
:أمثلة االنطالق
.طرحت المذیعة سؤاال غریبا على ضیفها-
.حفر جدي بئرا عمیقا-
.آمنت فئة قلیلة مع نوح علیه السالم-
.انطلق العداء كالسهم وفجأة تعثر-

:مالحظة وتحلیل
:كتابة الهمزة-1

.على األلف أو على الواومن خالل األمثلة السالفة الذكر نجد الهمزة قد كتبت إما على الیاء، أو
:على األلف-أ

رأس : إذا كانت ساكنة بعد فتح -
سأل : إذا كانت مفتوحة بعد فتح -
فجأة : إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحیح ساكن -
:على الواو-ب

مؤنس:إذا كانت ساكنة بعد ضم 
سؤال : إذا كانت مفتوحة بعد ضم 

تفاؤل : إذا كانت مضمومة بعد سكون 
رؤوس : إذا كانت مضمومه بعد ضم 

:على الیاء-ج
فئة : إذا كانت مفتوحة بعد كسر -
بیئة : إذا كانت مفتوحة بعد یاء ساكنة -
بئر : إذا كانت ساكنة بعد كسر -
سئل : إذا كانت مكسورة بعد ضم -
مطمئینون : إذا كانت مكسورة بعد فتح -
أسئلة : إذا كانت مكسورة بعد سكون -
:الهمزة المتطرفة-د

:الهمزة المتطرفة هي التي تكون في آخر الكلمة وتكتب كاآلتي
یقرأ –قرأ : تكتب على ألف، إذا كانت مفتوحة بعد فتح أو كانت مضمومة -
بؤبؤ : یكتب على واو إذا كانت قبلها ضمة -
تنشئ : ا كسرة تكتب على یاء إذا كانت قبله-
شيء –تكتب على السطر مستقلة إذا كانت قبلها سكون أو مرة خنساء -

:كتابة التاء-2
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:التاء المبسوطة- أ
لیت –قوت –بنت : تكتب التاء المبسوطة في األفعال واألسماء والحروف بعد ساكن صحیح أو مد مثل -
.بات–صامت –قامت –
.مؤذبات–جمیالت –خیثات : المؤنت السالم مثال وتكتب مبسوطة في جمع -
:التاء المربوطة-ب
تكتب التاء المتطرفة مربوطة في األسماء فقط، حیث تنطق في وسط الالم، أما عند الوقف فإنها تنطق -
.هاء
,شجرة، مسطرة: كما تكتب في آخر كل مؤنت مفرد اسما كان أو صفة غیر ثالثي مثال -
قضاة قاضي: في آخر جمع التكسیر الذي ال ینتهي مفرده بتاء مثال كما تكتب -

صبي صبیة 
:عالمات الترقیم-3

:عالمات الترقیم هي إشارات لتوزیع الكالم وتوجیه وضبط معناه في النص وهي كثیرة
.من جد وجد ومن زرع حصد: توضع عند نهایة تامة المعنى مثال (.) : النقطة -
:تكون عند وقف قصیر وذلك في الحاالت التالیة: )،(الفاصلة -
.یارب، اغفر ذنوبي: بعد لفظ المنادى -أ

.احفظ اهللا، یحفظك: بین جملتین مرتبطتین في المعنى واالعراب -ب
.أكلت لحما، وخبزا: بین المفردات أو الجمل المعطوفة -د

لها، أو جملتین مرتبطتین في المعنى دون تكتب بعد جملة ما بعدها سبب) ؛(الفاصلة المنقوطة -
.االعراب
.نجحت ألنني اجتهدت: مثال 

)النقطتان- :تستعمالن في األحوال اآلتیة:
"المسلم من سلم الناس من لسانه ویده"قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : بعد فعل القول -أ

.وحرفوفعلاسم: هيالكلمة: وأقسامهشيءبین-ب

.القاعدةتوضحالتياألمثلةقبل-ج

.نسمةمالیین5الفلسطینیینالمشردینعدد: مثال: التعداد-د

؟الساعةكم: استفهامیةجملةأوسؤالبعدوتكون: اإلستفهامعالمة-

حزنأواستغاثةأوتعجبأودهشةأوحزنأوفرحعنبهایعبرجملةبعدوتكون: التعجبعالمة-
!مؤذبشابمنیاله: مثالدعاءأوتأسفأو
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.الكالملتفصیلالسطرأولفيتستعمل: العارضة-

.معترضةجملةلفصلتوضعان: العارضتان-

كریم–اهللاأعزك–أنت

.الغیركالممنبنصهاجملةلنقلتستعمالن: المزدوجتان-

."لهأمانةاللمنإیمانال: "قولهوسلمعلیهاهللاصلىالرسولعنیروى

.القصیرالدعاءأوالتفسیرأوالشرحعندیستعمالن: القوسان-

."لقتلتهرجالالفقركانلو"عنهاهللارضيالخطاببنعمرقال

.السیاتیقتضیهامقتبسةجملةفيالكاتبیدخلهاقدزیادةبینهماتوضع(.....) : المعقوفتان-

(البطلیقول(أتحركأنالبدالصمت،أمزقالبأسإذا

بقیةفیهالكالمأنأوحذفقدالكالممنشیئاأنعلىعالمةهي(........) : المتتابعةالنقط-

...ظفیرةظفیرة،... فقصهااألمیرة،ظفائرمنالسفاحالخلیفةوانتقم...قبانينزاركقول
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