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 :سةالساداحملاضرة 
 اهلمزة اليت ترسم على ايء يف وسط الكلمة

-ايء يف ثالثة أحوال : ترسم اهلمزة املتوسطة على  
 -كانت هذه اهلمزة مكسورة مهما كانت حركة احلرف السابق عليها أو نوعه مثل : إذا   -1

 خائن. –سئم  –انئم  –صائم  –وقائي  –يلتئم  –سئل  –رئي  –حينئذ         
 -إذا كانت هذه اهلمزة مسبوقة بكسرة مثل : -2

 يستهزئون. –يبتدئون  –ن يلتجئو  –قارئه  –الجئون  –متنبئون  –مئون  –قارئون  –برئوا  –ظمئوا  –وطئوا 
 -إذا كانت هذه اهلمزة مسبوقة بياء ساكنة مثل :-3

 ميئوس. –يسيئان  –بريئان  –هيئة  –قميئة  –بريئة  –مشيئة  
 رسم اهلمزة على ألف يف وسط الكلمة

 ألف إذا كانت ساكنة وقبلها حرف مفتوح ، مثل: ترسم اهلمزة املتوسطة على -1
 مأمون. –أيكلون  –أيمرون  –فأس  –رأس         

 ألف إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح مثل :  وترسم على -2
 يدرأان. –يبدأان  –يقرأان  –جلأا  –نشأا  –بدأا  –رأي  –قرأ  –سأل         

 -ا :عالمة الثنية فرتسم هكذ بعدها حرف مد أو األلف الدالة علىهكذا ترسم مع ألف االثنني اليت هي فاعل. أما إذا كان      
 مرفآن. –نبآن  –مبتدآن  –مبدآن  –ملجآن  –مآرب  –منشآت         

 فجأة. –جرأة  –مسألة  –ألف إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف ساكن صحيح مثل : نشأة  وترسم اهلمزة على -3
سدم ءء  ، فداهلمزة حينئدذ الكلمدة وتر  ظمدآن ، إال إذا كاندت هدذه األلدف ر آخدر –وإذا كان بعدها آلف مد رمست هي واأللف مددة ، مثدل القدرآن      

 املنأى. –ينأى  –ظمأى  –األلف مثل : مرأى  ىتظهر عل
 -اخرت الرسم الصحيح للكلمات التالية : -
 ملجأ. ملجئان( مثىن –ملجأان  –)ملجآن  -
 يلجئان(. –يلجأان  –)يلجآن  -
 الجئ. الجأن( مثىن –الجأان  –)الجئان  -
 ملتجئ. ىنملتجآن( مث –ملتجأان  –)ملتجئان  -
 القرأان( –القرءان  –)القرآن الكرمي  -
 قرء. قرأان( مثىن –قرآن  –)قرءان  -
 ينشئان(. –ينشآن  –)ينشأان  -
 منشئان(. –منشآن  –)منشأان  -
 اهدآ( فعل األمر من هدئ –اهدءا  –)اهدأا  -
 يربؤون(. –يتربأون  –)يتربءون  -
 متربؤن(. –متربأون  –)متربئون  -
 ا( فعل املاضي ابطأ + واو اجلماعة.ابطؤ  –ابطئوا  –)أبطأوا  -
 مبدأ. مبدءان( مثىن –مبدأان  –)مبدآن  -
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 ضوء. ضوأان( مثىن –ضوآن  –)ضوءان  -
 نبوأات( مجع نبوءة. –نبوآت  –)نبوءات  -
 جرئ. جرأيان( مثىن –جزآين  –)جريئان  -

 رسم اهلمزة على واو يف وسط الكلمة

–مدؤذن  –يدؤذن  –يدؤاخي  –يؤول  –يؤكد  –يؤخر  –يؤدي  –سبوقة حبرف مضموم مثل :مفتوحة م واو إذا كانت ترسم اهلمزة املتوسطة على -1
 بؤساء. –رؤساء  –مؤامرة  –لؤماء  –يؤازر 

 يرزؤه. –يقرؤه  –يشنؤه  -واو أيضا إذا كانت مضمومة مسبوقة حبرف مفتوح. ومل يكن بعد اهلمزة واو املد ، مثل : ميلؤه  سم اهلمزة علىتر  -2
شتاؤها  –غذاؤهم  –هواؤها  –التشاؤم  –ا كانت مضمومة ومسبوقة أبلف أو حرف ساكن وليس بعدها واو ، مثل : التفاؤل واو إذ وترسم على -3

 أنؤر. –أرؤس  –ابتداؤها  –
 يؤثر. –يؤمن  –يؤذي  –مؤنس  –واو إذا كانت ساكنة مسبوقة بضمة ، مثل : مؤمن  ترسم على -4

 تدريب

 واو اجلماعة :  ة مث أسنده إىلهات الفعل املضارع من األفعال التالي

 قرأ. –كافأ   –مأل  –أني  –هدأ  –هزئ  –أنشأ  –اضاء  –ظمئ  –خبأ  –أبطأ  –بدأ 
 -عني الرسم الصحيح :

 مبادءكم(. –مبادئكم  –)مبادؤكم  -
 رءئى(. –رؤى  – )رئى -
 خمطأون(. –خمطؤن  –)خمطئون  -

 فأس –رأس  –انر  -امجع الكلمات التالية علي وزن أفعل :
 رسم اهلمزة املتوسطة على السطر

 – قرء – و املشددة املضمومة ، مثل : بدءالسطر إذا كانت مفتوحة و كان قبلها األلف أو الواو الساكنة أو الوا ترسم اهلمزة املتوسطة مفردة على -1
 يتبوءان. –جلوءهم  –عباءات  –إضاءات  –إضاءة –براءة  –مالءة  –نبوءة  –قراءة  –جزءان 

 تطرفة يف آخر الكلمةاهلمزة امل

 -هذه اهلمزة خيضع رمسها حلركة احلرف السابق عليها : -1
 مناوئ. –ابدئ  –دافئ  –شاطئ  –ءء ، مثل انشئ  اهلمزة كسرة كتبت اهلمزة على احلرف السابق علىفإذا كانت حركة  –أ 
 التشيؤ. –التهيؤ  –التأللؤ ، التكافؤ  –واو ، مثل : جيرؤ  ا كانت حركته ضمة كتبت اهلمزة علىوإذ –ب
 قرأ. –بدأ  –يبدأ  –برأ  –جلأ  –األلف ، مثل : نشأ  كانت حركته فتحة كتبت اهلمزة على  وإذا –ج
  –شاء  –رزء  –نشى  –دفء  –شئ  –كفء   –السطر مثل : بطء  حلرف ساكنا رمست اهلمزة مفردة علىوإن كان هذا ا –د 
ألف بعدد اهلمدزة ، ورمسدت اهلمدزة املفدردة علدي ندربة إذا كدان احلدرف السدابق عليهدا بدا يتصدل  دا بعدده إذا كانت اهلمزة املتطرفة منونة ابلفتح وضعت  -2

 شاطئا. –فيئا  –مثل : عبئا 
 رزء ا. –سوء ا  –فإن كان هذا احلرف ال يتصل  ا بعده رمست على السطر ، مثل :     بدء ا 

 –دعداء  –د اهلمدزة ، حدال ال جيتمدع شدبه ثالثدة ألفدات ر لايدة الكلمدة مثدل : بنداء اهلمزة ألفا ال توضع ألدف بعد وإذا كان احلرف السابق على
 إنشاء. –نداء 


