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 :اخلامسةاحملاضرة 
 كتابة اهلمزة

 أواًل: اهلمزة أول الكلمة

 مهزات القطع والوصل

 ، الشارع.، أخرج، استخرج، املدرسةن، أسامةالكلمات مثل : أمحد، أميمهزات القطع والوصل تكوانن يف أوائل  -1
 م فإهنا ال تنطق.، فإذا وقعت يف وسط الكالها تنطق إذا وقعت أول الكالم فقط، لكنامهزة الوصل ال تكتب أبد   -2

 أما مهزة القطع فإهنا تكتب دائما وتنطق يف كل األحوال. 
 أم. –أو  – إىل –أن  –أقصد حروف املعاين مثل : إن مهزات الوصل والقطع تكوانن يف األفعال ويف األمساء ويف احلروف  -3
 .العلم -اء لتعريهها، مثل: املدرسةاألمس الذي يدخل علىا هو حرف)ال(ا واحد  ع ما عدا حرف  مجيع احلروف مهزهتا مهزة قط -4
 -هناك أمساء حمهوظة مهزهتا مهزة وصل وهي : -5
  وصل أياا. لكن  لو مجعتها فقلت أمساء مهمزهتا مهزة قطع."اسم" فإذا ثين فنقول "امسان" و"امسني" فهمزاتها مهزات –أ 
 أياا لكن مهزته يف اجلمع مهزة قطع )أبناء(. ىنيف املهرد واملث "ابن" –ب
 .يف املهرد واملثىن "ابنة" –ج
 .يف املهرد واملثىن "امرأة" -هـ
 اثنتان. –ز

 .يف املهرد واملثىن "امرؤ" –د 
 اثنان.  –و
  هللا.أمين هللا أو أمي –ي 

  تدريب

 عني مهزة الوصل ومهزة القطع يف الكلمات املهموزة التالية : -1
 الدولة. –اسبوع  –اذن  –اال  –اكثر –اياا – اىل –احد عشر –او 

 -ضع دائرة حول الكلمة اليت حتتوي مهزة وصل : -2
 ابوان. –اان  –ميان هللا ا –ابنتان  –ابنان  –اخوان  –اشرف  –اخت  –اخ  –اسم  –ارق  –امل  –أي  –اايى 

 

 ال عاألف يف مهزات القطع والوصل

الهعـل  ، ابإلضـافة إىلأياا ، كما أن مجيع األفعال املكون ماضيها من أربعة أحرف مهزهتا مهزة قطعاملبدوءة هبمزة مهزهتا مهزة قطع مجيع األفعال املاارعة
 املاضي الثالثي.

 أما مهزة الوصل فهي كما يلي:
 اذكر. –اجعل  – ادع   – مثل ارم   أمر الثالثي -1
)اشــتعال( مصــدر الهعــل )اشــتعل(  , ومصييدر  مثييل:مثــل: اختــ  معلوماتــ ، اشــ  ال ــلعة وأميير اختــ ،  –مثــل كلمــة اشــتعل   اخلماسييي ماضييي -2

 و)اختبار( مصدر الهعل )اخت ( و)احتكار( مصدر الهعل )احتكر(..
)استعمار( مصدر الهعل )استعمر( و)استغهار(  , ومصدر , مثل:استقم –استبشر خريا ، مثل : وأمر استغهر،  –مثل استعمر  ماضي السداسي -3

 مصدر الهعل )استغهر(.
  تدريب

 : يف اجلمل التالية كلمات تبدأ هبمزة. حدد نوع اهلمزة يف كل كلمة منها- 
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 هللا عالنيته. اصلحسريرته  اصلحمن  -1
 فيما بينه وبني هللا كهاه هللا ما بينه وبني الناس. اح نمن  -2
 يراك هللا عند معصيته.         ان احذر -3
 ذات بينكم. واصلحواهللا  اتقوا-5.          واالح انهللا أيمر ابلعدل  ان -4

 
دخلـت علـى مهـزة وصـل رمسـت مهـزة  كلمة مبدوءة هبمزة قطع رمست اهلمزاتن )أأخرج( )أأتكلـم( )أإنـ (. لكـن لـو  إذا دخلت مهزة االستههام على -1

 أمس  حممد. –واحدة مثل : آآلن 
مامومة  ثل آمن ، آثر أما إذا كانت األوىلمهتوحة والثانية ساكنة مل ترسم اهلمزة بل صارت مدة م زاتن يف أول الكلمة وكانت األوىلإذا جاءت مه -2

 إيثار. -الثانية ايء مثل إميان  ا مثل أومن ، أوثر وإذا كانت مك ورة قلبت اهلمزةفتقلب الثانية واو  
 تدريب

 -عني مهزة الوصل يف الكلمات التالية :
 ان ان. –اعالم  –اح ان  –اختيار  –اطمئنان  –استغهر  –االميان  –اايي  –امساء  –ارق 

 -الكلمات التالية واكتب الكلمة الصحيحة : أدخل مهزة االستفهام على
 اسم –ابن  –أكرم  –أح ن  –آمن  – استغهر –أسامه  –أكرم  –أخد         

 –اختيــار  –مدرســة  –أبنــاء  –ابــن  –أمســاء  –اســم  –اســتغهار  –إقــدام  –إميــان الكلمييات التالييية وبييني وضييع اهلمييزة فيهييا :  أدخييل )ال( علييى
 استخراج.

 
 


