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الكتابة العروضية )١-٢(

الكتابة العروضية خاصة بمهارة التحليل المقطعي، وتختلف عن الكتابة اإلمالئية، وتقوم على قاعدة إجمالية واحدة هي:

، مع فك اإلدغام والمد، وما ال ينطق ال يكتب( وهذه القاعدة تقتضي ما يأتي )ما ينطق يكتب حرًفا مستقالًّ

١. كتابة التنوين نوًنا ساكنة:

)عندي ِكَتــــــــــــــــاٌب( ُتكتب: ِعْنــــــــــــِدْي ِكَتْاُبْن

)َقَرأُت ِكَتــــــــــــــــــــــاًبا( ُتكتب: َقــــــــــــــَرْأُت ِكَتـاَبْن

)َنَظرُت في ِكَتاٍب( ُتكتب: َنَظْرُت ِفْي ِكَتْاِبن

4. فـــك المـــد وكتابتـــه حرفيـــن: همـــزة 
متحركـــة وألـــف ســـاكنة، إذا كان المـــد 

فـــي وســـط الكلمـــة:

)َمآِذُن( ُتكتب: َمَأْاِذُن

)ُقرآٌن( ُتكتب: ُقْرَءْاُنْن

5- إثبات الحروف المنطوقة التي 
ُحذفت من الكتابة اختصاًرا

ُه اْلاَلْ ُه اللَّ َهْاَذْا َهَذا

َاْرَرْحَمْاُن حَمُن الرَّ َهْاِذِه َهِذِه

ِكْن اَلْ َلِكْن َهْاَذْاِن َهَذاِن

ِكْنَن اَلْ َلِكنَّ ِء َهْاُؤاَلْ َهُؤاَلِء

َطْاَهْا َطَه ِئَك ُأاَلْ ُأوَلِئَك

َياِسْيُن َيُس َذْاِلَك َذِلَك

َدْاُوْوُدْن َداُوٌد َذْاِلُكْم َذِلُكْم

٢. فك الحرف المشدد وكتابته حرفين األول 
ساكن والثاني متحرك:

( ُتكتــب هكذا: َيُمـــــــــْرُر )َيُمــــــــــــــــــرُّ

َحى( ُتكتب هكذا: َوْضُضَحْى )َوالضُّ

3- فك المد وكتابته همزتين األولى متحركة 

والثانية ساكنة إذا كان المد في أول الكلمة:

)آمن( ُتكتب: َأْأَمن أو َأْاَمَن

)آَيٌة( ُتكتب: َأْأَيُتْن أو َأْاَيُتْن

٦- كتابة الحركة المشبعة حرًفا من جنسها:

- حركة هاء الغائب المشبعة:

)لُه َكــــــــــــــــــــَرٌم( ُتكتب: َلُهـــــــــْو َكـــــــــَرُمْن

)منُه مساعينا( ُتكتب: ِمْنُهْو َمســـَْاِعْينا

)بِه شــــــــــــــَوٌق( ُتكتب: ِبِهـــــْي َشـــــــْوُقْن

)إليِه َأتيــــــــــــنا( ُتكتب: ِإَلْيِهــــْي َأَتْيــــــــَنْا

- حركة القافية:

السيف أصدق إنباء من الكتِب
في حده الحدِّ بين الجدِّ واللعِب

)... ِمـــــــــــَن الكــــــــــتِب( ُتكتب: ِمــــــَن ْلُكــــــــــــُتــــِبْي

)... بين الجدِّ واللعِب( ُتكتب: َبْيَن ْلِجْدِد َوْلَلِعِبْي

ال يسلم الشرف الرفيع من األذى
حتى يراق على جوانبه الدُم

ُم( ُتكتب: َجــــــَوْاِنِبِه ْدَدُمــــــْو )... جـــــــــــــوانبِه الــدَّ
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تابع ٦. كتابة الحركة المشبعة حرًفا من جنسها:

- ِميم الجماعة المشبعة:

)هــــــــــُم حمــــــــــــــلوا( ُتكتب: ُهُمْو َحَمُلْو

)منهــــــــــــــُم أحــــــــــٌد( ُتكتب: ِمْنُهُمْو َأَحُدْن

)إليُكــــُم كــــــلُّ مجٍد( ُتكتب: ِإَلْيُكُمْو ُكْلُل َمْجِدْن

ُمْن )في كتابهُم كالٌم( تكتب: ِفْي ِكَتْاِبِهُمْو َكاَلْ

ُمْن )في كتاِبهِم كالٌم( تكتب: ِفْي ِكَتْاِبِهِمْي َكاَلْ

الحظ الفرق بين الحركة المشبعة وغير المشبعة

حركة غير مشبعة حركة مشبعة

َلـــُه الَكَرُم َلـــــُه َكَرٌم

هــــــُم استبقوا هـــُم حملوا

في كتابهــــــُم الكالُم في كتابهـــــــــُم كالٌم

5- همزة الوصل المسبوقة بحرف متحرك:

َوْنَقَسَم وانقسَم

َوْنِقَسْاُمْن وانقساٌم

َوْشَرِب ْلـَمْاَء واشرِب الماَء

َفْسَتْخِرج فاستخرج

ِبْسِمْي باسمي

َوْبُن َأِخْي وابُن أخي

َمَع ْبَنِة ْلِفْكِر مَع ابنِة الفكر

َأْنَت ْمُرُءْن أنَت امرٌؤ

ِاْبُن ْمَرَأِتْن ابُن امرأٍة

َوْثَنْاِن واثناِن

مَن ْثَنَتْيِن مَن اثنتين

7. حذف الحروف المكتوبة التي ال تنطق:

١- األلف الفارقة بعد واو الجماعة: )عرفوا( تكتب: َعَرُفْو

٢- األلـــف الـــــــــزائدة فـــــــــي )مائة(: )مـــائٌة( ُتكتب: ِمَئُتْن

4- األلف والواو والياء السواكن المتبوعة بساكن: مثل

ِإَذ ْسَسَمْاُءْو ماُء إذا السَّ

َنَه ْبُن َعْبَبْاِسْن اٍس نهى ابن عبَّ

ُمَعْلِلُم ْلَمْدرَِسِة مْو الْمدرسة معلِّ

ِفْل َبْيِت فْي اْلبيِت

َاْلَقْاِض ْلَحِكْيُم القاضْي اْلحكيُم

3- الواو الزائدة في الكلمات اآلتية ونحوها:

ُت ُأاَلْ ُأوالُت ُأُلْو ُأوُلو

َعْمُرْن َعْمٌرو ِئَك ُأاَلْ ُأوَلئِك

الكتابة العروضية )٢-٢( 

٧١

 وِقس على ذلك،  حسب القاعدة الكلية للكتابة العروضية.


