرب اللغوٌٌن أغلب عند السائد هو

 الملوك اهتمام بعد المٌبلدي السادس القرن فً كندة مملكة فً طورت العربٌة اللهجة بأن تقول أخرى آراءا وفً

 قوم من أقدم هم الشعراء وهؤالء ، الشعرٌة اللهجة توحٌد إلى أدى مما بٌنهم فٌما ٌتنافسون أصبحوا الذٌن بالشعراء

 اللغة أي ، العالٌة باللغة وقتها اللغة هذه على وأطلقوا الرأي هذا أٌدوا الذٌن المستشرقٌن بعض وهناك ، قرٌش

 الرغم وعلى ، الملك أمام الشاعر ثقافة مدى تظهر رفٌعة لغة بأنها وجدوا حٌث المحلٌة باللهجات الخاصة الشعرٌة

 تدوٌنه تم الجاهلً الشعر أن خاصة قرٌش لغة هً العربٌة اللغة اعتبار هو السائد الرأي كان أنه إال الراي هذا من

  .لها الدقٌق التارٌخ بها ٌحدد جاهلٌة قصائد أو أصلٌة نسخ أي ٌوجد وال اإلسبلم بعد فعلٌا

  التارٌخ عبر العربٌة اللغة أقسام

 والقتبانٌة البئٌة اللغة تضم والتً القدٌمة الجنوبٌة العربٌة ، قسمٌن إلى االثار علماء قبل من العربٌة اللغة قسمت

 والحٌانٌة والصفائٌة الحسائٌة تضم والتً القدٌمة شمالٌةال العربٌة هو اآلخر والقسم ، والمعٌنٌة والحضرمٌة

 ٌضعونه وكانوا للتعرٌف كأداة النون حرف ٌستخدمون الجنوب فً العرب كان وقد ، والتٌمائٌة والثمودٌة والدٌدانٌة

 العربٌة تتمٌز كانت وقد ، تعرٌفٌة كأداة الهاء حرف ٌستخدمون كانوا فقد شمالال فً العرب أما ، الكلمة آخر فً

  .التعرٌف ”ال“ أداة استخدام هو غٌرها عن الفصحى



 المنطوقة والعربٌة ، الرسمٌة والعربٌة ، التقلٌدٌة العربٌة وهً رئٌسٌة أصناف ثبلثة إلى العربٌة اللغة تصنٌف تم كما

 أٌضا تسمٌتها تم ولذلك الكرٌم القرآن بنصوص حرفٌا شكلها ورد التً هً التقلٌدٌة العربٌة وتعتبر ، بالعامٌة

 التً وهً الرسمٌة اللغة أما ، األحٌان بعض فً التعلٌم وفً الدٌنٌة المؤسسات فً فقط وتستخدم القرآنٌة بالعربٌة

 غالبٌة بها ٌتحدث التً هً العامٌة اللغة أما ، دٌنٌة الغٌر األخرى المؤسسات وفً باألدب العربً الوطن فً تستخدم

  .أخرى إلى منطقة تختلف والتً الخاصة بلهجتهم العرب

  العربٌة اللغة تطور مراحل 

 اعتناق بعد وخاصة الشعوب من الكثٌر بها وتأثرت أبٌر بشكل العربٌة اللغة انتشرت اإلسبلمٌة الفتوحات بعد

 التشرٌعً المصدر لغة هً العربٌة اللغة أن حٌث اإلسبلمً لدٌنل واالقباط واالمازٌغ والروم واالشورٌٌن السرٌان

 فً العربٌة اللغة انتشار فً كبٌرا أثرا له هذا وكان ، األخرى والعبادات والصبلة النبوٌة واألحادٌث للقرآن اإلسبلمً

 اللغة أن خاصة األم لغتها إلى ثانٌة كلغة العربٌة اللغة تتحدث أصبحت أٌضا العجمٌة الشعوب أن كما ، الفترة تلك

 ومع ، واألموٌة العباسٌة الخبلفة ظل فً واألدب العلم لغة كانت ألنها ازدهارها اوج فً كانت الفترة تلك فً العربٌة

 العربً الوطن فً المسٌحٌة الشعائر مثل الفترة تلك فً السائدة الشعائر لغة هً العربٌة اللغة أصبحت الزمن مرور

 من الكثٌر كتبت الوسطى العصور فً الٌهودٌة الدٌانة وأٌضا ، والسرٌان والكاثولٌك وكساالرثوذ الروم كنائس وفً

  .العربٌة باللغة والفكرٌة الدٌنٌة أعمالها

 آنذاك العلوم ٌترجمون كانوا حٌث واألموي العباسً بالعصر العربٌة اللغة تطوٌر فً كبٌر دور أٌضا للعجم كان وقد

 بٌمارستان ” كلمة مثبل مثل ، القبٌة اللغة فً موجودة تكن لم جدٌدة وكلمات طلحاتمص تظهر فكانت األم لغتهم غلى

 وتطورها ازدهارها مراحل أعلى فً العربٌة اللغة وصلت الذهبً العصر وفً . الفارسٌة اللغة من مأخوذة وهً ”

 العربٌة باللغة ومعتقداتهم ارهمأفك عن ٌعبرون كانوا الذٌن والعلماء والشعراء األدباء ظهور كبٌر بشكر انتشر أن بعد

 العهد وفً ، والثقافٌة العلمٌة المجاالت جمٌع فً العربٌة باللغة والمخطوطات الكتب من والعدٌد العدٌد تالٌف فتم ،

 وذلك وااللمانٌة واالٌطانلٌة واالسبانٌة والفرنسٌة اإلنجلٌزٌة مثل األخرى األجنبٌة اللغات من العدٌد بها تأثر الصلٌبً

  .واألعجم العرب بٌن فٌما لبلختبلط ودٌع

 فقد حاالتها أسوأ فً العربٌة اللغة كانت خان هوالكو بقٌادة المغولً االجتٌاح عند وتحدٌدا الزمن من فترة فً ولكن

 الثقافة تخرٌب إلى أدى الذي المغولً الغزو جراء حصلت التً المهولة التدمٌرات بسبب وذلك كبٌر ركود أصابها

 ما إنقاذ محاولة فً النشغالهم والعلوم اللغة بتطوٌر العرب ٌهتم ٌعد لم المملوكً العصر وفً ، لعربٌةا والحضارة

 المسلمٌن السكان غالبٌة نفً بعد بالتضاؤل بدأت أنها ما ، خان هوالكو خلفه الذي والتخرٌب الدمار من إنقاذه ٌمكن

 العلمٌة االكتشافات تراجع بعد وخاصة ، كبٌر بشكل تتراجع اللغة فأخذت ، ببلدهم إلى االسبان واستعادة األندلس من

  .االوروبٌة الحضارة وظهور العربٌة

 بعد وخاصة ، البلقان وببلد األناضول فً موطئها تثبٌت العربٌة اللغة استطاعت العثمانٌة الفتوحات فترة فً أما

 ، العثمانٌة الدولة عهد فً الثانٌة الرسمٌة اللغة هً العربٌة اللغة واصبحت ، لئلسبلم السكان من الكثٌر اعتناق

 العثمانٌة الدولة فً فقط اإلسبلمً الدٌن لغة فاصبحت عشر السادس القرن بداٌة مع مكانتها فقدت ما سرعان ولكنها

 فً كان مثلما كبٌرة وثقافٌة علمٌة اهتمامات ذات ٌكونوا لم العثمانٌون ألن ، واالداب بالعلوم ٌتعلق فٌما خاصة

  .العباسً رالعص

 بعد عشر التاسع القرن أواخر فً الشًء بعض انتعشت ثم ، سنة 444 قرابة العربٌة اللغة فً الركود حالة عادت وقد

 على الكثٌر انفتح الفترة هذه وفً والمتعلمٌن المثقفٌن أعداد فازدادت ومصر الشام ببلد شهدتها التً الثقافٌة النهضة

 مما األدبٌة الجمعٌات من العدٌد وأقٌمت ، مرة ألول العربٌة باللغة الحدٌثة فالصح ونشر العربٌة الحروف تجمٌع

 العربٌة اللغة إثراء فً ساهموا الذٌن األدباء أشهر من ولعل ، جدٌد من الفصحى العربٌة اللغة إحٌاء إعادة إلى أدى

 وقد ، جبران خلٌل وجبران السبتانً وبطرس البازجً ناصٌف والشٌخ شوقً أحمد الشعراء أمٌر ، الفترة تلك فً

 تزال ال والتً المعارف ودائرة المحٌط محٌط قاموس مثل الحدٌثة العربٌة والمعاجم القوامٌس هؤالء ٌد على ظهرت

 ولكن ، العربً الفكر إحٌاء فً كبٌر دور لها كان التً العربٌة الصحافة تأسست كما ، تستخدم اآلن إلى بعضها

 لها السابق فً كما العربٌة اللغة تعد فلم العلمً المجال فً ولٌس األدب على فقط تصرةمق كانت االنتعاشة هذه لؤلسف

 اللغة هً اإلنجلٌزٌة اللغة فأصبحت ، العشرٌن القرن أواخر فً الباردة الحرب بعد خاصة المجال هذا فً دور

 التجارٌة والرسائل التعامبلت ًف األساسٌة اللغة أصبحت بعدما خاصة العربٌة بالدول حتى الدول غالبة فً المنتشرة

  .والعلمٌة



 

 

 جهغحّ جٌُالّ

 ٣وٍٞ جذٖ ٓحُي ك٢ جُل٤طٚ :

 ًالٓ٘ح ُلع ٓل٤ذ ًحعطوْ      ٝجعْ ٝكؼَ غْ قشف جٌُِْ

 ٝجقذز ًِٔس ٝجُوٍٞ ػْ        ٝجٌُالّ ذٜح جٌُالّ هذ ٣إّ

 ػ٤ِٜح((جٌُالّ ػ٘ذ جُ٘كحز جططالقح ػرحسز ػٖ )) جُِلع جُٔل٤ذ كحتذز ٣كغٖ جُغٌٞش 

 ٓػَ )د٣ض(.ؾ٘ظ ٣شَٔ جٌُالّ ٝجٌُِٔس جٌُِْ ٣ٝشَٔ جُٔغطؼَٔ ٓػَ)ص٣ذ( ٝجَُٜٔٔ  ٝجُِلع:

      ٝق٤٘ٔح هحٍ ٓل٤ذ ٛزج ٣ؼ٢٘ جٗٚ جخشؼ جَُٜٔٔ ٝكحتذز ٣كغٖ جُغٌٞش ػ٤ِٜح.

 

٢ جُِـس جٌُالّ ٛٞ جُٞع٤ِس جُط٢ ضظٜش ٓح ٣ذٝس ك٢ ػوَ ج٩ٗغحٕ ػ٠ِ ظحٛشٙ، ٣ُٝوغْ جٌُالّ ئ٠ُ غالغس أهغحّ كٝ

ّْ ٛزٙ جٌُِٔحش ئ٠ُ ذؼؼٜح جُرؼغ ض٘طؽ ًِٔس ٓل٤ذز.ٝجُكشف، ٝجُلؼَ، جالعْجُؼشذ٤س ٝٛٞ:   ، ٖٝٓ خالٍ ػ

ح ذحُط٣ٖٞ٘ أٝ جُؿش، أٝ قشٝف جُؿش، :حالعْ ك  ّٓ ٍّ ػ٠ِ ٓؼ٠٘، ٝال ضوطشٕ ذضٓحٕ، ٣ُٝؼّشف ئ ٛٞ ػرحسز ػٖ ًِٔس ضذ

ٖٓ جُٔؼح٢ٗ ٢ٛٝ: جُٔلؼ٤ُٞس، ٝجُذالُس ػ٠ِ جُلحػ٤ِس،  أٝ جٍ ضؼش٣ق، أٝ قشٝف جُ٘ذجء، ٣ٝ٘كظش جالعْ ك٢ جُؼذ٣ذ

ًٔح أّٗٚ ٣ذٍ ػ٠ِ: جٌُٔح٤ٗس، ٝجُـح٣س، ٝجُضٓح٤ٗس، ٝجُؼذد٣س، ٝذ٤حٕ جُ٘ٞع ٝؿ٤شٛح، ٣ُٝوغْ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ست٤غ٤ٖ ٛٔح: 

 ج٠ُ أهغحّ جالعْ ذحػطرحس جُؼذد جالعْ جُؿحٓذ، ٝجالعْ جُٔشطن.

ٍّ ػ٠ِ شخض ٝجقجُٔلشد   ذ أٝ ش٢ء ٝجقذ ٓػَ: سؾَ، ٝضٔش ٝؿ٤شٛح. : ٛٞ جالعْ جُز١ ٣ذ

 : ٛٞ جالعْ جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ جغ٤ٖ٘، ٝرُي ذض٣حدز ج٧ُق، ٝجُٕ٘ٞ، أٝ ج٤ُحء ٝجُٕ٘ٞ ٓػَ: ًطحذ٤ٖ، أٝ ًطحذحٕ. جُٔػ٠٘

 : ٛٞ جالعْ جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ غالظ أٝ أًػش.جُؿٔغ

 :جالعْ ذحػطرحس جُؿ٘ظ  

 ، ُٝٝذ، ٝع٤ذ، ٝكط٠. : ٛٞ جالعْ جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ جُزًٞس ٓػَ: سؾَجعْ ٓزًش

ز، ٝطر٤س. ٓالقظس: ٣ُوغٔحٕ : ٛٞ جالعْ جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ ج٩ٗحظ أٝ جُ٘غحء ٓػَ: عص، ٝآٗغس، ٝع٤ذجعْ ٓإٗع

 ح ئ٠ُ ٓؿحص١ ٝقو٤و٢، ًٔح ٣ُوغْ جُٔإٗع ئ٠ُ عٔحػ٢ ٝه٤حع٢. ًالٛٔ

 ج٠ُ: جالعْ ٖٓ ٗحق٤س طشك٤س

 وذس ذكشًحش ج٩ػشجخ ٓػَ: ػ٠ٔ، ٝػظ٠. : ٛٞ جالعْ جُز١ ٣٘ط٢ٜ آخشٙ ذكشف أُق، ًٔح ٣ُ جعْ ٓوظٞس 

: ٛٞ جالعْ جُز١ ٣ٞؾذ ك٢ آخشٙ ٛٔضز، ٝهرِٚ أُق صجتذز، ٓػَ: صٛشجء، ٝعٔحء. جعْ ٓ٘وٞص: ٛٞ جعْ ٓٔذٝدٝ

 جالعْ جُز١ ك٢ آخشٙ ٣حء الصٓس ٓػَ: جُٔحػ٢، ٝجُٞجد١.

 ٞعٞػس.: ٛٞ جالعْ جُز١ ال ٣شِٔٚ أ١ّ ٗٞع ٖٓ ج٧ٗٞجع جُغحذوس ٓػَ: سؾَ، ٝٓجعْ طك٤ف ٝ

 جُلؼَ ٛٞ ًِٔس ضذٍ ػ٠ِ قذظ ٓشضرؾ ذضٖٓ ٝأهغحٓٚ ٖٓ ق٤ع جُضٖٓ ًح٥ض٢: جٓح



: ٛٞ ٣ذٍ ػ٠ِ كؼَ ضْ ػِٔٚ ك٢ جُٔحػ٢ ٓػَ: دسط، سعْ، ًطد، هشأ ٝؿ٤شٛح، ٣ٝطْ ذ٘حؤٙ ػ٠ِ جُلؼَ جُٔحػ٢ 

 جُلطف ئرج ُْ ٣طظَ ذش٢ء آخش. 

طد، ٣ذسط، ٣وشأ، ٣غرف ٝؿ٤شٛح، ٣ٝؼشخ ذحُشكغ : ٛٞ ٣ذٍ ػ٠ِ كؼَ ضْ ػِٔٚ ك٢ جُكحػش ٓػَ: ٣ٌجُلؼَ جُٔؼحسع

 أٝ ذحُؿضّ أٝ ذحُ٘ظد. 

: ٛٞ كؼَ ٣ُطِد ٖٓ ج٥خش٣ٖ ض٘ل٤ز ػَٔ ٓح ك٢ جُٔغطورَ ٓػَ: أًطد، جقؼش، جؾِظ، ٝٓر٢٘ ػ٠ِ جُلؼَ ج٧ٓش

 جُغٌٕٞ. 

 ٣وغْ جُكشف ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ست٤غ٤ٖ ٝٛٔح: جُكشف

 ضشَٔ جُػٔح٢ٗ ٝػشش٣ٖ قشكحً، ذح٩ػحكس ئ٠ُ قشٝف جُٜؿحء. : ٢ٛٝ جُكشٝف جُط٢ قشٝف جُٔرح٢ٗ 

: ٢ٛٝ جُكشٝف جُط٢ ضشذؾ جٌُِٔحش ٓغ ذؼؼٜح جُرؼغ، ٝضُوغْ ئ٠ُ غالغس أهغحّ ست٤غ٤س ٝٗزًش قشٝف جُٔؼح٢ٗٝ

 ٜٓ٘ح: 

ٓػَ: قشٝف جُ٘ظد، ٝقشٝف جُششؽ، ٝقشٝف جُٔظذس، ٝقشٝف جُشدع، ٝقشٝف  قشٝف ضخطض ذح٧كؼحٍ

 جُطخظ٤ض. 

 ٓػَ: قشٝف جُ٘ذجء، ٝقشٝف جالعطػ٘حء، ٝقشٝف جُ٘ل٢، ٝقشٝف جُط٘ر٤ٚ.  طض ذح٧عٔحءقشٝف ضخ

 .ٝج٧كؼحٍ ٓػَ: قشٝف جُ٘ل٢، ٝقشٝف جُؼطق، ٝقشٝف جُطلغ٤ش، ٝقشٝف جالعطلطحـ قشٝف ضخطض ذح٧عٔحء

 

 الوصل ، و همزة القطع " )ألف( همزة
 ٗٞػحٕ : جُٜٔضز ك٢ أٍٝ جٌُِٔس

  : ٞطَجُٛٔضز  )أ(

هرِٜح ، ٝال ٣شعْ ػ٤ِٜح أٝ ضكطٜح ٛٔضز ٝضٌطد  ض٘طن ك٢ جذطذجء جٌُالّ ٝال ض٘طن ػ٘ذ ٝطِٚ ذٔح جُط٢ ضزٜٔجُ ٢ٛٝ

 )ج(. ٌٛزج

 ٓٞجػغ ٛٔضز جُٞطَ : 

 : ك٢ ج٧كؼحٍ (1)

 .: جػشْخ، جؾِْظ ، جُؼدْ  ٓػَ  جُٔرذٝء ذٜٔضز جُػالغ٢ جٓش-أ

 .جٗطالم جٗطَِن، جٗطِْن، ٓحػ٢ جُخٔحع٢ ٝجٓشٙ ٝٓظذسٙ ٓػَ: -خ            

َْ ، جعطورحٍ ٓحػ٢ جُغذجع٢ ٝجٓشٙ ٝٓظذسٙ ٓػَ: -ؼ             ََ ، جعطور  جعطور

  

 ( ك٢ ج٧عٔحء:2)

  

، جعص ، جٓشإٓ ، جٓشأضحٕ ، جعٔحٕ ،  جعْ ، جٓشأز ، جٓشؤ ، جغ٘طحٕ ، جغ٘حٕ ، جذْ٘ ، جذ٘حٕ ، جذ٘طحٕ ، جذ٘س ، جذٖ "

 " .  ج٣ٖٔ

  

 ( ك٢ جُكشٝف :3)

  

 ، جُٔذسعس .  جُوحػ٢  : ػَٓ ، جٍ جُطؼش٣ق

  

  : ٓٞجػغ قزف ٛٔضز جُٞطَ

 ّجُؼذٝ ؟ : أٗطِن جُؿٞجد ؟ ، أعطغِْ ئرج عروص ذٜٔضز جعطلٜح  
 [ ، أٝ] جالعطـحغس أٝ الّ ، [َُِلط٠ ] ذالّ جالذطذجء ئرج عروص  [ ]ُِِشؾَ   الّ جُؿش ٣ح لََلّ
 ٖٓ ذغْ هللا جُشقٖٔ جُشق٤ْ جُرغِٔس جُطحٓس ضكزف : . 
 

 ( ك٢ غالغس ٓٞجػغ :جذٖضكزف ٛٔضز ) 



  ٖٝجُذ ج٧ٍٝ ُْٝ ضوغ )جذٖ( ك٢ ذذج٣س جُغطش : ٓكٔذ ذٖ ػرذهللا جُػح٢ٗ ػ٤ِٖٔ ئرج ٝهؼص ذ٤  

  هللا ػرذ  ذٖ : ٣ح ذكشف ٗذجء ئرج عروص  

 أذ٘ي ٓكٔذ ؟ ذٜٔضز جالعطلٜحّ ئرج عروص : 

  

 . جٕ )جُٔشء ، جُٔشأز(: كطظ٤ش )أٍ( عروص ذـ ئرج ضكزف ٛٔضز )جٓشؤ ، جٓشأز( 

  

 

 : ِٓكٞظس 

 ُي ؟ جٌُطحخٓػَ:  ، شٓذ ٝٛٔضز جُٞطَ هُِرص ٛٔضز جالعطلٜحّ )أٍ( ئرج دخِص ٛٔضز جالعطلٜحّ ػ٠ِ جُٔؼشف ذـ 

 

 

 

 

 

   ٛٔضز جُوطغ : )خ( 

( ٝضٌطد ٌٛزج: جٌُالّ ٝك٢ ٝعطٚ ، جذطذجء ك٢ أٍٝ جٌُِٔس ، ٣ٝ٘طن ذٜح ك٢ ٓطكشًس ضوغ ٛٔضز ٢ٛٝ  ُُ ؾحءش  ئرج )أَ

 ٌٓغٞسز. ئرج ًحٗص )ئِ(  ٓلطٞقسً أٝ ٓؼٔٞٓس ، ٝ

 ٓٞجػغ ٛٔضز جُوطغ :ٝضأض٢  

  

 ( ك٢ ج٧كؼحٍ :1)

، ٝئٕ ُْ ض٘طن جُٜٔضز  ٛٔضز هطغ ٗطوص جُٜٔضز ك٢ٜ غْ ض٘طوٜح كإ قشف جُٞجٝ أٝ جُلحء ضؼغ هرَ جٌُِٔس 

  . ٛٔضز ٝطَ ك٢ٜ

جُ٘طن ذ٤ٖ قشف جُٞجٝ  ، ٝالقع إٔ جُٜٔضز هطؼص ػ٤ِي حسجأخز )ٝأخز ، كأخز( القع أٗي ض٘طن جُٜٔضز ئؾر : ٓػحٍ

  أٝ جُلحء ٝقشف جُخحء

، ٝئٗٔح جضظَ قشف جُٞجٝ ذحُغ٤ٖ ٝجضظَ   جعطؼَٔ )ٝجعطؼَٔ ، كحعطؼَٔ( القع أٗي ُْ ض٘طن جُٜٔضز : ٓػحٍ

 . ُٝزُي ع٤ٔص ٛٔضز ٝطَ  جُلحء ذحُغ٤ٖ قشف

 

 :٤ًق ضٌطد جٗشحءً 

 )كٌفٌة كتابة التعبٌر ) اإلنشاء

التعبٌر : هو القالب الذي ٌصبُّ فٌه اإلنسان أفكاره بلؽٍة سلٌمٍة ، وتصوٌر جمٌل ، وهو الؽاٌة ُ من تعلٌم اللؽة ، 

 .) ففروع اللؽِة كـُـلــّـها وسائل للتعبٌر الصحٌح بنوعٌِه ) الشفهً ( و ) التحرٌري

فكاره بلؽٍة بلٌؽٍة ؛ لذلك كان التعبٌر من أهم ما أمـّـا بالنسبة للطالب فهو من دالئل ثقافته وقدرته على التعبٌر عن أ

 .ٌجب أْن ٌهتم   به مدرس اللؽة العربٌة ، وؼرض التعبٌر ٌتمثل فً تعوٌد الطلبة على حسن التفكٌر وجودته

 : وللتعبٌر ركنان أساسٌان ِ مترابطان ِ

 .المعنوي : هو األفكار التً ٌعبر عنها 1-

 .ت التً ٌمكن التعبٌر بها عن األفكاراللفظً : هو األلفاظ والعبارا- 2

 .والركنان مرتبطان ببعضهما ؛ حٌث ترتبط األفكار بوسائل التعبٌر المختلفة

 كيف تكتب انشاء  

 ( أساسٌات كتابة موضوع التعبٌر) اإلنشاء

له بطرٌقة علمٌة عندما نبدأ بكتابة موضوع التعبٌر علٌنا حسن اختٌار كٌفٌة البدء فٌه ، وكٌفٌة وضع النهاٌة المناسبة 

نعتمد فٌها على األسس المهمة فً التعبٌر بطرٌقة جمٌلة وكاملة ، ولكتابة موضوع شامل فً محتواه علٌنا أْن نتبع 

 : عناصر موضوع التعبٌر؛ ومن هذه العناصر



موضوع هً افتتاح لموضوع التعبٌر وٌمكن افتتاحه بأسالٌب عدة تساعدك عزٌزي الطالب فً كتابة الالمقدمة :  - 1

ر ِ عنه ومنها الشواهد : )) اآلٌات القرآنٌة   –الحكم  –األقوال المأثورة  –األحادٌث النبوٌة الشرٌفة  –الُمـعـَـبـــ 

 –األبٌات الشعرٌة (( وٌمكننا أْن نبدأ الموضوع بأسئلة نستخدم فٌها صٌػ السؤال المختلفة وأدواته المعتمدة : ) لماذا 

ننا أْن نعتبر المقدمة هً المدخل أو التمهٌد لكتابة الموضوع ، وأْن تكون موجزة ومحكمة .... ((. وٌمك -هل  –كٌؾ 

 .، وعلٌك أْن تذكر فٌها شٌئا ً من محتوى الموضوع وال تكثر الكالم فٌه وأْن توجزها بأسطر كتابٌة واضحة المعالم

وضوع بالربط بٌن المقدمة والعرض ثم ّ : وعلٌك أْن تبدأ كتابة جوهر الم الجوهر أو لّب الموضوع ) العرض ( - 2

اشرح الفكرة األولى شرحا ً مفصال ً قبل الشاهد ، وٌمكنك أْن تعرض لمشكلة فً الموضوع وأْن تضع الحلول 

 .المناسبة لها وتبٌن نتائجها المستوحاة من الفكرة المعروضة فً جوهر الموضوع

با ً ما تبدأ الخاتمة بعبارة ربط مالئمة : )) فٌما سبق الخاتمة : وهً تلخٌص موجز ألفكار الموضوع ، وؼال .3-

وجدنا أّن ... (( ، وعلٌك عزٌزي الطالب أْن تبتعد عن الذاتٌة فً كتابة الخاتمة فال تضع مشاعرك وال أحاسٌسك 

فٌها وال تضع رأٌك َ فٌها ؛ بْل علٌك تلخٌص األفكار الواردة فً العرض للتذكٌر بها وحسب وإلنهاء الموضوع 

ـه دون اللجوء إلى كتابة الشواهد وهذه الطرٌقة المثالٌة لكتابة  بخاتمة مرتبة وممٌزة علٌك اختصار الموضوع كــلــــ 

 .الموضوع بشكل ممٌز وفق األسس العلمٌة الصحٌحة للتعبٌر

 )األدوات المهمة فً كتابة التعبٌر ) اإلنشاء

 .بٌهات ، وهذه تزداد بالقراءة المتواصلة والمكثفةحصٌلتك اللؽوٌة من مفردات ومرادفات وعبارات وتش - 1

قواعد النحو والصرؾ : فالقواعد النحوٌة تتعلق بالمحل اإلعرابً للكلمة والبناء لتفادي األخطاء النحوٌة ؛ أمـّـا   2-

       هة الصرفٌة فتتعلق بتصرٌؾ الكلمة الصحٌح لتعرؾ إْن كانت الكلمة مصدرا ً أو اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشب

 .أو صٌؽة مبالؽة ... الخ لتختار منها ما ٌناسب كالمك وٌقوي من تعبٌرك

 .قواعد اإلمالء : وتعرفك على قواعد اإلمالء لٌصبح ما تكتبه مفهوما ً فال ٌحدث لدٌك لبسا ً أو خلطا ً فً المعنى  3-

ر عنه ، فلْن ٌعرؾ القارئ ماذا تقصد بكالمك عالمات الترقٌم : والهدؾ من هذه العالمات ضبط النّص الُمـَعـبـــ   4-

دون هذه العالمات ، فلْن ٌعرؾ أنــّـك َ تسأل إال ّ بعالمة االستفهام ) ؟ ( ولْن ٌعرؾ أنــّـك تتعجب أو تسخر من 

ملة دون شًء ما إال ّ بعالمة التعجب ) ! ( ولْن ٌعرؾ أّن الجملة انتهت إال ّ بالنقطة ) . ( ولْن ٌمٌز القارئ أجزاء الج

الفاصلة ) ، ( أو ) ؛ ( فاألولى تستخدم لربط الجمل القصٌرة ، والثانٌة لربط الجمل الطوٌلة ؛ ألنــّـها تفصل بٌن 

أجزاء الكالم ، كما علٌك أْن تضع اآلٌات القرآنٌة المباركة بٌن قوسٌن } ... { وأْن تضع األحادٌث النبوٌة الشرٌفة 

بٌن األقواس ] ... [ أو ) ... ( وأْن تضع النقطتان الرأسٌتان بعد كل ّ ما ٌدل على القول والحكم واألقوال المـــــــأثور 

: )) قال تعالى : ... ( ، قال الرسول األكــرم ) صلوات هللا علٌه وعلى آله : ... ( ، ) قال الشاعر أو األدٌب أو 

 .( ... : الحكٌم أو الفٌلسوؾ

ابة أو فكرة أو مجموعة أفكار ترٌد إٌصالها للقارئ ، فالرسام مثال ً عندما ٌرٌد ال بّد أْن ٌكون لدٌك هدؾ من الكت 5-

البدء برسم لوحته ال بد أْن ٌكون له هدؾ أو شكل سٌصفه بالفرشاة واأللوان ألنــّـها أدواته التً تجعل من عمله 

تهدؾ لها الكتابة مع وجود ) فكرة عامة (  مكتمال ً، أمـّـا الكاتب فــإنــّـه ٌستخدم األدوات المهمة لصٌاؼة الفكرة التً

تبدأ بإنشاء جملة تعبر عن الفكرة الرئٌسة ثم عدة جمل مترابطة لخدمة الفكرة الرئٌسة وتوضٌحها وبهذا تكون لدٌنا 

فقرة كتابٌة تحمل فكرة بٌن طٌاتها ، ولنفرض مثال ً أّن الفكرة تتحدث عن شخصٌة تعجبك ولنفرض أنــّـك بدأت : )) 

صلوات هللا علٌه وعلى آله وهذه هً الفكرة  –أفضل شخصٌة تعجبنً هً شخصٌة الرسول األعظم محمد إّن 

الرئٌسة ، ثّم تابعت القول بجمل فرعٌة ) أفكار ثانوٌة ( تخدم وتقوي من الفكرة األم وتوضح معناها ، ثم ّ تتابع القول 

معان ٍ سامٌة وسامقة و .... (( وهنا البد من الربط بٌن : )) إّن هذه الشخصٌة العظٌمة نابعة من النور اإللهً تحمل 



 .األفكار كً ٌخلو الموضوع من التفكك وٌكون الربط باستخدام حروؾ العطؾ أو عبارة مناسبة

الشواهد : علٌك عزٌزي الطالب أْن تتنبه إلى قضٌة هامــّـة ٌجب علٌك اإللمام بها وهً تذكرك المقولة التً - 6

راسة التعبٌر ) اإلنشاء ( وهً )) الفكرة متؽٌرة ، والشاهد ثابت (( وتعنً أّن الشاهد ٌحفظ كما تتردد دائما عند د

ورد فً الكتاب حرفٌا ً وال ٌتؽٌر ؛ بٌنما تصاغ الفكرة اعتمادا على فهم الشاهد فهً ترد بصٌػ متعددة ولٌست ثابتة ، 

أسلفنا سابقا ً وال تنّس أّن : )) َمـْن كـَــثــُـَر كــالُمــه ُ  كما أّن الشاهد الواحد قد ٌحتوي على أكثر من فكرة جزئٌة كما

، كــَــثـــُـَر خــَـطــَـؤهُ (( ، كما أّن التعلٌق على الشاهد لٌَس شرحا ً مفصال ً له ؛ وإنــّـما هو شرح لِـما ٌتعلق بالفكرة 

دور التعلٌق توضٌح المقصود من الشاهد ، وأْن  من الشاهد ؛ وعلٌك أْن تثبت أّن هذا الشاهد لهذه الفكرة ، وأْن ٌكون

ٌخلو الشاهد من النقص أو الخطأ خاصة فٌما ٌتعلق بالنصوص القرآنٌة المباركة واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة فأّي خطأ 

 : فً اللفظ ٌعنً تؽٌر فً المعنى وٌمكنك كتابة الشاهد بإحدى الطرٌقتٌن

 .الطالب كتابة الشاهد قبل التعلٌق علٌه من قبل •

 .كتابة التعلٌق من قبل الطالب بعد الشاهد ؛ والطرٌقتان ِ مقبولتان ِ وال ضرر فً استخدام أحداهما •

ال ٌمكن إعادة كتابة الشواهد أو تكرارها فهذا ٌجعل الموضوع كــلـــّـه حشوا ً وعلٌك كتابة الموضوع دون - 7

تها دون الحاجة إلى األلفاظ الصعبة التً قد تخطأ فً كتابتها التكرار الممل باستخدام األلفاظ التً تسهل علٌك كتاب

 .بشكلها السلٌم

علٌك أْن تبدأ كل ّ فقرة بترك مسافة مناسبة وأْن ال تسرع فً الكتابة وعلٌك التأنً وأْن ٌكون خطك واضح - 8

 (.ومقروء وتذكر دائما ً أّن : ) الخط الحسن ٌزٌد الحق ّ وضوحا ً

 

 االفعبه اىْبقصخ )مبُ وأخىارهب(

  

ٌٍ ضشكغمبُ وأخىارهب                      ٠ جُٔرطذأ جعٔحً جُخرش ٝض٘ظد جُٔرطذأ : أكؼح ّٔ ٠ جُخرش خرشجً ُٜح، ٗكٞ: ] . ك٤غ ّٔ  [. ًحٕ خحٌُذ ٓش٣ؼحً ُٜح، ٣ٝغ

 ٝج٧كؼحٍ جُ٘حهظس صٓشضحٕ: ]ًحٕ ٝأخٞجضٜح[ ٝ]ًحد ٝأخٞجضٜح[. كذٝٗي رُي:                      

 :اىضٍشح األوىى، مبُ وأخىارُهب -1                    

                     - [ :٢ٛ ، ٍٕ  [. ٤ُظ ٧قذٛح ششؽٌ ٓوظٌٞس ػ٤ِٚ ٝقذٙ.ىيس ،ضذى، أٍسى، ظّو، ثبدمبُ، صبس، أصجخ، أٜٓ٘ح غٔح

ْٕ ضغروٜح ]ٓح[ جُٔظذس٣س جُظشك٤س، ٣ٌٕٝٞ جُطأ٣َٝ ]ّٓذز دٝجّ[، ٗكٞ: ]ٍبداًٝ] -                    [.ّٓذز دٝجٓٚ ٓؿطٜذجً  = أًشٓٚ ٓحدجّ ٓؿطٜذجً [: ٝششؽٜح أ

 [ ٓح صجٍ خحٌُذ ٓغحكشجً [. ٝششؽٜح إٔ ضغروٜح أدجز ٣ظِف جعطؼٔحُٜح ُِ٘ل٢، ٗكٞ: ]ٍب اّفلّ ٍب ثشح، ٍب صاه، ٍب فزئ، ٝ] -                    

 .[ُغ٘ح ٗرشـ ٗكطشٓيٝ]                     

  

ًٌ راد خطش:                      أدنب

حً، ٗكٞ ]  ¨                 ّٓ ، ُػذَّ ضح ّّ َ جُ٘حهض ذٔؼ٠٘ جُطح ِٔ  [. ، ٝأكحسهي ق٤ٖ ُٗٔغ٢عأصٝسى ؿذجً ق٤ٖ ُٗظرفئٕ جعطُؼ

ّّ ئٕ ًحٕ ذٔؼ٠٘ جُ٘حهض،ُػذَّ ٗحهظحً، ٗكٞ: ]                    ُٕ كَشقحً ٝجُؼٌظ طك٤ف، كحُطح  [.ػحد جُكض

ِْ  )طلس(، ٓكطشٓحً  صائلا  ُغصَ كؼالً أٝ ٓظذسجً ٗكٞ: ] أٝ (ٓشطوّحً  )أ١: ٣ؼَٔ جُ٘حهض عٞجء ًحٕ طلس  ¨                  )كؼَ(،ٓؿطٜذجً  فُن

 )ٓظذس([. ًغٞالً ٣ُضس١ ذي فنىّل                   

 [. ؿض٣شجً أطرف جُٔطش، ٝأطرف ؿض٣شجً جُٔطشهذ ٣طوّذّ خرش ج٧كؼحٍ جُ٘حهظس، ػ٤ِٜح، ٝػ٠ِ أعٔحتٜح أ٣ؼحً، ٗكٞ: ]  ¨                

https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/mubtadakhabar
https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/mubtadakhabar
https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/jamidmushtaq


 ٌُٖٝ ٣غطػ٠٘ ٖٓ رُي ]٤ُظ[ ٝٓح ٣وطشٕ ذـ ]ٓح[                   

ْٖ ال ٣طوّذّ ػ٤ِٜح ٢ٛ ٗلغٜح، كال ٣وحٍ ٓػالً: ]ؿض٣شجً ٤ُظ جُٔطش[،                      كإ جُخرش ٣طوذَّّ ػ٠ِ أعٔحتٜح كوؾ، ٌُٝ

ُّ ص٤ٛشجً ٓؿطٜذجً ٓح دجّ[.                       ٝال ]أًُِش

  

 صبئص ]مبُ[خ                   

  )ذظ٤ـس جُٔحػ٢( ٖٓ أخٞجضٜح ذأٓٞس، ئ٤ٌُٜح: مبُ ضٔطحص                  

ٍّ ػ٠ِ جالعطٔشجس ٝجُػرٞش، ٗكٞ:  ¨                 ّٕ هللا ًحٕ ػ٤ٌِْ سه٤رحً [ هذ ضذ  .]ئ

 ٤ٖ... ٝهذ أٝسدٗح أٗٔحؽحً ٖٓ رُي ك٢هذ ضضجد ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓطالص٤ٖٓ، ًحُؿحّس ٝجُٔؿشٝس، ٝجُظلس ٝجُٔٞطٞف، ٝجُٔطؼحؽل  ¨                

 ]جُ٘ٔحرؼ جُلظ٤كس[ كحٗظشٛح ٛ٘حى.                   

[ ٝ]ُٞ[، ً٘كٞ هُٞي: ]  ¨                 ْٕ ْٕ ؿحترحً ٣ٌػش قزكٜح ٢ٛ ٝجعٜٔح، ذؼذ أدجض٤ٖ ششؽ٤ط٤ٖ ٛٔح: ]ئ ْٕ قحػشجً ٝئ ـٌ ئ  [ ص٤ٌٛش ٓٔطَذ

 [.ٖ قذ٣ذجُِطْٔظ ُٝٞ خحضٔحً ٓٝ]                   

شجً ئرج ُؾِضّ ٓؼحسػٜح ذحُغٌٕٞ، ؾحص قزُف ٗٞٗٚ، ٗكٞ: ]   ·                  ْٖ ٓوظِّ شجً  = ُْ ٣ٌ  [.ُْ ٣ُي ٓوظِّ

َ، ٗٞسدٙ ُٖٔ ٣ش٣ذ جعطؼٔحُٚ ٝجُظٞؽ ػ٠ِ هحُرٚ، ٛٞ: فبئذح:                    َٔ ب ال[ ك٢ ٛزج جُركع ضش٤ًد ٜٓ ٍّ  ، ]اِفَعْو هزا إ

ِْٚ ئٕ ً٘ص ال ضلؼَ ؿ٤َشٙ.                     ٝٓؼ٘حٙ ًٔح هحُٞج: جِكؼ

 اىضٍشح اىثبّيخ، مبد وأخىارهب: -2                  

 ٢ٛٝ: ٣ُٝغٜٔٞٗح: أكؼحٍ جُٔوحسذس                  

 : ُِششٝع[.َجَعَو وطفِق وأخز وأّشأ: ُِشؾحء[، ٝ]عسى: ُِٔوحسذس[، ٝ]مبد وأوشلَ ]                  

                   ّٕ  ٢ٛٝ ؾ٤ٔؼٜح ضشكغ جالعْ، ٝض٘ظد جُخرش، ًشإٔ عحتش أخٞجش ]ًحٕ[. ؿ٤ش إٔ أكؼحٍ جُٔوحسذس ٛزٙ ضطلّشد ذأ

 .أخجبسهب ال رنىُ إالّ أفعبالا ٍضبسعخ                  

[ ٣ٝؿٞص ػذّ ٗظرٚ ذٜح، ٗكٞ:                    ْٕ  كأٓح جُٔؼحسع ذؼذ ]ًحد ٝأٝشي ٝػغ٠[، ك٤ؿٞص ٗظرٚ ذـ ]أ

 [.يفىص ًحد ص٤ٛشٌ  = أُ يفىص ًحد ص٤ٛشٌ ]                  

 [.أخز ص٤ٌٛش ٣ذسطٝأٓح جُٔؼحسع ذؼذ: ]ؾؼَ ٝؽلن ٝأخز ٝأٗشأ[ ك٤ٔط٘غ ٗظرٚ ذـ ]إٔ[ هٞالً ٝجقذجً، ٗكٞ: ]                  

  ُدْنَبُ:                

س. كحُلؼَ: ]ًحد[ ٖٓ هُٞي ٓػالً: ]ئرج ؾحءش أكؼحٍ جُٔوحسذس ك٢ جالعطؼٔحٍ، ذٔؼ٠٘ جُطح             ّٓ س، ُػذَّش ضح ّٓٙ ّٝ ّٝ ُؼذ ،ًحد جُؼذ ّّ  [ ضح

 ٧ٗٚ ٖٓ ج٤ٌُذ ٝج٤ٌُٔذز.             

َدش ٖٓ جعْ ُٜح، ظحٛش أٝ ٓؼٔش، ٗكٞ: ]            سً ضشكغ كحػالً، ئرج ضؿشَّ ّٓ  [، ٣ٌٕٝٞ جُٔظذس ػغ٠ إٔ ٗغحكشضَُؼّذ ]ػغ٠[ ضح

             ْٕ ٍ ٖٓ ]أ ّٝ  ٝجُٔؼحسع[ كحػالً ُٜح. جُٔإ

 *        *        *                   

 َّبرج فصيذخ ٍِ اسزعَبه اىفعو اىْبقص                 

 َّبرج مبُ وأخىارهب: -1               

 (19/31)ٓش٣ْ  ]ٍبدٍُذ ديّبا  ٝأٝطح٢ٗ ذحُظالز ٝجُضًحز[          

َِ ػَٔ ]ًحٕ[، إٔ ضطوّذٓٚ ]ٓح[ جُٔظذس٣س جُظشك٤س، ٣ٌٕٝٞ جُطأ٣َٝ: ]ّٓذز دٝجّ[. ]ٓحدجّ[: ششؽ ئػٔحٍ ٛزج جُل                 ؼ



 ٝٛٞ ٓح ضشجٙ ٓطكووحً ك٢ ج٣٥س، كـ ]ّٓذز[                

 س ٛٞ جُظشف، ٝ]دٝجّ[ ٛٞ جُٔظذس، ٝجُطأ٣َٝ: ]ٝأٝطح٢ٗ ذحُظالز ٝجُضًحز ّٓذزَ دٝج٢ٓ ق٤ّحً[. كحالعطؼٔحٍ ئرجً ك٢ ج٣٥               

 ػ٠ِ جُٜٔ٘حؼ. ٝجُطحء: جعْ ]ٓحدجّ[، ٝ]ق٤ّحً[: خرشٛح.               

ّٕ هللا[             (4/23)جُ٘غحء  ]سق٤ٔحً  مبُ غفىساا  ئ

ٍّ ػ٠ِ جُػرٞش ٝجالعطٔشجس، -ٝئٕ ًحٗص ٓحػ٣ّٞس جُظ٤ـس  -]ًحٕ ؿلٞسجً[: ٖٓ خظحتض ]ًحٕ[ أٜٗح                 هذ ضذ

 ك٤ٌٕٞ صٓحٜٗح ٓطظالً ذـ٤ش جٗوطحع.  جُذالُس جُض٤٘ٓس،كططؿّشد ٖٓ                

َّ ؿلٞسجً. ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ:                 ّٕ جُٔؼ٠٘: ًحٕ هللا ٝٓح صجٍ ٝع٤ظ    ٝٛٞ ٓح ضشجٙ ك٢ ج٣٥س، كا

ٍس أُخشَؾص ُِ٘حط[                  َّٓ  (3/110)آٍ ػٔشجٕ  ]ً٘طْ خ٤َش أُ

  (:32هحٍ جٓشؤ جُو٤ظ )جُذ٣ٞجٕ /          

ُِ  كوِصُ                   ُٝٞ هطؼٞج سأع٢ ُذ٣ِي ٝأٝطح٢ُ        هحػذجً  أثشح هللا يَي

ََ ]ًحٕ[، إٔ ٣غروٜح ٗل٢ٌ ذـ ]ٓح[ أٝ ؿ٤شٛح، ٗكٞ:             ]أذشـ[: أقذ أسذؼس أكؼحٍ ٢ٛ ]ذشـ، صجٍ، كطة، جٗلّي[، َشْشؽُ ئػٔحُٜح ػٔ

 د ذٚ[.]ال ٣٘لّي ٣ضٝسٗح، ٝٓح ٗضجٍ ٗشقّ            

ّٕ كؼَ: ]ذشـ[ ك٢ ذ٤ص جٓشب جُو٤ظ، هذ ػَٔ ك٘ظد جُخرش: ]هحػذجً[، ُْٝ ٣غروٚ ٗل٢!!              ُٝوحتَ إٔ ٣وٍٞ: ئ

ّٕ أدجز جُ٘ل٢ ٣ؿٞص إٔ ضُكَزف ٝضُوذَّس،              ٝجُؿٞجخ أ

َُ رُي ك٢ جُطْ٘ أذشـ هح ال ئرج ؾحءش ذؼذ هَغْ، ٝرُي ٓح ضشجٙ ك٢ جُر٤ص. ٝج٧طَ: ]٤ٔ٣ٖ هللا              ض٣َ جُؼض٣ض:ػذجً[. ٝهذ ؾحء ٓػ

 كـ ]ضحلَل[ هَغْ، ٝهذ ُقِزكص أدجز جُ٘ل٢ ذؼذٙ ٢ٛٝ ]ال[، ػ٠ِ جُٜٔ٘حؼ. (. 12/85)٣ٞعق  ]ضزًش ٣ٞعق ربهللِ رفزأ هحُٞج[          

  ضلطأ[. ال ٝج٧طَ: ]ضحلَل          

 (20/91)ؽٚ   ]ػ٤ِٚ ػحًل٤ٖ ىِ ّجشح[     

َ ]ًحٕ[، ]ُٖ            َٔ ُّ جُ٘ل٢ ػ٠ِ ج٧كؼحٍ ج٧سذؼس: ]ذشـ، صجٍ، كطة، جٗلّي[ شْشؽٌ ك٢ ئػٔحُٜح ػ  ٗرشـ[: ٛحٛ٘ح أدجز ٗل٢ ٢ٛ: ]ُٖ[؛ ٝضوذُّ

ّٕ ]ػحًل٤ٖ[ خرش ]ٗرشـ[ ٓ٘ظٞخ             ٝػ٤ِٚ كا

ّٕ جُ٘ل٢ ٣ٌٕٞ ذـ ]ٓح[ ٝؿ٤شٛح، ٝٛٞ ٛ٘ح ]ُٖ[             [ . ٖٝٓ رُي أ٣ؼحً هُٞٚ ضؼح٠ُ:ػ٠ِ جُٜٔ٘حؼ. ٝك٢ ج٣٥س دالُس ػ٠ِ أ

 ( 11/118)ٛٞد  ]ٓخطِل٤ٖ ال يضاىىُٝ            

ٌَ ٗحهض ٛٞ ]٣ضجٍ[، ٝجعٔٚ ٝجٝ جُؼ٤ٔش ك٢ ٓكَ سكغ، ٝخرشٙ ]ٓخطِل٤ٖ[ ٓ٘ظٞخ.               كٜحٛ٘ح كؼ

ََ ]ًحٕ[ هذ ضكون، ئر ضوّذٓٚ ٗل٢ٌ.             َٔ ّٕ ششؽ ئػٔحُٚ ػ  ٝرُي أ

 (30/47)جُشّٝ  ]ػ٤ِ٘ح ْٗظُش جُٔإ٤ٖ٘ٓ دقّبا  مبُٝ[             

ّٕ ج٧كؼحٍ جُ٘حهظس               ]قوّحً[: خرش ًحٕ، ٓوّذّ ػ٠ِ جعٜٔح، ٓ٘ظٞخ. ٝجعٜٔح ٓإخش ٛٞ ]ٗظُش...[. ٝج٩ؾٔحع ٓؼوٞد ػ٠ِ أ

  ّذّ ٛزٙ ج٧خرحس ػ٠ِ ج٧كؼحٍ جُ٘حهظس ٗلغٜح،ؾ٤ٔؼٜح، ٣ؿٞص إٔ ضطوّذّ أخرحُسٛح ػ٠ِ أعٔحتٜح، ٝٓ٘ٚ ٛزٙ ج٣٥س. ذَ ٣ؿٞص أ٣ؼحً إٔ ضطو            

 ، كال ٣ؿٞص إٔ ضطوّذّ أخرحسٛح ػ٤ِٜح(. ٍب عذا ]ىيس[، واألفعبَه اىزي رقزشُ ثهب ]ٍب[)            

ّٕ ضوّذّ خرش ًحٕ ػ٠ِ جعٜٔح، ك٢ ج٣٥س جُط٢ ٗكٖ ذظذدٛح، ؾحء ػ٠ِ جُٜٔ٘حؼ.                ٝػ٠ِ ٛزج، ئ

 (:1/273ـ جذٖ ػو٤َ هحٍ جُغٔٞأٍ )شش   ·   

              ُْ ْٕ ؾِِٜص جُ٘حَط ػّ٘ح ٝػٜ٘ ٌٌ            َع٢ِِ ئ ٍُ  فييس سىاءا عبى  ٝؾٜٞ

[، ئر ج٧طَ هرَ جُطوذ٣ْ ٝجُطأخ٤ش:            ٌْ  ]عٞجًء[: خرش جُلؼَ جُ٘حهض ]٤ُظ[، ٓ٘ظٞخ. ٝهذ ضوّذّ ػ٠ِ جالعْ ٝٛٞ: ]ػحُ



ٌٍ عٞجًء[.            ٌْ ٝؾٜٞ  ]٤ُظ ػحُ

ُّ جُخرش، ػ٠ِ جُٜٔ٘حؼ، ئر ج٧كؼحٍ جُ٘حهظس ٣ؿٞص ًٔح هِ٘ح آٗلحً، إٔ ضطوّذّ أخرحسٛح ػ٠ِ أعٔحتٜح،            ٝهذ ؾحء ضوّذ

 ذَ ٣ؿٞص إٔ ضطوذّ أخرحسٛح ػ٤ِٜح ٗلغٜح أ٣ؼحً.          

  ]ٓح[.ٝئٗٔح جُز١ ال ٣ؿٞص، ٛٞ إٔ ضطوّذّ ٛزٙ ج٧خرحس ػ٠ِ ]٤ُظ[ ٝج٧كؼحٍ جُط٢ ضوطشٕ ذـ           

 (30/17)جُشّٝ  ]رَُسىُ وديِ رُصجذىُ كغركحٕ هللا ق٤ٖ    [ 

          .ٖ٤ َّٓ ّْ ٣َُؼّذجٕ ضح ، ٖٝٓ غَ ّّ  ]ضٔغٕٞ ٝضظركٕٞ[: كؼالٕ ُلظٜٔح ُلع جُ٘حهض، ٝٓؼ٘حٛٔح ٓؼ٠٘ جُطح

ّٕ ٓؼ٠٘ ]ضٔغٕٞ[: ضذخِٕٞ ك٢ جُٔغحء، ٝٓؼ٠٘                 ٝرُي أ

 ٕٞ ك٢ جُظرحـ. ٝٓط٠ ًحٕ ٓؼ٠٘ جُلؼَ ًزُي، ُْ ٣شكغ جعٔحً ٣ٝ٘ظد خرشجً، ذَ ٣ٌطل٠ ذحُٔشكٞع ٝقذٙ،ضذخِ ]ضظركٕٞ[:               

حٕ، ٝجُٞجٝ ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح ك٢ ٓكَ سكغ كحػَ. ك٤شكؼٚ ػ٠ِ أٗٚ كحػَ.               ّٓ  ٝػ٠ِ رُي ٣وحٍ ك٢ ئػشجخ ٛز٣ٖ جُلؼ٤ِٖ: ئٜٗٔح كؼالٕ ضح

ْٕ ًحٕ رٝ ُػْغشز كَِ٘ظَشزٌ ئ٠ُ ٤َٓغَشزٝ[ ٝٓػَ رُي هُٞٚ ضؼح٠ُ:               ّّ ٣ٌطل٢ 2/280)جُروشز     ]ئ ٌَ ضح ّٕ كؼَ ]ًحٕ[ ك٢ ج٣٥س كؼ   ( كا

ّٕ جُلؼَ ٛ٘ح ًحٕ كؼالً ٗحهظحً ُو٤َ: أ١ ٣ٌطل٢ ذلحػِٚ، ٝٛٞ ًِٔس ]رٝ[.ذٔشكٞػٚ،                ْٕ ِٝؾذ رٝ ػغشز؛ ُٝٞ أ   ٧ٕ ٓؼ٘حٙ: ئ

              ُٖ     رج ػغشز كـ.....[ !! ]كإ ًحٕ جُٔذ٣

  (:1/269هحٍ جُشحػش )ششـ جذٖ ػو٤َ          

ٖ ٣ُرذ١ جُرشحشس               َٓ  َُّ ِْ٘ؿذج أخبك،       مبئْبا  ٝٓح ً ُٓ ِٚ َُي  ِْلِ  ئرج ُْ ضُ

ٚ ػ٤ٔش ٓغططش )ٛٞ(، ٝ              ُٔ  خرشٙ ]أخحى[. ]ًحت٘حً[: جعْ كحػَ ٓشطّن ٖٓ جُلؼَ جُ٘حهض ]ًحٕ[، ٝهذ ػَٔ ػِٔٚ، كحع

ّٕ ج٧كؼحٍ جُ٘حهظس ذظ٤ـٜح جُػالظ: جُٔحػ٢ ٝجُٔؼحسع ٝج٧ٓش، ٝٓح ٣ُشطَّن ٜٓ٘ح، ٝٓظحدسٛح أ٣ؼحً، ضشكغ جالعْ                ٝرُي أ

 ذسٙ. ٝذطؼر٤ش آخش: ٤ُظ جُؼَٔ ٓوظٞسجً ػ٠ِ جُلؼَ جُ٘حهض ٝقذٙ، ذَ ٣ؼَٔ ٛٞ ٝطلطٚ )أ١: جُٔشطّن ٓ٘ٚ( ٝٓظ ٝض٘ظد جُخرش.              

  ٝدٝٗي ٖٓ ٛزج أٓػِس:                

 (2/65)جُروشز  ]هَِشَدزً خحعث٤ٖ مىّىا كوِ٘ح ُْٜ[   ·   

 (،17/50)ج٩عشجء  ]ًٞٗٞج قؿحسزً [ ]ًٞٗٞج[: كؼَ ٗحهض، ك٢ ط٤ـس ج٧ٓش. ٝٝجٝ جُؼ٤ٔش جعٔٚ، ٝ]هَِشَدزً[ خرشٙ. ٝٓػِٚ ِؽروحً ج٣٥س:             

 ٝ]قؿحسزً[ خرشٙ. ٔٚكحُٞجٝ جع              

ُٓط٤َْش:    ·      هحٍ جُكغ٤ٖ ذٖ 

ْٕ ُغصُ                ِٔغُ  أدجّلِ       صائلا  هؼ٠ هللّاُ ٣ح أعٔحُء أ ـ ُٓ  َٖ ِٔغ جُؿل   قط٠ ٣ُـ

 ضل٤ذ جُ٘ل٢. ٣ضجٍ[، ٝهذ ضكوّن ُٚ ششؽ جُؼَٔ، ئر ُعرِن ذـ ]٤ُظ[، ٢ٛٝ  -]صجتالً[: جعْ كحػَ ٓشطّن ٖٓ جُلؼَ جُ٘حهض ]صجٍ              

ّٕ جُٔشطّن ٖٓ جُلؼَ جُ٘حهض ٣ؼَٔ ػَِٔٚ.                 كحعْ ]صجتالً[: جُؼ٤ٔش جُٔغططش ]أٗح[،ٝخرشٙ ؾِٔس ]أقرِّي[. ُٝوذ هّذٓ٘ح آٗلحً، أ

  هحٍ جُشحػش:         

َٔشش أذحَى ذُكُٞسٛح              ٍس َؿ  ٝج٩عالِّ  -مبُ  - ك٢ جُؿح٤ِّٛس      ك٢ ُُؿَّ

 ]ًحٕ[: أض٠ ذٜح جُشحػش صجتذزً ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓطالص٤ٖٓ، ٛٔح جُٔؼطٞف ٝجُٔؼطٞف ػ٤ِٚ.               

  (:1/291ٝهحٍ ج٥خش )ششـ جذٖ ػو٤َ         

              ٠ َٓ ِٓس جُؼشجخِ  -مبُ - ػ٠ِ          ِؾ٤حُد ذ٢َ٘ أذ٢ ذٌٍش ضَغح َّٞ  جُٔغ



  ٖ ٓطالص٤ٖٓ، ٛٔح جُؿحّس ٝجُٔؿشٝس.]ًحٕ[: أضص ك٢ جُر٤ص صجتذز ذ٤ٖ ُلظ٤               

 ٝهحٍ ؿ٤ُشٙ:              

ٍَ جُشرحخ أصُٝسٛح                        َْ         ُٝرغُص عشذح ٍِ  -مبُ  - َُِْٝ٘ؼ  شر٤رس جُٔكطح

 

َْ ٝكحػِٜح.                   ]ًحٕ[: أض٠ ذٜح جُشحػش صجتذزً ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓطالص٤ٖٓ، ٛٔح ِْٗؼ

 ٝهحٍ آخش:   ·   

َؾرَصْ  َٝ ْْ ٛ٘حى ذغؼ٢ٍ        ك٢ ُؿَشف جُؿّ٘س جُُؼ٤ِح جُط٢   ٓشٌٞسِ  -مبُ  -ُٜ

 ]ًحٕ[: ؾ٢ء ذٜح صجتذزً ك٢ جُر٤ص، ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓطالص٤ٖٓ، ٛٔح جُظلس ٝجُٔٞطٞف.     

 

  هحٍ جُشحػش:          

              ْٕ عحٓسً  ىٌ رَُل اىَشآحُ  كا َٝ ِْ  كوذ أذَذِش جُٔشآزُ ؾرٜسَ          أذَذْش  ـَ   ػ٤

[. ٝرُي ك٢ جُؼشذ٤س ؾحتض.             ْٖ ٌٕ ٓكزٝكس. ٝج٧طَ هرَ جُكزف: ]ُْ ضٌ  )جُؼ٤ـْ = ج٧عذ(. ]ُْ ضُي[: ٛحٛ٘ح ٗٞ

ّٕ ]ًحٕ[،                 ٣ؿٞص قزف ٕٗٞ ٓؼحسػٜح، ئرج ًحٕ ٓؿضٝٓحً ذحُغٌٕٞ. ٝجُوحػذز أ

         ] ِِ  (98/1)جُر٤ّ٘س  ] جُز٣ٖ ًلشٝج... ىٌ يُن

ّٖ ٣٦ُس هشجءز أخشٟ ٢ٛ ؿح٣ط٘ح. كوذ هشتص: ]                [ ذكزف جُٕ٘ٞ. جُز٣ٖ... ىٌ يلُ ٤ُظ ك٢ ٛزٙ جُوشجءز ٓح ُٗذ٣ش جُكذ٣ع قُٞٚ، ٌُ

  كٔؼحسع جُلؼَ جُ٘حهض ]ًحٕ[، ٣ؿٞص قزف ٗٞٗٚ، ئرج ًحٕ ٓؿضٝٓحً ذحُغٌٕٞ. ٝرُي ًٔح رًشٗح آٗلحً، ؾحتض ك٢ جُؼشذ٤س.              

  ٍ جُشحػش:هح        

                 ٌْ  ٝذ٤ٌْ٘ جُّٔٞدزُ ٝج٩خحءُ           ٣ٌٕٝٞ ذ٢٘٤ أىٌ أُك جبَسم

[. ٝرُي ؾحتض ك٢ جُؼشذ٤س.                  ْٖ ٌَ ٓؼحسٌع ٗحهض ُقِزكص ٗٞٗٚ، ٝٓحػ٤ٚ ]ًحٕ[. ٝج٧طَ هرَ جُكزف: ]ُْ أً  ]ُْ أُى[: ٛحٛ٘ح كؼ

 ٗٞٗٚ، ئرج ًحٕ ٓؿضٝٓحً ذحُغٌٕٞ. كٔؼحسع ]ًحٕ[ ٣ؿٞص قزفُ                   

 (19/20)ٓش٣ْ  ]وىٌ أُك ثغيّبا [                   

[، ؾحء ػ٠ِ جُٜٔ٘حؼ. ٤ُٝظ ٛحٛ٘ح ش٢ء ٣ؼحف ئ٠ُ ٓح ضوّذّ ٖٓ جُششـ،                   ْٖ ٖ آخش جُلؼَ جُ٘حهض ]أً ِٓ  قْزف جُٕ٘ٞ ك٢ ٛزٙ ج٣٥س، 

 أٝسدٗح ٛزٙ ج٣٥س ُٔض٣ذ ٖٓ جُطر٤٤ٖ ٝجُطػر٤ص.ك٢ جُ٘ٔحرؼ جُغحذوس. ٝئٗٔح                  



  (:1/294هحٍ جُشحػش )ششـ جذٖ ػو٤َ               

ُْ مزثبا  هذ ه٤َ ٓح ه٤َ                  ُْ صذقبا وإ ٍٍ ئرج ه٤ال          إ   كٔح جػطزجُسَى ٖٓ هٞ

ٜح[، ٝأذو٠                  َٔ ْٕ طذهحً[: قَزف جُشحػشٖٓ جٌُالّ ]ًحٕ ٝجع ٍُ طذهحً[، ٝأػحد رُي ِؽروحً ك٢ هُٞٚ: ]ئ ْٕ ًحٕ جُٔوٞ  خرشٛح، ٝج٧طَ: ]ئ

ُْ مزثبا ]                  ْٕ وإ ْٕ ًحٕ جُٔوٍٞ ًزذحً[. ٣ٌَٝػُش رُي ذؼَذ ]ئ  ُٞ[ جُششؽ٤ط٤ٖ. ٝضشٟ ٗٔٞرؾحً ٖٓ ٛزج جُكزف ذؼذ]ٝ  [[،ئر ج٧طَ: ]ٝئ

 (:1/295]ُٞ[ ك٢ هٍٞ جُشحػش)ششـ جذٖ ػو٤َ                   

ِٖ جُذَٛش رٝ ذـ٢ٍ،                  َٓ يِنبا  ال ٣َأ ٍَ َُ           وىى  َُ ٝجُؿر   ؾُ٘ٞدُٙ ػحم ػٜ٘ح جُغٜ

 كوذ قزف جُشحػش ٖٓ جٌُالّ ]ًحٕ ٝجعٜٔح[، ٝأذو٠ خرشٛح كوؾ. ٝج٧طَ: ]ُٝٞ ًحٕ رٝ جُرـ٢ ٌِٓحً[.                   

  

 َّبرج مبد وأخىارهب: -2                  

 (4/78)جُ٘غحء  ]قذ٣ػحً  ينبدوُ يفقهىُ ال[                

 ]٣ٌحدٕٝ[: ٖٓ أكؼحٍ جُٔوحسذس، جعٔٚ ٝجٝ جُؼ٤ٔش ٝخرشٙ ٓؼحسع: ]٣لوٜٕٞ[، ؿ٤ش ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[، ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ جٌُالّ هشآٗحً،                     

 (2/71)جُروشز  ]مبدوا يفعيىُ زذكٞٛح ٝٓحك[ٝٓػَ رُي ِؽروحً، هُُٞٚ ضؼح٠ُٝجهطشٕ ذٜح ُؿحص.                     

 قذ٣ع شش٣ق() [.مبدد اىشَس أُ رغُشة قط٠ جُؼظش، مذُد أُ أصيّي ٓح]                      

[: ]إٔ أط٢ِ، إٔ ضـشخ[. ٝرُي ؾحتض. ٝٓػَ رُي جُر٤ص ج٥ض٢:                     ْٕ   ]ًذش إٔ[ ٝ]ًحدش إٔ[: خرش ًَ ٜٓ٘ٔح ٓؼحسع ٓوطشٕ ذـ ]أ

  هحٍ جُشحػش ٣شغ٢:                

ِٚ  مبدِد اىْفس أُ رفيض                      َٞ َس٣ْطٍَس ٝذُشٝدِ        ػ٤ِ   ئر ؿذج قْش

٣ْطَس: جُٔالءز ئرج ًحٗص هطؼس ٝجقذز، ٣ٝش٣ذ ذزُي: جٌُلٖ(.                       )جُشَّ

[، ٝرُي ؾحتض، ًٔح هّذٓ٘ح آٗلحً. ]ًحدش جُ٘لظ                     ْٕ  إٔ ضل٤غ[: خرُش ًحد ٓوطشٕ ذـ ]أ

 

  هحٍ جُشحػش:                

يّىا -ئر ج ه٤َ: ]ٛحضٞج[  -       ألوشنىا ُٝٞ ُعثَِ جُ٘حُط جُطُشجخَ                   ََ   ٣ٝٔ٘ؼٞج أُ ي

ِّٞج[: ٓؼحسع ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[. ٝرُي ؾحتض،]أٝشٌٞج إٔ...[: أٝشي ٖٓ أكؼحٍ جُٔوحسذس، جعٔٚ ٝج                 َٔ  ٝ جُؼ٤ٔش، ٝخرشٙ ]إٔ ٣َ

                  ّٕ   ٝٓػُِٚ ك٢ جهطشجٕ خرش ]أٝشي[ ذـ ]إٔ[، هٍٞ جُشحػش: ػذّ جهطشجٕ جُخرش ذٜح ؾحتض أ٣ؼحً ًٔح أ



َش جٌُش٣ٜس                  ـْ ٠٘٣ْ ذحُلط٠        أوشنذ ئرج جُٔشء ُْ ٣َ َٞ   قَطَّعبأُ رَ  قرحٍ جُُٜ

                   .] ْٕ ْٕ ضوطّغ[، ٓؼحسع ٓوطشٕ ذـ ]أ   ]أٝشٌص[: جعٜٔح: ]قرحٍ[، ٝجُخرش: ]أ

  هحٍ أ٤ّٓس ذٖ أذ٢ جُظِص:              

                  ِ ٍَ ِٚ  يىشل  ٖ ٤َّ٘ٓطِ ِٓ ِٚ            كشَّ   يُىافقُهب ك٢ ذؼغ ِؿّشجض

ٖ كّش ٣ٞجكن[:                   َٓ ٖ[، ٝخرشٙ ]٣ٞجكن[: ٓؼحسع ؿ٤ش ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[. ٝؾحتٌض جهطشجٕ جُٔؼحسع ذٜح ]٣ٞشي  َٓ  –جعْ ٣ٞشي ٛٞ ]

 ٝؾحتض أ٣ؼحً ػذّ جهطشجٗٚ ذٜح، ًٔح ضشٟ ك٢ ٛزج جُر٤ص جُز١ ٗكٖ ذظذدٙ. –ًٔح سأ٣ص ك٤ٔح ضوّذّ                    

                   ] ُْ  (17/8)ج٩عشجء  ]٣شقٌْٔ عسى سثُّنٌ أ

ْٕ ٣شقٌْٔ[: ٓؼحسع ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[. ٝٓػَ رُي ِؽروحً، ج٣٥س:                    ٚ: ]سذٌّْ[، ٝخرشٙ ]أ ُٔ ٖ أكؼحٍ جُٔوحسذس، جع ِٓ  ]ػغ٠... إٔ[: ػغ٠ 

 ( 5/52)جُٔحتذز  ]٣أض٢ ذحُلطف فعسى هللا أُ[                    

ْٖ ؾحتٌض ػذّ جهطشجٗٚ ذٜح أ٣ؼحً، ]هللاُ[: ُلع جُؿالُس، جعْ ػغ٠، ٝخرشٙ ]إٔ                      ٣أض٢[: ٓؼحسع ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[. ٌُٝ

  ٝٓ٘ٚ هٍٞ ُٛذذس ذٖ خششّ:                      

ِٚ  عسى اىَنْشةُ                     ٝسجَءٙ كََشٌؼ هش٣دُ  ينىُ        جُز١ أٓغ٤َص ك٤

[. ٝٓػَ رُي ِؽروحً هٍٞ جُشحػش:]جٌُشُخ[: جعْ ػغ٠، ٝخرشٙ ]٣ٌٕٞ[: ٓؼحسٌع ؿ٤ش ٓو                    ْٕ  طشٕ ذـ ]أ

ذحِخ عٌٞخِ       ػٖ ذالد جذٖ هحدسٍ  عسى هللاُ يُغْي                   ِٕ جُشَّ ْٞ ٍش َؾ ِٔ   ذٜٔ٘

 )أسجد ذحُٜٔ٘ٔش: جُٔطش جُـض٣ش، ٝجُؿٕٞ: ج٧عٞد، ٝجُشذحخ: جُغكحخ(.                  

 ض٣ش جُط٢ٔ٤ٔ:ػغ٠، ٝخرشٙ ]٣ـ٢٘[: ٓؼحسع ؿ٤ش ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[. ٝٓػِٚ هٍٞ جُرشؼ ذٖ خْ٘ ]هللا[ ُلع جُؿالُس، جعْ                   

  ئرج ٗكٖ ؾحٝصٗح َقل٤َش ِص٣حدِ        ؾُٜذُٙ  عسى اىذّجبُج يجيغُ  ٝٓحرج                 

ٍٍ ٖٓ جُرظشز(.                   )قل٤ش ِص٣حد: ٓٞػغ ػ٠ِ خٔظ ٤ُح

 غ٠، ٝخرشٙ ]٣رِؾ[: ٓؼحسع ؿ٤ش ٓوطشٕ ذـ ]إٔ[. ٣ٝطر٤ّٖ ٓٔح ضوّذّ ٖٓ جُشٞجٛذ، ؾٞجُص جهطشجٕ جُٔؼحسع ذؼذ ]جُكّؿحؼ[ جعْ ػ                

  ٝػذّ جهطشجٗٚ ذٜح. ]ػغ٠[ ذـ ]إٔ[،                

 (2/216)جُروشز            ]ش٤ثحً ٝٛٞ ششٌّ ٌُْ عسى أُ رذجّىاش٤ثحً ٝٛٞ خ٤ٌش ٌُْ ٝ وعسى أُ رنشهىا[           

                ، ٌّّ  : كل٢ ج٠ُٝ٧ ]إٔ ضٌشٛٞج[، فبعيُه اىَصذس اىَؤّوه ]ػغ٠[: ضٌشسش ك٢ ج٣٥س ٓشض٤ٖ، ٢ٛٝ ك٤ٜٔح ؾ٤ٔؼحً كؼَ ضح



سً، ًٝحٕ جُٔظذس ٝك٢ جُػح٤ٗس ]إٔ ضكرٞج[.                ّٓ ّٕ ]ػغ٠[ ئرج ُْ ٣ٌٖ ذؼذٛح جعْ ُٜح ظحٌٛش أٝ ٓؼٔش، ُػذَّش ضح  ٝذ٤حٕ رُي، أ

ْٕ ٝجُٔؼحسع[ كحػالً ُٜح.                       ٍ ٖٓ ]أ ّٝ َُ ٛزٙ ج٣٥س ِؽروحً هُٞٚ ضؼح٠ُ: جُٔإ   ٝٓػ

                      ] ٍّ ٌّ ٖٓ هٞ ِّ  خ٤شجً ْٜٓ٘ ٝال ٗغحء ٖٓ ٗغحء عسى أُ ينىّىا ال ٣غخْش هٞ ّٖ  عسى أُ ين  (49/11)جُكؿشجش  ]خ٤شجً ٜٓ٘

ٍ: ]إٔ ٣ٌٞٗٞج[ ك٢ جُٔٞػغ ج٧ٍٝ، ٝجُٔظذس جُٔإٍٝكـ ]ػغ٠[ ٛحٛ٘ح ك٢ ج                       ّٝ س، كحػِٜح جُٔظذس جُٔإ ّٓ  ُٔٞػؼ٤ٖ ٖٓ ج٣٥س ضح

[ ك٢ جُٔٞػغ جُػح٢ٗ.                         َّٖ  ]إٔ ٣ٌ

س ك٢ جُٔٞػؼ                         ّٓ ّٕ ]ػغ٠[ ٤ُظ ذؼذٛح ك٢ جُٔٞػؼ٤ٖ، جعْ ُٜح ظحٛش أٝ ٓؼٔش، ُٝزُي ُػذَّش ضح  ٤ٖ ٤ًِٜٔح.ٝرُي أ

 ػ٤ِٜح جعْ ًحٕ ٢ٛ: ٣أض٢ٖٓ رُي جُكحالش جُط٢ ُزج                              

 جٕ ٣ٌٕٞ جعْ ظحٛشج طش٣كح ٓؼشذح.    -1

 ٓػحٍ:            

 ًحٕ ٓكٔذ ٓؿذجً              

 ٓكٔذ: جعْ ًحٕ ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼس جُؼٔس جُظحٛشز.              

 .....(٤ٔش جٝجعْ جشحسز جٝجعْ ٓٞطٍٞ جٝ ؿ٤شٛحجٕ ٣ٌٕٞ جالعْ جعٔح ٓر٤٘ح ) ػ -2

 ٓػحٍ:          

 جػك٤ص ؿش٣رح.         

 جػك٠: كؼَ ٓحػ٢ ٗحهض ، جُطحء ػ٤ٔش ٓطظَ ك٢ ٓكَ سكغ جعْ جػك٠ .         

 ؿش٣رح: خرش جػك٠ ٓ٘ظٞخ ٝػالٓس ٗظرٚ ض٣ٖٞ٘ جُلطف.         

 جٕ ٣ٌٕٞ جالعْ ٓظذسج ٓإٝالً  -3

 ٓػحٍ:           

 ٤ُظ ُي جٕ ضؼن جذحى           

 ٤ُظ: كؼَ ٓحػ٢ ٗحهض.          

ُي : جُالّ قشف ؾش، ٝجٌُحف ػ٤ٔش ٓطظَ ك٢ ٓكَ ؾش ذكشف جُؿش ٝشرٚ جُؿِٔس ك٢ ٓكَ ٗظد خرش ٤ُظ           

 ٓوذّ.

 جٕ : قشف ٓظذس١ ٗحطد           

ضوذ٣شٙ جٗص ٝجُٔظذ جُٔإٍٝ ك٢ ٓكَ ضؼن: كؼَ ٓؼحسع ٓ٘ظٞخ ٝػالٓس ٗظرٚ جُلطكس ٝجُلحػَ ػ٤ٔش ٓغططش          

 سكغ جعْ ٤ُظ

جذح: ٓلؼٍٞ ذٚ ٓ٘ظٞخ ٝػالٓس ٗظرٚ جالُق الٗٚ ٖٓ جالعٔحء جُخٔغس ٝٛٞ ٓؼحف،جٌُحف : ػ٤ٔش ٓطظَ ك٢          

 ٓكَ ؾش ذحالػحكس.



 

 

 جٕ ٣ٌٕٞ جالعْ ٓغرٞم ذكشف ؾش صجتذ.  -4

 ٓػحٍ:             

 ٓح ًحٕ ٖٓ جقذ ك٢ جُر٤ص             

 ٓح: ٗحك٤س            

 ًحٕ: كؼَ ٓحػ٢ ٗحهض          

 ٖٓ :قشف ؾش صجتذ            

 جقذ: جعْ ٓؿشٝس ُلظح ٓشكٞع ٓكال ػ٠ِ جٗٚ جعْ ًحٕ           

 ك٢ : قشف ؾش           

 جُر٤ص: جعْ ٓؿشٝس ٝػالٓس ؾشٙ جٌُغشٙ ٝشرٚ جُؿِٔس ك٢ ٓكَ ٗظد خرش ًحٕ.          

 

 

 ٤ٜح خرش ًحٕ:جُكحالش جُط٢ ٣أض٢ ػِ

 جٕ ٣ٌٕٞ جُخرش ٓلشدجً.      -1

 ٓػحٍ:            

 جطرف جُؿٞ ٓلشدجً            

 جطرف كؼَ ٓحػ٢ ٗحهض ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف.           

 جُؿٞ: جعْ جطرف ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ جُؼٔس           

 ٓؼطذال: خرش جطرف ٓ٘ظٞخ ٝػالٓس ٗظرٚ ض٣ٖٞ٘ جُلطف.          

 ٕ جُخرش ؾِٔس جعٔٚجٕ ٣ٌٞ          

 ٓػحٍ:          

 جٓغ٠ جُؼحَٓ ػِٔٚ ٓطوٖ           

 جٓغ٠ : كؼَ ٓحػ٢ ٗحهض ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف           

 جُؼحَٓ : جعْ ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ جُؼٔس          

 ٓغ٠.ػِٔٚ : ػَٔ ٓرطذج ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ جُؼٔس ٝجُؿِٔس جالع٤ٔس ) ػِٔٚ ٓطوٖ( ك٢ ٓكَ ٗظد خرش ج         

 . جُؿِٔس  كؼ٤ِس جٕ ٣ٌٕٞ جُخرش -3      

 ٓػحٍ:      



 ًحٕ جُؿح٤ِٕٛٞ ٣كطلٕٞ ذشؼشجتْٜ      

 ًحٕ: كؼَ ٓحػ٢ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف

 جُؿح٤ِٕٛٞ: جعْ ًحٕ ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ جُٞجٝ ٧ٗٚ ؾٔغ ٓزًش عحُْ.                

٢ ٓكَ سكغ كحػَ ٝجُؿِٔس ٤ٔش ٓطظَ ٓر٢٘ ك٣كطلٕٞ: كؼَ ٓؼحسع ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ غرٞش جُٕ٘ٞ، ٝجُٞجٝ ػ

 ك٢ ٓكَ ٗظد خرش ًحٕ.جُلؼ٤ِس 

 جٕ ٣ٌٕٞ جُخرش شرٚ ؾِٔس ظشك٤س. -4

 ٓػحٍ:

 ظَ جُطحُد دجخَ جُوحػس

 ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ٗحهض ظَ: كؼَ ٓحػ٢

 جُطحُد: جعْ ظَ ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ جُؼٔس جُظحٛشز ػ٠ِ جخشٙ.

 ٓؼحف ٞدجخَ: ظشف ٌٓحٕ ٓ٘ظٞخ ٝػالٓس ٗظرٚ جُلطكس ٝٛ

 جُوحػس: ٓؼحف ج٤ُٚ ٓؿشٝس ٝػالٓس ؾشٙ جٌُغشز ٝشرٚ جُؿِٔس ك٢ ٓكَ ٗظد خرش ظَ.

 جٕ ٣ٌٕٞ شرٚ ؾِٔس ؾحس ٝٓؿشٝس -5

 ٓػحٍ:

 ظَ ص٣ذ ك٢ جُذجس

 ظَ : كؼَ ٓحػ٢ ٗحهض ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف

 ص٣ذ: جعْ ظَ ٓشكٞع ٝػالٓس سكؼٚ جُؼٔس جُظحٛشز ػ٠ِ جخشٙ.

 ك٢: قشف ؾش

 جٌُغشز ٝشرٚ جُؿِٔس ك٢ ٓكَ ٗظد خرش ظَ. جُذجس: جعْ ٓؿشٝس ٝػالٓس ؾشٙ

 

 اىذشوف اىْبسخخ) إُ وأخىارهب(

 جُكشٝف جُ٘حعخس:

 ٢ٛ عطس قشٝف ٓشرٜس ذحُلؼَ ُلطف جٝجخشٛح ًحُلؼَ جُٔحػ٢ ُٝٞؾٞد ٓؼ٠٘ جُلؼَ ك٢ ًَ ٝجقذز

 ٜٓ٘ح، ُٝر٘حتٜح ػ٠ِ جُلطف ٝؿ٤ش رُي.

 ٓؼح٤ٜٗح:

 ٖٓ جُِـٞ.: قشكح ض٤ًٞذ ، ًوُٞ٘ح : ئٕ جُظٔص أكؼَ ئٕ ٝإٔ 

 ًإٔ جُٔحء ٓشآز. ًإٔ: قشف ضشر٤ٚ: ًوُٞ٘ح:

 ٤ُص: قشف ضٖٔ، ًوُٞ٘ح: ٤ُص جُشرحخ ٣ؼٞد ٣ٞٓح.



 ُؼَ:قشف ضشؼ ًوُٞ٘ح: ُؼَ جُلشؼ هش٣د.

 ٓالقظس:

 جُلشم ذ٤ٖ جُط٢٘ٔ جُطشؾ٢ جٕ جُط٢٘ٔ ٣ٌٕٞ ك٢ جالٓش جُٔغطك٤َ ، ٝجرج جعطؼَٔ ك٢ جالٓش جٌُٖٔٔ             

 ل على مدى صعوبته، اما الترجً فٌكون فً االمر الممكن.فانه ٌد           

 كسر همزة إن وفتحها:          

 همزة إن اذا وقعت فً اول الجملة، ولم ٌصح تأوٌلها هً واسمها وخبرها بمصدر ،وتكسر      سرتك          

 همزة إن فً مواضع متعددة ومن اشهرها:         

 فً بداٌة القول. -ا          

 د القول.بع -2

 فً جواب القسم. -3

 بعد: حٌث، واذا، وأال االستفتاحٌة. -4

 فً بدء القول. -5

 فً اول جملة الموصول. -6

 فً صدر جملة الصفة. -7

 

 وتفتح همزة إن اذا صح تأوٌلها واسمها وخبرها بمصدر، ومن اشهر المواضع التً تفتح فٌها

 همزة أن ، عندما تكون )أن واسمها وخبرها( فً المواضع التالٌة:

 لفاعل.ا -1

 نائب فاعل. -2

 المفعول به. -3

 المبتدأ. -4

 الخبر -5

 المجرور. -6

 مبلحظة: ٌجوز كسر همزة إناو فتتحها اذا جاءت بعد )اذا الفجائٌة(.

 

 حكمها االعرابً:

 وٌسمى اسمها، وٌبقى الخبر مرفوعا المبتدأتدخل إن واخواتها على الجملة االسمٌة، فتنصب 

 وٌسمى خبرها.

 م إن واخواتها:الحاالت التي يأتي عليها اس

 

 ان ٌكون االسم اسما صرٌحا ظاهرا معربا. -ا               



 مثال: كأن الحق مصباح منٌر.              

 الحق: اسم كأن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة.                   

 ان ٌكون االسم مبنٌا. -2                 

 امثلة:                   

 فلٌت الذي بٌنً وبٌنك عامر         وبٌنً وبٌن العالمٌن خراب -أ                

 الذي: اسم موصول مبنً فً محل نصب اسم لٌت.                

 (3قال تعالى:) انه كان توابا( )النصر  -ب               

 .ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب اسم إنإن: حرف مشبه بالفعل مبنً على الفتح،                

 إن هذا عدل. -ج               

 هذا: اسم اشارة مبنً فً محل نصب اسم إن.                   

 ان ٌكون مصدر مؤوال: -3                

 مثال: إن علٌك ان تطٌع اباك.                 

 إن: حرف مصدري ناصب.                  

 مة نصبه الفتحة ، والمصدر المؤول فً محل نصب اسم إن.تطٌع: فعل مضارع منصوب وعبل                  

 ) slangالسالنًك :)             

 ،هو استخدام كلمات غٌر فصحى فً اللغة الفصحى او الرسمٌة، من قبل فئة معٌنة ٌقصد بالسبلنك               

 من خبلل استخدام مفردات اجنبٌة او عامٌة فً  الكبلم.             

 (slang(،كمصطلح عرفت فً القرن الثامن عشر ولم ٌعرف مصدرها وقد تستخدم ال)slangوالمفردة )             

 او ٌقتصر استخدامها داخل فئة معٌنة للتمٌٌز بٌن فئة واخرى، فمثبل هناك كلمات تستخدم عند بائعً او             

 ل الشرطة، الموسٌقٌٌن، رجال المسرح ....الخمروجً المخدرات، او تستخدم عند المجرمٌن، او رجا            

 (منها :slangوهناك عدة اسباب او طرق ادت الى استخدام الكلمات العامٌة )            

 اللغة الرسمٌة او الفصحى فعادة تستخدم عندما تأتً موضة من دولة اخرى ولٌس لها اسم فً -1

 ،الخ، او فً المبلبس، مثل )جٌنز، كابوي،بنفس اسمها االجنبً، مثل قصة الشعر )كاري، سباٌكً،،،،

 بدي ،،،الخ(، وفً الموسٌقى) دٌسكو، رامب،،،الخ(

 عندما ٌكتشف فً العالم اكتشاف والٌوجد له اسم فً اللغة  الرسمٌة او الفصحى ، فكذلك ٌستخدم بنفس -2



 اسمه االجنبً، مثل) رادٌو، تلكس،فٌدٌو،فاكس، دسك،،،،،،الخ(.

 تستخدم فً(،او ٌطلق على انواع من االكبلت التً لم slangل سبلنك ) احٌانا ٌكون استخدام ا -3

 اللغة الرسمٌة او الفصحى ، فكذلك تستخدم بنفس اسمها االجنبً، )مثل برٌانً، جبس، همبركر

 ،،،،،الخ(

 عند استخدام كلمات عن طرٌق دمج كلمتٌن او مصطلحٌن، مثل )كهرومغناطٌسة، انكلوامرٌكٌة( -4

 ح او مفردة ،من الصعب ترجمتها، او قد ال ٌفًء المصطلح المترجم بالحاجةعند استخدام مصطل -5

 ،فٌعمد الى استخدام المفردة االجنبٌة، وهذا ٌكثر عادة عند استخدام المصطلحات العلمٌة او الهندسٌة

 ،او احٌانا تكون ترجمتها طوٌلة تفقد الكلمة االصلٌة معناها او تنقص منه ، مثل) دٌمقراطٌة، تكنوقراط

 لٌبرالً،،،،،،الخ(

 

 (، استخدام بعض المختصرات وخاصة علىslangومن المفرادت التً ٌمكن اعتبارها من السبلنك)  -6

 التً تعنً )على   btw =by the wayشبكات التواصل االجتماعً استتخدام بعض المختصرات مثل ل

 فكرة(

 التً تعنً)لمعلوماتك( fyi=for your information،و

 التهتم ،،،،الخ((التً تعنً nrm=never mindو

 

  االخطاء الشائعة:

 باالخطاء الشائعة استخدام الناس لكلمات اعتادوا على استخدامها فً كتاباتهم او اقوالهم ولكن  ٌقصد

 فً حقٌقة االمر هً تحمل خطئا سواء كان من الناحٌة االمبلئٌة )اللفظٌة( او من ناحٌة داللتها، 

 خطاء كثٌرة فً اللغة رصد منها بعض النحاة والمختصٌن منهم العبلمةونستطٌع القول ان هذه اال

 الدكتور مصطفى جواد فً كتابه) قل وال تقل( نأخذ منها على سبٌل المثال:

               

 الجمهورٌة بفتح الجٌم، الصواب)الجمهورٌة( بضم الجٌم:الخطأ 

 الخطأ :فبلن متامر، الصواب )فبلن متامر(

 الشرفة، الصواب ) وقف فً المستشرف( الخطأ :وقف فً

 . الخطأ :اٌهما افضل ، الصواب اٌما افضل

  الخطأ: قولنا الصمود للعدو ، الصواب الصمد للعدو.  ،،،،،الخ

 

 

 

              

 

 



        

 : اىجَو في اىعشثيخ و أّىاعهب

ُٓغ٘ذ ٝ ٓغٍ٘ذ ئ٤ُٚ . ك٢ٜ ٝ جُٔشًُد أ٩ع٘حد١ُّ  ٌٍ ٓإُق ٖٓ  ََ ًحٕ صٛٞهحً  ))ش٢ٌء ٝجقٌذ ـ ٗكٞ  جُؿِٔس : هٞ َُ ئٕ جُرحؽ ؾــحء جُكنُّ ٝ صَٛن جُرحؽ

ح 81((. ج٩عشجء / ًٓ ح ٌٓطل٤ح ذ٘لغٚ ، ًٔح ٣ُشـــطشؽ رُي ك٤ٔح ٗغ٤ٔٚ ًال ًٓ ْٕ ٣ُل٤َذ ٓؼ٠ً٘ ضح .  . ٝال ٣ُشطشؽُ ك٤ٔح ٗغ٤ٔٚ ؾِٔسً ، أٝ ٓشًرح ئع٘حد٣ح ، أ

َّّ جُلحتذِز ٗكٞ : ) هذ أكِ َْ ٖٓ خ٤ش أٝ شش( كال ٣ُغ٠ٔ كٜٞ هذ ٣ٌٕٞ ضح ح أ٣ــؼحً ٝ هذ ٣ٌٕٞ ٗحهظٜح ٗكٞ : ) ٜٓٔح ضلؼ ًٓ ف جُٔإٕٓ٘ٞ ( ك٤ُغ٠ٔ ًال

َْ ٖٓ خ٤ش أٝ شــش   ْٕ ُرًش ؾٞجخ جُششؽ ، كــوـ٤ـَ : )) ٜٓٔح ضلؼ ٠َّٔ ؾِٔسً أٝ ٓشًرحً ئع٘حد٣ًّح . كا ضُؿـَض ذـٚ (( ُع٢ٔ  ًالٓحً . ٝ ٣ؿــــٞص إٔ ٣ُغــ

َّ ٖٓ ًالٓحً أ٣ؼحً ، ُ كظٍٞ جُلحتذز جُطحٓس . ٝ جُؿِٔس ٖٓ ق٤ع قو٤وس جُطش٤ًد كؼ٤ِـــــس أٝ ئع٤ٔس، ٝ ٖٓ ق٤ع ج٩ػشجخ : ؾِٔس ُٜح ٓك

َّ ُٜح ٖٓ ج٩ػشجخ  .ج٩ػشجخ ، ٝ ؾِٔس ال ٓك

 : أوال : اىجَو ٍِ ديث اىزشميت

ُّ ، أٝ جُلؼَ جُ٘حهض ٝ جُؿِٔسُ جُلؼ٤ِس : ٓح ضأَُّلص ٖٓ جُلؼَ ٝ جُلحػَ ، ٗكٞ : ٗؿَف جُٔؿذُّ أٝ جُ -1 لؼَ ٝ ٗحتد جُلحػَ، ٗكــٞ : ٣ُ٘ظُش جُٔظِٞ

ُٕ جُٔؿطُٜذ عـؼ٤ذجً    . جعٔٚ ٝ خرشٙ ٗكــٞ : ٣ٌٞ

َّٕ جُكنَّ ٓ٘ظٌٞس ، جُٔرطذأ: ٓح ًحٗص ٓإُلس ٖٓ  اىجَيخ االسَيخ -2  ٝ جُخرش ، ٗكٞ : جُؼشجُم ػض٣ــٌض ، أٝ ٓـٔـّـح أطُِٚ ٓرطذأ أٝ خرش ، ٗكٞ : ئ

ٍٕ ٓح أقٌذ   َٖ أٝج ْٕ أقٌذ خ٤ًشج ٖٓ أقٍذ ئالَّ ذحُطوٟٞ ، الش ق٤ ح ، ئ ًٔ ٌَ هحت  . ٓغحكًشج ، ال سؾـــ

 : ثبّيب : اىجَو ٍِ ديث اإلعشاة

ٍُ ذـٚ ، ٝ  َّٝ ُٕ جُؿِٔسُ : ئٕ طفَّ ضأ٣ِٜٝح ذٔلشد ، ًحٕ ُٜح ٓكَ ٖٓ ج٩ػشجخ ، جُشكُغ أٝ جُ٘ظُد أٝ جُؿــــــــش ، ًحُٔلشد جُز١ ضَُإ ٣ـٌٞ

ٌَ ُِئػــشج\ ّٕ جُطأ٣َٝ : ٓكٌٔذ ػحٓ َُ جُخ٤َش ، كـا ُص ذٔلشٍد ٓشكـٞع ، ًحٕ َٓـكِٜح جُشكــَغ ٗكٞ : ٓكٌٔذ ٣ؼٔ ِّٝ  خ٤ـــِش .ذُــــٜح ًاػشجذٚ . كإ أُ

َُ جُخ٤ش ( كإ جُطأ٣َٝ : ًحٕ ٓكٌٔذ ػحٓالً ُ ُـص ذٔــــــــلــشد ٓ٘ظٞخ ، ًحٕ ٓكِٜح جُ٘ظَد ، ٗكٞ: )ًحٕ ٓكٌٔذ ٣ؼـٔـ ِّٝ ْٕ أ  ِخ٤ِش . ٝ ئ

ٌَّ ٓـــــٖ ج٩ػشجخ ، ٗكٞ : ) ؾحَء جُز١ ًطَد (   ، ٝئٕ ُـْ ٣ظف ضأ٣َٝ جُؿِٔس ذٔلشد ، ٧ٜٗح ؿ٤ُش ٝجهؼٍس ٓٞهَؼُٚ ، ُْ ٣ٌٖ ُٜح ٓكــــ

 ئر ال ٣ظف إٔ ضوٍٞ : 

َّ ٖٓ ج٩ػشجخ عرغٌ    : ) ؾحَء جُز١ ًحضد ( . ٝ جُؿَٔ جُط٢ ُٜح ٓك

ا :1  شجخ جُشكٌغ ئٕ ًحٗص خرشجً ُِٔرطذئ ، أٝ ج٧قشف جُٔشرٜس ذحُلؼَ ، أٝ )ال( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ ، ٗكٞ :ٝ ٓكِّٜح ٖٓ ج٩ػ ـ اىىاقعخُ خجشا

ٍَ ع٤شضُُٚ ٓٔذٝقسٌ . ٝ جُ٘ظد ئٕ ًحٗص خرشج ػٖ جُلؼَ جُ٘حهض ٗكٞ هُٞٚ ضؼح  َّٕ جُلؼ٤ِسَ ضُكدُّ ، ال ًغٞ ِٚ، ئ ُْ ٣شكُغ هذَس طحقر  ٠ُ :جُؼِ

 هُٞٚ ضؼح٠ُ : )) كــزذكــٞٛح ٝ ٓح ًحدٝج ٣لؼِٕٞ (( . )) ٝ أٗلَُغُْٜ ًحٗٞج ٣ظِٕٔٞ (( ٝ 

ْٖ ضغطٌػْش (( . ٝ ))الضوشذٞج جُظالزَ ٝ أٗطْ عٌحسٟ (( ٝ  ـ جُٞجهؼسُ قحالً : 2  ُ٘ ْٔ ح جُ٘ظُد ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ))ٝ ال ض  ٝ ٓكُِّٜ

 ))ٝؾحءٝج أذحْٛ ِػشحًء ٣رٌٕٞ (( . كؿِٔس )٣رٌٕٞ(ك٢ ٓكَ ٗظد قحٍ ٖٓ ػ٤ٔش جُؿٔغ . 

 : ٝ ٓكِّٜح جُ٘ظد أ٣ؼحً . ًوُٞٚ ضؼح٠ُ : ))هحٍ ئ٢ٗ ػرُذ هللاِ (( . كؿِٔس : ئ٢ٗ ػرذ هللا ، ك٢ ٓكَ ٗظد ـ جُٞجهؼسُ ٓلؼٞال ذٚ 3

ُّٖ ، ٝ ج٧ٓسَ ٓلؼُ   ٍٕ ٧ظ ِم . كؿِٔس )ضؿطٔغ( ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٞال ذٚ غح ُّٖ ج٧ٓسَ ضؿطُٔغ ذؼَذ جُطلشُّ   . ُٞٚ ج٧ٍٝٓلؼٍٞ ذٚ ٍ)هحٍ( . ٝ ٗكٞ : أظ



َٖ طذهُْٜ (( ف)٣ّٞ( ٓؼحف ٝ ؾِٔس ) ٣٘لغ جُظحده٤ٖ  ـ اىىاقعخ ٍضبفب إىيهب : 4 ُّ ٣٘لُغ جُظحده٤ ح جُؿّش ، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ : ))ٛزج ٣ٞ ٝ ٓكُِّٜ

ُّ َْٗلِغ جُظحده٤ٖ طذهُْٜ   . طذهُْٜ (ك٢ ٓكَ ؾش ٓؼحف ئ٤ُٚ، ٝ جُطوذ٣ش : ٛزج ٣ٞ

ٍّ : ئٕ جهطشٗص ذحُ 5 ْٖ ٛحٍد (( ٝهُٞٚ ـ جُٞجهؼسُ ؾٞجذحً ُششٍؽ ؾحص ِٓ َْ هللاُ كٔح ُٚ  ْٖ ٣ؼِِ َٓ لحء أٝ ذارج جُلؿحت٤س . ٝٓكِٜح جُؿضّ ، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ ))ٝ

ْْ ع٤ِّثسٌ ذٔح هذَّٓص أ٣ذ٣ْٜ ئرج ْٛ ٣وَ٘طٕٞ((. كؿِٔس )كٔح ُٚ ٖٓ ٛحد ( ٖٓ جُٔرطذأ أٝ جُخرش ك٢ ٓكَ ؾضّ ؾٞجخ  ْٕ ضظْرُٜ جُششؽ . ضؼح٠ُ ))ٝئ

 .(ًٝزُي ؾِٔس )ئرج ْٛ ٣و٘طٕٞ 

ٌَ ٣غؼ٠ (( . ٝ ئٓح جُ٘ظد ٗكٞ : ـ اىىاقعخُ صفخا : 6 ْٖ أهظح جُٔذ٣ِ٘س سؾ ِٓ ح ذكغد جُٔٞطٞف ، ئٓح جُشكُغ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ )) ٝ ؾحَء   ٝٓكُِّٜ

  ُّ ٍَ ٣خذ ُٕ ذالَدُٙ (( . ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ )) ٝ جضوٞج ٣ٞٓحً ضشِؾؼٕٞ ك٤ٚ (( . ٝ ئٓح جُؿش ٗكٞ : َعْو٤ح ُشؾ ّْ سُؾالً ٣خٞ أُٓطُٚ ، ٝ ٓ٘ٚ هُٞٚ  )) ال ضكطش

)) ِٚ ٍّ ال س٣َد ك٤   . ضؼح٠ُ : )) سذ٘ح جَٗي ؾحُٓغ جُ٘حِط ٤ُٞ

ٌذ ٣وشأُ ٝ ٣ٌطُد ، ٝ ئٓح جُ٘ظد ٗكٞ : ًحٗص جُشُٔظ  ـ اىزبثعخُ ىجَيٍخ ىهب ٍذوٌّ ٍِ اإلعشاة :7 ّٔ ٝ ٓكِٜح ذكغد جُٔطرٞع ، ئٓح جُشكغ ٗكٞ : ٓك

ِٚ . ٖٝٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ضرذٝ ٝ ضخل٠ ، ٝ ئٓح جُؿش ، ٗكٞ : ال ضؼرأ  ِٚ ٝ أٓط ِٚ ، ال خ٤َش ك٤ٚ ُ٘لغ ِٚ ٝ أٓط ِٚ ُ٘لغ ٍَ ال خ٤َش ك٤  ذشؾ

َٖ ٝ ؾّ٘حش ٝ ػ٤ٕٞ (( ٍّ ٝ ذ٤٘  .)) ٝ جضوٞج جُز١ أٓذًَّْ ذٔح ضؼِٕٔٞ أٓذًْ ذأٗؼح

 : ٝصجد جذٖ ٛشحّ ؾِٔط٤ٖ ، كؿؼِٜح ضغغ ؾَٔ

ُ هللا (( ، ٝضٌٕٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ) ـ اىجَيخ اىَسزثْبح :8  )ُغص ػ٤ِْٜ ذٔغ٤طش، ئال ٖٓ ض٠ُٞ ًٝلش ك٤ؼزذِّٚ

ْٖ : ٓرطذأ ، ٝ ٣ؼزذُٚ هللا : جُخرش ٝ جُؿِٔس ك٢ ٓٞػغ ٗظد ػ٠ِ جالعطػ٘حء جُٔ٘وـطغ َٓ  . ٝ هحٍ جذٖ خشٝف : 

  . أأٗزسضْٜ ( : ٓرطذأ : ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ : )) عٞجٌء ػ٤ِْٜ أأٗزسضْٜ (( ئرج أػشذ٘ح ) عٞجء ( خرًشج ، ٝ) ـ اىجَيخ اىَسْذ إىيهب9

ََّ ُٜح ٖٓ ج٩ػشجخ كؼذدٛح ضغُغ ؾَٔ ح جُؿَٔ جُط٢ ال ٓك ّٓ  : أ

 .ٝ ٢ٛ جُط٢ ضٌٕٞ ك٢ ٓلططف جٌُالّ ،ًوُٞٚ ضؼح٠ُ ))هللاُ ٗٞس جُغٔحٝجش ٝج٧سع((، )ئٗح أػط٤٘حى جٌُٞغش( ـ االثزذائيخ :1

ح هـ االسزئْبفيخ :  2 َّٔ  ًوُٞٚ ضؼح٠ُ: العطث٘حف ًالّ ؾذ٣ذ، رِٜح،٢ٛٝ جُط٢ ضوغ ك٢ أغ٘حء جٌُالّ ،ٓ٘وطؼس ػ

 ))خِن جُغٔٞجِش ٝجالسَع ذحُكن ضؼح٠ُ ػٔح ٣ششًٕٞ(( ٝهذ ضوطشٕ ذحُـلــــحء أٝ جُـــــٞجٝ جالعطث٘حك٤ط٤ٖ، ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ،

ُْ ذٔح ٝػؼص ٤ُٝظ ))كِٔح آضحُٛٔح طحُكح ؾؼال ُٚ ششًحَء ك٤ٔح آضحٛٔح كطؼح٠ُ هللاُ ػٔح ٣ششًٕٞ(( . ٝ))هحُص سّخ ئ٢ٗ ٝػؼطٜح أُٗ ػ٠ ٝهللا جػِ

 .جُزًش ًح٧ٗػ٠ ((

ٌٖ ُْٜ((. ٝهذ ضوطشٕ ذلحء جُطؼ٤َِ ))٢ٛٝ جُط٢ ضوغ ك٢ أغ٘حء جٌُالّ ضؼ٤ِال ُٔح هرِٜح، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ ـ اىزعييييخ :3 َِّ ػ٤ِْٜ ئٕ طالضي عٌ  ٝط

 ((.ٗكٞ: ))ضٔغَّي ذحُلؼ٤ِس، كاٜٗح ص٣٘س جُؼوالءِ 

، ذ٤ٖ ش٤ث٤ٖ ٓطالص٤ٖٓ ،٩كحدز جٌُالّ ضو٣ٞس ٝضغذ٣ذجً  : ٢ٛٝ جُط٢ ضؼطشعاالعزشاضيخ ـ 4 َّٖ   ٝضكغ٤٘حً، ًحُٔرطذأ ٝ جُخرش ٗكٞ : ٝك٤ٜ

،َُِْٚ٘ ِ ْٔ َٕ ذحُلط٠ ٗٞجدُخ ال ٣َ ُّ ٣ؼػُْش ٍّ ال ػؼحٍف ،  ٝٗٞجتُِف . ٝجُلؼَ ٝٓشكٞػٚ ٝج٣٧ح ٍِ . ٗكٞ : ٝهذ جدسًط٢٘، ٝجُكٞجدظ ؾٔسٌ أعَّ٘سُ هٞ  ٝالُػْض

ٍِ ٝ جُلؼَ ٝٓ٘ظٞذٚ ٗك  رح، ٝجُشٔأَ ٤ِٛلحً دذٞسجً ذحُظَّ  ٍِ َُْص ٝجُذُٛش رٝ ضرذُّ   .ٞ: ٝذذِّ

ْٖ ضلؼِٞج  ْٕ ُْ ضلؼِٞج َُٝ جُ٘حس جُط٢ ٝهُٞدٛح جُ٘حُط ٝجُكؿحسزُ(( ، ٝ جُكحٍ ٝطحقرٜح ٗكٞ: عؼ٤ُْص  كحضوٞجٝجُششؽ ٝجُؿٞجخ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ : ))كا

ٌْ ُٞ ضؼِٕٔٞ ػظ٤ْ ((، ٝقشف جُؿش ٝ ٝسخِّ جٌُؼرِس ٓؿطٜذجً ، ٝجُظلس ٝجُٔٞطٞف ًوُٞٚ ضؼح٠ُ )) ُ ُوَغ  ٗكٞ: جػطظْ ـ  ٓطؼِوسٝجَّٗٚ



ِٖ َُوْذ َٗطَوَُص ذُْطالً َػ٢ََِّ ج٧هحسعُ  :ذحُلؼ٤ِِس . ٝجُوغْ ٝؾٞجذٚ ٗكٞ-أطِكي هللاُ  ش١ َػ٢ََِّ ذ٤ِّٜ ْٔ  . َُؼٔش١، ٝٓح ػ

ْٖ ضض٠ً  اىىاقعخُ صيخا ىيَىصىه االسَي :ـ 5 َٓ ْٕ ضظ٤ر٘ح دجتشز (( . ًوُٞٚ ضؼح٠ُ : ))هذ أكَِف   (( . أٝ جُكشك٢ ًوُٞــٚ ضؼح٠ُ : ))ٗخش٠ أَ

َّٕ ٝ ٢ً ٝ ٓح ٝ ُٞ ْٕ ٝ أ  ٝ جُٔوظٞد ذحُٔٞطٍٞ جُكشك٢ : جُكشف جُٔظذس١ ، ٝ ٛٞ ٣إٍٝ ٝ ٓح ذؼذٙ ذٔظذس ، ٝ ٛٞ عطس أقشف ) أَ

 . ٝ ٛٔضز جُطغ٣ٞس ( 

ٝج جُ٘ؿٟٞ جُز٣ٖ ظِٔٞج َٛ ٛزج ئالَّ ذََشٌش ٓػٌِْ (( ٝ هُٞٚ ضؼح٠ُ :: ٢ٛ جُلؼِس جٌُحشلس ُكو٤وس ٓح ض٤ِٚ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ اىزفسيشيخ ـ6  :))ٝ أعشُّ

ِٚ (( . ٝ جُطلغ٤ش٣س غالغس أهغحّ : أ ـ ٓؿشدز ٖٓ قشف جُطل  ْٖ ػزجٍخ أ٤ُْ ضإٕٓ٘ٞ ذحلَل ٝ سعُِٞ ِٓ  ْْ ٌُ ْ ػ٠ِ ضؿحسٍز ض٘ؿ٤ غ٤ش ٗكــٞ )) َٛ أدٌُُّ

ََ ػ٤غ٠ ػ٘ذ هللاِ  َّٕ ٓػَ ْٖ ضشجخ غْ هحٍ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ (( . كــخـِـوـٚ ٝٓـح ذؼـذٙ ضلغ٤ش ُٔػَ آدّ . خ ـ ٝ  هُٞــــٚ ضؼح٠ُ : ))ئ ِٓ ًٔػَ آدّ خِوٚ 

ْٕ ٝجكِ٘ح ، ٝ ٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ )) كأٝق (ٗكٞ : ًطْرُص ئ٤ُٚ : أَ ْٕ ٤٘ح ئ٤ُٚ إٔ جطِ٘غ ٓوشٝٗس ذـ )أ١ ( ٗكٞ : أشْشُش ئ٤ُٚ : أ١ْ ئرْٛد . ش ـ ٓوشٝٗس ذـ)أَ

َِْي ((   .جُلُ

 : )) ٕ ٝ جُوِْ ٝ ٓح ٣غطشٕٝ ، ٓح أٗـص ذ٘ؼٔص سذـــــي ذٔؿٕ٘ٞ (( . ٝ هُٞٚ ضؼح٠ُ :  ىىاقعخُ جىاثبا ىيقسٌ : مقىىه رعبىىاـ  7

َٕ ك٢ جُكطٔس (( َّٕ أط٘حٌْٓ (( . ٝ هُٞٚ : )) ٤ُ٘رّز   )) ٝ ضحلَلِ ٤ً٧َذ

 : اىىاقعخ جىاثبا ىششط غيش جبصًـ  8

 ضؼح٠ُ : )) ئرج ؾحء ٗظش هللا ٝ جُلطُف ، ٝ سأ٣َص جُ٘حَط ٣ذخِٕٞ ك٢ د٣ٖ هللا أكٞجؾح ، كغرْف ذكٔذ سذي (( . أ ـ ) ئرج ـ ٝ ُٞ ـ ٝ ُٞ ال ( ًوُٞٚ  

ْٖ خش٤ِس هللا (( . ٝ هُٞٚ ضؼح٠ُ : )) ٝ ُٞ ال َدْكُغ هللاِ  ِٓ ٍَ ُشأ٣طٚ خحشؼحً ٓطظذػحً   جُ٘حَط ذؼَؼْٜ ٝ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ))ُٞ أٗضُ٘ح ٛزج جُوشإٓ ػ٠ِ ؾر

 ج٧سُع (( .  ذرؼغ ُلغذش

ُص . أٓح ج٧ٍٝ كِظٜٞس جُؿضّ ك٢ ُلع جُلؼَ ،  ْٔ َص هُ ْٔ ْٕ ه ْْ ٝ ئ ْْ أه ْٕ ضو  خ ـ أٝ ؾحصّ ٝ ُْ ضوطشٕ ذحُلحء أٝ ئرج جُلؿحت٤س ٗكٞ : ئ

  . ٝ أٓح جُػح٢ٗ ك٨ٕ جُٔكٌّٞ ُٔٞػؼٚ ذحُؿضّ ٛٞ جُلؼَ ال جُؿِٔس ذأعشٛح

ََّ ُٜح ٖٓ ج٩ػشجخ : ٗكٞ 9 إَدِد جُٜ٘ح٣سَ (( ـ جُطحذؼس ُؿِٔس ال ٓك َٖ جُغُّ ِٓ ْٖ جُٔؿِذ جُـح٣سَ ، ٝ أدسًْص  ِٓ ْص  ـَ سُ ، ذََِ َّٓ   . : )) ئرج ََٜٗؼِص ج٧

 

 :الفرق بين الضاد والظاء

 

 عزٌزي الطالب : هذا الموضوع من الموضوعات اإلمبلئٌة المهمة فً لغتنا العربٌة ، لكل دارس ومتعلم ، وفً أي تخصص

 قها فضبل عن الخطأ فً الكتابة ؛ لذلك تعد مشكلة الضاد والظاء من المشاكل الكبٌرة فً اللغة كان ٌخطأ الكثٌرون فً نط 

ًّ الرحمة محمد بن عبد هللا  ٌّة ، ومن المعلوم أن لغتنا سمٌت بلغة الضاد ؛ ألنها اللغة الوحٌدة التً نقطت بها ، وٌعد نب العرب

 إذ قال : ) أنا أفصح من نطق بالضاد بٌد أنً من قرٌش( ، وتحتفل)صلى هللا علٌه وآله وسلم ( أفصح من نطق بالضاد ، 

ٌّة بٌوم الضاد الذي ٌصادف فً كلِّ سنة فً الثامن عشر من كانون األول   . البلدان العرب



  : الفرق بالنطق بٌن صوتً الضاد والظاء

ّما ٌلً األضراس وخروجه من الجانب عند النطق بالضاد ال ٌخرج الهواء أو بتعبٌر آخر مخرجها من إحدى حافتً اللسان م

 . األٌسر أكثر من األٌمن علًما أنه ٌرسم شبًٌها بالصاد

  . أما صوت الظاء فٌخرج من مقدمة اللسان مع أطراف الثناٌا العلٌا قرب اللثة وٌرسم شبٌها بالظاء

لحنك األعلى )سقف الفم( عند النطق وصوتا الضاد والظاء من أصوات اإلطباق ، وٌقصد بصفة اإلطباق : انطباق اللسان على ا

 . بهما

 : إذن هنا مشكلتان فً هذا الموضوع

 . مشكلة النطق وأقصد بها )مخرج النطق( -

 . مشكلة الكتابة -

  : ووضعت حلول لهذه المشكلة ، فمنها

ٌّة الكلمات التً تكتب بالظاء حصًرا ؛ ألنها قلٌلة ، وأقل كثٌ •  ا من الكلمات التً تكتبرً أن ٌحفظ الطالب الذي ٌدرس العرب

 علًم أن هذا الحل ٌعد شامبًل لهذه المشكلة ، أو أن ٌحفظ طالب العربٌة الكلمات التً كتبت الظاء لها معنى مغاٌرالضاد ، 

 . إذا كتبت الضاد 

ا كتبت بالضاد ، وان استع • ًٌ ا أما الحل اآلخر فٌتمثل فً طرٌقة استعمال الكلمة فا استعملت استعمااًل حقٌق ًٌ ملت استماال مجاز

  : كتبت بالظاء ، ومن ذلك

 

  االستعمال الحقٌقً االستعمال المجازي

  فاض النهر  -1

 فاض معناه ازداد

 فاظت روحه  -2

 فاظ معناه خرج

  عّض الذئب الولد -3

ِء ِباأْلَْسَناِن .  ًْ  عّض معناه ُهَو اإْلِْمَساُك َعلَى الشَّ

  عّظه الدهر -4

  عّظ معناه الشّدة

 

  : ملحوظة : هناك كلمات إذا كتبت بالضاد لها معنى مغاٌر عن معناها إذا كتبت بالظاء ، ومن ذلك ما ٌأتً

 

 :حضّ 



 الحضٌض حثّ 

 أسفل الجبل حّظ نصٌب

 . البٌض للحٌوانات جمٌعها البٌظ للنمل فقط أو معناه ماء الرجل

 ضّل تاه ظّل بقً

 ضن بخل ظن شك

 المرض العلة المرظ الجوع الشدٌد

 التقرٌض صناعة الشعر التقرٌظ المدٌح

 حضر جاء حظر منع

 حفض ألقى حفظ المنع من الّضٌاع

  الفّض التفرقة الفظ سًء الُخلق

 الضرٌر األعمى الظرٌر علم ٌهتدى به

ًَ الَِّتً َخَرَج فْرُخها أَو َماُؤهَ  ٌْضة الُعْلٌا الٌابسُة، َوِقٌَل: ِه  ا كلُّهالقٌظ صمٌم حّر الصٌف القٌض ِقشرةُ الَب

 نظر نظر العٌن نضر حُسن ، الشًء الجمٌل

ِء َنْسًجا ومنه ضفائر الشعر ظفر الفوز ًْ ِء إِلَى الشَّ ًْ   ضفر َضمُّ الشَّ

  : تمرٌنات

 : / ضع كّل كلمة فً مكانها المناسب1س

 . الطفل طرٌق المنزل . )ضّل ، ظّل(1 -.................. 

 . ان ذا حظ )الحضٌض ، الحظٌظ(والمحفوظ من ك 2-..................

 . جٌشنا بالنصر . ) ٌضفر ، ٌظفر( 3-.................

 . / اذكر عشر كلمات بالضاد وعشر كلمات بالظاء موضًحا معناها 2س

ٌّة بلغة الّضاد ؟ 3س  . / لَِم سمٌت اللغة العرب

 :كتابة التاء

 اوالً : رسم التاء المربوطة)القصٌرة(.

 التاء التً تقع اخر االسم وتلفظ هاء عند الوقف علٌها، وتكتب مربوطة:التاء المربوطة:هً 

 فً كل اسم مؤنث اذا كان ما قبلها مفتوحاً، مثل : فاطمة، حكمة، دراٌة. -1

 فً كل اسم مفرد ٌنتهً بتاء قبلها الف مأخوذ من فعل معتل االخر مثل: -2

 مقبلة، مشواة، مكواة.

 ه اسم منقوص ، مثل : قضاة، رواة، ومفردفً كل جمع تكسٌر ٌنتهً بتاء قبلها الف  -3

 أباة،والة.



 

 ثانٌاً: رسم التاء المبسوطة) الطوٌلة(

 هً التاء التً تقع فً اخر الكلمة،وتبقى على حالها)تاء(عند وصل الكبلم او الوقف

 علٌها ، وتكون فً االسم وفً الفعل وفً الحرف كما ٌأتً:

 فً االسم: –أ 

 الملحق به، مثل:تقع فً جمع المؤنث السالم و -1

 الخنساء من المضحٌات العربٌات اوالت التارٌخ المشرق.

 فً االسماء التً تاؤها اصلٌة، مثل )ابٌات، مواقٌت( -2

 مثل: وتقع فً بعض اسماء البلدان واسماء االعبلم االجنبٌة -3

 تقع هٌت على نهر الفرات

 فً الفعل: -ب

 تاء الرفع المتصلة بالفعل الماضً ، مثل -1

 احةتعلمُت السب

 ، مثل :تاء التأنٌث الساكنة المتصلة بالفعل  -2

 قُبلت زٌنب فً كلٌة االداب.

 التاء الواقعة اخر احرف الفعل ، مثل: -3

 .عن الحق ال تسكت

 :فً الحرف  -ج                                

 تقع التاء المبسوطة فً بعض الحروف، مثل:                              

    لٌت الصحراء تخضرُ                               

   

 

 :كيف تكتب تقريراً 

                                                  ًحٕ جُطوش٣ش جؾطٔحػ٤حً، أّ ع٤حع٤حً، أّ غوحك٤حً،  عٞجءهرَ جُرذء ذٌطحذس جُطوش٣ش جخط٤حس جُٔٞػٞع جُٔلّؼَ،  :خطٞجش ًطحذس جُطوش٣ش             

م، ٝؿ٤ش ضو٤ِذ١ّ ٝٓأُٞف ػ٘ذ جُ٘حط، ٧ٕ رُي ٣شّؿؼْٜ ػ٠ِ جُوشجءز. كْٜ ٓٞػٞع أّ ئدجس٣حً  ّٞ                     . ٣ُلؼَ جخط٤حس ٓٞػٞع ٓش

                           جُطوش٣ش، ٝهشجءز جُخطٞؽ جُطٞؾ٤ٜ٤س ُٔؼشكس ؽر٤ؼطٚ، ٝجُشعحُس جُط٢ ٣وّذٜٓح، ٝجُٜذف جُز١ ٣ؼحُؿٚ. جُٔشٝٗس ك٢ ضـ٤٤ش 

                       كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ئرج ًحٕ جُطوش٣ش ٣خطّض ذحٌُطحذس ػٖ جُك٤ٞجٗحش جُٔ٘وشػس، ًٝحٕ جُٔٞػٞع ؽ٣ٞالً ٤ِٓٝثحً : ٞػٞع، جُٔ

شذحُطلحط٤َ، ٣ٌُٖٔ ضـ٤٤شٙ، أٝ ًطحذس جُ٘وحؽ ج٧عحع٤س ٝجُشت٤غ٤س ذٚ، ٝػذّ جُططشّ  ـّ                                 ػٖ م ئ٠ُ جُطلحط٤َ. ًطحذس ذكع ٓظ

                                     ، كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ك٢ قحٍ جٌُطحذس ػٖ أقذ ج٧شخحص جُٔإغّش٣ٖ، ٣ٌُٖٔ جٌُطحذس ػٖ ق٤حضٚ جُؼحت٤ِس :جُطوش٣ش



                                    أغ٘حء ًطحذس جُطوش٣ش جُزٛحخ ئ٠ُ جٌُٔطرس، ٝجُكظٍٞ ػ٠ِ  ٣ٌٖٝٔٝجالؾطٔحػ٤س، ٝجُؼٞجَٓ جُط٢ عحػذش ػ٠ِ شٜشضٚ.

ذ ٖٓ ٓظذجه٤س ٝٓظحدس  ًّ                          جُٔؼِٞٓحش، ٝرُي ٖٓ خالٍ هشجءز جٌُطد، أٝ جُٔؿالش جُط٢ ضخطّض ذٔٞػٞع جُطوش٣ش. جُطأ

ص ًطحذطٜح، ٝخظٞطحً ك٢ قحٍ جُكظٍٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ػٖ ؽش٣ن ج٩ٗطشٗص. جالذطؼحد ػٖ  ّٔ                                 جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ض

                           جُٔ٘طذ٣حش، أٝ جُٔظحدس ؿ٤ش جُٔٞغٞم ذٜح ػ٘ذ ًطحذس جُطوش٣ش، كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ك٢ قحٍ جٌُطحذس ػٖ ششًس ٓشع٤ذط 

                         جس جُ٘شش، ٣ُلؼَ ضظلف جُٔٞهغ جُخحص ذٜح. ًطحذس ؾ٤ٔغ جُر٤حٗحش جُٔخطّظس ذحُٔظحدس ٓػَ: جعْ جٌُطحخ، ٝجُٔإُق، ٝد

ّْ أخز جُٔؼِٞٓحش ٜٓ٘ح. ًطحذس  ّْ ٗشش جٌُطحخ ذٜح، ٝأسهحّ جُظلكحش جُط٢ ض                        ٝجُٔٞهغ ج٩ٌُطش٢ّٗٝ جُخحص ذٚ، ٝجُٔذ٣٘س جُط٢ ض

                         غ٤ْ جُطوش٣ش ئ٠ُ كوشجش جُٔوذٓس ذطش٣وس عِغس ٝٓشضرس، ٣ُٝلؼَ إٔ ضٌٕٞ ٓ٘حعرس ٝإٔ ضؼط٢ كٌشز ؾ٤ّذز ػٖ جُطوش٣ش. ضو

                       ست٤غ٤س . جعطخذجّ أدٝجش جُطشه٤ْ ك٢ جُطوش٣ش. ًطحذس جُخحضٔس، ٓغ جُكشص ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ٓ٘حعرس ُِطوش٣ش. ٣ٌٖٔ ًطحذس كوشز 

ذ ًّ ٙ ٖٓ ج٧خطحء ج٩ٓالت٤س  ٗظحتف، أٝ كوشز ُطشـ ج٥سجء ٝج٧كٌحس. هشجءز جُطوش٣ش هرَ ضغ٤ِٔٚ، ٝرُي ُِطأ ّٞ                                ٖٓ خِ

                           ٝجُطرحػ٤س. ٗظحتف ػ٘ذ ًطحذس جُطوش٣ش إٔ ٣ٌٕٞ جُطوش٣ش ًحٓالً ٝده٤وحً. جخطظحس جُطوش٣ش، ٝػذّ جقطٞجتٚ ػ٠ِ جُؼرحسجش 

                            ء جُطوش٣ش ػ٠ِ ٓوذٓس، ٝػشع، ٝخحضٔس. جٌُطحذس ذِـس جُضجتذز. جالذطؼحد ػٖ جُكٌْ جُشخظ٢ ػ٘ذ ًطحذس جُطوش٣ش. جقطٞج

                          ٝجػكس ٝذغ٤طس، قط٠ ٣غطط٤غ جُؿ٤ٔغ هشجءضٚ. ض٘غ٤ن جُٔوحٍ ٝضشض٤رٚ. جالعطؼحٗس ذشعٞٓحش ذ٤ح٤ٗس أٝ ؾذجٍٝ ئٕ ٝؾذش. 

                                       .ٝجُطرحػ٤س جٌُطحذس ذطش٣وس طك٤كس، ٝخح٤ُس ٖٓ ج٧خطحء ج٩ٓالت٤س

 

 
 تعرٌف التقرٌر :          

  
 

 هو تصور لموقف اجتماعً أو اقتصادي أو ثقافً، وعادة ٌهتم بتوضٌح االٌجابٌات والسلبٌات المتعلقة بالموقف، وهو نشاط تستطٌع          
 عرض وجهة نظرك وأفكارك لآلخرٌن .أن تمارسه وهو مجال من مجاالت التفكٌر ل           
  
  

 وٌعرف التقرٌر بأنه :            
  

 
 األعمال بٌن المستوٌات اإلدارٌة، المختلفة، وبٌن وحدات النشاط كل فً منشئاتوسٌلة من وسائل االتصال الفعال فً  •             

 مجال اختصاصه.               
 ن الحقائق الخاصة بموضوع معٌن أو مشكلة معٌنة، وٌتضمن تحلٌل واقتراحات وتوصٌاتعرض مكتوب لمجموعه م •             

 تتماشى مع نتائج التحلٌل.               
 حقائق خاصة بمشكلة معٌنه، تعرض عرضاً تحلٌلٌاً، بطرٌقه مبسطه، مع ذكر االقتراحات التً ٌجب أن تتمشى مع •             
 التوصل إلٌها بالبحث والتحلٌل.تم النتائج التً              
 وثقٌه تتضمن دراسة لمشكلة ما، بهدف نقل وإعطاء المعلومات والنتائج التً تسفر عنها الدراسة من اجل تقدٌم األفكار •             

 والتوصٌات.                 
  إعبلم الغٌر كتابٌاً بأمر من األمور •             
 ائج بحث، أو دراسة موضوع معٌن، أو إٌجاد حلول لمشكلة ما.عرض نت •             

  
  

 وٌختلف التقرٌر باختبلف الهدف منه، سواًء كان تقرٌر إداري، فنً، طبً، الخ.... وتعتبر التقارٌر وسٌلة اتصال هامه                  

 ن التقارٌر ٌكون من الصعب على اإلدارة السٌطرة علىدوائر األعمال على اختبلف أنواعها وتخصصاتها، وبدو داخل                  

 وقٌاداتها بفاعلٌة وكفائه، حٌث تعتمد اإلدارة على ما تتضمنه التقارٌر من المعلومات لمعرفة ما ٌجري داخل المنشاه   المنشأة                



 ت والخطط واختٌار أسلوب العمل المناسب، كما تساعد التقارٌرواتخاذ القرارات المناسبة فً المواقف المختلفة ورسم السٌاسا                

 فً التعرف على وجهات نظر و أراء العاملٌن والتوصٌات التً ٌقدمونها والحلول التً ٌقترحونها لمشكبلت العمل.                

  ت تستخدم التقارٌر كوسٌلة لتقدٌم توصٌاتهو نقل المعلومات، وفً بعض الحاال إن الهدف األساسً لكتابة التقارٌر                

 ذلك ٌجب اتباع أسلوب فً أعداد وكتابة التقارٌر. ىوعلاو طلب ما  او اقتراحات،                

 ٌهدف إلى أن ٌكون التقرٌر :                

 سهل فهمة واستٌعابه واضحاً :                
 منهبما ٌكفً لغرض  موجزاً :                

 ٌغطً كافة جوانب الموضوع كامبلً :                
 ٌحتوي على معلومات صحٌحة دقٌقاً :                

  
 وٌعتبر التقرٌر المكتوب احد أسالٌب االتصال فً منشات األعمال بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة، وبٌن وحدات النشاط              

 Effective Human، كما ٌعتبر بصفه عامه ضمن أسالٌب االتصاالت اإلنسانٌة العالٌة، وهو ما ٌطلق علٌه كل فً اختصاصه               
Communications                    : ًوالتً تتلخص ف 

                    Interviewingالمقاببلت الشخصٌة                 

                           Telephoneالمحادثة التلفونٌة                 

                         Presentationالتقدٌم والعرض                 

                         Report writingكتابة التقارٌر                 

                             Meetings        االجتماعات                

                         Questionnairesتقصاءات االس                

             Observationsالمبلحظه ودراسة العٌنات                

                        Documentsالوثائق والمستندات                 

                                   Referendumاالستبٌان                

                      Computers  أجهزه الحاسب اآللً               

                 Fax  &Telexأجهزه الفاكس والتلكس                

  

  

وتهدف أي من هذه األسالٌب أما إلى تجمٌع معلومة أو إلى نقل وتوصٌل معلومات، أو االثنٌن معاً وهو ما ٌطلق                

علٌه ) االتصال ذو االتجاهٌن(،                     

.إال أن التقرٌر ٌعتبر اتصال فً اتجاه واحد حٌث ٌتم من خبلله نقل وتوصٌل معلومات ولٌس تجمٌع معلومات                   

 

 :أٗٞجع جُطوحس٣ش                    

 :ض٘وغْ جُطوحس٣ش ئ٠ُ أٗٞجع ػذ٣ذز ٓػَ                    

 :قغد ٓٞػٞػحضٜح ٜٝٓ٘ح  - أ                  

 ج٩خرحس٣سجُطوحس٣ش  -                  1

 جُطوحس٣ش جُطك٤ِ٤ِس أٝ ضوحس٣ش جُركع ٝجُلكض                 2.

 جُطوحس٣ش جُغ٣ٞ٘س                 3.

 جُطوحس٣ش جُٔح٤ُس                 4.

 ش ٓؼ٤٘ٚضوحس٣ش دٝس٣س جششجك٤ٚ ضط٘حٍٝ ٓٞػٞػح                 5.



 ٤ًٔس ئقظحت٤سٝضؼٖٔ ذ٤حٗحش ك٢ طٞسز  ئقظحت٤سضوحس٣ش                  6.

 ضوحس٣ش ئدجس٣س ٝضطؼِن ذؼشع ٝٓ٘حهشس ٓشٌالش ئدجس٣س ٓؼ٤٘ٚ                7 .

  

 :أٗٞجع جُطوحس٣ش قغد دسؾس ش٤ٌِطٜح سع٤ٔس أٝ ؿ٤ش سع٤ٔس  - خ               

 

 ضوحس٣ش سع٤ٔس             1.

 ضوحس٣ش ؿ٤ش سع٤ٔس             2.

 :ؼ. أٗٞجع جُطوحس٣ش قغد جُظٞسز جُط٢ ضخشؼ ػ٤ِٜح ٜٝٓ٘ح              

  ضوحس٣ش شل٤ٜس              1.

 ضوحس٣ش ٌٓطٞذس             2.

 :د. أٗٞجع جُطوحس٣ش قغد جُؿٜس جُظحدسز ئ٤ُٜح ٜٝٓ٘ح              

  ضوحس٣ش دجخ٤ِس              1.

 ضوحس٣ش خحسؾ٤س              2.

 :ًٔح ٣ٌٖٝٔ ضوغ٤ْ جُطوحس٣ش ئ٠ُ أٗٞجع أخشٟ ٝكوحً ُٔح ٢ِ٣               

 :أٝال: ٖٓ ٗحق٤س جُضٖٓ               

 ضوحس٣ش دٝس٣س: ٢ٛٝ جُط٢ ضـط٢ كطشجش ص٤٘ٓس غحذطس، ػحدز ٓح ضكذدٛح ٗظْ جُؼَٔ ذحُٔ٘شحز أٝ هذ ٣كذدٛح جُوحٕٗٞ               1 -

 :ٝهذ ضٌٕٞ ٛزٙ جُطوحس٣ش ك٢ ذؼغ جُكحالش،               

 أشٜش( 3سذغ ع٣ٞ٘س) ًَ  -شٜش٣س -أعرٞػ٤س -٤ٓٞ٣س -              

 ع٣ٞ٘س - شٜٞس( 6ٗظق ع٣ٞ٘س ) ًَ  -            

 ٣ٔػَ ٝهذ ٣ظذس ٗلظ جُطوش٣ش ذٞجقذز أٝ أًػش ٖٓ ٛزٙ جُذٝس٣حش، كٜ٘حى ضوش٣ش ٓر٤ؼحش ٢ٓٞ٣ ٝأخش شٜش١                  

 :ٌٝٛزج ًٔح ضإغش جُؼٞجَٓ جُطح٤ُس ػ٠ِ ضكذ٣ذ دٝس٣س جُطوش٣ش ئؾٔح٤ُحش جُطوحس٣ش ج٤ٓٞ٤ُس،                 

 .دسؾس قغحع٤س جُٔٞػٞع ٝضأغ٤شٙ ػ٠ِ ذؼغ جالٗشطٚ . أ                  

 .ٓذٟ جُكحؾس ئ٠ُ جضخحر ئؾشجءجش ضظك٤ك٤س عش٣ؼس . خ                  

 ُطوش٣ش جالدجس١ ٝجُز١ ٣طؼِن ذطِد جؾحصز:ضطر٤ن ػ٠ِ ًطحذس ج

 ؿحُرح ٓحضكط١ٞ جُطوحس٣ش جالدس٣س ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالسًحٕ، ٜٓ٘ح جُؿٜس جُٔؼٕ٘ٞ ج٤ُٜح جُطوش٣ش، غْ ٓٞػٞع جُطوش٣ش، ٖٝٓ               

 ٔٞرؾح ٤ٌُل٤س ًطحذس ؽِد ُٔٞظقٝضٞه٤غ طحقد جُطِد جٝ جُطوش٣ش، ٝج٤ُي ػض٣ض١ جُطحُد ٗ جػذجد جُطوش٣شضكَٔ ضحس٣خ  غْ              

 ٣شّٝ جُكظٍٞ ػ٠ِ جالؾحصز ، ٝجُز١ ٣ؼطرش جقذ جٗٞجع جُطوحس٣ش جالدسج٣س، ق٤ع ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:                

 

 جُغ٤ذ ست٤ظ جُوغْ جُٔكطشّ                                                          



 طلب اجازةم/                                                          

 تحية طيبة..         

 4/2/2102ولغاية  /2/2بالموافقة على منحي اجازة اعتيادية لمدة ثالثة ايام اعتبارا من  التفضليرجى              

 وذلك لحاجتي الماسة لها.            

 . مع التقديرللتفضل باالطالع.                                       

 التوقيع:                                                                                      

 االسم:                                                                                        

 التاريخ:                                                                                       

 )مثل موضع الجهة المعنون لها التقرير,وهنا البد من مراعاة مواقع وطبيعة العبارات وااللفاظ التي تستخدم في كتابة مثل هذه التقارير     

  سم والتوقيع.)الموضوع, العبارات التي نختارها في بدء كتابة التقرير وخاتمته , او مثال مكان اال     

             

                           

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


