شرح الفرق بين الالم الشمسية والالم القمرية لألطفال بأسلوب مبسط
الالم القمريّة والالم الشمسيّة هما الحرف الثاني من ( ال ) التعريف ،
ولهذه الالم ٌ
شأن في النطق  :فهي
تظهر إذا باشرت بعض الحروف مثل  ( :القمر – الح ّريّة – الوحدة -
الكتاب  ) 00أو تنقلب حرفـا ً من جنس الحرف الذي تباشره فتُلفَظان حرفا ً
مش ّدداً مثل  ( :ال ّشمس – الضّحى – الصّباح  -الظّهر ) 00
والظاهرة في النطق تُس ّمى ( قمريّة )  ،والمدغمة بالحرف الذي يليها
تُس ّمى ( شمسيّة )
والالم القمريّة  :يجب إظهارها قبل أربعة عشر حرفا ً  ،هي على تسلسل حروف الهجاء  ( :أ –
ب-ج
ح – خ – ع – غ – ف – ق – ك – م  -هـ  -و  -ي ) 0
وهذه الحروف مجموعة فى جملة
ابغ حجك وخف عقيمه
--------------------------------------------------------والالم ال ّشمسيّة  :يجب إدغامها بالحرف الذي يليها إذا كان واحداً
من أربعــة عشـــر حرفـــا ً ( الحروف الباقية من أحرف الهجاء )
وهي على تسلسل الحروف الهجائيّة  ( :ت  -ث  -د  -ذ  -ر  -ز  -س -
ش-ص-ض-ط-ظ-ل-ن)
القاعدة اإلمالئيّة  :تُر َس ُم هذه الالم في الكتابة سواء أكانت شمســيّة أم قمريّـــة  ،مثــل  ( :ال ّشــتاء
– الخريف )
نتذكر
الالم الشمسية يأتي بعدها أحد هذه الحروف  { :ت  ،ث  ،د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،س  ،ش  ،ص  ،ض ،
ط،ظ،ن،ل}
الالم القمرية يأتي بعدها أحد هذه الحروف  { :أ  ،ب  ،ج  ،ح  ،خ  ،ع  ،غ  ،ف  ،ق  ،ك  ،م ،
هـ  ،و  ،ى }
نتذكر أم في الالم الشمسية ال ننطق الالم مثل كلمة الشمسوفي الالم القمرية ننطق الالم مثل كلمة
القمرنتذكرفي الالم الشمسية النضع سكون على الالم في الالم القمرية نضع سكون على الالم
تدريب
استخرج من الفقرة الكلمات التي بها الم شمسية والتي بها الم قمرية
عندما تنتشر السّحب في السماء وتحتجب الشمس  ،ويشتد البرد  ،وينزل المطر  ،يغلق التجار
متاجرهم  ،ويرجع الناس إلى بيوتهم وتقفر الشوارع من المارة  ،وتأوي الطيور إلى أوكارها
ويسود
الج ّو صمت ال يسمع فيه إال انهمار المطر  .فإذا ما َّ
كف المطر عن النزول عادت الحياة إلى
مجاريها
وذهب كل واحد إلى العمل .

