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 الشظم الهجائي

 ألالف الليىت

  معياس اإلاىهج سكم الىفاًت

3 – 5/2 

 )إمالء(

ٌعخخذم الخطىط الىخابيت )وسخ، وسكعت( اإلاالئمت، مع مشاعاة كىاعذ الىحى )خاصت بىاء 

ً  الجملت( والخهجئت الصحيحت والتركيم العليم الزي ًجعل الشظالت اإلاىخىبت واضحت لآلخٍش

 لساكىة املفتىح ما قبلها.هي ألالف ا: ألالف الليىت
 الحروف وألاسماء وألافعال.* جىىن في:               وسط الكلمة وفي آخر الكلمة.* جىىن في: 

 * ألالف الليىت في ألاظماء

 )ــــــا( في اإلاىاضع آلاجيت: 
ً
 * جشظم ألالف الليىت ألفا

طا. -ُعال.          -عصا.     : مثل: الاظم الثالثي إرا واهذ ألالف مىللبت عً واو -1
ُ
 خ

 

 (.ًحيىماعذا العلم ) -     زواًا, هداًا, دهيا, عطاًا, مىاًا.: مثل، الاظم ألاهثر مً ثالثت أحشف وكبل آخشه ًاء -2

، ألاظماء ألاعجميت -3
ً
 مطللا

ً
حا, شبرا.: مثل: جشظم ألفا     إًطاليا, فروسا, ًافا, أٍر

 .ي, بخاري, متىمىس ى, عيس ى, كسر ، هي: ما عذا خمعت أظماء

،  ألاظماء اإلابييت ولها -4
ً
  أوى, متى, لدي, ألالى , أولى.( ما عذا خمعت: إذا -ما  -ذا : )مثلجشظم ألفا

------------------------------------------------------------ 

 * جشظم ألالف الليىت )ًاء( )ــــــــى( في اإلاىاضع آلاجيت: 

 : فتى, وغى.مثل, ان أصل ألالف ًاء، أي مىللبت عً ًاءالاظم الثالثي إرا و -1

 : ملتقى, مىتدي, مصطفى, ليلى, أروي.مثل, الاظم ألاهثر مً ثالثت أحشف -2

 (.                          «ًحيا»: ًحيى )للتفرقة بيىه وبين الفعل الاظم العلم الشباعي فأهثر اإلاعبىق بياء -3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :* معشفت أصل ألالف في الفعل

.       إظىاد الفعل إلى جاء الفاعل -2 : مش ى: ًمش ي.  هأحي بالفعل اإلاضاسع -1 
ُ

.اإلاصذس -3: ظعيذ
ً
 : ظعيا

 .)فتى: فخيان( –ع: )عصا: عصىان(.          :     الثييت أو الجم* معشفت أصل ألالف في الاظم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أهمل الجمل آلاجيت بيلماث جيخهي بألف ليىت. -1

      .     ......................................................................آلاخشة خير و  -

          حياة ظعيذة.  ..................................................... ًحيا  -

           إلاً عص ى.   .......................................................................... -

 هثيرة.  ................................................. اشتري والذي  -

 ، والعمل لآلخشة. .............................إلى الاهصشاف عً مباهج الحياة   ًذعى اإلاعلم -

ض بالىسع و -  ...............................................................................................عشف عمش بً عبذ العٍض

 ألاصذكاء. .....................................................................................................................................الىادي  -
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 * ألالف الليىت في ألافعاٌ

 )ــــــــا( في اإلاىاضع آلاجيت* جشظم ألالف ال
ً
  :ليىت ألفا

 )مىللبت عً واو( -1
ً
 )مً ثالثت أحشف( ووان أصل ألالف واوا

ً
 : إرا وان الفعل ثالثيا

 سما: ٌسمى. –عال: ٌعلى.                  –: دعا: ًدعى.                     مثل

  ًحيا, استحيا. :هحى: إرا وان الفعل أهثر مً ثالثت أحشف وكبل آخشه ًاء -2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 جيت: * جشظم ألالف الليىت )ًاء( )ـــــــى( في اإلاىاضع آلا
 

 وواهذ ألالف مىللبت عً ًاء:  -1
ً
 إرا وان الفعل ثالثيا

 رمى: ًرمي. –مش ى: ًمش ي.         –حكى: ًحكي.              –: بكى: ًبكي.                   مثل

 : اعتدي, اهتدي. مثل  :الفعل ألاهثر مً ثالثت أحشف وليغ كبل آخشه ًاء -2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أهمل الفشاػاث آلاجيت بيلماث جيخهي بألف ليىت. -1

ه ، ولم ًشو عىه أه-هللا عليه وظلم صلى – ............................. أبى بىش الصذًم الخالفت بعذ وفاة .............................  

في الخير بين ........................ والىسع، وهم  ..............................في الحم، عشف بـ............................. على أحذ، أو............................. 

 ، والعمل لآلخشة..............................إلى الاهصشاف عً مباهج الحياة  ............................. الىاط، و
 

 

 أهمل الجمل آلاجيت بيلماث جيخهي بألف ليىت. -2

        .     ...............................................................................................آلاخشة خير و  -

 لىبي وهى في ظً ألاسبعين. هللا إلى ا .... ........................................ -

           ًحيى حياة ظعيذة.  ......... .................................................................... -

له ولم ًلخفذ.  ................... ..................................... -  محمذ في طٍش

            .  ..................................................................................................العصا إلاً  -

 والذي هذاًا هثيرة.  .............. .................................................................... -

  

 صىب الخطأ ؤلامالئي فيما جحخه خط في الجمل آلاجيت:  -3

 .....................................................................................................................................الصىاب:  شأن ألامم اإلاخعلمت.                  على -

 ......................................................................................................................................هللا اإلاعلم إلى عمل الخير.         الصىاب:  هذا -

م.                         صفى -  .................................................................................................................................................................الصىاب:   قلب الكٍر
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باث الىخاب ) -ألالف الليىت   (67 – 65جذٍس

 ( الخمهيذ:1)

 أكشأ الفلشة آلاجيت كشاءة صحيحت مضبىطت بالشيل. -

بما فيها مً  الذهيالىا عظيم كذسجه في هزه  وبذاالىىن،  هزااظمه، أبذع  وظمارهشه،  عال إن هللا حعالى   

 منهم هبري عجائب 
ً
ت فأسظل سظال  ، وخخمهم بمحمذ )وعيس ى مىس ى، وكذ أوعم على البشٍش

 
هللا عليه وظلم(  ىصل

،  مذيالحم على  صذي وػذاأهحاء العالم،  وشتى، وفشوعا هىذاللىاط، فىصل ؤلاظالم  هذًي 
ً
اللشون جليا

حيا مت، ومً  ٍو  .إلى الهالن مش ى وبغى عص ىمً جبعه حياة هٍش
     

 التي جحتها خط في الفلشة العابلت بها ألف ليىت، أمؤل الجذٌو آلاحي بما هى مطلىب. يلماثال -

 ألافعاٌ الشباعيت ألافعاٌ الثالثيت ألاظماء الشباعيت ألاظماء الثالثيت

ى ظما -  عال  هبري  – دهيا هزا
 
 صل

 ًحيا ػذا -بذا  عيس ى –مىس ى  هذي

  عص ى هىذا صذي

ى مذي   غىب شت 

  مش ى  
 

 ( الخطبيم:2)

 جحذ ألاظماء التي بها ألف ليىت.  -ط
ً
 أكشأ ألامثلت آلاجيت كشاءة مضبىطت بالشيل، وأضع خطا

 ظهش الليالي.                      العال مً طلب  -

 هللا.  هذي الهذيإن  –

 .-صلى هللا عليهما وظلم- وعيس ى مىس ىمً أهبياء هللا  -

 جحذ ألاظماء التي بها ألف ليىت ممذودة، وخطين أكشأ ألامثلت آلاج -ط
ً
يت كشاءة مضبىطت بالشيل، وأضع خطا

 .جحذ ألاظماء التي جيخهي بألف ليىت ملصىسة على شيل ًاء

 عمل.        أظمىرهش هللا  -

 . العالهللا وطلب  سضافخاة حععى إلى  ظلمى -

 ًخش ى هللا.  فتىهزا  -

 خين بأظماء جيخهي بألف ليىت. أهمل الفشاغ في الجملخين آلاجي -ط

 خز الىخاب بلىة.( ًحيى) ًا  -                            (.الىبري ) بالجائضة( الفتى) فاص  -
  

 جحذ ألافعاٌ التي بها ألف ليىت. -ط
ً
 أكشأ ألامثلت آلاجيت كشاءة مضبىطت بالشيل، وأضع خطا

 اإلاؤمً سبه.  دعا -

 اإلاعلم عً الشرائل.  ظما -

 اإلاصلح في الخير.  ظعى -

 هللا بعبذه مً مىت إلى اللذط.  أظشي  -

 هللا ألاسض بعذ مىتها.  أحيا -
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 جحذ ألافعاٌ التي بها ألف ليىت ممذودة، وخطين  -ط
ً
أكشأ ألامثلت آلاجيت كشاءة مضبىطت بالشيل، وأضع خطا

 جحذ ألافعاٌ التي جيخهي بألف ليىت ملصىسة على شيل ًاء.

 الجميع الىذاء.  فلبىه الىطً أبىاء هادي -

،  ظما -
ً
، وما  وروامحمذ خللا

ً
 . ػىي وال  هىي علال

 بما بين اللىظين.  -ط
ً
 أكشأ اللصت آلاجيت كشاءة صحيحت، ثم أهمل الفشاغ بيلماث مخخىمت بألف ليىت معخعيىا

 (عفا – الفتى – أري – دوي  – فتى – سأي)

 اعخذي على 
ً
..... (سأي).....عشبي، ثم فش  حتى اهخهى إلى بعخان، فـ..... (فتى).....مً العجائب إبان فخح ألاهذلغ أن شابا

 فاظدىجذ به مً 
ً
أه عىذه، وبعذ رلً .... )أري(....شيخا ، ..... )دوي(....أعذائه، فخب 

ً
صياح، ودخل هفش ًحملىن كخيال

 ش
ً
 ابىه، واعخلذ أن الشاب الزي اخخبأ لذًه هى الزي كخله، فحضن حضها

ُ
، ثم اظترجع ومىث ووجذه الشيخ

ً
ذًذا

، ودخل على 
ً
، ولىً الشيخ في الصباح .... (الفتى)....كليال

ً
 هبيرا

ً
عىه، وكاٌ له: .... )عفا(....وأخبره باألمش فخاف خىفا

 خز ما ًىفي ظفشن واسحل.    

 

 هأحي جمع اٌ ولماث آلاجيت، ثم هىظفها في جملت مفيذة مضبىطت بالشيل.  -ط

 الجملت الجمع اليلمت

 جشن الجيش وساءه الىثير  مً اللخلى  كخلى خيلك

ح  داوي ألاطباء الجشحى جشحى جٍش

  

 :( اإلاماسظت3)

 أهخب ثالثت أفعاٌ جيخهي بألف ليىت في جمل مفيذة مضبىطت بالشيل عً سحلت كمذ بها.  -أ

  دعا مىس ى أصذكاءه إلى سحلت.  -

ى جميع ألاصذكاء هزه الذعىة -   .لب 

  في هزه الشحلت. جميعهم الخلى ألاصذكاء - 

 أهخب ثالثت أظماء جيخهي بألف ليىت في جمل مفيذة مضبىطت بالشيل عً حفلت حضشتها. -ب

  أكامذ إداسة اإلاذسظت حفلت هبري. -

  حضش أولياء ألامىس هزا اإلالخلى الشائع.   -

- ً   . وصعذ إداسة اإلاذسظت الهذاًا على جميع الحاضٍش
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 األلف اللينة

 اءاألسم الحروف األفعال

 ترسم ياءً 
ـ االسم الثالثي إذا كانت 1

: فىت, األلف منقلبة عن ياء
 وغى.

كثر من ثالثة األ ـ االسم2
 مصطفى , ليلى . :أحرف

ـ االسم العلم الرباعي فأكثر 3
 .                          ىي: حيالمسبوق بياء

 ترسم ألفاً 
 يف كل احلروف

ا عدا م )ما, ملا(
أربعة أحرف هي: 

, ى, حىتإىل, عل
 بلى.

 ترسم ياءً 
أحرف  يف أربعة

هي: إىل, على, 
 .حىت, بلى

 ترسم ياءً 
ـ الفعل الثالثي إذا كانت 1

, بكى :األلف منقلبة عن ياء
 حكى, مشى, رمى.

كثر من ثالثة األـ الفعل 2
 :وليس قبل آخره ياء أحرف

 اعتدى, اهتدى. 

 ترسم ألفاً 
ـ الفعل الثالثي إذا  1 

عن كانت األلف منقلبة 
 دعا, عال, مسا. :واو
كثر من ثالثة األـ الفعل 2

: أحرف وقبل آخره ياء
    حييا, استحيا.

 ترسم ألفاً 
ـ االسم الثالثي إذا  1

كانت األلف منقلبة عن 
 : عصا, ُعال . ُخطاواو
كثر من األـ االسم 2

ثالثة أحرف وقبل آخره 
 .: زوايا , ىدايا, دنياياء

 ماعدا العلم) يحيى(
 المبنية كلها ـ األسماء3
( ما عدا ذا ـ ما ـ إذا)

خمسة: أنى, متى, لدى, 
 األلى , أولى. 

 :* معرفة أصل األلف في الفعل
 : مشى يمشي.المضارعنأتي بالفعل  -1 

 : سعيُت. إسناد الفعل إلى تاء الفاعل -2
 : سعيًا.المصدر -3

 : األلف في االسم ل* معرفة أص
 .(فتيان :فتى) –( عصوان :عصا)الثنية أو الجمع: 

     

, يافا ,فرنسا ,مثل: إيطاليا ,: ترسم ألفاً مطلقاً * األسماء األعجمية
ىي: موسى, عيسى, كسرى,  ,ما عدا خمسة أسماء   شبرا., أريحا
 ., متى ىبخار 

 
 

 ىي: األلف الساكنة المفتوح ما قبلها.
 * تكون في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة.

 واألفعال. * تكون في: الحروف واألسماء

 إعداد المعلم: وجيو فوزي الهمامي
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