
 

  الهمزة أنواع. 

 :  نوعان للهمزة

 (  القطع وهمزة ـ الوصل همزة) 

 ويتوصل(  ابن) نحو مجرد ألفا إل تكتب ول تنطق همزة هي: الوصل همزة:  أولا 

 ول قبله بما وصله أثناء في تنطق ول الكالم بدء في وتنطق الساكن النطق إلى بها

 .  همزة فوقها يرسم

 : هي مواضع عدة في الوصل همزة تأتي:  مواضعها

 اثنتان – اثنان – ابنم – امرأة – امرؤ – ابنة – ابن: }  العشرة األسماء في(( 1))

 {  هللا ايمن – هللا ايم - اُست – اسم –

 * الشجرة – البيت – المدرسة: * مثال.  التعريف[ ال(( ]2))

 استِمع – استمع: }  مثال.  ومصدرهما وأمرهما والسداسي الخماس ماضي(( 3))

 ( استخراج – استخِرج – استخرج{ }  استماع –

 { اركب – اجلس: } مثال بهمزة المبدوء الثالثي الفعل أمر في(( 4))

 

 وصل في سواءا  دائماا  بها وينطق الـكلمة أول في تكون التي هي: القطع همزة:  ثانياا 

 وتكتب.  آخرة أوفي أوله في أو الكالم أثنا في كانت وسواء قطعة في أو الـكالم

َ  (  أ)  هكذا مكسورة كانت إذا وتحتها مفتوحة أو مضمومة كان إذا ألف على

( )  أ)  .  الكلمة بداية في كانت إذا وذلك(  إِ َُ

 : هي مواضع عدة في القطع همزة تكتب: مواضعها

 أو – إن   – أن:]  مثال التعريف{ ال} ماعدا بهمزة المبدؤة الحروف جميع في(( 1))

 [. إلخ...  إلى –

 [ . إلخ... إذا – أنى – أينما – أين: ] مثال بهمزة المبدوءة الظروف في(( 2))

 مثال ذكرها السابق العشرة السماء عادا ما بهمزة المبدوءة األسماء جميع في(( 3))

 بهمزة المبدوءة الضمائر وفي[  إلخ..- أفكار – أنغام – أمثال – أكرم – أحمد: ] 

 [ أنت – أنا]  مثال



 [  إمعان – إمعن – أمعن: ]  مثال ومصدره وأمره الرباعي الفعل ماضي في(( 4))

 [  أكال – أكل: ]  مثال ومصدره الثالثي الفعل ماضي في(( 5))

 [.  ’أكتب – ’أذهب – ’ألعب] مثال المتكل م إلى إسناده عند المضارع الفعل في(( 6))

 أم وصل أهي همزتها نوع من تتأكد أن وأردت كلمة قابلتك إذا:  مهمة ملحوظة* 

 قطع همزة كانت بوضوح نطقتها فإذا قبلها الواو أو الفاء حرف إدخال يمكنك قطع

 . وصل همزة كانت النطق في إختفت وإذا

 أو( و. )النطق أثناء بوضوح لظهورها(  قطع همزة) فإذا إذا( + ف) أو( و) مثال

 النطق أثناء إلختفائها(  وصل همزة) فاجلس اجلس( + ف)

  القطع همزة أحوال

 ..  متطرفة تأتي أو وسطها أو الكلمة أول في تأتي أن إما حالت ثالث القطع لهمزة

 حالة في األلف على الكلمة أول في القطع همزة تكتب:  الكلمة أول في الهمزة:  أولا 

 الفتح أو الضم

 حالة في األلف تحت الكلمة أول في وتكتب( .  أُكرم ـ أ كرم أُنجب ـ أ نجب: )  مثال

 ( .  إقبال ـ إفهام ـ إكرم: ) مثال الكسر

 على أو السطر على مفردة تأتي قد حالت خمس ولها:  المتوسطة الهمزة:  ثانياا 

 : التفصيل وإليك نبرة على أو الواو على أو ياء على تكتب أو ألف

 : يلي فيما وتكون السطر على المتوسطة الهمزة( 1)

 (  براءات ـ براءة ـ قراءات ـ قراءة: )  مثال ألف قبلها وما مفتوحة كانت إذا( أ)

 ( ضوءهم ـ مروءة: )  مثال ساكنة واو قبلها وما مفتوحة كانت إذا( ب)

 التنوين أو الثنين ألف وبعدها ساكن صحيح حرف قبلها وما مفتوحة كانت إذا( ج)

 (  جزءاا  ـ فناءان ـ بناءان: )  مثال

 ـ تشاءون: )  مثال.  ساكن حرف وسبقها مضمومة المتوسطة الهمزة كانت إذا( د)

 (  مرءوس

 ثالث في إلف على المتوسطة الهمزة تكتب:  األلف على المتوسطة الهمزة -2

 : حالت



 ( جأر ـ سأل: )  مثال مفتوح وماقبلها مفتوحة كانت إذا(  أ)

 (  منأى ـ مسألة: )  مثال ساكن وماقبلها مفتوحة كانت إذا(  ب)

 (  فأر ـ فأس: )  مثال مفتوح قبلها وما ساكنة كانت إذا( ج)

 وبعدها مفتوح حرف وقبلها مفتوحة المتوسطة الهمزة كانت إذا:  مهمة ملحوظة

 ( .  مآرب ـ مآذن)  مثال مدة وعليها ألفاا  تكتب فإنها مد حرف

 حالت ثالث في الياء على المتوسطة الهمزة تكتب:  الياء على المتوسطة الهمزة -3

. 

 (  طائرة ـ رئيس: ) مثال مكسورة كانت إذا( أ) 

 (  بريئة ـ سيئة ـ فئة: )  مثال كسر بعد واقعة كانت إذا( ب)

 ( بريئة ـ مشيئة:  مثال مد ياء بعد واقعة كانت إذا( ج)

 خمس في الواو على المتوسطة الهمزة تكتب:  الواو على المتوسطة الهمزة -4

 : حالت

 (  مسؤول: )  مثال ساكن قبلها وما مضمومة كانت إذا ـ أ

 ( . تفاؤل( )  تشاؤم( )  يؤم: )  مثال مفتوح قبلها وما مضمومة كانت إذا ـ ب

 (  شؤون: )  مثال مضموم قبلها وما مضمومة كانت إذا ـ ج

 (  لؤلؤة ـ رؤية: ) مثال مضموم قبلها وما ساكنة كانت إذا ـ د

 ( سـؤال: )  مثال مضموم قبلها وما مفتوحة كانت إذا ـ هـ

 حالت ثالث في نبرة على المتوسطة الهمزة تكتب:  نبرة على المتوسطة الهمزة -5

: 

 كانت أو(  يعبئون ـ كئود: )  مثال مفتوح حرف وسبقها مضمومة كانت إذا ـ أ

 مضمومة كانت أو(  فئوس ـ شئون: )  مثال مضموم حرف وسبقها مضمومة

 (  مجيئك: )  مثال ساكن حرف وسبعها

 مفتوحة كانت أو(  مجيئك: )  مثال ساكنة بياء وسبقت مضمومة كانت إذا ـ ب

:  مثال ساكنة ياء وقبلها مكسورة كانت أو(  خطيئة ـ بيئة: )  مثال ساكنة ياء وقبلها

 (  بشيئك) 



 أو(  جريئان ـ بريئان: )  مثال ساكن حرف وقبلها التثنية ألف بعدها جاء إذا ـ ج

 (  شيئاا  ـ عبئاا : ) مثال التنوين ألف وبعدها ساكن حرف قبلها كان

 جعلتها الكلمة بداية في األصلية الهمزة سبقت إذا الستفهام همزة:  مهمة ملحوظة •

 ؟ أأكل أكل:  مثال متوسطه

 أو األلف على تكتب فقد حالت أربع المتطرفة للهمزة:  المتطرفة الهمزة:  ثالثاا 

 . السطر على أو الواو على

 ما كان إذا األلف على المتطرفة الهمزة تكتب. اللف على المتطرفة الهمزة{  1} 

 ( ملجأ – نشأ – قرأ: )  مثال مفتوحاا  قبلها

 ماقبلها كان إذا واو على المتطرفة الهمزة تكتب.  الواو على المتطرفة الهمزة{  2} 

 (  تباطؤ – لؤلؤ – تكافؤ: )  مثال مضموماا 

 ماقبلها كان إذا ياء على المتطرفة الهمزة تكتب.  الياء على المتطرفة الهمزة{  3} 

 (  موانئ – مبادئ – مخطئ: )  مثال مكسوراا 

 إذا مفردة السطر على المتطرفة الهمزة تكتب.  السطر على المتطرفة الهمزة{  4} 

 جريء – صفاء – هدوء – جزء – ملء: )  مثال مد حرف أو ساكن قبلها ما كان

دة مضمومة بواو سبقت أو(  ء: )  مثال مشد   (  التبوُّ

  الهمزة عن ملحوظات

 إذا واو على فتكتب اإلعرابي موقعها حسب المتطرفة الهمزة رسم يتغير قد{  1} 

 الكلمة كانت إذا ألف على وتكتب -(  مجتهد أمرؤ أحمد: )مثال مرفوعة الكلمة كانت

:  مثال مجرورة كانت إذا ياء على وتكتب -(  شجاعاا  امرأ قابلت: )  مثال منصوبة

 واو على الهمزة تكتب الرفع حالة في(  امرؤ)  فكلمة(  ذكي امريء إلى نظرت) 

 . ياء على الهمزة تكتب الجر حالة وفي ألف على الهمزة تكتب النصب حالة وفي

 : يلي كما تكتب النصب تنوين لحقها إذا المتطرفة المفردة الهمزة 2} 

: )  مثال نبرة على تكتب بماقبلها إتصالها وأمكن األلف غير بساكن سبقت إذا[  أ] 

 (  شيئاا 

 التنوين ألف كتبت بماقبلها إتصالها يمكن ولم األلف غير بساكن سبقت إذا أما[  ب] 

 ( جزءاا : )  مثال الهمزة عن منفصلة

 ( . سماءا : ) مثال التنوين ألف تضف لم بألف الهمزة سبقت إذا{  3} 



 


