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 التمهيديةاحملاضرة 

  الكتابة وأمهيتها
  

 :فهرس احملاضرة 

   .حاجتنا للغة والكتابة الصحيحة •
 .موضوعات مقرر التحرير العريب •

  .أهداف املقرر •
  .الكتابة وأمهيتها •

  : حاجتنا للغة والكتابة الصحيحة
خلقاً، وثوب العلْمِ اللُّغةُ، فكان لزاماً أن تم للغة اليت حتملُ إلينا  اللغةُ الصحيحةُ ال غىن للمتعلِّمِ عنها، والعلْم ال تبدو زينته إن كان ثوبه
  . العلوم، وهي لغتنا العربية، تلك اللغةُ اليت شرفها اُهللا تعاىل بكتابه املعجز

حسن العرض يكون القارئ متمكِّناً من  الكتابةُ أداة اتصالٍ لغوية، ووسيلةٌ حتمل فكر اإلنسان وآراءه جتاه اآلخرين، وبقدر ما فيها من
 . فهم ما هو مكتوب، وهلذا جاءت القواعد اليت تناولتها احملاضرات بشكلٍ ميسرٍ واضحٍ متجاوزة اخلالفات اليسرية بني علماء العربية

 : موضوعات مقرر التحرير العريب

  : -بإذن اهللا تعاىل  –سيتم تناول املوضوعات اآلتية 
 .لكتابة وأمهِّيتهامدخل حول ا. ١

اهلمزة، واأللف اللينة، والتاء، والم املعرفة، والتنوين، والفصل (أبرز اجلوانب اخلطية اليت قد تشكلُ على كثريٍ من الكتاب كـ. ٢
  ).زيادة وحذف بعض احلروف  والوصل

   .عالمات الترقيم. ٣
٤ . مع النماذج التوضيحية) طاباتاملقال، والتقرير، والتلخيص، واخل(أهم أمناط الكتابة.  
   .فن البحث عن الكلمة يف املعجم، ممثلني لذلك باملعاجم املهمة اليت ميكن أن يرجع إليها الطالب. ٥

  : أهداف املقرر
   .أن يستعيد الطالب أهم أساسيات الكتابة -
  .أن يتقن الرسم اإلمالئي وفق القواعد املقررة -

   .مالئية الشائعةأن يتخلص من األخطاء اإل -
   .أن يستعمل الطالب عالمات الترقيم يف مواضعها املناسبة، تبعاً للمعىن -
   .أن تنمو قدراته على فهم وتطبيق صياغة األمناط الكتابية -
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  : الكتابة وأمهيتها
   :تعريف التحرير العريب 

  .التعبري عنههو فن الكتابة الصحيحة، أو الصياغة احملكمة اليت تؤدي املعىن املراد 

  : أمهية الكتابة
  .تقوم احلياة على التواصل بني أفراد اتمع، وتعد اللغة الوسيلة األوىل للتواصل، واألهم واألكثر استخداماً، وسهولة

 ن انفعاالت جسمية، واللغة املكتوبة، ولكل منهما دوره وجماله، فاللغة املنطوقة وما يصاحبها م)املشافهة(اللغة املنطوقة : واللغة هلا شقان
لذا شرع اإلنسان . ومكانية، وصوتية، ومامييزها من السهولة، والسرعة، وقلة التكلفة، وقوة التأثري إال أَنها تبقى حمدودة الزمان واملكان

  .يف استخدام اللغة املكتوبة؛ ملا هلا من خصائص متيزها عن املنطوقة

  : خصائص اللغة املكتوبة
  . ا نقرأ ألشخاص عاشوا منذ آالف السننيفال زلن  .. البقاء -
 . فكتاب أو صحيفة يطبع منها آالف بل ماليني النسخ، وتوزع يف مجيع أحناء العامل املكانية والزمانية  .. االنتشار -

  . فالنصوص املكتوبة تسمح لك بإعادة الصياغة، وتصحيح العبارة، لتؤدي املعىن املراد  .. ضبط املعاين -
  . فالنصوص املكتوبة تتيح لك تعديلها وتصويبها قبل نشرها  .. التصويب اللغويالتعديل و -

  : الكتابة واالنفعاالت النفسية
 ؛ ألجل ذلك لزم أن تكون هناك جمموعة من الضوابط)املشافهة(الكتابة تفقد االنفعاالت النفسية، اليت تصاحب اللغة املنطوقة 

كتوب، فحرص العلماء على وضع قوانني وقواعد للكتابة سواء يف الرسم اإلمالئي، أو عالمات اليت تعني القارئ على فهم امل والعالمات
   .الترقيم، أو أساليب الكتابة وأنواعها

 
  تنبيهات عامة يف الكتابة

   .األصل أننا نكتب ما ننطق، وننطق ما هو مكتوب -
 . اللغة العربية ال تبدأ بساكن، وال تقف على متحرك -

  . ل كلمة تكتب لوحدهااألصل أن ك -
  . الكالم يتركب من جمموعة من اجلمل، واجلمل تتركب من جمموعة من الكلمات -
  . ، ومستوياته مما يساعد على إيضاح املعاين ، وتغيري نرباته يعد تنغيم الكالم -
  .  الكتابة اإلمالئية الصحيحة الوسيلة الناجحة لتمثيل النطق الصحيح بالكلمات واجلمل -
   تصوير خطي ألصوات الكلمة اليت ننطقها: مالء اإل -
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  األوىل ةرضاحملا
  مهزة الوصل

  
  : الحظ الكلمات اليت حتتها خط

  )). اَلْجنةوإِنَّ اَلْبِر يهدي إِىل  اَلْبِريهدي إِىل  اَلصدقإِنَّ  (( -
- جرةَ اُخراضاملُح رِكدنل ةعربِس .  
  . مبنى الكُلِّية اجلَديد تتحاُفْ -
-  الدكَانَ خنيماً بظداً عقَائ ليدالو .  
   .جارِنا مهندس إِنشاَءات ابنصاحلٌ  -
  . عبداِهللا ابنإِنَّ خليالً  -
  

  : تعريف مهزة الوصل، وخصائصها
 :  تعريف مهزة الوصل

كَةٌ زرحتةٌ مزمه ياهى بِهتؤةٌ، يدلى  ائع فقال تنٍ، واكأُ بِسدبال ت بر؛ َألنَّ العةل الكَلمي أَونِ فاكالس فطْقِ بِاحلَرللتوصل بالن
كرحتم .  

 : خصائصها 
- ي أَثْنلْفَظُ فال تِء الكَالمِ مفتوحةً، أو مضمومةً، أو مكسورةً، وبِد دنلْفَظُ عهتائ .  
- ضِ احلَاالتعي بف ذَفحتو ،هائي أَثْنل الكَالمِ وفي أَوةً فابتل كصةُ الوزمه تثْبت .  
   .ترسم أَلفاً مجردةً -
  

في  - لَى الْبيت ع: ذُكر أن مهزة الوصل ال تلفظ يف أثناء الكالم، وكذلك ال يلفظ املد السابق هلمزة الوصل، انظر إىل ما حتته خط
 البِالد ادصيف النطق الصحيح نقول -اقْت : تيلَـ لْبع- ادصـ قْتف لْبِالد.  

  
  : كيفية نطق مهزة الوصل

 . اسمي أَحمد، اعتمد على نفِْسك: تلْفَظُ همزةُ الوصل مكْسورةً غَالباً، مثْل -
- ةُ الوزملْفَظُ هي تةً فوحفْتل ماسٍ )اَلْ(صبنِ عنِ ابع ،ولةصاِء املَومي اَألسفلِ  -رضي اهللا عنهما–، وأَه ناساً مأَنَّ نكرلُوا  الشقَت

 والَّذين ﴿: ن، ولَو تخبِرنا أَنَّ لما عملْنا كَفَّارةً فَنزلَتقُولُ وتدعو لَحس الَّذيفَقَالُوا إِنَّ  - -وزنوا فَأَكْثَروا، ثُم أَتوا محمداً   فَأَكْثَروا
 فْسلُونَ النقْتالَ يو رإِلَهاً آخ اللَّه عونَ معديالَ يأَثَاماً الَّت لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ونزالَ يو قإِالَّ بِالْح اللَّه مرلَ ﴾حزنو :﴿  يادبا عقل ي

ينالَّذ اللَّه ةمحر نطُوا مقْنالَ ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ﴾.   
بِسرعة، اُفْتتح  اُعبد اَهللا، اُقْتل احلَشرات املُؤذيةَ، اُخرج: تلْفَظُ همزةُ الوصل مضمومةً في أَول الفعل املَضمومِ حرفُه الثَّالثُ، مثْل -

   .مسجِد الكُلِّية، اُستخرِج املَاُء من البِئْر
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  : مواضع مهزة الوصل
  ).استخرج: (، والسداسي؛ مثل)انتصر: (، واخلُماسي؛ مثل)اخرج: (في فعل اَألمرِ من الثُّالَثي؛ مثل. ١
  ). استخرج(، والسداسي؛ مثل )انتصر:(خلُماسي؛ مثلفي الفعل املَاضي من ا. ٢
   ).استخراج(، والسداسي؛ )انتصار: (في مصدرِ الفعل اخلُماسي؛ مثل. ٣
٤ . رِيفعالت اةي أَدالصدق: (؛ مثل)اَلْ(ف.(   
٥ .يهو ،ةنيعاء ممي أَسف :مة، انبن، ابم، اسؤ ارمأَة، ار)ةثْنِيالتو ،ادي اِإلفْرف(انتثْنا ،انثْنا ، .  
  

   )٥-١(؟   مىت حتذف مهزة الوصل
١ . ةكَلم نم ذَفحنٍ(تبا ( ُلفْظَة تكَانل، ولَألو ا أَبنِ، ثَانِيهِميلمع نيب تقَعإِذَا و)ٍنبا (ل ولمِ اَألوفَةً للْعملْ صو ،هنا عراً بِهبخم سلي

 . تقَع في أَول السطْرِ
  : األمثلة 

نب الدكَانَ خ  دمحي ميقدنِي صاريماً، زظداً عقَائ ليدالوناقِ  بزالر دبع.   
   :اَألول، مثل فَإِذَا اختلَّ شرطٌ مما سبق وجب إِثْباتها، وتنوِين العلمِ

نباحلٌ اص سدنها مارِنليالً . جإِنَّ خنباِهللا ادبع .  
األمة اخلطاب فاروق بنعمر ا.   

  
 . دةُ املَفْتوحةُلفْظاً وكَتابةً إِذَا دخلت عليها الالَّم اجلَارةُ املَكْسورةُ، أَو الم االبتداِء املُؤكِّ) ال(تحذَف همزةُ  -٢

  : األمثلة 
ةهلْفَاكةٌ لريكَث دائا . فَوجِئْنةسردلْمكِّراً لبم.  
  . سبيلٌ لبِناِء الثَّقَافَة لَلْقراءةُ. خير من النومِ لَلْصالةُ

  
٣-  ةكَلم نةً مابكَتل لفْظاً وصةُ الوزمه ذَفحم(تاس (ي البةً فاصخ لةممِ{سيمِ بِسحنِ الرمحالر اللَّه{،  تثْبفَت لةمسرِ البي غَيا فأَم

  . اِهللا نبدأُ بِاسمِ: كتابةً  فَتقُولُ
  
٤- املَب يي الثُّالثاملَاض نرِ مل اَألمعل في أَوةً فابكَتل لفْظاً وصةُ الوزمه ذَفحرِ تل اَألمعي فل فصةُ الوزمه تقَطْعٍ إِذَا كَان ةزموِء بِهد

  .مسبوقَةً بِالواوِ أَوِ الفَاِء
 : األمثلة 

هرأْمو اكأَخ حصنا ،وفرأصلها  بِاملَع :هراُأْم وفربِاملَع.   
أْبفْسِ والن زِيزع كُن ،ميأصلها الض :أْبال اميض.   

رِ فَأْتل اخلَيعلى فع تمزإِذَا ع تطَعتسا ام هنأصلها .م :أْتا هنم.   
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  .تحذَف همزةُ الوصل لفْظاً وكَتابةً مطْلقاً إذا سبقتها مهزة االستفهام -٥
 :  األمثلة
كنأَب ؟ طَبِيب   

  ؟  مدرج في القَائمة أَسمي
أَةُأَمةٌ ررِيضةَ مام؟  أُس  

تعمتأَج نيِ املكتبةأَم ع؟  م  
تلمعتفَرِ؟  أَسالس دعوم نع  

   ؟ الَّتحريرِ غَداً أَمتحانُ
  

  )١(تدريب رقم 
  :اختر الكلمة املناسبة 

  
 )ابنانإبنان، أبنان، ( .متفَوقَان. . . . . َألخي 

 )اسمكإسمك، أسمك، ( ؟. . . . ما 
 . . . . .ةريكَث ناطوي مونَ فلماملُس. )رصتان ،رصتأن ،رصتإن( 

 وخارالص طَلقنالقاً( . . . . .يطالقاً، انطالقاً، إنطأن( 
 )للمدرسةالملَدرسة، ( .مبكِّراً. . . . . جِئْنا 

 )اللصالةُ، للصالةُ( .خير من النومِ . . . . .
 . . . . .اللقراءةُللقراءةُ( .سبيلٌ لبناِء الثقافة ،( 

 )اَألخضرِ للشاهياَألخضرِ،  اللشاهي( .فَوائد كَثريةٌ. . . . . 
 )بِاسمِبِسمِ، ( .اِهللا نبدأُ. . . . . 
 )واأْب، وأْب( .الضيم.  . . . .كُن عزِيز النفْسِ

 )فَأْتفَاأْت، ( منه ما استطَعت. . . .  إِذَا عزمت على فعل اخلَيرِ 
 )، أَاسميأَسمي( في هذه القَاعة؟. . . . . 

 )أَمرأَةُأَامرأَةُ، ( خالد أُختك؟. . . . . 
  

  )٢(تدريب رقم 
 :ت اليت وقع فيها خطأ مع تصويبها استخرج الكلما

هذه املهمة  الداءبعض ألطالب  اإلختبارات، وطرق ادائها، واساليبها، وقد مت إختيارعن نظام  إستفتاءبعمل  قيامهااجلامعة عن  اعلنت
   .األداب، وواحد من كلية االدارة، وواحد من كلية احلاسب األيلمنهما من كلية  إثنانوكان 
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  يةالثاناحملاضرة 
  مهزة القطع

  
  : الحظ الكلمات اليت حتتها خط

 املؤتزرذلك : ، فقال هلاالشاطئمسجد  مؤذنعن  امرأة سألتهسريه  أثناءإىل احلديقة، ويف  لؤيبن  الرؤوفيف ذات يوم خرج عبد
 . عند مدخل املسجد بعباءته
 وبدأ. ، ومسات شعرهالسموألتحدثون عن الشاعر م ي مؤنس، وهادئ، ومأمون، وإذا: أصحابه رأىاحلديقة حىت  إىلوصل  إنوما 

. زمالئهعند  السأممن  شيئاً أحدثمما . فلسفية بقراءات تأثرهعن  الناشئة املسائل، ويكثر من باآلراء ويستأثريشاركهم يف احلديث 
يف  يتأخروا لئالول الطعام؛ يف تنا ويبدؤوا، يشاركه يف احلديث ويقترح أن يكتفوا مبا ذكر، واهلدوء األدبمن  بشيء مأمون فأنشأ

  . منازهلم إىلالعودة 
  : تعريف مهزة القطع، وخصائصها

  .هي همزةٌ أَصليةٌ لفْظاً، تثْبت في النطْقِ، وفي الكتابة:  تعريف مهزة القطع
 : خصائصها 

  . وال تسقُطُ لفْظاً، وال رسماًتلْفَظُ في بدِء الكَالمِ بِها، وتلْفَظُ في أَثْناِء الكَالمِ، 
  )). ء((هلَا عالمةٌ، وهي مثْل رأْسِ حرف العينِ 

  . أَخ، أَم، أُخذَ: تأيت يف أَولِ الكَلمة، مثْل
  . رأْي، يسأَل، سؤال، فَوائد : تأيت يف وسط الكَلمة، مثْل
  . بدأَ، التكَافُؤ، قَارِئ: تأيت في آخرِ الكَلمة، مثْل

فلى اَأللي أَعف تعضةً ووممضم ةً أَووحفْتم تإذَا كَان .  
ففَلِ اَأللي أَسف عوضةً فَتوركْسم تإِذَا كَان.  

  : اهلمزة وقوة احلركات
 . أقوى احلركات الكسرة، فالضمة، فالفتحة، فالسكون

   .على احلرف الذي يناسب أقوى احلركتني، حركتها، وحركة احلرف الذي قبلها اهلمزة يف وسط الكلمة توضع
  . الكسرة تناسبها الياء، والضمة تناسبها الواو، والفتحة تناسبها األلف، والسكون يناسبه السطر

  : كتابتها يف أول الكلمة: أوال
ةملِ الكَلي أَوف تأو حتتها إِذَا كَان فلى اَأللع عوضثْل تةً، موممضم ةً أَموركْسم ةً أَموحفْتم تاًء أَكَانوةُ  : سامإِنَّ، إِذَا، إِذْ، أُس ،أَم ،أَخ

   .أُحد، أُخذَ
  : كتابتها يف وسط الكلمة:ثانياً

 :إذا كانت يف وسط الكلمة فإن هلا أَربع صورٍ
 فلَى اَأللـأ(ع( ِاولَى الوعو ،)ؤ(اِء ، ولَى اليع)ئـ( ِطْرلَى السعو ،)ء .(  
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١ . فلَى اَأللا عهتابتك:   
 ةياآلت ي احلَاالتف فلى اَأللطَةُ عسوةُ املُتزاهلَم بكْتت:  

   .تأَلَّمرأَى، رأَس، ي: إِذا كَانت اهلَمزةُ مفْتوحةً، واحلَرف الذي قَبلَها مفْتوح، مثْل -
  . فَجأَةٌ، يسأَلُ: إِذا كَانت اهلَمزةُ مفْتوحةً، واحلَرف الذي قَبلَها ساكن، مثْل -
   .رأْي، رأْس، يأْخذُ: إِذا كَانت اهلَمزةُ ساكنةً، واحلَرف الذي قَبلَها مفْتوح، مثْل -

  : كتابتها على الواو. ٢
 :مزةُ املُتوسطَةُ على الواوِ في احلَاالت اآلتية تكْتب اهلَ

   .يؤم، لَؤم، هؤالِء: إِذا كَانت اهلَمزةُ مضمومةً، واحلَرف الذي قَبلَها مفْتوح، مثْل -
  . سؤالٌ، يؤجلُ: إِذا كَانت اهلَمزةُ مفْتوحةً، واحلَرف الذي قَبلَها مضموم، مثْل -
   .رؤيةٌ، يؤذي: إِذا كَانت اهلَمزةُ ساكنةً، واحلَرف الذي قَبلَها مضموم، مثْل -
   .مسؤول، رِداؤه: إِذا كَانت اهلَمزةُ مضمومةً، واحلَرف الذي قَبلَها ساكن، مثْل -
- ضةُ مزاهلَم تا كَانثْلإِذم ،وممضا ملَهي قَبالذ فاحلَرةً، وومونٌ: مؤش ،وسؤر.   

  : كتابتها على الياء.٣
 ةياآلت ي احلَاالتاِء فلى اليطَةُ عسوةُ املُتزاهلَم بكْتت:  

   .سئم، فَوائد، سئلَ: إِذا كَانت اهلَمزةُ مكْسورةً، مثْل -
   .بِئْر، ذئَاب، مئْذَنةٌ: احلَرف الذي قَبلَها مكْسوراً، مثْلإِذا كَانَ  -
   .خطيئَةٌ، برِيئَةٌ، هيئَةٌ: إِذا كَانَ احلَرف الذي قَبلَها ياَء مد أو لني، مثْل -

  :كتابتها على السطر. ٤
ي احلَاالتطْرِ فلى السطَةُ عسوةُ املُتزاهلَم بكْتت  ةياآلت: 

  .يتضاَءلُ، قراَءةٌ، إِجراَءات: إِذا كَانت اهلَمزةُ مفْتوحةً، واحلَرف الذي قَبلَها أَلْف ساكنةٌ، مثْل -
 .توَءم، مروَءةٌ: إِذا كَانت اهلَمزةُ مفْتوحةً، واحلَرف الذي قَبلَها واو ساكنةٌ، مثْل -
  

  : كتابتها يف آخر الكلمة: ثاًثال
 :إذا كانت يف آخر الكلمة فإن هلا أَربع صورٍ

 فلَى اَأللـأ(ع( ِاولَى الوعو ،)ؤ( اِءلَى اليعو ،)ئ( ِطْرلَى السعو ،)ء.(  
  

   : كتابتها يف آخر الكلمة على األلف وعلى الواو
١ . فلَى اَأللا عهتابتك: 

   .بدأَ، لَجأَ، سبأٌ، مرفَأٌ: مزةُ املُتطَرفَةُ على اَأللف إِذَا كَانَ احلَرف الذي قَبلَها مفْتوحاً، مثْلُتكْتب اهلَ
  : كتابتها على الواو. ٢

   .لُؤلُؤ، يجرؤ، التكَافُؤ: تكْتب اهلَمزةُ املُتطَرفَةُ على الواوِ إِذَا كَانَ احلَرف الذي قَبلَها مضموماً، مثْلُ
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  :كتابتها يف آخر الكلمة على الياء وعلى السطر
  :كتابتها علَى الياء . ١

  .يقْرِئ، ينشئُ، شاطئٌ: تكْتب اهلَمزةُ املُتطَرفَةُ على الياِء إِذَا كَانَ احلَرف الذي قَبلَها مكْسوراً، مثْلُ
  :ها على السطركتابت. ٢

   .دفٌء، مليٌء، وفَاٌء، نتوٌء: تكْتب اهلَمزةُ املُتطَرفَةُ على السطْرِ إِذَا كَانَ احلَرف الذي قَبلَها ساكناً، مثْلُ
  

 )١(تدريب رقم 
  :اختر الكلمة املناسبة 

  
 ، التباطُئُ، التباطُأُالتباطُؤُء، التباطُ .في العمل يصيب صاحبه بِاملَلَل. . . . . 

 انسكُونَ لِإلنأَنْ ي جِبي . . . . .لهَألج يشعٌء،  .يدبأٌمدبمئدبم ،ؤدبم ، 
سيدالس خيرِ. . . . .  الشالفَج الةي صف لنياملُص. مؤيئُمي ،أُمي ، 

 . . . . .نه نا،  .امئُندبا، مأُندبامنؤدبم 
 ، يأَجلُ، يئَجلُيؤجلُ .املُذَاكَرةَ إِلَى أَيامِ االختبارِ. . . . . الطَّالب الكَسولُ 

 مؤلفمأَلف، مئَلف،  .إِبراهيم عبدالعليمِكتابِ اِإلمالِء والترقيمِ . . . . . 
نمال  املُؤ . . . . .هاري .جذؤييئْذي، يأْذي ، 
 كُؤوسٍكُأُوسٍ، كُئُوسٍ،  .كَثرية في مسابقَات هذه السنة. . . فَرِيق كُلَّيتنا حاز علَى 

 ن، شأُون، شئُوشؤون .الطُّالبِ هي املُشرِفَةُ علَى اَألنشطَة الطُّالبِية. . . . عمادةُ 
 ، سإِم، سؤِمسئم .أَحمد من طُول االنتظَارِ. . . . . 

 . . . . .اتاربترِ االخيلَى سع ةالكُلي يدمؤنُ،  .عطْمإِنُ، يطْمينئطْمي 
 ، فَواؤدفَوائدفَواِءد،  .تعلُّمِ العربِية أَكْثَر من أَنْ تحصى. . . . . 

 مئْذَنةٌمأَذَنةٌ، مؤذَنةٌ،  .مسجِدنا جميلَةٌ. . . . . 
 ، جرِيأَةٌ، جرِيؤةٌجرِيئَةٌ .في قَول احلَق. . . . . املُؤمنةُ 

  ترظَه . . . . .ةرياَألخ ظَةي اللَّحمِ فهائَةُ،  .املُترةُ، باؤراَءةُبرب 
 . . . . .كومبِقُد الدفَائَل،  .خفَاَءلتلتفَاؤت ، 

 ، اللُؤلُئ، اللُؤلُِءاللُؤلُؤِ . . . . .سئلَ الغواص عن طَرِيقَة استخراجِ 
 يقْرِئيقْرِأُ، يقْرِؤ،  .املُعلم الطُّالب سورةَ املُؤمنونَ. . . . . 

 ، العبئ، العبأالعبِء .الدراسي. . . . . ةً كَثريةً عن يسأَلُ الطُّالب أَسئلَ
  

  االجابة حتتها خط .. مالحظه 
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  )٢(تدريب رقم 

  : أمام العبارة اخلاطئة) (أما العبارة الصحيحة، وإشارة ) (ضع إشارة 
  

  احلكم   العبارة

ي أَوف تإِذَا كَان لى اَأللفع عوضمهزة القطع تةل الكَلم.   
انت مهزة القطع في أَول الكَلمة توضع في أَعلى اَأللف إِذَا كَانت مفْتوحةً أَو مضمومةً، وفي أَسفَلها إِذَا كَ

  .مكْسورةً
 

  . عرِيف فَإِنها همزةُ قَطْعِالت) أل(كُلُّ احلُروف املَبدوَءة بِهمزة همزتها همزةُ وصلٍ، ما عدا 
   .ماضي اَألفْعال الثُّالثية مهزته مهزة وصلٍ

  . ماضي اَألفْعال الرباعية مهزته مهزة قطع

   .الفعلُ املُضارِع املَهموز اَألول مهزته مهزة وصلٍ
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  احملاضرة الثالثة 
  اللينة األلف

  
  : الحظ الكلمات اليت حتتها خط

 ، ويف أثناء رحلته جلس جبانبه رجلسها، وخالته مصطفىعمه  فيها، حيث يقيم أنطاكيا، سافر إىل مدينة عيسىيقال له  فىتأن  حيكى
الزمن  هذاويف يتنقلون بواسطة احليوانات،  مضىفقد كان الناس فيما . النقل احلديث وسائلتطور  مدىودار بينهما حديث عن 

يف توفري املواصالت  يسعىالتقدم التقين اإلنسان إىل أن  دعاسيكون عليه السفر يف املستقبل، وقد  ماذاندري  وال. تعددت وسائل النقل
عض وتسبب يف ارتفاع درجات احلرارة، مما حدا بب. يف هذا الوقت استشرىمع احملافظة على البيئة من التلوث الذي . املرحية واآلمنة

   .البيئة علىتصنيع املركبات اليت تعمل بوقود دون خملفات تؤثر  علىالتركيز واحلث  إىلأن تدعو  - وروسيا  كأمريكا –الدول املتقدمة 
  : تعريف األلف اللينة، ومواضعها من الكلمة

 . هي اَأللف الساكنة املَفْتوح ما قَبلها :تعريف األلف اللينة 
  . خالد، ومصطفَى، وعصا، وسلمى، وهذَا، وأنا:  لمثوتكون يف األمساء، 
  . قَام، ودعا، وهدى، واقتدى، واستدعى:  مثلوتكون يف األفعال، 

  . ما، وال، وعلَى، وحىت:  مثلوتكون يف احلروف، 
 : مواضعها

-  ،ةمالكَل طسثْلوم :ماصخت ،داها أَ. قَال، عهمسي ركَال فال إِشةًومفاً قَائل .  
- مسرتو ،ةمرِ الكَلاِء: آخالي ةورلى صعةً، وملطُ. قَائالغثُ اخلَلْطُ، ودحا ييهفو .  
- وفررِ احلآخالِ، ورِ اَألفْعآخاِء، ومرِ اَألسي آخةُ فناللَّي فكُونُ اَأللَت.   
  : كيفية رمسها يف وسط الكلمة 

 .  ناصر، قائم، عماد، تفاهم، قال: مثلإذا كانت يف وسط الكلمة، ) ـا(األلف اللينة قائمة  ترسم
  : كيفية رمسها يف آخر الكلمة

١- ةبِيراِء العماَألسالِ وي اَألفْعف :  
  : ترسم ألفاً قائمة يف املواضع اآلتية 

١ . تقَعالِ إِذَا واَألفْعاِء ومرِ اَألسي آخاواً،فا ولُهكَانَ أَصثَةً، وثْل ثَالطَا: ما، خال، ذَرفَا، عا، صصع .  
٢ . ،ةنِياِء املَبمي اَألسثْلفا: منا، همهاذَا، مذَا، إِذَا، ما، ها، مأَن .  

  ).اسم موصول( متى، لدى، أَنى، اُألىل: منهاويستثْنى 
  : يف املواضع اآلتية ) مقصورة ألف(ترسم على صورة ياء 

  . هدى، حمى، فَتى، مشى، سعى: مثْلفي آخرِ اَألسماِء واَألفْعالِ إِذَا وقَعت ثَالثَةً، وكَانَ أَصلُها ياًء، . ١
  . يحيى، يسعى، تولَّى، استعلى، كُبرى، منتدى، مستشفَى: ثْلمفي آخرِ اَألسماِء واَألفْعالِ إِذَا وقَعت رابِعةً في الكَلمة فَصاعداً، . ٢

  .دنيا، يحيا، خطَايا، استحيا: مثْلإِالَّ إِذَا سبقَتها ياٌء فَإِنها تكْتب أَلفاً قَائمةً، 
    .الياِء فَإِنها ال تنقَطُإِذَا كُتبت اَأللف اللَّينةُ على صورة :  ملحوظة
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٢- وفي احلُرف    : 
 ،وفي احلُرةً فمفاً قَائةُ أَلناللَّي فاَألل بكْتثْلتا: ممال، لوالَّ، لوكَالَّ، ه .  

  . إِىل، بلى، على، حتى: ويستثْنى منها
  ٣-  ةيمجاِء اَألعمي اَألسف  :  

بكْتثْل تم ،ةيمجاِء اَألعمرِ اَألسي آخةً فمفاً قَائةُ أَلناللَّي فا  : اَألليا، أَفْرِيقوما، ررسوِيا، سدا، كَنهنافَا، با، يورِيطَا، سرِيكَا، طَنا، أَمسنفَر
  . أُوربا

  . رى، كسرى، حنىموسى، عيسى، متى، بخا:  ويستثْنى منها
  

  كَيف نعرِف أَصل اَأللف اللَّينة من الواوِ أَو الياِء في آخرِ الفعلِ الثُالثيِ ؟
 :  عرِف ذَلك بِعدة وسائل

  . يرجو: ينمو، رجا: يدعو، نما: دعا: مضارِع: مثَال. اِإلتيانُ بِمضارِعِ الفعلِ -١
ارِعضمى: ومى: رري، جمرى: يرِي، قَضجى: يدي، هقْضي: يدهي .  

 .الدعوةُ، النمو، الشكْوى، الدنو: مثَال. اِإلتيانُ بِمصدرِ الفعلِ -٢
  . السعي، الرمي، اجلَرِي، اهلَدي: ونقُولُ

دعوت ودعونا ودعوا، نموت ونمونا ونموا، رجوت : مثَال. الفَاعلني، أَو أَلف االثْنينِ)) نا((ىل التاِء املُتحركَة، أَو إِسناد الفعلِ إِ -٣
 . ورجونا ورجوا، شكَوت وشكَونا وشكَوا، دنوت ودنونا ودنوا

  . ا، هديت وهدينا وهدياسعيت وسعينا وسعيا، رميت ورمينا ورميا، جريت وجرينا وجريا، قَضيت وقَضينا وقَضي:  ولُونقُ
٤- فل اَأللا أَصلن نيبي تالت ةاجِمِ الُّلغعإِىل م وعجثَال. الريف لسان العرب )دنا(: م" :بةً قَرناواً، ودوِء دنيالش ننا مي "دفو ،

 ". دنا دنواً، ودناوةً قَرب: "القاموس احمليط
  ونمقَصد، وعمل، ومشى، وعدا،  كَرعىسعى يسعى سعياً، : "، وفي القاموس احمليط"سعى يسعى سعياً: "يف لسان العرب )سعى(و

 ،بووكَسقاتدل الصمع رةً باشعايس"   
 . جبمعه، أو باسم املرة، أو باسم اهليئة منهبتثنيته، أو  -٥

   .سعية: واسم اهليئة. سعية): سعى(: واسم املرة. عصوات): عصا(: ومجع.  فَتيان): فَتى(:  مثىن: األمثلة
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  )١(تدريب رقم 
  :ملناسبة اختر الكلمة ا

  
 ج ب أ اجلملة

 حتي حتى حتا أَدركَه العطَش...... فَطَلَبها 
 نري نرا نرى ربنا يوم القيامة؟..... هل 

 يشقَى يشقَا يشقَي بِهِم جليسهم....... هم القَوم ال 
 كارجِو كإِلَي دي أَرلَّ....... فَإِنجو زع ارِ اللَّهى بِجِوضأَرو ضأَرا وضأَرو 

  
  )٢(تدريب رقم 

  : أمام العبارة اخلاطئة) (أما العبارة الصحيحة، وإشارة ) (ضع إشارة 
  

  احلكم  العبارة
   .ترسم األلف اللينة ألفاً قائمة يف آخرِ اَألسماِء واَألفْعال إِذَا وقَعت رابعة

  . في آخرِ اَألسماِء واَألفْعال إِذَا وقَعت ثَالثَةً، وكَانَ أَصلُها ياًء) ألف مقصورة(م األلف اللينة على صورة ياء ترس
   .إِذَا كُتبت اَأللف اللَّينةُ على صورة الياِء فَإِنها ال تنقَطُ

ةُ أَلفاً قَائناللَّي اَأللف بكْتهاتنى مثْنتسيو ،وفي مجيع احلُرةً فى: متلى، حلى، عإِىل، ب.   
ةيمجاِء اَألعمرِ اَألسي آخاِء فالي ةورلى صةُ عناللَّي اَأللف بكْتت.   
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  احملاضرة الرابعة
  اءـالت

  
  : الحظ الكلمات اليت حتتها خط

الربيد يؤدون عمالً مهماً، وهم أهل  سعاةإن : ودار بينهما حديث عن الربيد، فقال أسامة أسامةبصديقه  عتطليوم التقى  ذاتيف 
 استخدمتوقد . أعتمد على املراسالت الربيدية يف التواصل مع عمالء الشركة كنت سومطرة جزيرةوساكنيها، ففي  بالبيوتدراية 

 وليت. التجارية يعتمد عليها يف الترويج للمنتجات اجلديدة املؤسساتبات عدد كبري من و. ، ودعائيةإعالنيةكوسائل  الربيدية املغلفات
أمر مهم وهو أن الربيد بدأ  ومثة. األمر يقتصر على الدعاية بل إن التواصل بني األشخاص، وتلقي األخبار وغريها بدأ يأيت عن طريقه

  .ل االتصاالت احلديثة، تعمل على التخلص من استخدام األوراقللنظر أن وسائ والالفت. ينحسر دوره مع ظهور رسائل اجلوال
   .بأن رسائل اجلوال أكثر تأثرياً من الرسائل الربيدية وخرجتحبثاً يف هذا املوضوع،  فاطمةنعم، فقد أعدت أخيت : طلعتقال 

  
  : التاءتعريف 

خيتلف رمسها ونطقها إذا كانت آخر و. واحلرفهي حرف من حروف العربية، وقد تكون يف أي من االسم والفعل  : التاء
 . الكلمةالختالفها بني مربوطة ومبسوطة رمساً، وبني اهلاِء والتاِء نطقاً

  )املبسوطة(التاء املفتوحة :  أوالً
   .صفات، بيت: مثلهي التاء اليت يوقف عليها بلفظها وال تبدلُ هاًء، 

  
  : )املبسوطة(مواضع التاء املفتوحة 

بيت وأبيات، قوت وأقوات، حوت وأحوات، صوت وأصوات، ميت : مثلخر االسم الثالثي الساكن الوسط، ومجعه، يف آ/ ١  
  .وأموات

   .حنّات، عصمت، جودت، رفعت، رأفت: مثلبعض األمساء املفردة املذكرة، / ٢
   .هيهات، هات: مثلبعض أمساء األفعال، / ٣
   .معلِّمات، مسلمات، أخوات، ثقات، عرفات، أُوالت: ثلممجع املؤنث السامل، وما أحلق به، / ٤
  أم تاء الفاعل. كتبت، جلست، أكلت: أم كانت تاء التأنيث الساكنة، مثل. بات، مات: مثلآخر الفعل سواء أكانت من أصله، / ٥

   .، رمست ، جلست سافرت :مثل
   .، الت ، لعلَّت ربت،  )للعطف( ليت، ثُمت: مثلبعض احلروف، / ٦

  )املغلقة(التاء املربوطة : ثانياً
  .كريـمة، قضاة: مثلتلفظ هاًء عند الوقف، ) يف آخر اللفظ(هي تاٌء الحقة 

  : )املغلقة(مواضع التاء املربوطة 
  .، مكة ، شجرة ، عائشة ، جمتهدة كنشيطةأواخر األمساء املفردة املؤنثة، / ١
   : أواخر بعض األمساء/ ٢
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   .، عالمة ، راوية داهية:  مثليف املدح أو الذم، للمبالغة  / أ
   ).، وصف وثق(، أصلها  ، صفة ثقة: مثللتكون عوضاً عن حرف حمذوف،  /ب
   . ، بقرة ، خنلة كتمرةلتمييز املفرد من اسم اجلنس،  /ج
   . ، خؤولة حجارة: مثللتأكيد التأنيث للجمع الذي على وزن فعالة وفعولة،  /د

   ).ركبت الفَرس ركْبةً(ركْبة : مثلاملرات، لبيان عدد  /هـ
   . ، وقضاة ، وغزاة سعاة: مثلأواخر بعض مجوع التكسري اليت ال تنتهي مفرداا بتاء مفتوحة، / ٣
   .محزة، ومعاوية، وطلحة: مثلأواخر بعض أمساء الذكور / ٤
   ).حرف عطف( ثُمتوطة فرقاً بينها وبني ، وهذه تكتب تاؤها مرب )هناك(وهي مبعىن ) الظرفية( ثَمةَ/ ٥
  ، اليونانية ، الرومية ، البيزنطية ، أنقرة ، سومطرة ، اإلبراهيمية اإلسكندرية: مثلأواخر بعض األمساء األعجمية، / ٦

 )١(تدريب رقم 
  :وقعت أخطاء يف رسم التاء واهلاء يف النص اآليت، استخرجها مع تصويب كتابتها : تدريب 
  حديثاً عن نفِْسه، وحديثاً عن رسول اللَّـه  : وهو مرِيض فَحدثَنا بِحديثَينِ أَعودةُ --علَى عبد اللَّه  دخلةُ: ارِث بنِ سويد قَالَعن احلَ
- َةُ: قَالعمس  ولَ اللَّهسر-- ُقُولحاً : يفَر دأَش لَلَّههبوبِت ضٍ عي أَرلٍ فجر ننِ مماملُؤ هدبةيود   ـهاما طَعهلَيع ،هلَتاحر هعم لكَةهم

هابرشو . قَدقَظَ ويتفَاس ،امةْفَنبكَةُذَهرى أَدتا حهفَطَلَب ، طَشقَالَ. الع ي : ثُمالَّذ كَانِيإِلَى م جِعةُأَرفَ كُن يهى فتح اموةَأَنأَم . هأْسر عضفَو
 هداعلَى سوةَعما ليهلَيعو هلَتاحر هدنعقَظَ، ويتةُ، فَاسادز هابرشو هامطَعو .هادزو هلَتاحذَا بِره ننِ مماملُؤ دبالع ةبوحاً بِتفَر دأَش فَاللَّه.   

  :طاء تصحيح االخ
               )توبـة  ( الصـحيح  : بِتوبـه  /  )مسعـت  ( الصـحيح  :  سـمعةُ /  )أعـوده  ( الصحيح  : أَعودةُ/   )دخلت ( الصحيح : دخلةُ 
 الصـحيح  :  زادةُ/  )ليموت ( الصحيح : ليموةَ /  )أموت ( الصحيح : أَموةَ /  )كنت ( الصحيح : كُنةُ / )ذهبت ( الصحيح : ذَهبةْ 

     )زاده ( 
  )٢(تدريب رقم 

  :اختر الكلمة املناسبة مللء الفراغ 
  

  ب  أ  اجلملة
 وكيلَةً. . . . . أَخمكَاالً جأَش تحني راهم.  اتحاةٌ  نحن  

  أَنقَرت  أَنقَرةَ . . . . . . زرت مدينةَ 
جرزِل. . . . . خاملَن نم  . تمصةُ  عمصع  

 . . . . .طسوضِ املُتيرِ اَألبحلَى البةٌ عيندةُ .  مرِيدنكاِإلس  ترِيدنكاِإلس  
  متاحةً  متاحتاً للْجميعِ . . . . أَصبحت وسائلُ اِإلعالمِ 

 دعرِ اجلَ...... تأَكْب نلٍ مصفَي كاملَلاتعه  امعامةُ  جعامج  
  ثقَاه  ثقَات  ........في مجتمعنا رِجالٌ 

  حفَظَت  حفَظَةَ  كتابِ اِهللا........ كَرمت الوِزارةُ 
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  احملاضره اخلامسة
   الالم الشمسية والالم القمرية

  
  :الحظ الكلمات اليت حتتها خط

على  الكثري الشيء واملنافع الفوائدوفيهما من . والدقة، واإلبداع، احلكمةتتجلى فيهما  العظيمةهللا آيتان من آيات ا والقمر الشمس
اليت حتدث على  الطبيعة الظواهراحلديثة، وما التقط هلما من الصور عن أثرمها يف  الدراساتوقد أثبتت . واجلماد، واحليوان، النبات
   .النجوم، وبأا ضياٌء والقمر نور، ومها أبرز ما مييزها عن سائر الوهاج بالسراج الشمسوقد وصف اهللا . األرض

  

  : الالم الشمسية والالم القمرية
وهذا احلرف . ، فهو حرف يكونُ من مهزة وصلٍ مساعية ومن هذه الالم الساكنة)الـ(يقصد ا الالم الساكنة من حرف التعريف 
  . المة من عالمات األمساءيلحق األمساء دون األفعال واحلروف، فهو ع

  

  .. الالم الشمسية
  الم املعرفة تدغم يف أربعة عشر حرفاً ال جيوز فيها معهن إال اإلدغام؛ مبعىن أن سكوا يتحولُ إىل احلرف األول من االسم املعرف

 بب موافقة أو خمالطة طرف اللسان فينطق ذاك احلرف مشدداً، وال تنطق الالم، اليت يف نطقها مع هذه احلروف صعوبة وذلك بس
النون، والراء، والدال، والتاء، والصاد، الطاء، والزاي، والسني، والظاء، والثاء، :  هلذه احلروف، وهذه احلروف هي -خمرج الالم

  .نفسها الالم ، إضافةً إىل والضاد، والشني والذال

 ممثالً لألمساء اليت تبدأ حبرف من هذه اموعة، فسميت الالم ) مشس(سم وقد اختري حرف الشني ممثالً هلذه اموعة، كما اختري ا -
   .بالشمسية -على ذلك

  .. الالم القمرية
اهلمزة، والباء، والغني، :  ، وهي)خمرج الالم(أما البقية فهي احلروف اليت يسهل معها نطق الالم لبعد خمارجها عن طرف اللسان 

   .، واخلاء، والفاء، والعني، والقاف، والياء، وامليم، واهلاءواجليم، والكاف، والواو واحلاء
 ممثالً لألمساء اليت تبدأ حبرف من هذه اموعة، فسميت الالم ) قمر(وقد اختري حرف القاف ممثالً هلذه اموعة، كما اختري اسم  -

  . بالقمرية -على ذلك
  : ، وأمثلتها تعريف الالم الشمسية

  التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السني، الشني: التعريف الداخلة على األمساء املبدوءة بأحد احلروف اآلتيةهي الم  : تعريفها
  .الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الالم، النون

  .أوهي الم تكتب وال تنطق، ويأيت بعدها حرف مشدد
 النور. مكروه الذُّل. مزعج الضفادعنقيق . متأهب الصياد. ناضجة الثِّمار. فيدطعام م التمر. مقبل الرجل. مشرقة الشمس:  أمثلتها 

 .حامض حلو اللَّيمون. مغردة الطُّيور. يف الربيع الزهريتفتح . ظلمات يوم القيامة الظُّلم. عليكم السالم. عن الوطن واجب الدفاع. ساطع
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  : ، وأمثلتها تعريف الالم القمرية
  اهلمزة، الباء، اجليم، احلاء، اخلاء، العني، الغني، الفاء: هي الم التعريف الداخلة على األمساء املبدوءة بأحد احلروف اآلتية:  هاتعريف

  .القاف، الكاف، امليم، اهلاء، الواو، الياء
 . ، وتكون ساكنة)الشدة(أوهي الم تكتب وتنطق، ويتصل ا حرف متحرك خال من التضعيف 

تولد  الغرية. نافع العلم. خضراء اخلميلة. سيد األخالق احللم. الصحراءسفينة  اجلمل. منري البدر. ملك الغابة األسد : أمثلتها
رائحته  اليامسني. الورد متفتح. عليل اهلواء. احلراميطوفون بالبيت  املسلمون. جديد الكتاب. نابض القلب. واسع الفناء. احلقد
   .ذكية

  )١(تدريب رقم 
  :طاء يف رسم الالم الشمسية والقمرية يف اجلمل اآلتية، استخرجها مع تصويب كتابتها وقعت أخ

 

  الصواب اجلمل
ثلْلَيل اتانواحلَي نيةٌ ببيه.  ثلَيل اتانواحلَي نيةٌ ببيه.  

نأكثر فائدة من العصري لَلْلَب.  نأكثر فائدة من العصري لَلْب.  
  .نقَاشلاَال بد من اهلدوء أثناء   .اهلدوء أثناء اَنقَاش ال بد من

  .اخلارجي شجرةلااحلاء غطاء   .اخلارجي احلاء غطاء اشجرة
هِيقارِ انماحل تولا  .صهِيقارِ نماحل توص.  
  .صوت جميلٌ لْبلْبلِل  .صوت جميلٌ اللْبلْبلِ

  .ملُجاوِرةُ غُرفَةُ أَخي للْغرفَةُ  .جاوِرةُ غُرفَةُ أَخيملُ اللْغرفَةُ
  

  )٢(تدريب رقم 
  : ، مث ضعها يف مجل مفيدة من تعبرياتك على الكلمات اآلتية) ال(قم بإدخال 

 

  الكلمة يف مجلة مفيدة  )ال(الكلمة بـ  الكلمة جمردة
    اللينة  لينة
    النقمة  نقمة
    الذيل  ذيل
    الثعلب  ثعلب
    الفرس  فرس

    السخانة  سخانة
    اهلجرة  هجرة
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 السادسةاحملاضرة 

  التنوين
  

  .. حصيلة التعلم
  : بعد دراستك هلذا املوضوع سيكون مبقدورك اآليت

   . ، وعالماته معرفة التنوين -
   . ، والفتح ، والكسر كيف يرسم تنوين الضم -
   . ينأن يتجنب الطالب اخلطأ يف كتابة وقراءة التنو -

  :  الحظ الكلمات اليت حتتها خط
على البقاء، فقد أبت أن ختضع لقوانني اللغات  وقدرةً، وداللةً، وتركيبا، بناًء متميزةٌبني اللغات، فهي  متميزةٌ إن اللغة العربية لغةٌ

 ومالذًا ملجأًتزال اللغة العربية وال . وتأخرٍ وختلف سوٍءرغم ما أصاب أهلها من  ، فعاشت أبيةً شاخمةًواندثارٍ وموت ضعفمن 
واهللا . من جيل الصحابة إىل يومنا هذا ابتداًءوقد حرص املسلمون على تعلم اللغة العربية . جلميع املسلمني لفهم القرآن والسنة

للقرآن  حفظٌ، فتعلم اللغة العربية ))لَحافظُونإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه : ((لكتابه العزيز، إذ يقول اهللا تعاىل حفظًاتكفل حبفظها 
 . الكرمي

  ..  تعريف التنوين
  .واجلَرنونٌ ساكنةٌ زائدةٌ تلْحق آخر معظَمِ اَألسماِء املُعربة نطْقاً ال كتابةً، في الرفْعِ، والنصبِ، 

  ..  عالمات التنوين
  :  تنوين الكسر وعالمته. ١

 . سلمت على صديقٍ خملصٍ. جلست حتت شجرة وارفة: ، مثال)ـٍـ(كسرتان حتت احلرف األخري من الكلمة املعربة، وترسم هكذا 

  :  تنوين الضم وعالمته. ٢
تلميذٌ  حممد. هذه وردةٌ مجيلةٌ: مثال. فوق احلرف أَياً كان نوعه) ــٌ(فوق احلرف األخري من الكلمة املعربة، وترمسان هكذا  ضمتان
جمتهد .القمر منري . 

  :  تنوين الفتح وعالمته. ٣
 ). ً-(فتحتان فوق احلرف األخري من الكلمة املعربة، وترمسان هكذا

 يف. شربت لبنا باردا:  مثال. وتلحق أَلف آخر االسمِ املَنصوبِ املُنون، وترسم الفتحتان على احلرف املنون األخري قبل األلف الزائدة
  .الليل نرى قمرا وجنوما

 ةياآلت وال تلحق األلف األمساء عند تنوين النصب يف احلَاالت:  
o ف مدا أَللَهقَب ةزمهِي بِهتماًء(شربت : مثال. االسمِ املُن.(  
o فاَألل قفَو ةزمهِي بِهتنبأً(مسعت : مثال. االسمِ املُن.(   
o راٍء مهِي بِتتاالسمِ املُنوطَةمت اجلامعة : مثال. بفاطمةً(كر.(   
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  ....  تذكريتذكري  ....تذكرتذكر
  . .   ، أَو أُضيف، أَو أُضيف))ألأل((ال يلْحق التنوِين االسم إِذَا عرف بـال يلْحق التنوِين االسم إِذَا عرف بـ  --

 .جاَء قَاضٍ عادلٌ، سلَّمت علَى قَاضٍ عادلٍ: االسم املنقوص ينون بالكسر يف حاليت الرفع واجلر مع حذف الياء منه، مثل •

 .رأَيت عمراً: حتذف الواو منه، مثل: بالفتح) عمرو(نوين اسم عند ت •

 .عند تنوينها) امرؤ(يتغري رسم اهلمزة يف كلمة  •

   .هذَا امرؤ مؤدب، رأَيت امرأً مؤدباً، نظَرت إِلَى امرِئٍ مؤدبٍ:  تقول
  

    )١(تدريب رقم 
  : اآلتية، استخرجها مع تصويب كتابتهاوقعت أخطاء يف رسم التنوين يف اجلمل 

 
  الصواب اجلمل

  قارئا  أصبح أمحد قارئ جميداً
  تواطؤا  لقد تواطأ األعداء علينا تواطؤ ظاهراً

  ضوًءا  رأيت ضوًء خافتاً
  شفاًء  للصدور ما يزال القرآن هدى وشفاءاً

  
   )٢(تدريب رقم 

  : نون بالنصب الكلمات اآلتية يف مجل مفيدة
  

  اجلملة   الكلمة
  قضاًء  قضاء
  متكأ  متكأ

  مصطفى  مصطفى
  اًساعي  ساعي
  ابطًء  بطء

  برتقالة  برتقالة
  ىهد  هدى
  اعص  عصا
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 السابعةاحملاضرة 

  الفصل والوصل
  

  ..  حصيلة التعلم
  : مبقدورك اآليت  بعد دراستك هلذا املوضوع سيكون

   .ملا يفصل وما يوصل يف الكتابة معرفة الرسم اإلمالئي الصحيح -
   .معرفة القاعدة اليت حتكم بالفصل أو الوصل يف الكتابة -
   .معرفة عدد من األمثلة اليت تعني على اعتياد ما يفصل وما يوصل -

  

  :  الحظ الكلمات اليت حتتها خط
أَنت؟  ممن: فَقَالَتشخصا يتحدثُ بِلُغة أُخرى،  سمعت: األيامِ ، ويف أحدبِهاتجِد من يتحدثُ  فَقَلَّما، أَبناؤهاهجر اللغةَ العربيةَ 

ـَافَقَالَ . عندئذ بكَت. أُحِسنهاال : قَالَ. ال تتكَلَّمِ العربِيةَ لم: فَقَالَت. أَنا من العربِ: قَالَ نا لُغةُ أَ: ؟ قَالَتيبكيكمن أَنت؟ وما : هل
  في املَلَذَّات وانغمسواعن العلْمِ،  أَبنائيحني ابتعد  جهِلْت وإِنماصروح العلْمِ واملَجد،  أَقَامت لَطَالَماالقُرآن، أنا لغةُ احلضارة الَّتي 

مهفُسوا أَناعأَضونِي وعيفَض  . 
  

  .. الوصل والفصل
 . ل أن تكتب كل كلمة منفصلة عما قبلها؛ ألن كل كلمة تدل على معىن غري معىن الكلمة األخرىاألص

ولكن وجد أن بعض الكلمات توصل مبا بعدها، أو مبا قبلها؛ لكثرة االستعمال، أو ألن الكلمة على حرف هجائي واحد، أو 
  . للتفرقة بني معنيني خمتلفني

  

  .. تعريف الوصل
كَتبت : ة مبا قبلها أو مبا بعدها، أو بدمج كلمتني مع بعضهما، حبيث تصبح الكلمتان مبرتلة كلمة واحدة، مثلكتابة الكلمة متصل

يدا اجلَدهسرةُ دبالطَال .   
 )هاء الغائب(بالضمري ) درس(، ووصل كلمة )أل(بأداة التعريف ) طالبة(بتاء التأنيث، ووصل كلمة ) كتب(ففيه وصل الفعل 

 ). جديد(بكلمة ) أل(داة التعريف ووصلت أ
  

  ..  مبا قبلهاالكلمات اليت توصل 
  : يف فيما ال يصح االبتداء به مبا قبلهاجيب وصل الكلمة 

  . كبِسيارت ناإِلَى بيتَ يمع أَخ ت، ذَهبييا أَبِ: الضمائر املتصلة، مثل. ١
  . إِلَى اجلَامعة مبكِّراً نيا خالد، اذْهب: نون التوكيد، مثل. ٢
   .الشمس تفَاطمةُ من منزِلها عندما غَاب تخرج: عالمة التأنيث، مثل. ٣
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  .. مبا بعدهاالكلمات اليت توصل 
  :فيما ال يصح الوقوف عليه يف مبا بعدها جيب وصل الكلمة 

 أَستقْبِلُساخلَير،  ِهللا َألفْعلَنتا: والسني، والفاء، والكاف، والالم، مثلحروف املعاين املوضوعة على حرف واحد، كالتاء، . ١ 
  . لّه اَألمر كُلُّهلـأَبِي اليوم من السفَرِ، 

  . يحافظْن علَى لباسهِن مؤمناتالـ: ، مثل)أل(أداة التعريف . ٢
  .بِالتجارة منذُ القدمِ وتحضرمهِرت اُشت: ما ركِّب تركيباً مزجياً، مثل. ٣
  . كتابٍ مائَةأَربعبِعت : ما ركِّب مع املائة من اآلحاد املضافة إليها، مثل.  ٤

  
  .. مواضع تصبح فيها الكلمتان كالكلمة الواحدة

  .ونَيفْرح الناجِح ئذحين: املنونة، مثل) إِذْ(أمساء الزمان املضافة إىل  .١

  .عمر خليفَةً ذَاحب: ، مثل)حب(مع ) ذا(كلمة  .٢
٣.  (بـ) يف، من، عن(حروف اجلرنمثل) م ،ولَةصأو املَو ،ةيطرأو الش ،ةـ:  االستفهامينمم م؟ ميدشذَا النه ظْتفحن 

لَّمعأَت لَّمعتت .مع عافأُدن  قأَثبِه .  
؟ عم؟ إِالم؟ عالم؟ فيم؟ مم: ، مثل)من، عن، إِلَى، علَى، في، حتى، الالم، الباء(االستفهامية مع بعض حروف اجلر ) ما( .٤

  حتام؟ لم؟ بِم؟
  .أُحب املُؤدبِني سيما املُجتهِد: يف مثل) سي(املوصولة توصل مع كلمة ) ما( .٥

   .اتفَقْنا علَيه مانتحدثُ في. قُلْت في حقِّي ماسامحتك ع. أَحضرت ماعجِبت م: ، مثل)من، عن، في(اجلر كما توصل حبروف 
وتوصل باحلروف . طَالَ، وقَلَّ، وكَثُر، وجلّ، فتكفها عن الرفع: الكافَّة عن الرفع، والنصب، واجلر، تتصل باألفعال) ما( .٦

، فتكفها عن )قبل(و، )بني(و، )حني(، وبالظروف )رب(وتوصل حبرف اجلر . وأخواا، فتكفها عن النصب) إنّ: (النواسخ
. نييتمنى الذين رسبوا لَو كَانوا ناجِح ربما: اجلر. االحتاد قوةٌ إِنما: النصب. يعرِف الطِّفْلُ مصلَحته قلَّما :الرفع:مثل. اجلر
  .نِسري هطَلَ املَطَر بينما

  إِنْ(وأدوات الشرط . كَالمِ زيد ماكَالمِ زيد، عجِبت م ماعتجاوزت : ، مثل)عن، من(الزائدة، مع حروف اجلر، ) ما( .٧
فثُ، كَييح ،أَي ،نأَي (ا: مثلإِم  ،كعم بأَذْه نبذْهاتمنأَي تكرأَز و. كُن)الناصبة، مثل) كي : هِدتااجمكَي حجنت .  

 كُلَّما: ، توصل بالكلمات كُلّ، ومثل، وريث، فتصريها ظروفاً، مثل)وهي اليت تؤول مع ما بعدها مبصدر(املصدرية ) ما( .٨
 كبنِي، أُحتكَذَّب كترباأَخثْلَمنِي  مرظتنِي،  انبحتارثَمي رضأْ : وتوصل بكاف التشبيه، مثل. أَحااقْرأُ كَمأَقْر .  

حضرت : ، مثل)كَي(وتغضب، وتتصل بالم التعليل  لئَالَّاعتذَرت إِلَيك : الناصبة، مثل) أَنْ(والنافية، تتصل بالم اجلر ) ال( .٩
 كالإِلَيكَيوتتصل  ل ،كبعأَنْ(بـأُت (وحدها، مثل الناصبة : بوتتصل  أَالّأُح ،كنع رأَخبـأَت)ين  إِالّ: الشرطية، مثل) إنأْتت
كآت .  
١٠. )ا : التنبيه، مثل) ها(بـتوصل ) أَيايهأَي كُمتاسري دوا فهِدتاج ،الطُّالَّب.   
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  .. تعريف الفصل
فصل عن عامله؛ ألنه تقدم ) إِياك(فالضمري . إياك أُرِيد، إِنَّ ما فَعلْته يعجِبنِي: لكتابة الكلمة مستقلة عما قبلها وعما بعدها، مث

   ).ما(عن ) إِنَّ(كما فصلت . عليها
والفصل هو األصل، إذ األصل أن تكتب كل كلمة لوحدها، وإمنا نشري إىل بعض املواضع اليت رمبا التبست على الواحد منا 

 . فوصلها

 
  .. ات اليت ال توصلالكلم

وتفصل أيضاً عن . رأَيت صواب كُلُّ ما: ، مثل)كُل(وتفصل أيضاً عن . فَعلْته خير إِنَّ ما: ، مثل)إِنَّ(تفصل عن  املوصولة) ما.(١
)نة، مثل) أَيا: االستفهاميم نلُونَ؟  أَيفْعت متكُن 

   .من خيرٍ تجِده عند اِهللا ا تفْعلْم: ال تتصل بشيء، مثل الشرطية) ما.(٢
   .مخلُوقَات اِهللا ما أَعظَم: ال تتصل بشيء، مثل التعجبية) ما.(٣
  .قَدم الرجلُ استقَالَته لسببٍ ما. منحةً مامنحته : وما قبلها موصوف، مثل نكرة تامة،) ما.(٤
   .قَالَه الشيخ نِعم ما: ، مثل)نِعم(بعد  نكرة تامة) ما.(٥
  .نجح أَنه ماعلمت : ، ال تتصل مبا قبلها، مثلالنافية) ما.(٦

   تبحثُ؟ علَى مه: ، مثلاالستفهامية املتبوعة اء السكت) ما.(٧
   .اقَشةقُلْته جدير بِاملُن إِنَّ ما: ، مثل)إِنَّ(بعد  املصدرية،) ما.(٨
   .بين املَدرستينِ شتانَ ما: ، مثل)شتانَ(بعد  الزائدة،) ما.(٩

   .تذْهب أَذْهب أَيانَ ماتعملْ أَعملْ،  متى ما: الشرطيتني، مثل) أَيانَ(و) متى(بعد  الزائدة،) ما.(١٠
  .. الكلمات اليت ال توصل

 . ما حرف نفي :مثلاملقصود لفظها، ) ما(

)نذَا: ، مثل)ذا(تفصل عن االستفهامية، ) م نئْ؟  مطخي ي لَمالَّذ  
)نمثلاالستفهامية قبل حروف اجلر، ) م :نم ن؟  مترتالطُّالبِ اخ  
   .إِلَه إِال اهللا أَنْ الأَشهد : النافية، مثل) ال(ال توصل بـاملخففة، ) أَنْ(
   .يلْعب بِالنارِ أَنْ التحدثْت إِلَيه : النافية، مثل) ال(ال توصل بـريية، التفس) أَنْ(
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  )١(تدريب رقم 
   :صل الكلمات اآلتية بأحد الضمائر املناسبة مث ضعه يف مجلة مفيدة 

  
  اجلملة  الضمري  الكلمة
  مساؤنا تكتظ بالغيوم  مساؤنا  مساء

  يلالعقري شاطئها مج  شاطئها  شاطئ
  بدأنا الدرس  بدأنا  بدأ
  طالبنا معلهم يقرئهم السالم  يقرئهم  يقرأ
  رأيت ضوءك خافتاً  ضوؤك  ضوء
  اتكأنا على األريكة  اتكأنا  اتكأ
  مضيت إىل البيت  مضيت  مضى
  دعانا زيد إىل البيت   دعانا  دعا
دالناصح ردهم عن املعصية  ردهم  ر  

 
  

  )٢(تدريب رقم 
 :  اليت ركبت منها األلفاظ اآلتية) ملفردةا(اذكر الكلمات 

  

  الكلمات املركبة
  الكلمات املفردة

  الكلمة الثانية  الكلمة األوىل
  ألا لو كانت ما االستفهام حلذفت األلف) املوصولة ( ما   )حرف اجلر ( عن   عما
  ألن األلف حذفت) االستفهام ( ما   )حرف اجلر ( يف   فيم

  )الكافة ( ما   )رف اجلر ح( رب  ربما 

  أذهب  )حرف معىن ( س   سأذهب
  )الكافة ( ما   )فعل ( قلَ   قلما

  كاف املخاطب  كتاب  كتابك
  )الزائدة ( ما   )الناصبة ( كي   كيما

تيهتاملتكلم ( تاء   انتهى  ان(  
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 الثامنةاحملاضرة 

  الزيادة واحلذف
  

  .. حصيلة التعلم
  : وع سيكون مبقدورك اآليتبعد دراستك هلذا املوض

   ).ينطق وال يكتب(معرفة الرسم اإلمالئي الصحيح ملا حيذف من بعض الكلمات  -
  ). يكتب وال ينطق(معرفة الرسم اإلمالئي الصحيح ملا يزاد يف بعض الكلمات  -
  . معرفة عدد من األمثلة اليت تعني على اعتياد ما حيذف من الكلمة -
   . على اعتياد ما يزاد يف الكلمةمعرفة عدد من األمثلة اليت تعني -

  :  الحظ الكلمات اليت حتتها خط
. دعائم دولتهم أرسوامن السنني إال وقد  مائة يتجاوزوا، ومل حكماً أسسواولإلسالم مكاناً،  أقاموامتاز صدر اإلسالم برجال أبطال، 

عظماء يف  أوالءكان . معاوية بن أيب سفيان، وحسانبن العاص، و عمرووعمر بن اخلطاب، وابن عباس، :  الرجال العظام أولئكومن 
 السمواتاخللق برب  عرفوايف البالد شرقاً وغرباً،  ساحوا. احلياة املتنوعة، علماً، وحكماً، وسياسة، وأدباً، وشعراً هذهميادين 
  .ح العلم، ومنارات احلضارةصرو بنواالتربية والتعليم،  يهملوامل  لكنهمومع انشغاهلم بالفتوح ونشر الدين، . واألرض

  .. الزيادة واحلذف
األصل أننا نكتب كل ما ينطق، كما أننا ننطق كل ما كتب، ولكن وجد بعض الكلمات فيها حروف زائدة تكتب وال تنطق  وكذلك 

  .يوجد كلمات فيها حروف تنطق وإن مل تكن مكتوبة

   احلذف: أوالً
  : فال ترسم ولكنها تنطق، يف املواضع التالية  حتذف بعض احلروف من الكلمة نطقاً ال لفظاً،

 .حذف مهزة الوصل، وقد سبق احلديث عنها يف احملاضرة األوىل. ١

  : حتذف األلف من بعض املواضع وهي. ٢
  .أَقْبلَ أَحمد لَكن أَخاه لَيس معه: العاطفة، مثل" لَكن"االستدراكية، و" لَكن"من كلمة . أ

  . اهللا، السموات، إله، الرمحن، يس، طه: مثل. األمساء من بعض. ب
وال حتذف مع اسم اإلشارة للمثىن . هذا، هذه، هذان، هذين، هؤالء، ههنا: التنبيه إذا اتصلت بأمساء اإلشارة، مثل" ها"من . ج

   ”هاذاك"وال حتذف من .“هاتيك"، وال "هاهنا"، وال من اسم اإلشارة "هاتان، وهاتني"املؤنث 
   ".أُولَئك " إذا اتصلت بكاف اخلطاب" أُوالِء“ومن اسم ". ذلك"إذا اتصل بالالم والكاف ، ) ذا(من اسم اإلشارة . د

مم؟ : مثل، )من، عن، إِلَى، علَى، في، حتى، الالم، الباء: (االستفهامية إذا اتصلت بأحد حروف اجلر اآلتية" ما"حتذف ألف . هـ
الم؟ ع؟ إِالمم؟ ع؟ بِمم؟ لامت؟ حيم؟ ف  

  :حذف بعض األحرف األخرى من الكلمات . ٣

  . داود: حتذف الواو من. أ
  . للتخفيف، وكثرة االستعمال. حتذف الالم الثانية من الذي، واليت، والذين.ب
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   )زيادة األلف(الزيادة :  ثانياً
 : تزاد بعض احلروف كتابة ال نطقاً يف املواضع التالية 

 : زيادة األلف .١

  .مئات، مئون، مئني، املئوي، املئوية: وال تزاد يف الكلمات اآلتية). تسعمائة(ومضاعفاا حىت ) مائة(تزاد يف كلمة . أ 
فهي تزاد يف . وتسمى األلف الفارقة. تزاد األلف بعد واو اجلماعة للتفريق بينها وبني واو العلة يف األفعال املعتلة اآلخر بالواو. ب 

 . قالوا، قولوا، لن يقولوا، مل يقولوا: مثل. فعل املاضي، واألمر، واملضارع املنصوب وازومال

 . يدعو، ينجو، يرسو،  ميحو: ال تزاد األلف بعد الواو يف مثل -

  .وسافر مهندسو البناء. حضر معلمو املدرسة: وال تزاد أيضا بعد واو اجلمع املضاف، مثل -
املنون تنوين نصب، إذا مل يكن منتهيا بتاء التأنيث املربوطة، أو مهزة على األلف، أو مهزة سبقها تزاد األلف يف آخر االسم . ج 

 . رأيت رجالً قادماً يركب حصاناً: مثال املنون اليت تزاد فيه األلف. ألف

 .تزاد األلف يف آخر بيت الشعر عند إشباع احلركة، وتسمى ألف اإلطالق. د 

  ضحى التنائي بديالً من تدانينا       وناب عن طيبِ لُقيانا تجافينا أَ     :  كقول ابن زيدون 
   )زيادة الواو( الزيادة : ثانياً

 : زيادة الواو. ١

. يف حاليت الرفع واجلر، وحتذف يف حالة النصب، وتنون ألا مصروفة، وتسمى واو عمرو) عمرو(تزاد الواو يف آخر كلمة .  أ
  . وصافحت عمراً.  ت على عمرٍووسلم. جاء عمرو: مثل
يف ) أويل(يف حالة الرفع، و) أولو(مبعىن أصحاب وصاحبات، وتكون :  أُولُو، أُوالت: تزاد الواو وسطاً يف األلفاظ اآلتية.  ب

 ). أُوالت(، )أُوالِء(، )أُولَئك: (وتزاد يف. حاليت النصب واجلر
  

  )١(تدريب رقم 
   :  اكتب الصوابيف اجلمل اآلتية أخطاء بينها، مث

  

   الصواب  اخلطأ  اجلملة
 داود داوود سرابيلُ من نسجِ داوود يف اهلَيجاأَبطالٌ لَبوسهم             شم العراننيِ

 لكن الَكن ترك الذُنوبِ أَوجب الَكن            فَرض على الناسِ أَن يتوبوا  
قَومي فَإِن  أوالِءكوماً أَلَم                  سأَيلتي يفإِذا الض رامك أو أوالِءكلئك  

يي لُؤبنفَيا ا  عمنما ياَألحسابِ           اخلَناإِنرضِ وأُلُو الع كسماملُتلُووأ أُلُو و  
هاذَان ييددلَى جأَب          انيدذا اجلَدأْنُ يف أَنَّ هالشاينوعني بيالش ذه هاذَانان  

اشيدو شيدو عوايلالعليا بسمر  قد شيدو         بيض األيادي والوجوه أَعزةٌ     
ورناص ناصروا هم آلُ نصرٍ ناصروا دينِ اهلُدى        واملصطَفَونَ لخرية اَألرسالِ  
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  لتاسعهاحملاضره ا
  البحث ىف املعجم

  
  .. حصيلة التعلم

  : بعد دراستك هلذا املوضوع سيكون مبقدورك اآليت
  . تعريف املعجم -
  . معرفة استخداماته -
  . معرفة أنواع املعاجم -
   .كيفية البحث يف املعجم -
   .التعامل مع اللفظ العريب جتريداً وصرفاً -
  .. مدخل

اها، مما يدفعنا للسؤال عنها، والبحث يف الكتب ملعرفة تواجهنا بعض الكلمات الغامضة أو املصطلحات اجلديدة اليت ال نعرف معن
 . معناها ومدلوهلا

 .. تعريف املعجم

  .معجمات، ومعاجم ): مجعه. (ديوان ملفردات اللغة مرتب على حروف املعجم
  .حروف اهلجاء: وحروف املُعجم

  .. أنواع املعاجم
  :  اع كثرية، منها، وهي أنو ختتلف املعاجم حبسب الغرض الذي ألفت من أجله

 :   املعاجم اللغوية. ١

املعجم اللغوي كتاب حيوي مفردات اللغة ويبني شرحها وتفسري معانيها، مصحوبة ببيان اشتقاقها، وطريقة نطقها، مرتبة على 
   .وهذا النوع هو موضوع حديثنا يف هذا املقرر. حروف اهلجاء، وفق تبويب خاص

 :  معاجم املعاين أو املوضوعات. ٢

  وهذا النوع من املعاجم ترتب األلفاظ فيه حسب املوضوعات، فموضوع عن اخليل يذكر فيه كل شيء يتعلق باخليل من صفاته
املخصص البن سيده : وأمسائه، وأمراضه، وغريها، ومثلها النبات، واحلرب، وغريها من املوضوعات، ومن أشهر هذه املعاجم

   .لعسكري، وفقه اللغة أليب منصور الثعاليباألندلسي، والفروق اللغوية أليب هالل ا
وهذا النوع من املعاجم يوضح الفروق الدقيقة بني املترادفات اللفظية، ويعني على اختيار اللفظة الدقيقة للتعبري عن املعىن املراد 

   .بوضوح تام
 :  معاجم املصطلحات. ٣

رح كل لفظ أو مصطلح حسب استعمال املتخصصني له، فهناك وهي املعاجم اليت جتمع ألفاظ ومصطلحات علم أو فن ما، مث تش
  معاجم  يف الفقه، وأخرى يف البالغة، وأخرى يف الطب، وأخرى يف اهلندسة وأخرى يف الزراعة، وأخرى يف علم النفس، وغريها
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البلدان، معجم البالغة معجم التربية وعلم النفس، معجم الفلسفة، معجم علم احلاسبات، معجم الرياضيات، معجم : ومن أمثلتها
  . العربية، وغريها

 :  املعاجم احلاسوبية. ٤

وميكن البحث فيها بسرعة ) CD(هي املعاجم احلاسوبية، وهي تتكون من عدد من كتب املعاجم، جمموعة يف قرص مدمج 
  . وسهولة

   .تقدم هذه اخلدمة) اإلنترنت( وهناك مواقع على الشبكة العنكبوتية
  .. فوائد املعاجم

 . عرفة معاين الكلمات، ومدلوالام •

  . معرفة ضبط الكلمات، وكيفية نطقها •
   .معرفة كيف تكتب بعض الكلمات، وخاصة ما طرأ عليها من حذف أو زيادة •
  . معرفة أصل الكلمة، وما طرأ عليها من زيادة أو حذف •
  . معرفة الكلمات العربية والدخيلة •
  . معرفة املصطلحات العلمية، وتفسريها •
   .تصريف األفعال، واألمساء واشتقاقها معرفة •
  . معرفة املصادر واجلموع السماعية اليت ال قاعدة هلا •
  .زيادة الذخرية اللغوية للطالب •

  
  .. البحث يف املعجم

  ترتيب املعجم على حسب احلرف األخري للكلمة: ختتلف كتب املعاجم يف طريقة ترتيبها للكلمات، ويهمنا يف هذا الدرس نوعان
والطريقتان تسريان على ج واحد يف ترتيب احلروف اهلجائية، وجتريد الكلمة . يب املعجم على حسب احلرف األول للكلمةوترت

 . من الزوائد، وإرجاع احملذوف، وفك اإلدغام

   . ترتيب املعجم على حسب احلرف األخري للكلمة: أوالً
يف ) أخذ(، جبعله باباً، واحلرف األول للكلمة فصالً، فنجد كلمة تسري هذه الطريقة بترتيب املعجم حسب احلرف األخري للكلمة

 .يف ترتيب هذه الطريقة) أخذ(قبل كلمة ) بدأ(يف باب اهلمزة فصل الباء، وعليه تكون كلمة ) بدأ(باب الذال فصل اهلمزة، وكلمة 

ر، القاموس احمليط للفريوز آبادي، تاج الصحاح للجوهري، لسان العرب البن منظو: وأشهر املعاجم اليت تسري على هذه الطريقة
   . العروس للزبيدي

  
   . ترتيب املعجم على حسب احلرف األول للكلمة: ثانياً

تعد هذه الطريقة من أيسر طرق البحث يف املعاجم، وذلك ألا رتبت املعجم على ترتيب حروف اهلجاء، بادئة باحلرف األول 
  ول يف الكلمتني نظر إىل احلرف الثاين للكلمة، فإذا اتفق احلرفان األول والثاين نظر إىلللكلمة جبعله باباً، فإذا اتفق احلرف األ
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 . ، وهكذا)بدر(قبل كلمة ) بدأ(، وكلمة )أمل(قبل كلمة ) أخذ(وعلى هذا جند كلمة . احلرف الثالث للكلمة، وهكذا

تار الصحاح للرازي، واملصباح املنري للفيومي، وحميط أساس البالغة للزخمشري، وخم: وأشهر املعاجم اليت تسري على هذه الطريقة
احمليط لبطرس البستاين، وأقرب املوارد لسعيد الشرتوين، واملنجد للويس معلوف، ومنت اللغة ألمحد رضا، واملعجم الوسيط مع 

  .اللغة العربية بالقاهرة، وغالب املعاجم احلديثة، السيما املعاجم ثنائية اللغة
  

  .. ج الكلمة من املعاجمطريقة استخرا
  :  اخلطوات اآلتية الستخراج الكلمة من املعجم ال بد من ردها إىل أصلها، وذلك باتباع

 .. جتريد الكلمة من الزوائد، وذلك حبذف : أوالً 

  .كتب)الـ: (حنو، الكتب)الـ: (النحو: مثالً. أداة التعريف من األمساء . ١
  )وا(، كَتبـ)ـا(، كَتبـ)ـي(كْتبِـ)ا(، )تن(، كَتبـ)تم(، كَتبـ)تما(، كَتبـ)تَِ(كَتبـ: مثالً. الضمائر املتصلة. ٢

  ، )ـنا(، كَتبـ)ـه(، كَتبـ)ـك(، كَتبـ)ين(، كَتبـ)ـن(كَتبـ
  )ون(ـر، زيد)ـا(نهـ)أَ(، )ان(، نهر)ـة(، نخلَـ)ـت(كَتبـ: مثالً. عالمة التأنيث، والتثنية، واجلمع، والتوكيد. ٣

دنات(ه(ـباكْت ،)ـن(ـبكْتي ،)ـن(  .  
  . ـل)ـيـ(، رجـ)ـي(قُرشـ: مثالً. ياء النسب، وياء التصغري . ٤
  . ـخزن)مـ(ح، )ـا(ـفْتـ)مـ(فْضل، )أَ(ب، )ـو(ـكْتـ)مـ(تب، )ـا(كَـ.املشتقات زوائد  .٥
  .ـكْتب)نـ(ـكْتب، )تـ(ـكْتب، )يـ(كْتب، )أَ: (ثالًم. حروف املضارعة . ٦
  . ـطَلَق)انـ(ـرك، )ـا(ـشـ)تـ(ـخرج، )استـ. (املزيدةصيغ األفعال  زوائد  . ٧
  

 .. فك اإلدغام : ثانياً 

بعد فك اإلدغام على أكثر من ، وإذا صارت الكلمة )شدد(تصري ) شد(هو احلرف املشدد، يفك إدغامه، فكلمة  احلرف املدغم
مث حيذف أحد ) خررج(تصري بعد الفك ) خرج(ثالثة أحرف، وكان احلرفان اآلخران أصليني حنذف أحد احلرفني املدغمني، فكلمة 

  ). علم(تصري بعد الفك واحلذف ) علَّم(، ومثلها )خرج(احلرفني املدغمني فتصري 
  

 .. رد احلرف املنقلب إىل أصله : ثالثاً 

أصلها ) باع(، وكلمة )قول(أصلها ) قال(بعض الكلمات فيها حروف منقلبة عن أصل، فال بد من إعادا إىل أصلها، فكلمة 
  ). وصل(، وعند حذف املزيد تصري )اوتصل(أصلها ) اتصل(، وكلمة )بيع(
  

 ..رد احلرف احملذوف من الكلمة : رابعاً 

، وكلمة )مسو، أو وسم(أصلها ) اسم(، وكلمة )أبو(أصلها ) أب(احملذوف، فكلمة بعض الكلمات يدخلها احلذف، فال بد من رد 
   ).وعد(أصلها ) عدة(
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  .. أمثلة من املعاجم
 : القاموس احمليط

تب فيه والدواةُ والتوراةُ ما يكْ) والكتاب كاستكْتبه(استماله  واكْتتبهأو كَتبه خطَّه ) واكْتتبهكَكتبه (كتباً وكتاباً خطَّه ): كتبه(
روالقَد واحلُكْم ضحيفةُ والفَرةُ. (والصوالكُتب ( ريبالضم السزرخبه ي  بكْتئالَّْ  بهوما يل ةزىحياُء الناقني  مةُ اليت ضزعليها واخلُر

والناقةَ يكْتبها ويكْتبها ختم حياءها أو ) كاكْتتبه(السقاَء خرزه بسيرينِ ) وكَتب(السير وجهيها وبالكسر اكْتتابك كتاباً تنسخه 
مزوحنوِه والناقةَ  خ ديدمن ح لْقَةهاحبظَأَر مزفَخ  مشئالَّ تها بشيٍء ليرخنموالب) .والكاتب (ُملالعا) .واِإلكْتاب ( ةتابتعليم الك

كمقْعد موضع التعليمِ وقولُ اجلوهرِي الكُتاب ) واملَكْتب). (الكاتبونَ(كرمان ) والكُتاب(واِإلمالُء وشد رأسِ القربة ) لتكْتيبِكا(
نفْسه يف ديوان ) واكَتتب. (الرمي وجمع كاتبٍ الصبِي بهكَتاتيب وسهم صغري مدور الرأْسِ يتعلَّم ]  ج [وواملَكْتب واحد غَلَط، 
كسأُم هطْنوب لْطانالس) .بتوواملُكْت ( خفتىُءاملُنلتاملُم) .ُةةُ ) والكتيبأو اجلَماع شةُاجلَيحيزتاملُس  تلِ إذا أغارةُ اخلَياعملِ أو جاخلَي نم

. كمعظم العنقُود أُكلَ بعض ما فيه) واملُكَتب. (بطْن) كَتب. (تجمعوا وبنو) وتكَتبوا. (هيأَها تكْتيباً) وكَتبها. (لْفمن املائَة إىل اَأل
  . التكاتب وأن يكاتبك عبدك على نفِْسه بِثَمنِه فإذا أداه عتق) واملُكاتبةُ(

 : سيطاملعجم الو

)بكَت ( تاباً، وكتابةً-الكتابباً، وكُكَت :خطَّه .فهو كاتب) .ج (ٌةبوكَت ،ابويقال. كُت :كتب الكتاب :قَد النكاحع) .مو .(    
كُتب {: عزيزويف الترتيل ال. قضاه وأَوجبه وفرضه: اُهللا الشيَء - و. بالوكاءشدها : القربةَ - و. خرزه بسريين: السقاَء وحنوه -و

كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع{) .هبه كاتباً- و. علَّمه الكتابة): أَكْتها-و. وجدأَمالها عليه: فالناً القصيدةَ وحنو .
)بو. راسله: صديقَه) كَات-دبالع دفاقاً على مالٍ يقسطه : السياًكتب بينه وبينه اترب. له، فإِذا ما دفعه صار حكاتد موالعبد   فالسي

كتب نفسه يف ديوان : الرجلُ) اكْتتب. (هيأها كتيبةٌ كتيبةٌ: الكتائب-و. جعله يكتب-و. علَّمه الكتابة: فالناً) كَتب. (مكاتب
ويف . انتسخه: الكتاب لنفسه-و). حمدثة. (و اشترك فيهقيد امسه فيمن تربع له أ: يف عمل من أَعمال الرب أَو املال-و. السلطان

تكتب : ويقال. جتمعوا): تكَتبوا. (تراسال: الصديقان) تكَاتب. (استماله- و. }وقَالُوا أَساطري اَألولني اكْتتبها{: الترتيل العزيز
 ،اجليشبتاخليلُ وتكت) .هبكْتتاس :(و. استماله-سأَله أَن يكتبه له: فالناً الشيَء-و. خذه كاتباًات) .بن يتعاطى صناعةَ ): الكَاتم

          .كُتب) ج. (الرسالةُ-و. الصحف اموعة): الكتاب. (كُتاب، وكتبة) ج). (مو(من يتولَّى عمالً كتابياً إِداريا  - و. النثر
    احلُكم-و. اليهود والنصارى: الفاحتة وأَهل الكتاب: وأَم الكتاب. يف النحو" سيبويه"مؤلَّف -وجنيلُ اِإل -و. التوراةُ - و. القرآنُ -و
االكتتاب يف الفَرض - و. احلالةُ): الكتبةُ. (صناعة الكاتب): الكتابةُ. (القَدر-و. اَألجلُ-و} َألقضني بينكما بكتاب اهللا{: منهو

): الكَتيبةُ. (كَتاتيب) ج. (مكانٌ صغري لتعليم الصبيان القراَءة والكتابة وحتفيظهم القرآن): الكُتاب. (خ الكتابنس-و. والرزق،
االفرقةُ العظيمةُ من اجليش تشتمل على عدد من -و. اجليشيرحمدثة. (الس) .(بحيفة من ): يف الصحافة(- ) املُكاتلُ الصراسم
املكانُ يعد ملزاولة عمل معني - و. قطعة من اَألثاث يجلَس إِليها للكتابة-و. الكُتاب-و. موضع الكتابة): املَكْتب). (ةحمدث. (اخلارج

. مكانُ مجعها وحفْظها-والكتابية . مكانُ بيع الكُتب واَألدوات): املَكْتبةُ. (مكاتب) ج).(مج. (كمكتب احملامي واملهندس وحنومها
)ةُاملَكْتيف اليوم والليلة): وب اخلمس الصلوات.   
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  )١(تدريب رقم 
   ؟  ما أصل الكلمات اآلتية

  
  أصلها  الكلمة  أصلها  الكلمة
كُمأ ثوب فَأَثَاببنبأ  ن 

فَة غمم غَموصف ص 

 فطم فَاطمة خلق خلَقَنِي

ثَّتتجثث اُج لُكسلك اس 

 جنس لَيسجنن عقر فَعقَروها

 مسس مس جند النجدينِ

  
  )٢(تدريب رقم 

 رتب الكلمات اآلتية حسب ورودها يف القاموس احمليط، واملصباح املنري 
 

  الكلمة القاموس احمليط  املصباح املنري 
 )سجد (اصلها  مسجد سجد أذن
 )خرب ( اصلها  اختبار شدد خرب
  وسوس شهد سجد
 )صفو(اصلها  مصطفى خرب شدد

سمش  )طرق(اصلها  مطرقة ر 
 )شدد(اصلها  اشتد مشس شهد
 )شهد(اصلها  شهادة وسوس صفو
 )أذن(اصلها  مئذنتان طرق طرق
  الشمس أذن ر

  ر صفو وسوس
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 احملاضرة العاشره
  )٥(قواعد االمالء العريب 

  

  املدة يف أول الكلمة
تبدل الساكنة حرفاً من جنس حركة اهلمزة األوىل ، مث تدغم ) أْ(مهزة ساكنة ) أَ(يف أول الكلمة  اهلمزة املفتوحةإذا وقع بعد  .١

 . ألفاً فوقها مدةالواحدة يف األخرى وترمسان 
  ثارآ أْثار أَدم ،  آ أْدم أَخذ ،  آأْخذ أَمن ، آ أْمن أَكل ،  آ أْكل أَ: مثل
  مرآلا امر َألا: ، مثل  مدة؛ فإا تقلب  مهزة مفتوحة مكتوبة على ألفإذا جاءت ألف املد بعد  .٢
  ثر أُوأُأْثر : مثل) . وأُ( ضم مدةوتشكِّل معها ) واواً(تبدل اهلمزة الساكنة ) أْأُ(مهزة ساكنة  اهلمزة املضمومةإذا وقع بعد . ٣
   .مزة استفهامالتعريف مدة فوق ألف املد إذا سبقت " أل"كما تقلب .٤

  . لرجلآ الرجل أ ، هللاآ اهللا أ: مثل 
  املدة يف وسط الكلمة

 : يف وسط الكلمة يف احلاالت اآلتية ) مدة(تقلب اهلمزة 
  كَآبة ابة كَأَ: بعد فتح ، مثل  اهلمزةإذا فتحت  .١
  ةآمر ة امرأَ:بعد سكون ، مثل  اهلمزةإذا فتحت  .٢
  : از فيها وجهان ج) ألف االثنني( اهلمزة املتطرفة املكتوبة على ألفإذا جاءت بعد  .٣
  انأيبد ان  + أيبد: األكثر عدم قلبهما مدة ، مثل    
  ن آيبد ان  + أيبد: ومنهم من يقلبها مدة ، مثل    
  ) :تآمكاف(جتمع على ) ةأمكاف(من بنية الكلمة يف مجع املؤنث السامل ، مثل ) ألف( اهلمزةإذا جاء بعد .٤
  ت آمكاف  ات أمكاف 

  دبآم ادب أم) : دبآم(جتمع على ) دبةأم: (يف مجع التكسري ، مثل ) ألف( اهلمزة إذا جاء بعد .٥
 املدة يف وسط الكلمة

تبقى " ى"ضمري ألف االثنني املتصل بالفعل املاضي ، أو ألفا على صورة الياء غري املنقوطة  اهلمزةإذا كانت األلف اليت تلي  - ١
 : هي   اهلمزة كما

  .ىأى ، مرأظم: ل ومث. اأا ، درأجل: مثل 
  .تنقلب إىل مدة اهلمزة أما إذا كانت األلف لتثنية األمساء فإن

  .نآملج ان  + أن ، ملجآمرف ان  + أمرف: مثل 
  . مرسومة على نربة أو على السطر تبقى كما هي إذا تالها ألف اهلمزةوإن كانت  - ٢

  .شاطئان   ان + ئيكافئان ، شاط ان + ئيكاف: مثل 
  .ات ءعبا ا +ة ءباع: ومثل 
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 : عالمات الترقيم
 ..الترقيم 

وضع رموز خمصصة أثناء الكتابة ، بغرض تعيني مواضع الفصل ، والوقف ، واالبتداء ، وأنواع النربات الصوتية ، واألغراض 
  . الكالمية أثناء القراءة

  
  )، ( الفاصلة وعالمتها 

 . ت املتكلم ، أو القارئ سكوتاً قليالً جداً ، ال حيسن معه التنفسوهو الوقف الذي يكون بسكو: تكون يف الوقف الناقص   •
  : مواضعها  
واحتوى الكون لون الغروب  ،تنشد األمان  ،وسارعت الطيور إىل أوكارها  ،غابت الشمس : مثل :  بني اجلمل املتصلة املعىن -أ 

  . احلزين 
  .قسيما أو تنويعابني املفردات املعطوفة إذا قصرت عباراا ، وأفادت ت -ب 

  . وحرف ،وفعل  ،اسم : ينقسم الكالم إىل أقسام ثالثة : مثل 
   .بني اجلمل املعطوفة القصرية ، ولو كان كل منها لغرض خاص -ج 

  . واأليام دول ،القناعة كرت ال يفىن : مثل 
  .ضاحكة  واألزهار ،والطيور مغردة  ،والنسيم عليل  ،الشمس طالعة       

 . لة الشرط وجواا ، أو القسم وجوابهبني مج  -د 
  . بطل التيمم ،إذا حضر املاء : مثل 
  . هلو أمحق ،واهللا لئن أنكر املرء من غريه ما ال ينكر من نفسه       

  . ولبني مجلتني مرتبطتني يف اللفظ واملعىن ، كأن تكون الثانية صفة ، أو حاالً ، أو ظرفاً لألوىل ، وكان يف األوىل بعض الط -ه 
  ) صفة. ( خييل يل أنه عاجز ،رأيت شابا ممسكا بيد رجل : مثل 
  ) حال.  (وهو يبتسم ،التقيت بصديقي حممد         

  . ) ظرف.  ( يوم اجلمعة املاضية ،ذهبت إىل مكة ألداء العمرة  
  )؛ ( الفاصلة املنقوطة وعالمتها 

  . كلم ، أو القارئ سكوتا جيوز معه التنفسوهو الوقف الذي يكون بسكوت املتتكون يف الوقف الكايف ، 
   ..مواضعها  

  . بني مجلتني إحدامها سبب يف حدوث األخرى - أ
  . ارتفع األذان ؛ فبادر إىل الصالة : مثل   
  . قبل اجلملة املوضحة ملا قبلها -ب 
   }ولكن أكثر الناس ال يعلمون ؛ يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا{: كقوله تعاىل   
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  ( . )قطة وعالمتها الن
 . تكون يف الوقف التام ، وهو سكوت املتكلم ، أو القارئ سكوتاً تاماً ، مع استراحة للتنفس •
  ..مواضعها  
  . توضع يف اية الكالم ، للداللة على متام املعىن ، واستقالل ما بعدها عما قبلها معىن وإعراباً •

طيب النفس ا ، فإا جتعل له كفارة ومن النار حاجزاً ووقاية ، فال يتبعها  فمن أعطاها: "كقول علي بن أيب طالب يف الزكاة 
  . “أحد نفسه ، وال يكثرن عليها هلفه

  
   ( ! )عالمة التعجب 

 ..مواضعها 
  . توضع يف آخر الكالم الذي يدل على معىن التأثر والدهشة ، واالستغراب واإلغراء ، والتحذير والتأسف والدعاء •

  !. وال محية تشحذكم ! أما دين جيمعكم ! نتم هللا أ: مثل 
  .هيهات أن يأت الزمان مبثله: "ومثل 

  
  ( : )النقطتان وعالمتها 

 ..مواضعها 
  . توضع بعد القول ، أو الكالم املنقول ، أو املقسم أو امل بعد تفصيل ، أو املفصل بعد إمجال •
  . رواه مسلم" ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب: " روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: مثل  

  . يوم لك ، ويوم عليك: الدنيا يومان : ومثل 
   .تلك هي النعم اليت ال يحصى شكرها: العقل ، والصحة ، واملال ، والبنون : ومثل 

  
  )؟ ( عالمة االستفهام 

 . تكون للداللة على اجلمل االستفهامية
  ؟ دروسك هل ذاكرت: مثل
  
  

  ( " ... ")عالمتا التنصيص 
 . بينهما ما ينقل بنصه من الكالم مها عالمتان يوضع

   ."البينة على من ادعى واليمني على من أنكر": أوصى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ألىب موسى األشعري بوصية جاء فيها : مثل 
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  ( ... )نقط احلذف 
 ..مواضعها  
  .ث للداللة على أن يف موضعها كالماً حمذوفاًتوضع هذه النقط الثال  •
  . وذلك كأن يستشهد كاتب بعبارة ما ، وأراد أن حيذف منها بعض الكلمات ، أو اجلمل اليت ال حاجة له ا  

وّت األمساع كل مردد ... غزير ، ولضلت أفهام ثاقبة لو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثري ، ولذهب أدب: مثل 
  .كررم

  
  ) - ( الشرطة وعالمتها 

 :مواضعها 
  . توضع للفصل بني كالم املتخاطبني يف حالة احملاورة ، وتوضع بعد العدد يف أول السطر •
  . أصحبك على ثالث خصال: فقال للملك . طلب بعض امللوك كاتباً خلدمته: مثل   

  ما هي ؟  -
  . قول قائلال تك يل ستراً ، وال تشتم يل عرضاً ، وال تقبل يفَّ  -
  فما يل عندك ؟ . هذه لك عندي -
  . ال أفشي لك سراً ، وال أؤخر عنك نصيحة ، ال أؤثر عليك أحداً -
  !نعم الصاحب املستصحب ، أنت  -

  
  ) -   - ( الشرطتان وعالمتها 

 . توضع بينهما اجلمل االعتراضية ، فيتصل ما قبل الشرطة األوىل مبا بعد الشرطة الثانية يف املعىن  •
  . سريم العطرة   ؛ فأدهشتين ـرضوان اهللا عليهم  ـقرأت يف تراجم الصحابة  :مثل 

  
  (  )القوسان وعالمتهما 

 . توضع بينهما كل كلمة تفسريية ، أو كل مجلة معترضة ال ترتبط مع غريها يف سياق املعىن ، أو كل عبارة يراد لفت النظر إليها  •
  . على ساحل البحر األمحر مدينة ) بضم اجليم وكسرها ( جدة: مثل 

   .عشرون فرسخاً ) وهي قصبة فارس (بني جور وشرياز : ومثل 
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 احملاضرة احلاديه عشر
  )١(من امناط  التحرير العريب 

  
  

 أمهية التقرير
دقيقا  فإن ذلك الوصف يكون عن طريق إعداد تقرير يتضمن وصفا،أو مشروع ما ، عندما يحتاج إىل وصف سري عمل ما:التقرير 

ويصف ،فيسجل فيه كل ما يهم القارئ حول ذلك العمل ، أو كان عمال مكتمال ، سواء أكان العمل يف طور اإلنشاء لسري العمل
بناء على ما ، تساعد املسؤولني يف اختاذ قرار مناسب -إن أمكن-متضمنا توصيات ، كل ما ميكن أن يؤثر يف طبيعة ذلك العمل

يعد نوعاً من أنواع الكتابة املوضوعية اليت ال عالقة للعواطف فيها ، وللتقرير أمهية كبرية يف امليدان ، وهو  كشف هلم ذلك التقرير
 :وامليدان االجتماعي على مستوى الفرد واتمع فهو ، الوظيفي 

  .وسيلة من وسائل نقل املعلومات من مستوى إداري إىل مستوى إداري آخر -١
  .وثيقة إدارية لالتصال الكتايب -٢
  .ميكن اإلدارة من التعرف على وجهات نظر العاملني  - ٣
  .يساعد يف التنسيق والتعاون والترابط بني الوحدات العاملة  - ٤
  .ميكِّن من إجراء التغيريات املناسبة يف الوقت املناسب  - ٥
  .ومدى جناحه أو فشله،يعني يف رسم صورة عن سري العمل -٦
  .حتياجات املستقبليةميكن اإلدارة من التنبؤ باال -٧
  

  : مفهوم التقرير
 .. التقرير 
  .بينته حىت عرِف:أقررت الكالم مبعىن ):اللسان(جاء يف ،التبيني :  يف اللغة

واستخالص  ،وقد ميتد إىل التحليل العلمي،عرض كتايب للحقائق والبيانات اخلاصة مبوضوع ما ،أو مشكلة معينة: يف االصطالح
  .وصل إىل توصيات ومقترحات تتعلق ذا املوضوعويليهما الت النتائج ،

  
  ميادين التقرير

 ..  فهو ، التقرير يتسع ليشمل كل نواحي احلياة
أو يتناول حالة ،إخل...ويكون هذا املوضوع علميا ، أو إداريا ، أو تارخييا ، أو اجتماعيا ، أو صناعيا ،إما أن يتحدث عن موضوع 

أو شخصا معينا قد ،  إخل...أو مشروعا صناعيا، ية ، أو قانونية ، أو ظاهرة علمية فلسفية وهي إما أن تكون حالة مرض،معينة 
  .فالتقرير يغطي أوجه احلياة املختلفة  ، إخل...يكون موظفا ، أو عاملا ، أو زعيما ، أوقائدا 
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  من الذي يعد التقرير؟
اً ، كما يعده كل شخص يتحمل املسؤولية يف مؤسسة أو يعده كل شخص قادر عليه ، وعلى علم باملوضوع الذي يكتب فيه تقرير

  .أو الوكيل ، أو من ينوب عنهما  املدير ،: هيئة ما ، مثل 
  

 التقرير الناجح
  هو الذي يستطيع أن ميزج مزجاً متوازناً بني كمية الشيء احملدد ، وبني كيفيته

  
  الكيف                               الكــم 

  
 .طريقة العرض   -          .   املعلومات  -
  .ترتيب املعلومات واحلقائق  -      .         احلقائق  -
  . األرقام -

  
  ..  هدف التقرير

 :التقرير يهدف إىل ثالث نقاط رئيسة 
  .إعالم الغري بأمر من األمور . ١
  .حتريك سلوك اآلخرين عن طريق اإلقناع . ٢
  .إجياد حلول ملشكلة ما  عرض نتائج حبث ، أو دراسة موضوع معني ، أو. ٣
  

 التقرير الكتايب والشفهي
  

 املآخذ على التقرير الكتايب مميزات التقرير الكتايب

  .موثق  -١
  .يعد مرجعاً ومصدراً للمعلومات  -٢
  ميكن نقله ألكثر من جهة دون تغيري حمتواه أو مضمونه  -٣
  .ميكن الرجوع إليه أكثر من مرة  -٤
 .ن بالعمل يعد دليالً للموظفني اجلدد واملستمري -٥

ميكن تسربه وافتضاح حمتواه يف حالة عدم  -١
  .احلرص 

  .حيتاج جلهد ووقت لإلعداد  -٢
 .يفتقد إىل تغذية راجعة  -٣
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  .. صفات التقرير

 :عند إعداد التقرير جيب أن يكون 
  ) .واضح اهلدف ،الوسيلة ، اإلعداد ، العرض ، التنظيم ، األرقام ، احلقائق ( يسهل الفهم واالستيعاب  :واضحاً  . ١
  .ط املهمة ، يفسر األرقام ، خيتصر دون التأثري على املوضوع يغطي املوضوع األساسي ، يعاجل النقا :موجزاً . ٢
  .شامالً يغطي كافة اجلوانب  :كامالً . ٣
  .حيتوي على معلومات صحيحة  :دقيقاً . ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املآخذ على التقرير الشفهي مميزات التقرير الشفهي

  .سهولة عرضه وتقدميه  -١
ميكن نقله ألكثر من فئة أو شخص يف نفس الوقت من  -٢

  .رئية أو املسموعة خالل الوسائل امل
إمكانية تغري املضمون واحملتوى عند عرض التقرير  -٣

 .الشفهي 

    ا ميكن اعتماده  كمادة مرجعية أو توثيقية إال يف  -١
  حالة تسجيله 

  .صعوبة الرجوع إىل التقرير مرة أخرى  -٢
كثرياً ما يتم اخللط بني التقارير الشفهية وتعليمات  -٣

  العمل والقرارات
عكاس احلالة النفسية وتأثريها على التقرير ان -٤

 .الشفهي 
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    انواع التقريرانواع التقرير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انواع التقارير

 داخلية داخلية

 اصهخ دورية

  مبادأة

 رمسية غري رمسية

 طويلة قصرية

  طبقاً للموضوع  در املعلوماتطبقاً ملص
 

 تفسريية

 تفتيش حتقيق

 إخبارية

  شروعطبقاً للم
 

  خارج املركز داخل املركز

تعد يف فترة منظمة 
مثل اإلجنازات 

  خالل الشهر
 

تعد عند احلاجة للمزيد 
املعلومات مثل وقوع  من

مشكلة ويرغب املسؤول 
 يف تقرير ملعرفة التفاصيل 

تعد عندما يرى الشخص 
ضرورة إعدادها دون أن 

 يطلب منه ذلك

حسب موضوع 
 معني

تعد عن وقوع حادث 
ذو أمهية  مثل حدوث 

مشكلة يف مدرسة 
معينة وذلك لدراسة 
 املشكلة وتقدمي النتائج

حيتوي على  
مالحظات كاتب 

 التقرير

يتعدى مرحلة املالحظة 
ليشمل تفسري كاتب 

 .التقرير وآرائه 
 

تعد عن طريقة العمل 
الروتينية دف حتديد 
 مواطن القوة والضعف

 

حسب مشروع 
 معني

طويلة ، قصرية رمسية 
وغري رمسية  ترتبط 
بالذي حتتويه قائمة 

 احملتوى

 مجيع التقارير السابقة تكون إخبارية

  أو تفسريية جبب أن نفرق بني االثنني
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  ..  قريرخطوات قبل كتابه الت
 .التحديد الواضح والدقيق للمشكلة أو املوضوع املطلوب إعداد تقرير بشأنه . ١
  .حتليل املشكلة أو املوضوع دف حتديد نطاق التقرير ، وحتديد األسئلة اليت يهدف التقرير لإلجابة عليها . ٢
  .وضع خطة ، أو جدول عمل ، أو برنامج للخطوات اليت تتبع إلعداد التقرير . ٣
  )  .البحث عن احلقائق ( القيام باألحباث والدراسات الالزمة . ٤
  .تنظيم احلقائق اليت أسفر عنها األحباث والدراسات السابقة . ٥
  .تفسري احلقائق إذا كان التقرير تفسريياً . ٦

  :مراحل عمليه كتابه التقرير
 :التخطيط /  أ

  .اليت متثل صلب املوضوع أو تساعد على بلورته  تدوين املالحظات اليت ختطر بالبال وكتابة املوضوعات
  .تكتب األفكار دون تسلسل أو ترتيب أو تنظيم لكي ال تنسى األفكار 

  :كتابة املسودة /  ب
  .البدء بكتابة مسودة موجزة 

  :املراجعة األولية /  ج
  .الفائدة من املراجعة األولية حتسني املسودة ،وحذف التفاصيل غري الضرورية 

  :راجعة النهائية امل/  د
  بعد مراجعة املسودة النهائية نبدأ بإعداد النسخة النهائية ، مث مراجعة األخطاء النحوية واإلمالئية إن 

  .وجدت ، ونتأكد من وضع عالمات الترقيم
  :صياغه التقرير

وفيها يبني ،قة هلذا  التقرير والتقارير الساب،وتعطي فكرة عن املشكلة وخطورا،وهي أول أجزاء التقرير  :مقدمة التقرير. ١
ومجع البيانات وتقسيمه ،وطريقته يف كتابة تقريره  -إن وجدت–ومدى عالقته بالتقارير السابقة ،الكاتب سبب كتابته للتقرير

 .والغرض منها يئة ومتهيد لتقريره.وما صادفه من مشكالت،مع اإلشارة إىل اجلهة اليت طلبت منه إعداد تقريره،لتقريره
ومقسمة ،مرتبة منظمة،حيث يعرض الكاتب البيانات اليت وصل إليها،وأكرب أجزائه، وهو اجلزء الثاين من أجزاء التقرير : لعرضا. ٢

  .وال مانع من االستعانة باجلداول واخلرائط والرسوم البيانية إن لزم األمر،إىل أجزاء جتعل من السهل فهمها واستيعاا
  .وإبرازا للنتائج والتوصيات اليت توصل إليها كاتب التقرير،وتتضمن ملخصا للمعلومات،لثالثة وهي آخر األجزاء ا : اخلامتة. ٣
ويلحق ا ، وتساعد يف تيسري الرجوع إىل املعلومة يف موضعها بسهولة وسرعة،تعني على تنظيم تقريرهوضع فهارس دقيقة . ٤

  .كشاف للخرائط والصور البيانية إن وجدت 
  :من اخطاء التقرير

فكم من تقرير ،وتذكر أن كتابة التقرير أمانة عظيمة،حجب بعض املعلومات اليت تعطي صورة غري واضحة أو ناقصة عن التقرير. ١
  وكم من تقرير ناقص خاطئ كان له إسهام مباشر يف،جيد كان له الفضل بعد اهللا يف تفادي كارثة ويف احملافظة على أرواح البشر
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 .ري من األبرياء وقوع كوارث راح ضحيتها عدد كث
أو دون أن يقدم معلومات سابقة تكون هذه ،أن يذكر معد التقرير استنتاجات دون أن يثبت يف تقريره ما يؤيدها أو يؤكدها. ٢

  .االستنتاجات مبنية عليها
ا حيدث إشكاال  مم،واملعلومات الواردة يف تقريره،أن يتدخل كاتب التقرير تدخال مباشرا من خالل اخللط بني أهوائه الشخصية. ٣

فالتقرير عرض للحقائق ال آلراء ،فكاتب التقرير جيب أن يلتزم باملوضوعية واحليادية يف تقريره،يف التقرير بناء على هذا اخللط
  .الشخص 

 واختصارا فهي أكثر حتديدا،ة وليست إبداعيةوكتابته وظيفي،وليس عمال أدبيا،أن جيهل كاتب التقرير أن التقرير عمل إداري. ٤
  .وال تعتمد أساليب التجميل اللغوي اليت متيز الكتابة األدبية

  :منوذج لكتابة التقرير
 :فإنا سنسري على هذا النحو،لو طلب منا أن نكتب تقريرا عن قسم التربية اخلاصة بكلية التربية جبامعة امللك فيصل 

  .سنجمع كل املعلومات عن هذا القسم من مصادرها -١
  .ويف كل فكرة رئيسة عدد من األفكار الفرعية،ت واملعلومات إىل أفكار رئيسة سنقسم هذه البيانا -٢
  .نقدم مبقدمة وخنتم خبامتة مناسبتني كما ذكر آنفا  -٣

  : ما يلي -مثال  -وسيتناول هذا التقرير
  :تعريفا بقسم التربية اخلاصة ؛ يشمل  -١
  .موقعه يف منظومة جامعة امللك فيصل األكادميية  -أ

  .يتهأمه - ب
  .مكانه -ج
  .املواد اليت يقدمها هذا القسم -٢
 :ويقسمون إىل، املنتسبني هلذا القسم  -٣
 –حماضرون  –أساتذة مساعدون  –أساتذة مشاركون  –أساتذة (ويفصل القول يف رتبهم األكادميية ،أعضاء هيئة التدريس -أ

  .عام اليت خترجوا فيهاوإن شئت جام،ويذكر كل ذلك بالتفصيل يف العدد واألمساء )  معيدون
  ...)املراسلون-املوظفون اإلداريون–السكرتاريون –رئيس القسم ( ويفصل القول فيهم كذلك: اإلداريون - ب
  :مثل،وميكن أن تتضمن عددا من التقسيمات ،النشاطات غري املنهجية  -٤
  .نشاط القسم داخل الكلية ، وداخل اجلامعة -أ

  .ودوره يف خدمة اتمع،مشاركة القسم خارج اجلامعة - ب
واالستيفاء الشامل لكل البيانات اليت تؤلف املعلومة الكاملة عن هذا القسم وقد ،ويراعى يف كل ذلك التقسيم احلسن للفروع اجلزئية

  .إال أن الفصل يف ذلك االستيفاء والشمول والدقة،يتناول بطريقة أخرى غري السابقة
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  رة الثانية عشرضاحملا
  )٢(حرير العريب من امناط الت

  
  :التلخيص . ٢

  .التبيني واالختصار بإظهار املفيد :  التلخيص يف اللغة
  عمل كتايب وظيفي للتعبري عن األفكار: وهو يف االصطالح

  األساسية للموضوع يف كلمات قليلة دون اإلخالل باملضمون 
    .أو إام يف الصياغة

  
  : أمهيه التلخيص

 .وسرعة التقاط العناصر املهمة يف املوضوع، عاب والتركيزتعويد القارئ على االستي. ١
واسترجاع منظم للمعلومات اليت ، التلخيص تدريب عملي على الكتابة وصياغة املفاهيم واستكشاف األسلوب اخلاص املتميز. ٢

   . اختزا القارئ
   .رير املختلفةومهم يف جماالت التح، التلخيص ضرورة حياتية الستثمار الوقت وادخار الطاقة. ٣
  

  : الفرق بني التلخيص ، واخلالصة ،واالقتباس
والتلخيص قائم على ، واإلبقاء على املهم سواء كان ذلك املهم فكرة أساسية أوفرعية،هو التخلص مما ال فائدة منه ..   التلخيص

 . اإلجياز مع وضوح الفكرة
فالتلخيص قد يطول حبسب طول ،ي أكثر تركيزا من التلخيصفه،هي استخراج جوهر الفكرة بأقل عدد من الكلمات..  اخلالصة
وتقوم على اهتصار النص ، أو فقرتني إذا كان النص  امللخص طويال،فقرة واحدة   –عادة  –أما اخلالصة فال تتجاوز ، امللخص

   .يدل على عناوين النص األصلي،ومجعه حتت نص صغري يف غاية اإلجياز
والتلخيص قائم على التعبري من خالل النص ، ارات من النص األصلي كما هي من دون تغيريهو أخذ مجل وعب..   االقتباس

   .بأسلوب امللخص 
  

  : ركائز التلخيص
 : إن للتلخيص اجليد ركيزتان أساسيتان

  .القدرة العقلية:  األوىل
  .القدرة الكتابية  : والثانية

   . كان التلخيص ناقصاً مشوهاًأو وقع فيها خلل  ، فإذا ختلفت إحدى هاتني الركيزتني
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  : قواعد التلخيص
 : قاعدة احلذف . ١

  حتديد الزمان واملكان، ووصف: ميكن حذف كل اجلمل اليت ال تساهم يف فهم النص مثل 
  .واألعمال الثانوية. األشياء واألشخاص

  : قاعدة الدمج . ٢
   .ميكن دمج اجلملة يف مجل أخرى تشكل شرطا الزما أو نتيجة للجملة

  : قاعدة البناء . ٣
  .ميكن بناء مجلة من مجل وإحالهلا حملها شرط أن تكون اجلملة املبنية الناتج الطبيعي للجمل

  : قاعدة التعميم . ٤
  .ميكن استبدال جمموعة من اجلمل جبملة تعميمية حتمل يف ذاا املعاين اليت محلتها اجلمل املستبدلة

  
  : خطوات تلخيص النص

  . كلمات أو األسطر، وتعيني احلد املطلوب الربع أو النصفإحصاء عدد ال .١
 .قراءة النص قراءة صامتة أكثر من مرة لفهم الفكرة الرئيسية فيه . ٢
كتابة مجلة واحدة فقط لتحدد فكرة املوضوع بلغتك اخلاصة، مث وضع خطا حتت اجلملة الدالة على هذه الفكرة، مث مقارنة . ٣

 .االنسجام بينهما اجلملتني إلعادة النظر يف
 .قراءة النص مرة أخرى ووضع خطوط حتت اجلمل الدالة على الفكرة الفرعية اليت تدعم الفكرة الرئيسية. ٤
 .وضع خطوط حتت اجلمل األساسية اليت تشري إىل كيفية ترابط أجزاء النص مع بعضها وحذف العبارات الزائدة. ٥
  ) :تلخيص النص ( إعادة بناء النص  . ٦
دأ بكتابة اسم الكاتب، وعنوان املوضوع أو النص والفكرة الرئيسية له، واالستمرار يف كتابة التلخيص دون حذف أية فكرة نب. أ

 .باستخدام أدوات الربط 
 .التعبري بإجياز . ب
 .إاء التلخيص جبملة ائية تشري إىل أمهية املوضوع . ج
  .ألصلي تلخيص ما يقوله الكاتب وعدم حتريف معىن النص ا. د
 . مراجعة النص بعد الكتابة األوىل له وتدقيقه. ٧
 .قراءة النص امللخص مرة أخرى من قبل شخص آخر قراءة نقدية. ٨
  :حترير النص لغويا بتصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية ووضع عالمات الترقيم مث كتابته بشكله النهائي مع مالحظة. ٩
  .الصياغة السليمة . أ

 .اإلجياز . ب
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  ) .الدقة(األسلوب اللغوي الصحيح . ج
 .الترابط اللغوي .د

   .سالمة األفكار الرئيسية والفرعية  .هـ 
 .مشول األفكار ودقتها . و 
 .صحة عرض األفكار . ز
   .جتنب اإلضافة أو التحريف أو التعريف أو النقد للموضوع . ح
  

  : أخطاء عند التلخيص
 : ومنها ، يسبب  الوقوع فيها خلال يف التلخيصجيب  احلذر من بعض األخطاء اليت  

 .وهي قراءة النص قراءة عميقة مستوعبة،ومعىن ذلك عدم اتباع أهم خطوات التلخيص، أن يكون التلخيص للتلخيص -١
وعبارات صاحب ،أو أن يقع خلط بني أسلوب النص األصلي وعباراته ،نقل بعض اجلمل املوجودة يف النص األصلي كما هي  -٢
  .بل الواجب أن يكون التلخيص بأسلوب امللخص يف ضوء أفكار النص،فإن ذلك جيعل النص مضطربا،تلخيصال
  .أن يقود فهم امللخص السيئ إىل تغيري أفكار النص أو تشويهه -٣
ن بعض فيصبح التلخيص إعادة بطريقة أخرى جيب  احلذر م،أن يستطرد صاحب التلخيص يف التعبري عن أفكار النص امللخص -٤

فالتلخيص قائم على التخلص من الزوائد اليت ال فائدة ،للنص األصلي:ومنها،األخطاء اليت  يسبب  الوقوع فيها خلال يف التلخيص
  .منها

  
  : منوذج للتلخيص

للنشاط  – إىل مدى بعيد –فاللغة يف نشأا ختضع ، إذا تأملنا الفكر واللغة وجدنا أن كل واحد منهما يؤثر يف اآلخر ويتأثر به " 
فيدفع الطفل يده إىل ،تبعث عليها غرائز واستعدادات ،وما لغة األطفال إال حركات وإشارات،الذهين وامليول واالجتاهات النفسية

وال تلبث هذه احلركات أن ،وكل تلك احلركات تعرب عن انفعاالته وأخيلته،أو اخللف مشريا إىل التراجع،األمام مشريا إىل التقدم
وتقوم على أساس ،وهكذا نشأت اللغة يف تدرجها الطبيعي،واألصوات إىل ألفاظ ،واإلشارات إىل أصوات،اراتتتحول إىل إش

 .."سيكولوجي
الفكر واللغة يؤثر كل واحد : وهذه اجلملة األساسية هي ،لتلخيص هذه الفقرة نبحث أوال عن اجلمل الرئيسة اليت تعد حمورا أساسيا

فبتتبع حركة ،التأثري متبادل بني اللغة والفكر:وعليه نلخصها فنقول، اجلمل ما يوضح هذه الفكرةمث نلتقط من معىن،منهما يف اآلخر
  .وهكذا تنشأ اللغة،األطفال يتضح لنا أن احلركة تصبح إشارة مث صوتا مث لفظة فجملة

  
  : الرســـالة

  ائصها املميزة اليت جتعلها فناً قائماً بذاتههي فن من فنون النثر القولية ، عرفها العرب منذ القدم ، وهلا خص ..   الرسالة
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  : أنواع الرسالة
 :الرسالة الشخصية  -١
وهي اليت يكتبها الشخص إىل صديقه ، أوقريبه ، أو زميله ، وتسمى بالرسائل األهلية واإلخوانية ، ويعرب فيها الكاتب :الذاتية . أ

  .عن نفسه تعبرياً حراً بال قيود 
ليت يرسلها أديب إىل أديب آخر مناقشاً إياه ، أو متحدثاً يف قضية أدبية ، أو عن خربته يف عصر من وهي تلك ا:األدبية . ب

  .العصور ، وهذه جيب نشرها بعد وفاة صاحبها ، خدمة لألدب بعد تنقيتها مما يسوء 
  ) :اإلدارية(الرسالة الرمسية  -٢

   .إىل فرد من األفراد أو العكس وهي اليت ترسلها إدارة من اإلدارات ، أو هيئة من اهليئات 
  

  : الرساله االداريه
 وتقوم على أساس االتصال الكتايب بني جهتني،وهي كل خماطبة مكتوبة تتم بني جهتني رمسيتني ،هي نوع من أنواع الكتابة الوظيفية

 . أو بني شخصني لغرض وظيفي،أو بني جهة رمسية وشخص ،أو العكس
  

  : امهيه الرسالة االداريه
 وهي ، فهي وسيلة مهمة من وسائل االتصال ، سالة أمهية كبرية يف احلياة االجتماعية والوظيفيةللر
  .. وعلى مستوى الفرد واملؤسسة،وسيلة التخاطب الكربى بني الدوائر احلكومية وغري احلكومية  - ١
  .أا ختتصر اجلهد واملسافة بني مواقع جهات املراسلة  -٢
  .الرجوع إليها عند احلاجةوثيقة قانونية ميكن  - ٣
  .اعتمادها وسيلة من وسائل اإلعالن وخباصة يف الرسائل التجارية - ٤
  

  : انواع الرسالة االداريه
 ..  للرسالة اإلدارية نوعان

وأهم ما مييزها هو ،...)أو عرض خدمة ،أو طلب شراء أو تسويق بضاعة ،(وتستخدم يف األغراض التجارية:  الرسالة التجارية -١
وفيها تسجل معلومات الشركة أو املؤسسة ،وحتتوي يف أعالها على ما يسمى بالترويسة،الناحية الدعائية للمؤسسة أو الشركة

والربيد ،اسم الشركة أو املؤسسة ومكاا ونوع التجارة ورقم السجل التجاري ، وصندوق الربيد ، ورقم اهلاتف (من،كاملة
  ).والشعار اخلاص، اإللكتروين 

  :  ويدخل فيها ،وهي اليت تتعلق باجلوانب الوظيفية:  سالة الرمسيةالر -٢
  . والبالغات وغري ذلك، والقرارات اإلدارية املوجهة،والتعاميم،واالستدعاءات ،ما يسمى باملعروض
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  : خصائص الرساله االداريه
 ..يف املضمون . أ

الذي صدرت منه : واملكان . حمتوى الرسالة : ون فهو يشمل ينبغي أن يوجد يف الرسالة مضمون ، وزمان  ، ومكان ، أما املضم
  .فهو زمن اإلرسال : الرسالة إىل الشخص املرسل إليه ، وأما الزمان 

  ..يف الشكل . ب
  .وينبغي أن خياطب املرسل إليه بقدره ولقبه دون زيادة أو نقصان: اسم املرسل إليه  -١
  .التحية -٢
  ).املضمون ( املوضوع  -٣
  .ية يف آخر الرسالةالتح -٤
  ).التوقيع(املرسل  -٥
  .العنوان -٦
  .التاريخ -٧

  :أوالً فيصبح الترتيب على النحو اآليت : أما يف الرسالة املوجهة من إدارة إىل شخص ، فتكون الفقرات الثالث األخرية 
 التحية يف آخر الرسالة   -٧) . مون املض(  املوضوع - ٦. التحية -٥. اسم املرسل  -٤.  التاريخ -٣. العنوان -٢. املرسل  -١
  

  : اجزاء الرساله االداريه
 .. وذلك على هذا النحو،للرسالة اإلدارية أجزاء تتألف منها

وجتدر اإلشارة إىل أا عادة ما تكون مطبوعة ،وقد سبق ذكرها،ومتت اإلشارة إىل أا خاصة بالرسائل التجارية:  الترويسة -١
  .سائل احلكومية ؛إلثبات رمسيتهاوقد تكون يف الر ، جاهزة

  .وقد يكتب يف املعروض  آخر الرسالة مع االسم:  التاريخ -٢
 -سعادة  –السيد (وما يناسبه من ألفاظ التبجيل...) أمري –أمني  -مدير -رئيس( مع ذكر مرتبته الوظيفية خماطبة املرسل إليه  -٣

  ..) .ر ، احملترم سلمه اهللا ، املوق( ، وبعد االسم يقول )فضيلة -معايل
  ).السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته( التحية االفتتاحية -٤
تبدأ األوىل بتمهيد موجز يهيئ به ذهن املخاطب ،)حبسب احلاجة(ويعرض يف فقرات،وهو موضوع الرسالة:  جسم الرسالة -٥

وختتتم الفقرة األخرية من تلك ، ...)ا لتوضيح -...إحلاقا ل –إشارة إىل (وقد يكون إشارة إىل موضوع سابق،ملوضوع الرسالة
  ....أو تعيد التأكيد على أمر،أو احلض على إجناز الطلب،الفقرات بعبارة مناسبة تتطلب غالبا الرد 

أو شاكرا لكم -وتفضلوا بقبول أصدق التحايا_مع دعائي لكم بالتوفيق(وعادة ما يكون فيها،وتأيت بعد آخر فقرة : حتية اخلتام -٦
  ).كمحسن تعاون

  .وقد تكتب الوظيفة ، التوقيع واالسم - ٧
  



 ٤٥ … إعداد هتان                                                                                                                                             عبدالعزيز احلليىب/ د  – التحرير العريب

  : تنبيهات عند كتابه الرساله االداريه
 : ومنها ، جيب التنبه إىل بعض األمور اليت يسبب عدم مراعاا خلال يف الرسالة اإلدارية

  .الدقة والوضوح يف ألفاظ الرسالة وأفكارها -١
  .ملعاين الشعرية من خيال وصورواالبتعاد عن األساليب األدبية وا،املوضوعية  -٢
  .وهي صفة حممودة يف جماالت الكتابة الوظيفية، اإلجياز -٣
  .فإن خمالفة ذلك أو اخللط فيه جيعلك موضعا للتندر،التنبه إىل لقب تبجيل املرسل إليه -٤
  .عند الرد على خطاب سابق يشار إىل ذلك اخلطاب برقمه وتارخيه وموضوعه -٥
  .إىل التالية وبتسلسل منطقي -بعد أن تستوىف -األفكار واالنتقال بينها من الفكرة السابقة مراعاة حسن تقسيم -٦
   األصلي عند الرد على رسالة ذات نقاط متعددة جيب أن يتضمن الرد كل تلك النقاط مرتبة حسب ورودها يف اخلطاب -٧
  

  : منوذج الرسالة االداريه
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

.................                                                   الدكتور............  سعادة رئيس قسم                                                 
  سلمه اهللا

  : وبعد ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
توى األول ، ومل تصادفين أية مشكلة منذ التحاقي وأنا اآلن يف املس، ٢٠١٠ومن دفعة ،أفيدكم أين أحد طالب هذا القسم املوقر

  .باجلامعة على كل األصعدة
وليس ،مع أين سجلت يف هذه املادة مبكرا)التحريرالعريب(غري أين يف اية هذا الفصل الدراسي فوجئت بإلغاء امسي من قائمة مادة 

  .احلرص على إمتامي لدراسة هذه املادة بأي شكل وأنا حريص أشد،علي أية مالحظة من قبل املسجل أو من قبل أستاذ املادة 
شاكرا لكم حسن تعاونكم  ،لذا أرجو من سعادتكم النظر يف موضوعي هذا مبا عهد عنكم من تيسري أمور الطالب وحل مشكالم

  . واهللا حيفظكم
  : مقدمه                                                       

  /.........................الطالب                                                                                              
  /الرقم اجلامعي                                                                                           

   /                      التاريخ                                                                                                  
  ................/  التوقيع                                                                                                  

  
وعادة ما تكون ،الواجهة اإلعالنية اليت تذكر كاملة املعلومات يف أعلى الرسالةوالتجارية كما أسلفنا ختتلف من حيث الترويسة أو 
  . تلك اإلعالنات مطبوعة يف أوراق جاهزة لالستخدام
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 احملاضره الثالثة عشر
  ) ٣( من امناط التحرير العريب  

  
  : املقال  - ٤

قال الرجل مقاال :فيكون قولنا ،لكنه مبدوء مبيم زائدة ومعىن املصدر امليمي أنه مصدر عادي،مصدر ميمي من القول  .. يف اللغة 
   . وقد وردت ذا املعىن يف شعر العرب. قال الرجل قوال محيدا :حممودا ، أو مقالة حممودة مبعىن قولنا

  فإنَّ لكلِّ مقامٍ مقاال        حتنن علي هداك املليك              :كقول احلطيئة 
  أسرع من منحدرٍ سائلِ        مقالةُ السوِء إىل أهلها       :وقال كعب بن زهري 

   )) .نضر اهللا امرءاً مسع مقاليت فحفظها ، ووعاها ، وأداها ، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه : ((وجاء يف خطبة الوداع 
  

  .. يف االصطالح
ية من الكلفة، وشرطها األول أن تكون تعبرياً صادقاً عن قطعة نثرية حمدودة يف الطول واملوضوع ، تكتب بطريقة عفوية سريعة خال

   .شخصية الكاتب 
  : صفات املقاله

 .قطعة نثرية حمدودة الطول  .١
  .أن تكون متسمة باألصالة ؛ مبعىن التعبري عن الذات  .٢
  .حتمل اإلقناع ،واإلمتاع  .٣
  .يربز فيها االنفعال الوجداين  .٤
  .عباراا واضحة ، ومنتقاة  .٥
  . حظة ، وخفة الروح فيها دقة املال .٦

  : أمهيه املقاله
الكتابة ، والسياسة  : املقال له جذور ضاربة يف تارخينا األديب ، والعودة إىل كتب األدب العريب تكشف لنا عن مناذج مقالية يف 

الصداقة  ت ابن املقفع يفواالجتماع ، والفنون ، والعلوم ، فرسالة عبد احلميد الكاتب إىل الكُتاب مثل على املقالة األدبية ، ومقاال
وترجع  .والصديق مثال للمقالة االجتماعية ، ومقاالته يف احلكم مثال على املقاالت السياسية ، واألمثلة على ذلك كثرية ومتعددة

  : أمهية املقالة إىل أا
  . وسيلة من وسائل نشر الثقافة -١  
   . ة معاجلة املشكالت السياسية ، واالجتماعية ، والفكري -٢ 
    . التنبيه واإلثارة لقضايا الفكر واالجتماع  -٣ 
   . تعبري عن حرية الرأي  -٤ 
  . ـ من ألوان اإلبداع األديب  ٥ 
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  : ما ينبغي على الكاتب مراعاته عند كتابة املقالة
 .يكون املقال نابعاً من إميانه وشخصيته  أن  .١
  .أن يكون الكاتب متمتعاً بالذوق اللغوي املتميز  .٢
  .ميتلك روح املالحظة الذكية الراصدة ملا حوهلا ، املنتقية للمدهش من مظاهر احلياة املختلفة أن  .٣
  .التريث عند الكتابة ، فاالستعجال جيعل املقالة فجة غري مقبولة  .٤
  .اإلجياز والوضوح  .٥
   . العودة إىل املصادر للتأكد من صحة معلوماته .٦
   . حليلاجلودة يف عرض الفكرة من خالل التعليل والت .٧
   . تعضيد املقال بالشواهد واألدلة الثبوتية .٨
  .  حسن اختيار العنوان .٩

  : انواع املقال
 يقسم العديد من الكتاب املقال إىل أنواع ، وقد خيتلفون يف هذه األنواع ، لكن كثريا منهم يتفق على تقسيمه تقسيماً عاماً إىل 

  .املقال الذايت  -١
  املقال املوضوعي -٢

  
  .. ل الذايتاملقا -١

الشخصي ، والوصفي ، والتأملي وفيه خياطب العقل والعاطفة والقلب ، فهو تعبري عن : ويندرج ضمنه : املقال الذايت :  أوالً
املشاعر والوجدان ،  يصاغ بأسلوب خيضع للجمال الفين ، والتصوير البالغي ، ويقوم على اإليقاع املبين على مواءمة احلروف  

 .  شيع فيه املعاين اخلالبة ، واأللفاظ املوحية والتراكيب ، وت
   :وتتضح صفات املقال الذايت يف اآليت 

  . وضوح الذاتية ؛ حبيث تبدو شخصية الكاتب واضحة ، وكأننا نرى صورته من خالهلا - ١ 
   . خياطب القلب ، والعاطفة ، والوجدان - ٢ 
   .األدبية املتميزة بكل عناصرها اجلمالية  خيضع أسلوبه للجمال الفين ، ومستلزمات الكتابة  - ٣ 

  
  .. املقال املوضوعي -٢
إذا كان  وهذا املقال خياطب الفكر والعقل ، بأسلوب منهجي يعتمد املنطق واألدلة ، واملناقشة والتحليل : املقال املوضوعي:  انياث

وتظهر لنا صورته واضحة جلية ، فإنَّ شخصية الكاتب املقال الذايت يعبر عن شخصية الكاتب ، وأفكاره ، وعواطفه ، ونوازعه ، 
إنها تبدو كنقطة بعيدة ، ال تكاد تبدو مالحمها وذلك راجع إىل أنَّ  ، وصورته يف املقال املوضوعي ال تكاد تينب ، أو تظهر إالّ ملاما

 :  الكاتب املوضوعي يتوخى يف مقاله
    .االلتزام باملوضوعية واحلياد  - ١ 
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  . ة اليت يسري عليها الكاتب هي أرضية األدلة والشواهد املقنعة ، واإلثباتات األكيدةاألرضي -٢
احلرص على مجع املادة من مصادرها ، وعدم االعتماد على الظن والتخمني والشائعات ، فاحلقائق هي اليت تتكلّم يف املقال  -٣

   . املوضوعي
   .غريها و النقدي والفكري واالجتماعي والعلمي: ومن أشكاله 

  من انوا ع املقاالت
  : املقاله االجتماعيه - ١

 :مسات املقالة االجتماعية 
  .تتناول الظواهر االجتماعية ، وتنتقد العادات والتقاليد السيئة ، وتدعو لكل ما ينفع اتمع .١
  .الدقة والتفصيل يف عرض املوضوع  .٢
  .اإلقناع بتقدمي احلجج السليمة ، واألدلة املبنية على املنطق  .٣
  .سهولة األلفاظ ، وقرا من احلياة الواقعية  .٤
  .وضوح املعاين ، وترابطها ، والتعليل هلا  .٥
  .تقدمي احللول ، أو السخرية الناعمة أو احلادة إذا كان األمر مستعصياً على احلل  .٦
  : املقالة الوصفية - ٢

 :مسات املقالة الوصفية 
ه ، أو ما يشاهد يف أسلوب مؤثر ، يتتبع فيه الدقائق ، ويالحق التفاصيل يعمد الكاتب فيها إىل تصوير ما يريد ، أو ما خيطر ل

الصغرية يف املشهد ، وينقل أثر ذلك يف نفسه ، وما يبعث يف وجدانه من ختيل كالرسام الذي يبدع لوحة غنية باأللوان واملالمح 
  .املدهشة ، ومن خالهلا ينقل إحساسه وعاطفته ، وال يقف عند جمرد الوصف احلسي

  : املقاله السياسيه - ٣
 :مسات املقالة السياسية 

  .تنشر يف الصحف اليومية ، واالت األسبوعية  .١
  .يتناول كاتبها أمراً من الشؤون الداخلية أو اخلارجية ؛ ليبني رأيه يف هذا األمر تأييداً ، أو رفضاً ، أو نقداً  .٢
اجلماهري ، ويراعي مجيع املستويات بقصد إظهار احلقائق بأسلوب لغتها يف الغالب بسيطة قريبة من لغة الشعب ؛ ألنه خياطب  .٣

  .منطقي سهل بعيد عن اخليال املنغلق ، واالنفعال احلاد 
  : املقاله النقديه - ٤

 :مسات املقالة النقدية 
  .تسري يف غالبها وفق منهج البحث العلمي ، وما يقتضيه من مجع املادة ، وترتيبها ، وعرضها بأسلوب واضح  .١
  .يكون هلا مقدمة ، وعرض ، وخامتة ، وخطة يسري عليها ، ويصل من خالهلا إىل نتائج يف النهاية  أن .٢
تعتمد على قدرة الكاتب على تذوق األثر األديب ، أو مناقشة القضية اليت يعرض هلا، مث تعليل األحكام، وتفسريها ، وتقومي . ٣

  .األثر بوجه عام
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  : املقاله الفلسفيه - ٥
 :ة الفلسفية مسات املقال

وهي تعرض لشؤون الفكر والفلسفة بالتحليل والتفسري، ومهمة كاتبها صعبة ، إذ عليه أن ينقب عن األسس احلقيقية للموضوع 
  .وأن يعرض املادة بدقة ووضوح حىت ال يضل القارىء سبيله يف شعاب هذا املوضوع الشائك 

  : املقاله العلميه - ٦
 :مسات املقالة العلمية 

عاجلة قضية من قضايا العلم ؛ كأن تتحدث عن نظرية يف الطب ، أو يف اجلرب ، أو يف اهلندسة ، أو الكيمياء ، وغري ذلك  أو تعىن مب
  .تعرض ما وصلت إليه هذه العلوم ، أو تعرف باملكتشفات العلمية احلديثة 

  .افتهم ، وتنمية عقوهلم ، وتعريفهم مبا جيهلون ويف هذه املقالة سعي إىل إثبات املعارف ، وزيادة معلومات الناس ، وتوسيع ثق
  
  : مقالة السريه - ٧

 :مسات مقالة السرية 
يترجم فيها الكاتب سرية إنسان حي أو ميت ، ويبني مدى التأثر والتأثري عنده ، ومواطن القوة والضعف يف إنتاجه ، ورأي النقاد 

  .ة بطريقة تبدو فيها الشخصية املوصوفة كأا حتدثنا فيه ، وصورته يف عصره ، وينبغي على الكاتب أن يصوغ السري
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  رة الرابعه عشر ضاحملا
  ٤من امناط التحرير العريب 

  
  .البحث العلمي  - ٥

 ) .العلمي (و ) البحث (إذا حاولنا حتليل مصطلح البحث العلمي ؛جند أنه يتكون من كلمتني 
  .، أو التقصي عن حقيقة أو أمر من األمور الطلب ،أو التفتيش:  لغة يقصد به) البحث(

فهي كلمة تنسب إىل العلم،والعلم معناه املعرفة والدراية وإدراك احلقائق، والعلم يعين أيضاً اإلحاطة واإلملام  ) :العلمي ( أما كلمة 
  .وكل ما يتصل ا  ، باحلقائق

ثل كشفاً حلقيقة جديدة ، أو التأكيد على حقيقة قدمية هو عرض مفصل أو دراسة متعمقة مت ) :البحث العلمي(ويف االصطالح 
  .سبق حبثها،وإضافة شيء جديد هلا،أو حل ملشكلة كان قد تعهد ا شخص باحث بتقصيها ، وكشفها وحلها 

  
  : امهية البحوث

 شوها بطريقة منهجيةقضايا توقف عندها السابقون ، أو مل يناق تكشف البحوث عن مناطق جمهولة يف حياتنا العلمية ، كما تناقش
  .أوكانت قضايا جديدة مل تطرق بعد 

،هو  البحث العلمي يثري الوعي ويوجه األنظار إىل املشكلة املراد دراستها أو معاجلتها حبثياً،وباختصار ميكن القول أن البحث العلمي
  .جمموع الطرق املوصلة إىل املعرفة احلقيقية 

  
  : صفات الباحث

 .القراءة الواسعة  )١
  .ة التامة يف فهم آراء غريه من الكتاب الدق )٢
  .أن ال يأخذ آراء غريه على أا حقيقة مسلم ا  )٣
  .أن يقدم من خالل البحث أفكاراً مبتكرة  )٤
  .أن يعمد إىل األساليب اليت هلا أثر قوي يف اإلقناع  )٥
  .أن يلتزم املوضوعية يف تعامل مع قضايا البحث  )٦
االستنباط ، والربط ، واإلضافة ، وأن تكون له شخصيته املستقلة حىت ال يقع يف يفترض يف الباحث أن ميتلك القدرة على  )٧

   .التكرار 
  

  : اختيار موضوع البحث
 .أن خيتار الباحث موضوعاً له صلة مبجال ختصصه  )١
  .أن حيدد اإلطار الزمين واملكاين الذي يرصد فيه تشعبات موضوعه  )٢
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مرت عليه فترة طويلة ، واستجدت تداعيات ، وحقائق جديدة يف نفس أن يكون املوضوع جديداً مل يدرس من قبل ، أو  )٣
  .املوضوع 

  ابتعد عن املوضوعات املطولة اليت ال حيد املادة العلمية فيها حد معني ، وعن املوضوعات القصرية اليت تفتقر للمادة العلمية  )٤
  

  : طريقة مجع املادة العلميه
 :املصادر واملراجع ، وميكن تقسيمها كالتايل  مجع املادة العلمية حيتم علينا الرجوع إىل

  .الكتب اليت عاجلت املوضوع معاجلة كلية ؛ حبيث تتصل مجيع جزئياا باملوضوع . أ
  .الكتب اليت عاجلت املوضوع معاجلة جزئية ، فيكون الكتاب قد تناول جزءاً من القضية . ب
  .كتب التراجم ، واملعارف ، واملعاجم ، واملوسوعات . ج
  .الدوريات .  د

  .االختبارات ، والتجارب ، واالستبانات ، واللقاءات ، واملكاملات .هـ 
   .املواقع اإللكترونية املعتمدة . ـ و 
  

  :انواع القراءه اخلاصه جبمع املعلومات 
 : القراءة السريعة  -١

  .قراءة الفهارس ، واختيار املوضوعات املتعلقة، وحتديد قيمة الكتاب
  : العادية القراءة  -٢

  .قراءة املوضوعات احملددة ، واختيار االقتباسات 
  :القراءة العميقة  -٣

   .قراءة األحباث الوثيقة الصلة باملوضوع بتؤدة وعمق 
  

  : تسجيل املعلومات
 :بعد أن جنمع املادة العلمية نسجلها يف بطاقات بإحدى الطريقتني اآلتيتني 

وعندها نشري إىل مصدر املعلومة ، وعند كتابتها يف البحث نضعها بني قوسني أن نسجل املعلومات حرفياً كما جاءت ،  .١
ونضع بعده أعلى السطر رقماً حييل إىل اهلامش ، ونثبت عنوان الكتاب ، واسم املؤلف ، واسم احملقق ، أو املترجم ونثبت رقم 

، وعند فقدان مكان الطبع  - ي دون تاريخأ –) ت.د(الطبعة ، ومكاا ، وتارخيها ، وعند فقدان تاريخ الطبعة نضع رمز 
  .، مث نسجل رقم اجلزء ، والصفحة  -أي دون مكان–) م.د(نضع رمز 

قبل توثيق ) انظر (أن نقتبس املعلومات الواردة ، ونسجل مضموا بأسلوبنا ، وعند كتابتها يف البحث نضع يف اهلامش كلمة  .٢
 .وبتصرفنا  املعلومة حىت نفيد أن ما نذكره منقول بأسلوبنا ،
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  : كتابه البحث
 :حيتاج الباحث قبل البدء يف الكتابة إىل وضع خطة منهجية يلتزم حبدودها ، وتشمل 

  :وهي عادة آخر ما يكتب يف البحث حيث تضم املعلومات اآلتية  ..مقدمة  -١
  .وصف اجلهود املبذولة يف التنقيب والبحث ، والصعاب ، والعقبات اليت اعترضته -
  ...) .حتليلي ، وصفي ، تارخيي ، مقارن ، ( املنهج الذي اتبعه يف حبثه حتديد  -
  ...) .األبواب ، الفصول ، : ( عرض اخلطوط الكربى اليت يتكون منها البحث  -
   .اإلشارة إىل من أسهموا يف تذليل الصعاب للباحث ، وشكرهم  -
يكتفى بالفصول فقط ، وهذا يعود إىل طبيعة البحث وحجمه  وقد  ويقسم البحث عادة إىل أبواب ، وفصول ، وقد .. هيكل البحث -٢

 .تقسم الفصول إىل مباحث ، ومطالب ، وفقرات مرقمة 
  .ويراعى يف ترتيب األبواب والفصول وغريها عدة أمور ؛ فقد تكون مرتبطة بالتسلسل التارخيي ، أو املوضوعي ، أو درجة األمهية 

   .ة مجيع القضايا اليت يشتمل عليها البحث ويف هذا القسم من البحث تتم مناقش
 وتتضمن النتائج املستخلصة من البحث ، ويشار فيها بإجياز إىل مسار البحث ، وحتركاته حىت وصل إىل هذه النتائج   .. اخلامتة -٣

، واإلضافة اليت قدمها للمعرفة يف وتشمل اخلامتة القضايا اليت تطلبت من الباحث جهداً واضحاً إلبرازها ، وعلى اجلديد الذي قدمه البحث 
ت امليدان الذي خاضه ،وكذلك التوصيات اليت يرغب من خالهلا من الفئة اليت يستهدفها البحث التغيري واملزيد من إجراء البحوث يف ااال

   .اليت مل يتطرق إليها البحث بسبب حدوده املنهجية 
فهرس : س املوضوعات الذي يقدم للقارىء مجيع مالمح البحث ، وكذلك هناك فهر: وهي ضرورية جداً ، ومن أمهها  .. الفهارس -٤

  ....األعالم ، وفهرس اآليات ، وفهرس األحاديث ، وفهرس القبائل ، وفهرس القوايف ، وفهرس املصطلحات 
 : ويكون ترتيبها بإحدى طريقتني ..  ثبت املصادر واملراجع -٥

  .يراعى فيه التسلسل يف احلرف األول ، مث الثاين ، مث الثالث من العنوان  ترتيب عناوين الكتب ترتيباً ألفبائياً •
  .ترتيب أمساء املؤلفني ترتيباً ألفبائياً ، مع اإلشارة إىل كتب املؤلف اليت استخدمها الباحث يف حبثه •

ا ، وتارخيها ، وعند فقدان تاريخ الطبعة ونثبت عنوان الكتاب ، واسم املؤلف ، واسم احملقق ، أو املترجم ، ونثبت رقم الطبعة ، ومكا
  . - أي دون مكان –) م.د(، وعند فقدان مكان الطبع نضع رمز  -أي دون تاريخ –) ت.د(نضع رمز 

  :من معوقات البحث العلمي 
 .العجز املادي  •
  .عدم وجود خطة متكاملة بني املؤسسات البحثية ، ومراكز البحوث  •
  .بحوث املتخصصة ، والندوات العلمية ضعف املكتبات وقلتها ، ومراكز ال •
  .غياب أو قلة االت العلمية املتخصصة  •
 .ضعف وسائل تبادل املعلومات ، والتواصل الثقايف  •

  ....متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
  ....بالتوفيق لكم مجيعا بالتوفيق لكم مجيعا 

  .. .. آخوكم هتـآن آخوكم هتـآن دعوآتكم دعوآتكم 


