


 ى ا

 األلف المتطرفة فً نهاٌة الكلمة

 

 :األفعال  -1

 دعا ، لها ، نجا ، (واو)أصل األلف كل فعل ثالثً (أ

 (أحٌا –استعٌا  –استحٌا )ٌاءإذا قبلها األلف -ب

ا)جمٌع الحروف ألفها قائمة  -2 ، أال، أما  ( ال، ما، ٌا، إالا

 عدا أربعة أحرف مستثناة 

 األسماء-3

 (عصا) واوإذا كانت األلف ثالثة وأصلها -أ

-طنطا-أمرٌكا)األلف فً االسم األعجمً كلها قائمة -ب

 عدا أربعة أسماء أعجمٌة مستثناة( موسٌقا

 (إذا-ماذا-هنا-مهما-هذا-أنا)األلف فً األسماء المبنٌة -ج

 عدا أربعة أسماء أعجمٌة مستثناة

 (خباٌا-هداٌا-مراٌا-دنٌا)األلف إذا قبلها ٌاء -د

 (ى)أو بهذه الصورة ( ا)تكتب األلف في األفعال واألسماء والحروف بهذه الصورة 

 األفعال --1

 رمى ، مشى، سعى( ٌاء)أصل األلف كل فعل ثالثً  -أ

 أعطى ، استوى ، استعلى)األلف رابعة فأكثر -ب

 (إلى، على، بلى، حتى)حرف مستثناة  -2

 األسماء-3

 (فتى) ٌاءإذا كانت األلف ثالثة وأصلها -أ

 مستشفى،أقوى،مبنى)إذا كانت ألف رابعة فأكثر-ب

 (عٌسى-موسى-بخارى-كسرى)أسماء أعجمٌة مستثناة-ج

 (لدى-األلى-أناى-متى)مستثناةأسماء مبنٌة -د

 وبٌن الفعل ٌحٌا للتفرقةبٌنهمن القاعدة ٌستثنى ٌحٌى -ج



 (ي)أو ( واو)لمعرفة أصل األلف فً الفعل الثالثً هل هً 

أجعله فعالً مضارعاً أو آتً بالمصدر أو أتكلم عن نفسً 

 (ى)وإن انقلبت ٌاء فتكتب ( ا)فإن انقلبت األلف واو فتكتب 

 ت      عن نفسًودع              ادع/ مثال 

 ة        مصدرودع               ادع       

 فعل مضارعو        ٌدع               ادع       
 

 (ا)( قائمة)لذلك كتبت ألف ( واو)إذن أصل األلف فً دعا 



 (ي)أو ( واو)لمعرفة أصل األلف فً األسماء الثالثٌة هل هً 

فإن انقلبت األلف إلى واو أجعل الكلمة مثنى أو جمعاً 

 (ى)وإن انقلبت إلى ٌاء فتكتب ( ا)فتكتب 

 ان       أصل األلف واووعص              اعص/مثال 

 أصل األلف واوان         وقفا                 قف/ مثال 

 ان      أصل األلف واووشذا                 شذ/ مثال 
 (ا)( قائمة)لذلك كتبت ألف ( واو)عصا وقفا وشذاأصل األلف فً إذن 

 مثنىان      ٌفت                ىفت/ مثال 
 (ى)( مقصورة)لذلك كتبت ألف ( ي)إذن أصل األلف فً فتى



 (ي)أو ( واو)لمعرفة أصل األلف هل هً 

أجعله فعالً مضارعاً أو آتً بالمصدر أو أتكلم عن نفسً 

 (ا)وإن انقلبت واو فتكتب ( ى)فإن انقلبت األلف ٌاء فتكتب 

 ت      عن نفسًٌمش              ىمش/ مثال 

 اً        مصدرٌمش               ىمش       

 فعل مضارعً       ٌمش               ىمش       
 

 (ى)( مقصورة)لذلك كتبت ألف ( ٌاء)إذن أصل األلف فً مشى 



 (ي)أو ( واو)لمعرفة أصل األلف هل هً 

فإن انقلبت األلف إلى ٌاء فتكتب أجعل الكلمة مثنى أو جمعاً 

 (ا)وإن انقلبت إلى واو فتكتب ( ى)

 ان      مثنىٌفت                ىفت/ مثال 

 ة       جمعٌفت                ىفت/ مثال 

        
 (ى)( مقصورة)لذلك كتبت ألف ( ٌاء)إذن أصل األلف فً فتى 


