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 األلف المقصورة لها ثالثة أقسام 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  وتسمى مقصورة( ىة الياء ) أو على صور وتسمى ممدودة( اوهي األلف التي تكتب في آخر الكلمة بدون همزة وتكتب إما قائمة ) 

 في الحروف  في األسماء   في األفعال

  األلف المقصورة في الحروف

 ى،إلى، بلىلع، ى:حت، ما عدا أربعة حروف خالفت القاعدة وهي اـ حاش التكتب ألفًا قائمة في جميع حروف المعاني مثل : 

 فترسم فيها على صورة الياء .

  مــــلـــحــــوظــــة

 مقصورة ، هي التي يسميها بعض المؤلفين ) األلف اللينة المتطرفة ( .األلف ال

  في األسماء ةاأللف المقصور

 مقصورة متى تكتب على صورة الياء ) ى (

 1  ى، هدى في االسم الثالثي المنقلبة ألفه عن ياء مثل : فت

 2  ىمصطف ، ىمأوفي االسم األكثر من ثالثة أحرف إذا لم تسبق ألفه بياء مثل : 

 ممدودةمتى تكتب قائمة ) ا ( 

 1 ااالسم الثالثي المنقلبة ألفه عن واو مثل : عص

  ااالسم الرباعي فأكثر إذا سبقت ألفه بياء مثل : هداي

 (  ا( لتمييزه عن الفعل المضارع ) يحي ىما عدا ) يحي
2 

  ا، آسي ااألسماء األعجمية مثل : أورب

  ى، كسر ى، مت   ى، بخار ىس، مو ىما عدا : عيس
3 

 .  ا، إذ ا، أن ا، هذ ااألسماء المبنية مثل : هن

  ى، األُل ى، أول ى، مت ى، أن   ىما عدا : لد
4 
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  مــلــحــــوظــــة

 معرفة أصل األلف في األسماء تكون بأحد ثالثة أمور : 

 ة .و: ُخــط ا. النظر إلى المفرد : ُخـــط1

 ان . ي: فت ىان ـ فتو: عص انية : عص. التث2

 ة .ي: فت ىات ، فتو: عص ا. الجمع : عص3

  األفــعــال فـــياأللف المقصورة 

 مقصورة(  ىمتى تكتب على صورة الياء )  ممدودة (  امتى تكتب قائمة ) 

 الفعل الماضي المنقلبة ألفه عن واو 

  ا، غز امثل : سم
1 

 ثي المنقلبة ألفه عن ياء الفعل الماضي الثال

  ى، رم ىمثل : رع
1 

ثالثة أحرف إذا  ائد عنلزرع ااالفعل الماضي أو المض

 سبقت ألفه بياء

  ا، يعي امثل : أحي

2 

بق يس ثالثة أحرف ، ولم الفعل الماضي أو المضارع الزائد على

 ءاأللف يا

  ى، يتخط ىمثل : استدع

2 

  مــلــحــــوظــــة

 :  اآلتي أصل األلف في األفعال تكون بأحد معرفة

 ت .يـ رم ىت ، رموـ سم ا. بإضافة تاء الفاعل للفعل الماضي مثل : سم1

 

 . ي، الرم والرجوع للمصدر مثل : السمب. 2

 يجزي.    -يدنو، جزى  -. بمالحظة مضارع الفعل. مثل: دنا 3
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 تدريبات
  1تدريب 

 فىت بطل
طلدب ليده هلجردر، ، فإ قدد ووحد و جتمع فتيان قريش حول بيت النيب ، يريدون قتله ، وكان هللا معه ، يف ليلة رهيبة ا 

 ه للمدو    وردر وعدر  فس د دمن عل  بن وىب طالب ون ينام علد  ردرير، ، ويتىطد  به تده ، فلدد يدر   د رند  هللا عنده 
 النيب من بيته ، وقد وعم  هللا وبصارهد عنه ، فلد يرو، ، ومض  يف هررته   

  
  2تدريب 

 من األحاديث النبوية  
  جل د ، إذا اشتكاهد مثل تعاطسيه ورلد : " مثل املؤمنني يف توا هد ، وترامحهد ، و قال ررول هللا صل  هللا عل

 منه عضو تداع  له رائر األعضاء هلل هر واحلم  "   
 وقال : " ما قل وكس  ، رري مما وكثر ووج  "   
 وقال : " واليد العليا رري من اليد ال سل  "   

  
  3تدريب 

 اليمامة والصياد 
 ، يئا ، وهدد هللعدو مل جيدد شد  ومعه بندقية متوجها إىل إحدى الىاهل  ، هلحثا بني وشرارها عن الطدري   و رر  صيا 

 محامة ت رع أبعل  صوهتا من إحدى األشرار   من حيث وت  ، ف مع
   ا  ردىحلة الصيلر ى ، ومل تذهب ر  ان من تلك الشرر، حبذر مت رد  البندقية إىل احلمامة فأصاهبا ا 
  

  4ب تدري
 وصف على بن أىب طالب 

كان علّ  علد اجدى ، وكهف التق  ، وجممل احلرا ، وحبر الندى ، وبيدت العد، ،  اعيدا الدورى إىل ااردة الع مد  ،     
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متم كا هللعرو، الوثق  ، رري من آمن واتق  ، ووفضل من تقمص وارتدى ، ووبر من افتقدل وردع  ، ووفصدن مدن تدنس  
 النروى ، روى األفبياء ، والنيب املصطس    وقرو ، ووكثر من شهد 

  5تدريب 
 سورة الضحى 

 ب د هللا الرمحن الرحيد 
ك بر  ول وف يعطيك ) والضح  والليل إذا رر  ، ما و عك ربك وما قل  ، ولآلرر، رري لك من األوىل ،

 ف، ووما ال ائل  تقهر ،ف، دفرن  ، ومل جيدك يتيما فآوى، ووجدك ناال فهدى ، ووجدك عائ، فأغىن ، فأما اليتي
 تنهر ، ووما بنعمة ربك فحدث (  

  6تدريب    
 عمر بن عبد العزيز 

 يفعدرف هللههدد  ،ا يف حد ردتعل  علد  وحدد ، وو اردتحيتوىل اخل،فة حيث وحيا رنة املصطس  ، ومل يرو عنه وفده ا 
ينأى عن   لآلرر، ، وكان ، والعمل ج احليا، األوىلالدفيا ، والتقوى يف املوىل جل وع، ، وكد  عا إىل االفصراف عن مباه

 كل ما يىضب هللا ربحافه وتعاىل   
  7تدريب 

 احليواانت الداجنة 
صددددبحت هددددذ، وا   وقددددد منددددذ آالف ال ددددنني  واعف ددددان ياعددددىن هلحليددددواان  الداجنددددة    دددداف  عليهددددا ، وي ددددتسيد منهدددد

ىف ر  والعددددوى ، و يدددة مدددن املدددعددد  ، والعلدددف واملدددأوى ، والوقااحليدددواان  تعتمدددد عليددده وشدددد االعتمدددا  يف احلصدددول علددد  املر 
 هارع لربية املواش  والدواجن  عصران احلانر يهتد الناس بتأري  امل

  8تدريب 
  الفالح

ر  كدل يدوم وقدت يدورى ، الس،ح رجل فشيط ي كن القرى ،  ب اخلري ويكر، الشر ، وميقت األذى ألي فر  من الد 
 جيين الثمر    أو إىل حقله ومهرعته ، حيث يبذر احلب ، وو ي ق  الهرع ال رى وهو ي رع اخلطا

ميتع ، و  ووريج الور  زهار ،ذى األالس،ح رعيد حبياته ، ير  قبيل الضح  إىل إحدى الرهل القريبة لي تنش  ش     
 انظريه بقطرا  الندى ، ومتعته الوحيد، صيد القطا ، رواء هللشراك وم هلحلص    
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