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 (د الكتابةعاقو القسم الثاين: مهارات الكتابة)

 اتء التأنيث واهلاء املربوطة كتابة                                                                 

، وذلك مثل هلاء الواقعة يف أخر بعض الكلمات، وترسم هكذا )ة( وهذه التاء قد تلتبس مع اهناك كلمات تنتهي بتاء التأنيث، وهي التاء املربوطة -1
، ونرسم التاء املربوطة اليت يف أخر الكلمة ن نقطتنيبدو  اهلاء اليت يف أخر الكلمة األوىل ، وكراسة. فنحن نرسميف كلميت شبيه مبعين مثل والتاء اهلاء

 ، فكيف نفرق بني اهلاء والتاء ؟.أن كال منهما تنطق هاء عند الوقف، فنقول كراسه وشبيه ابلسكونالثانية وفوقها نقطتان. كما 
 هاء من احللق وتنطق التاء يف آخر الكلمة الثانية اتء. تنطق اهلاء يف آخر الكلمة األوىل وين الكلمتنيعند تن –أ 
الكلماة الايت آخرهاا اتء ، وشابيهه لكان عنادما ن ايف فنقاول شابيهي، وشابيهك ضام  تبقاا اهلااء كماا هاي لمة اليت آخرهاا هااء إىلعند إضافة الك -ب

 كراسته.  –كراستك  –، فتقول كراسيت سم اتء مبسوطة فنن هذه التاء تر ضم  مربوطة إىل
 ( و)رب( و)لعل( و)ال(.قد تلحق التاء بعض احلروف مثل حرف )ُثم  -2
 ؟ فكيف ترسم   

 ابلتاء املربوطة. مثةاء هكذا ثالظرفية بفتح ال االدالة عل ترسم التاء مع َثم 
 .لعلتَ  – التَ  – تَ بم : رُ ع سائر احلروف مبسوطة فرتسم هكذااملبسوطة وكذلك ترسم م ابلتاء ت  مثُم العطف رمست هكذا  ادالة عل لكن لو كانت ُثم 

 تدريبات 

 -ميز بني التاء املربوطة واهلاء يف الكلمات التالية : -1
  –قمه  –فقه  –شاه  –شره  –سنة  –مسه  –سفه  -ردهه  –جاه  -تيه  –جبهه  –برهه  –كراسة  –نبيه  –قريه  –مدينه  –معلمه  –مدرسه 
 وله. –وجه  –مده  –كره   –كره 
 

 -أضف الكلمات التالية إيل ضمري متصل وبني ما حدث من تغيري : -2
 مدينة. –كرة   –عمامة  –عمة  –زرافة 

 -عني الرسم الصحيح فيما يلي : -3
 نظافتها. يسهرون علا املدينةمثت رجال يف  -
 نظافتها. يسهرون علا املدينةمثة رجال يف  -
 .علي قام زيد مثت -
 قام زيد مثة علي. -
 ربت ضارة انفعة. -
 ربة ضارة انفعة. -
، وتبادو الساعادة ه، يعم أهلاوافره ونعمه، عريض جاة" كان هناك اتجر، ذو -ضبط كتايب , صوهبا : ات اليت حتتها خط كلمات حتتاج إىلالكلم -4

إلاايهم بسااره املكنااون  أف ااا، الت ااار ابلرتحاااب والساارور إسااتقبلهالسااوق  ذهااه هااذا التاااجر إىلما عنااد، راحبااه، وجتارتااه فائحااه مشائلااة، علااي جبينااه الن ابااة
 إنه األمانة". ثرائه، أخربهم عن الكنز الذي منح منه اليت ال يعرفها أحد وخبيأته

 


