
  كتابة اهلمزة
 اهلمزة يف أول الكالم 

 .مهزة قطع ،و مهزة وصل: تكتب اهلمزة يف أول الكلمة ألفاً دائماً ، وهي نوعان
 مهزة القطع

ـّق ا دائماً ، سواٌء أكانت يف بدِء الكالم أم يف درجـه،و تلحـق ألفهـا يف الكتابـة                     هي اهلمزة اليت ينط
 : مهزة القطِعحمركةً ،و تقع) ء(العالمةُ

 .فاهلمزة فيها للوصل) ابن،ابنة،اسم، است، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان،امي ،امين(يف أول مجيع األمساء،عدا .١
 .فهمزا للوصل) ال(يف أول مجيع األحرف ، عدا  .٢
ـَى:( يف أول الفعل املاضي الثالثي و مصدِره، مثل .٣ ـَذ ، أبى، أكل ، أت ـ  ( ،) أخ ـْالً ،أخذ   أكل ـ أك

ـْذاً  ).أخ
أسرع أسِرع ـ إسـراعاً،   : و أمره و مصدره ، مثل) أفْعلَ(يف أول الفعل املاضي الثالثي املزيد باهلمزة .٤

ـْراماً ، و أنصت، و أفىت ، و أراد ـِْرم ـ إك  ...أكرم ـ أك
ـِّم ، أدر: يف أول الفعل املضارع املبدوء باهلمزة، مثل  .٥ ـَشري، أسل ـُب ، أست ـْت  .سأك

 مهزة الوصل
، و ال ينطق ا يف      ) ء(     هي اهلمزة اليت ينطق ا يف بدء الكالم ، و تكتب ألفها حمركةً جمردة من العالمة                 

 :أو غري مقرونة ا، و تقع مهزة الوصل يف) صـ(درج الكالم ، و تكتب ألفها مقرونةً بالعالمة 
ـَِمع ـ اسـِتماعاً     ( :أول الفعل املاضي اخلماسي و أمِره و مصدِره، مثل .١ ـَمع ـ استـ ( ، و) است

ـَِظرـ انِتظاراً ـَرـ انت  ).انطلَق ـ انطِلق ـ انِطالقاً( ، و)انتظ
اسـتأذن،  (،و)استعمل ـ استعِمل ـ اسِتعماالً  :(أول الفعل املاضي السداسي و أمِره و مصدِره،مثل .٢

 ).استغفر
ـْرأ ، : يف أول األمر الثالثي ، مثل .٣ ـُب ، ِانهض ، اُدرساق  .اُكْت
 ).القمر ، الشمس: ( ، مثل ) أل(يف أول األمساء املبدوءة بـ  .٤
 )ابن،ابنة، اسم ،است، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان،امي ، امين(يف أول األمساء ، اآلتية   .٥

 اهلمزة املتوسطة
 كتابتها على األلف

ـَ: إذا كانت مفتوحة بعد حرف مفتوح،مثل .١ ـَأةسأل ، تت ـَّم ، مكاف  .أل
 .فجأة ، مسألة ، مرأة: إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن ، مثل .٢
 .يأْخذ، مأْمور ، بدأْت: إذا كانت ساكنة سبقها حرف مفتوح  ، مثل .٣
إذا جاءت اهلمزة املتوسطةُ مفتوحةً بعد فتح أو ساكن،و تلتها ألف املد أو ألف التثنية أو عالمة مجـع             .٤

ـُتبِت اهلمزةُ مدةً فوق ألف،مثل)ات(الساملاملؤنث  ـَمآن، مبدآن،منشآت:،ك   .مآثر،ظ
 كتابتها على الواو 

ـُؤوس: إذا كانت مضمومةً بعد ضم، مثل .١ ـُؤوس، رؤوس، شؤون ، ك  .ف
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ـَؤول: إذا كانت مضمومةً بعد فتح ، مثل  .٢  .مؤونة ، يؤوب ، يؤم ، يبدؤها ، ق
ـْؤها ، تثاؤب ، عطاؤك: مضمومةً بعد ساكن ، مثلإذا كانت  .٣  .مسؤولية ، تفاؤل ، مل
ـُؤذّن، مؤجل: إذا كانت مفتوحةً بعد ضم، مثل .٤ ـُؤاده ، مؤنث، يؤدون، مؤيد، م  .ف
 .بؤس، مؤمن ، رؤية ، يؤثرون: إذا كانت ساكنةً بعد ضم، مثل .٥

 كتابتها على كرسي الياء  
 .تنِشِئني ، ِمِئني ، متهيِئني ، مهنِئني: إذا كانت مكسورةً بعد كسر ، مثل  .١
 .سِئلَ ، رِئي ، وِئدت: إذا كانت مكسورةً بعد ضم ، مثل  .٢
 . أَِئمة ، يطْمِئن ، لَِئيم: إذا كانت مكسورةً بعد فتح ، مثل  .٣
 .مساِئل ، جزِئية ، أفِْئدة: إذا كانت مكسورةً بعد ساكن ، مثل  .٤
 .تِربئَة ، بِدئَت ، ِرئَة ، سيئَة: إذا كانت مفتوحةً بعد كسر ، مثل  .٥
 .االسِتئْذان ، ِفئْران ، ِمئْزر: إذا كانت ساكنةً بعد كسر ، مثل  .٦
 .يئُونقاِرئُون ، ظِمئُوا ، س: إذا كانت مضمومةً بعد كسر ، مثل  .٧

 كتابتها مفردة
     تكتب اهلمزة املتوسطة مفردة على السطر إذا وقعت بعد املد باأللف و الواو املدية،و كانت مفتوحة ،                 

 .تثاَءب، تساَءل، خمبوَءة ، موبوَءة ، مملُوَءة: مثل
 
  شرح الكتابة بطريقة أخرى-

 ترتيب احلركات حبسب قوا * * 
 .، و يناسبها الياء) رةالكس( أقوى احلركات 

 .، و تناسبها الواو) الضمة ( و تليها           
 .، و تناسبها األلف) الفتحة ( و تليهما         
 .فهو أضعف أنواع الشكل) السكون ( أما               

 :عند كتابة اهلمزة يف وسط الكلمة ينظر إىل* * 
 .حركة اهلمزة -  أ

ـَب اهلمزة على حرف يناسب أقوى احلركتني مثل            مثّ. و حركة احلرف الذي قبلها     - ب ـُكت ال تبتِئس  ( ت
 .، ِجئِْني مباء) مبا كانوا يعملون

ـِّر عملَ اليوم إىل الغد  .    ال تؤخ
 .    ِاسألْ عما جتْهل

ـُِب اهلمزةَ املتوسطة على حرف يناسب احلركة املتشاة ؛  - ت  إذا تشات احلركتان فاكت
ـُؤون، سألَ     ِمِئين   .، ش

 اهلمزة املتطرفة
      هلا حالتان
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فتكتب اهلمزة املتطرفة على حرف يناسب حركة ما قبلـها ، مهمـا             : أن تكون بعد حرف متحرك       .١
 كانت حركتها 

ـُتبت على الياء،مثل  •  قاِرئ، شاِطئ ، داِفئ ، متألِلئ ، بِدئ: فإن كان ما قبلها مكسوراً ك
ـُتبت على الواو،مثلو إن كان ما قبلها مضموم •  تباطُؤ ،التهيؤ ،دفُؤ ،لُؤلُؤ ،جيرؤ: ا ك
ـُتبت على األلف،مثل •  يقْرأ ميلَأ ،يأ ،بدأ، يبدأ، ابدأ، مبتدأ: و إن كان ما قبلها مفتوحا ك
أن تكون بعد حرف ساكن، أو واو مشددة ؛  فتكتب اهلمزة املتطرفة مفردة على السطر إذا وقعت                   .٢

 :اكن ،أو واو مشددة؛ مثل بعد حرف س
 .مرء، ِدفء، ِعبء، جزء، بدء، نشء -  أ

 .ضوء، هدوء، خمبوء، وضوء، جلوء - ب
 .شيء، جييء، مضيء، مريء، جريء - ت
 .صحراء ، قضاء ، ماء ، ِشواء ، سناء - ث
ـَّبوء: و مثال الواو املشددة  - ج  .الت

ـُِتبت على حالتنيأما إذا اتصلت بألف تنوين النصب أو ألف التثنية   :، ك
 :إذا كان احلرف الذي قبلها ميكن وصله مبا بعده، مثل) النربة ـ الكرسي(على الياء .١

ـْئان  ِدفء     ِدفْئاً      ِدف
 ِعبء    ِعبئاً     ِعبئان

 شيء     شيئاً      شيئان
 :مفردة على السطر إذا كان احلرف الذي قبلها ال ميكن وصله مبا بعده ، مثل .٢

 ضوء    ضوءاً    ضوءان
 جزء     جزءاً     جزءان
 .مرء      مرءاً     مرءان
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