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مدرسة       
     الّضاد

الّسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته

كيف أحوالكم؟ 

 أنا األستاذ سامل معلِّم اللُّغة العربّية

ُأريدكم أّن تبدؤوا تعريف أنفسكم

وأنا وليد 

إبراهيم أنا راشد

األحمد
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أنا عبد الله بن ُعَمر بن 

خليل بن شهاب بن 

ماجد بن عدنان ...

ههههه

هذا مضحك

ههههه يا إلهي 

كّل هذا اسمك؟!

ماذا؟

هل تجدون األمر مضحكاً إىل هذا الحّد؟!

هذه شجرة عائلتي عّلمني إّياها جدّي

وأنا وليد 

إبراهيم
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ال عليك يا ُبنّي 

جميل أن يحفظ كلٌّ شجرة عائلته، 

وشجرة العائلة مخّطٌط لتسلسل أسامء 

اآلباء واألجداد ترّتب من األعىل إىل 

األسفل بحسب تعاقب األجيال وتكون 

عىل هيئة شجرة ذات فروٍع وأغصان.

هل تعلمون أّن اللُّغة العربّية لها أيضاً 

شجرة عائلة.

شجرة عائلة!!!

كيف يكون لها شجرة 

عائلة، يا أستاذ؟

نعم لها شجرة عائلة إذ تنتمي اللُّغة 

العربّية إىل عائلة اللُّغات الّسامّية وهي 

ُلغات الّشعوب اّلتي ُتنسب إىل سام ابن 

سّيدنا نوح عليه الّسالم.

ماذا ؟ !
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وهي قسامن: َشاملّية وجنوبّية. 

املّية هي اّلتي كان يتكّلم بها  الشَّ

سّكان شاميلَّ شبه الجزيرة العربّية، 

وأّما الجنوبّية فهي اّلتي كان يتكّلم بها 

سّكان جنويبَّ شبه الجزيرة العربّية.

َمن منكم يعرف 

إىل أي قسم تنتمي 

اللُّغة العربّية؟

اللُّغة العربّية تنتمي إىل قسم 

اللُّغات الّسامّية الجنوبّية

أحسنت، إجابتك صحيحة...هناك خصائص مشرتكة 

تجمع بني اللُّغات الّسامّية، هل تعرفون أكرث اللُّغات اّلتي 

حافظت عىل الخصائص األوىل للُّغات الّسامّية؟
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اللُّغة العربّية، 

يا أستاذ

أهم تلك الخصائص اإلعراُب، 

اّلذي كان موجوداً يف جميع 

اللُّغات ثم زال عن أكرثها، 

وحافظت عليه اللُّغة العربّية.

ولكن يا أستاذ، هل اللُّغة 

العربّية الفصحى اّلتي نزل بها 

القرآن الكريم هي ذات اللُّغة 

اّلتي كان يتكلَّم بها أجدادنا؟

كان أجدادنا، يا عبدالّله، 

يتكّلمون بلهجاٍت مختلفٍة كثرية.

وملّا نزل القرآن اشتمل عىل لهجات العرب 

املختلفة ووّحدها؛ قال تعاىل يف كتابه الكريم: 

) وََكَذلَك أَْنَزْلَناُه ُقرْآًنا َعَربيًّاً( 

صدق الله العظيم، 

وأصبح للعرب لغة تسمى لغة الضاد، الحرف 

الذي مل ينطق به إال العرب.

وما هي تلك 

الخصائص؟
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النهاية ...

ِريِد وِبِهْم َفْخُر ُكلِّ َمْن َنَطَق الّضا  َد وَعْوُذ الجاين وَغْوُث الطَّ

أستاذ أستاذ،

 أحفظ بيتاً للمتنّبّي عن حرف الّضاد 

أحسنت يا راشد.

تعرّفنا اليوم شجرة عائلة اللُّغة العربّية

ويف الّدرس امُلْقبل سوف نتعرّف أكرث 

عىل ُلغتنا اّلتي نزل بها 

القرآن الكريم.

إذن عبد الّله ابن 

عمر ......
ههههه ابن خليل 

ابن شهاب بن ماجد....... 

من يكمل؟


