
                                /وإشاراا الدالة عليها اردة احلركات اإلعرابية وضوابط القراءة و الكتابة /  2
 .قليالً  عليهإشارة احلرف أعلى املوضع الذي هو  دفع:  الدالة اإلشارة: الفتحة 

 

 
 
 .قليالً احلرف باجتاه األمام  رمز دفع:  الدالة اإلشارة: الضمة  

 
 

. احلرف إىل األسفل قليالً  إشارة دفع : الدالة اإلشارة: الكسرة 

 
إشارة احلرف يف موضعه   ثبوت: اإلشارة الدالة :  كونالس



 
توضع فوق .. لتعلم نطقها السبابة إىل اإلام ووضعهما على طرف األنف  ضم :اإلشارة الدالة  : الضم تنوين

  /اللون األزرق يعين الـ مشسية وسطية ال تلفظ /   ةٌ احلرف ارد أثناء التواصل وتبادل املعرفة كما يف ةٌ  

 
على طرف األنف للداللة على  اإلامبني السبابة و اإلام ووضع طرف  التفريج: الدالة  اإلشارة:  النصب تنوين

أو يف ةً   ًا◌ً توضع فوق احلرف ارد أثناء التواصل وتبادل املعرفة كما يف اً .. لتعلم نطقها  الفتحتني 

   ةً 

 
على طرف األنف للداللة على  السبابةبني السبابة و اإلام ووضع طرف  التفريج: الدالة  اإلشارة:الكسر  تنوين

 ةٍ توضع حتت احلرف ارد أثناء التواصل وتبادل املعرفة كما يف ةٍ  .. لتعلم نطقها  . الكسرتني



 
 

 : مهزة الوصل 
 / . ا / يف أول الكلمة 

يف وسط الكالم يوضع رمز اهلمزة اإلشارية خلف احلرف اإلشاري الثاين من الكلمة املهموزة مزة الوصل .. 
كما يف كلمة . التركيب اللفظي لريتبطا بالدال عليهما التركيب املكتوب لتوافق  داللة التركيب اإلشاري داللة .

أكثر ما تأيت مكسورة وبدون / ا / ومبا أن مهزة الوصل / إ / هلمزة القطع /إ/هذا الرمز . اتصل وتركب 

رمز  خلف احلرف األول من الكلمة ليتوافق اخفاء الصوت مع اخفاء جزء من / إ / صوت اهلمزة لذلك وضع رمز 
 .خلف احلرف الذي يلي اهلمزة / إ / 

 : اإلشارة الدالة 

 تاحبركة متوازنة /  م/ وقلبها / سِ/وإنزال / ت/رفع  مUسِ تَ Uتسم    ـاب

 تتَ لصU َلَ صU  ل بكسرصلَ / صِ / الصاد / للتفريق بينها وبني اتاألوىل دفع ص

 باليسار واليمني إىل جانب بعض لألعلى قليال أما 



 .  لألسفلوإبقاء ل ثابة قليالً عالمة السكون ألا فعل أمر / صِ/صل إنزال رمز Uلَ صَ Uتَ 

 هل اودبُ اُعبدوا اهللا 
2صيغة العدد + يف آخراملثىن ألف اإلثنني / ا / الف املد /  آ  يف وسط اكلمة  / يف أول الكلمة /  املد . 

.. آكل .. يف أول الفعل املضارع املهموز ماضيه .  نآآن .. يف أول الكلمة :اإلشارة الدالة 

  لُ آكُ 

 . .مل يكتبا .. قلما أمحد .. يف آخر املثىن الق. . قالَ .. يف وسط الكلمة 
 :مهزة القطع 

 / .إأو مكسورة / أُ / أو مضمومة / أَ / و تأيت مفتوحة .. مهزة يف أول الكلمة تكتب وتقرأ أينما وجدت  
اإلشاري الدال على كل مهزة يف أول الكلمة اإلشارية متاماً كما يف الكلمة اللغوية املقابلة يؤتى بالرمز 

 .أنظر أشكال كتابتها يف وسط الكالم أو آخره . للكلمة اإلشاري 
  /  .أَ / رمز اإلشارة الدالة على  



                                                 
       / أُ / رمز اإلشارة الدالة على 

  
     /إ / رمز  اإلشارة الدالة على 

   
 :أل التعريف 

 .تأيت الم الـ مشسية أو قمرية يف أول االسم  . تدخل على االسم و هو نكرة فيصري معرفة / اَلـ .. 

على لوحة ..  لأويؤشر ا  .كتابة / الـ / لفظاً و / ألـ / يف أول الكلمة تظهر مهزة : القمرية 

إذا كان لفظها خمفي  كان لوا أزرق  اإذا كان لفظها ظاهر كان لوا أمحر  ا/ ا / الكمبيوتر 

 ا
 :  اإلشارة الدالة 



 
 : اإلشارة الدالة .. تظهر الالم لفظاً وتسقط اهلمزة لكنها تظهركتابة  : يف درج الكالم .. 

 
 

 .على الكمبيوتر نستخدم ال املتعارف عليه .. إشارياً نستخدم هذا التركيب :  الـ الشمسية.. 
 / . أشـ شـمس / السمس تلفظ .. لـ  / لفظاً وتسقط / أ / يف أول الكلمة تظهر مهزة .. 

 اإلشارة الدالة على ألـ الشمسية يف أول الكلمة

 ةييسمش
/ ألـ / ويوضع رمز احلرف اإلشاري الشمسي أمام رمز .. التلفظ و / ألـ / تسقط .. يف درج الكالم أي وسطه 

 .كما يف الصورة الدالة .. 
 / .وشـ شـمسِ / والشمس تلفظ : اإلشارة الدالة على ألـ الشمسية يف وسط الكالم مثال 



  .مسش         

 :كتابة اهلمزة 
اللغوية اليت كتبت بسببها فقد مت إعطاء تسهيالً لكتابتها من قبل الصم دون الرجوع إىل القاعدة .. 

 .كل شكل من أشكاهلا إشارته الدالة عليه 
 ./ ء /  على السطرتكتب منفردة  -

 :اإلشارة الدالة عليها 

 

 
  .اإلشارة الدالة عليها باليد اليسرى  / .أْ / تكتب على ألف ساكنة 

 أْ 
 .اإلشارة الدالة عليها باليد اليمىن / أَ / تكتب على ألف متحركة بفتحة 



   أَ  
 

دفع مهزة ء لألمام حبيث تكون اية األصابع باجتاه :  اإلشارة الدالة عليها باليد اليمىن  :أُمهزة 

 .املستقبل 

 أُ.نراها على الكمبيوتر هكذا   
 /إ / تكتب  حتت ألف 

 :اإلشارةالدالة باليد اليسرى 

  إ  
 :اإلشارة الدالة  . /ؤ / تكتب على واو 



 ختتصر بيد واحدة     ؤ  

 
 /ـئـ / تكتب على ياء متوسطة 

 .اإلشارة الدالة عليها 

   
 

 / .ئ / تكتب على ياء متطرفة 
 .اإلشارة الدالة عليها 

 ختتصربيد واحدة    
 

 تكرار إشارة احلرف باليد األخرى للداللة على أن احلرف مشدد 
 .هن مشدد لذلك تكررت إشارة احلرف مرة ثانية  حرف النون يف كلمة 



   
 


