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َدْرٌس في َماّدة الّلغة الَعَرِبّيةَدْرٌس في َماّدة الّلغة الَعَرِبّية
الَقواِعُد��ْمالئّية

�َ�ة ال�مزة�املتوّسطة�ع���النَّ
ّول�ِ�ْعدادي

َ
ّف�� الصَّ

�َ�ة ال�مزة�املتوّسطة�ع���النَّ
ّول�ِ�ْعدادي

َ
ّف�� الصَّ

َدْرٌس في َماّدة الّلغة الَعَرِبّيةَدْرٌس في َماّدة الّلغة الَعَرِبّية
الَقواِعُد��ْمالئّية

�َ�ة ال�مزة�املتوّسطة�ع���النَّ
ّول�ِ�ْعدادي

َ
ّف�� الصَّ

�َ�ة ال�مزة�املتوّسطة�ع���النَّ
ّول�ِ�ْعدادي

َ
ّف�� الصَّ



أنواع�ال�مزات

ُمَتَطّرَفة ُمَتَطّرَفةُمَتَوّسطة ُمَتَوّسطة
ل�ا�أر�عة�أش�ال

لأَ سَ ُتكتب�ع����لف

ِمنؤْ مُ ُتكتب�ع���الواو ِمنؤْ مُ ُتكتب�ع���الواو

ةئَ رِ ُتكتب�ع���الّن��ة

طر ةءَ قراُتكتب�ع���السَّ

أنواع�ال�مزات أتّذكُر 

اْبَتداِئّية
ل�ا�أر�عة�أش�ال

اْبَتداِئّية

ُتكتب�ع����لف

ُتكتب�ع���الواوُتكتب�ع���الواو

ُتكتب�ع���الّن��ة

طر ُتكتب�ع���السَّ



ْكِمُل�ا��دوَل���ي�كما����املثال
ُ
:أ

حركة�ما�قبل�ا حركة�ال�مزة موقع�ال�مزة
مةالكْسَرةوسط�ال�لمة الضَّ مةالكْسَرةوسط�ال�لمة الضَّ

مّد�باأللفالكْسَرةوسط�ال�لمة

الَفْتحةالكْسَرةوسط�ال�لمة

�مكسورةً ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��انت� �مكسورةً ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��انت�
.مْ�ما�تكْن�حركُة�ما�قْبل�ا

ُف   أ�عرَّ
ْكِمُل�ا��دوَل���ي�كما����املثال

ُ
أ

موقع�ال�مزة ال�لمة املثال
لئِ ُس  الُب�عْن�س�ِب�الغياِب ئِ ُس  لئِ ُس .َل�الطَّ الُب�عْن�س�ِب�الغياِب ئِ ُس  .َل�الطَّ

كِر�فضا .ُل�كث��ةئِ للِذّ

ِة��َلم�ِ يَ  �املر�ُض�مْن�شدَّ .نُّ
لئِ فضا

�ـِئـيَ  نُّ

نَّ 
َ
ْسَتْ�ِتُج�أ

َ
ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��انت�أ نَّ 

َ
ْسَتْ�ِتُج�أ

َ
ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��انت�أ

مْ�ما�تكْن�حركُة�ما�قْبل�ا



ْكمُل�ا��دوَل���ي�كما����املثال
ُ
:أ

حركة�ما�قبل�ا حركة�ال�مزة موقع�ال�مزة
الكْسَرةوسط�ال�لمة كون  السُّ الكْسَرةوسط�ال�لمة كون  السُّ

الكْسَرةوسط�ال�لمة مة الضَّ

الكْسَرةوسط�ال�لمة الَفْتحة

ما�قْبل�ا�ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتْكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا�َ�ان�ما�قْبل�ا�ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتْكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا�َ�ان�
.م�ما�تكْن�حركُ��ا�مكسوًرا

ُف   أ�عرَّ
ْكمُل�ا��دوَل���ي�كما����املثال

ُ
أ

موقع�ال�مزة ال�لمة املثال
َذنةُ ئْ مِ  َذنةُ ئْ مِ .َذنُة�املْ��ِد�شاِمخةئْ مِ  .َذنُة�املْ��ِد�شاِمخةئْ مِ 

مال�ُي�ِش  .ون�أعماًال�عظيمةئُ العُّ

.امئَ للوِ رمٌز��البحر�ُن�
ون ئُ ُي�ِش 
ام�ئَ للوِ 

ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتْكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا�َ�ان� نَّ 
َ
ْسَتْ�ِتُج�أ

َ
ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتْكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا�َ�ان�أ

مكسوًرا



ْكمُل�ا��دوَل���ي�كما����املثال
ُ
:أ

ما�قبل�ا حركة�ال�مزة موقع�ال�مزة
�بالياءالَفْتحةوسط�ال�لمة َمدٌّ �بالياءالَفْتحةوسط�ال�لمة َمدٌّ

�بالياءالَفْتحةوسط�ال�لمة َمدٌّ

�بالياءوسط�ال�لمة َمدٌّ مة الضَّ

�قْبل�اال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��ان� مدٌّ � قْبل�اال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��ان� مدٌّ
.م�ما�تكن�حرك��ابالياء�

ُف   أ�عرَّ
ْكمُل�ا��دوَل���ي�كما����املثال

ُ
أ

موقع�ال�مزة ال�لمة املثال
ةئَ الِبيـ ةئَ الِبيـ.َيجُب�املحافظُة�ع���الِب�َئة .َيجُب�املحافظُة�ع���الِب�َئة

ماُء�بالّنجوِم�املُِض�َئة .تز��ِت�السَّ

ون�إ���
ُ
ال�َخْ�������َمْن�ُ�ِس�ئـ

.ج��اِ��م

ةئَ املُِض�
ون ئُ ُ�ِس�

ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��ان� نَّ 
َ
ْسَتْ�ِتُج�أ

َ
ال�مزَة�املتوّسطَة�ُتكتُب�ع���الّنْ�َ�ة�إذا��ان�أ

بالياء�



عّلُل�رْسَم�ال�مزة�املتوّسطة�ع���الّنْ�َ�ة����ال�لمات��تية�كما����
ُ
أ

الّس�ب
ّن�الَ�ْمَزةَ 

َ
وما�قْبل�ا�َمفتوحَمْكُسورة��أل ّن�الَ�ْمَزةَ 
َ
وما�قْبل�ا�َمفتوحَمْكُسورة��أل

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

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

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

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

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

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

ُب   أتدرَّ
عّلُل�رْسَم�ال�مزة�املتوّسطة�ع���الّنْ�َ�ة����ال�لمات��تية�كما����

ُ
أ

ال�لمة:املثال
ّن�الَ�ْمَزةَ 

َ
أل ّن�الَ�ْمَزةَ َم ئِ َس 
َ
أل َم ئِ َس 

ا
َ
زئِ ف

َنانئْ اطمِ 
ةئَ َ�ْعبِ 

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

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

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

ةئَ َ�ْعبِ 
ةئَ َبِر�

ةئَ َمِش�

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

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

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



الّس�ب
َمْكُسورة�ألّن�الَ�ْمَزةَ 

عّلُل�رْسَم�ال�مزة�املتوّسطة�ع���الّنْ�َ�ة����ال�لمات��تية�كما����
ُ
أ

وما�قبل�ا�مفتوحَمْكُسورة��ألّن�الَ�ْمَزةَ 

�باأللف َمْكُسورة��وقبل�ا�مدٌّ

ألّن�الَ�ْمَزةَ �ساِكَنة�وما�قبل�ا�مكسور 
�َمْفتوحة�وما�قبل�ا�مكسور �َمْفتوحة�وما�قبل�ا�مكسور 

�بالياء ألّن�الَ�ْمَزةَ �َمْفتوحة�وقبل�ا�مدٌّ

�بالياء ألّن�الَ�ْمَزةَ �َمْفتوحة�وقبل�ا�مدٌّ

ال�لمة
ألّن�الَ�ْمَزةَ  َم َس 

عّلُل�رْسَم�ال�مزة�املتوّسطة�ع���الّنْ�َ�ة����ال�لمات��تية�كما����
ُ
أ

:املثال

أتأّكُد�من�إجاب��

ألّن�الَ�ْمَزةَ  َم ئِ َس 
ألّن�الَ�ْمَزةَ �َمْكُسورة�

ألّن�الَ�ْمَزةَ 
ألّن�الَ�ْمَزةَ �

زئِ َفا

ةئَ َ�ْعبِ 
َنانئْ اطمِ 

ألّن�الَ�ْمَزةَ �

ألّن�الَ�ْمَزةَ 

ألّن�الَ�ْمَزةَ 

ةئَ َبِر�
ةئَ َ�ْعبِ 

ةئَ َمِش�



ُل�ال�لمات��تية�من�املُْفَرِد�إ���ا�َ�ْمِع،�وأغّ�ُ��ما�يلزم حّوِ
ُ
:أ

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

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

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

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

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

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

ُب   أتدرَّ
ُل�ال�لمات��تية�من�املُْفَرِد�إ���ا�َ�ْمِع،�وأغّ�ُ��ما�يلزم حّوِ

ُ
أ

ُفَؤادٌ ُفَؤادٌ 
الِ��ٌ 
وَ�اءٌ 
ِذْئٌب ِذْئٌب 

وِسيَلةٌ 



ُل�ال�لماِت��تيَة�من�املُْفَرِد�إ���ا�َ�ْمِع،�وأغّ�ُ��ما�يلزم حّوِ
ُ
:أ

أْفِئَدةٌ 
الِجُئوَن الِجُئوَن 

أوِ�َئةٌ 
ِذَئاٌب ِذَئاٌب 
وَساِئُل 

أتأّكُد�من�إجاب��
ُل�ال�لماِت��تيَة�من�املُْفَرِد�إ���ا�َ�ْمِع،�وأغّ�ُ��ما�يلزم حّوِ

ُ
أ

ُفَؤادٌ 

ِذْئٌب 

وَ�اءٌ 
الِ��ٌ 

ِذْئٌب 

وِسيَلةٌ 



ُل�ال�لمات��تية�من�ا�َ�ْمِع�إ���املُْفَرِد،�وأغّ�ُ��ما�يلزم حّوِ
ُ
:أ

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

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

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

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

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

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

ُب   أتدرَّ
ُل�ال�لمات��تية�من�ا�َ�ْمِع�إ���املُْفَرِد،�وأغّ�ُ��ما�يلزم حّوِ

ُ
أ

آَباٌر 
َخَطاَياَخَطاَيا
مآِذُن 

َ�يَئات
اٌر  اٌر ُزوَّ ُزوَّ

ُرَؤَساء



َغّ�ُ��ما�يلزم
ُ
ُل�ال�لمات��تية�من�ا�َ�ْمِع�إ���املُْفَرِد،�وأ حّوِ

ُ
:أ

ِبْ��
َخِطيَئةَخِطيَئة
ِمْئَذنة
َ�ْيَئة
َزاِئٌر َزاِئٌر 

َرِئ�ٌس 

َغّ�ُ��ما�يلزم
ُ
ُل�ال�لمات��تية�من�ا�َ�ْمِع�إ���املُْفَرِد،�وأ حّوِ

ُ
أ

آَبار

أتأّكُد�من�إجاب��

َخَطاياَخَطايا

َ�ْيَئات
َمآِذن

اٌر  ُزوَّ
ُرَؤَساء
اٌر  ُزوَّ



اْنت���الّدرُس اْنت���الّدرُس اْنت���الّدرُس اْنت���الّدرُس 


