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قواعد كتابة الهمزة
الهمزة ثالثة أقسام تبعا لموقعها  :همزة فً أول الكالم وهً همزة الوصل وهمزة القطع  ،والهمزة المتوسطة  ،والهمزة
المتطرفة فً آخر الكالم .
قواعد كتابة همزة الوصل ( ا ) :
-

أمر الفعل الثالثً  ،نحو  :اكتب  ،ادرس  ،العب  ....الخ .
اقتصدَ  ،اقتصِ ْد  ،اقتصاد
ماضً  ،وأمر  ،ومصدر الفعل الخماسً والسداسً  ،نحو :
َ
استخدَ َم  ،استخ ِد ْم  ،استخدام
( ال التعرٌف ) اذا اتصلت باالسم  ،نحو  :القارئ  ،العلٌم  ،السّمٌع  ...الخ .
األسماء التالٌة  :ابن  ،ابنة  ،اثنان  ،اثنتان  ،امرؤ  ،امرأة
تحذف همزة الوصل فً موضعٌن :
( ابن) إذا وقعت بٌن علمٌن  ،نحو  :محمد بن سٌرٌن
 البسملة  :بسم هللا الرحمن الرحٌم
قواعد كتابة همزة القطع

في أول الكلمة
(أ،إ)
الحروف المهموزة  :أو  ،إنْ  ،أنّ ،
إلى  ،إذا
الفعل الثالثي مهموز الفاء  :أكل  ،أخذ

في وسط الكلمة
( أ  ،ئـ  ،ؤ )
تعتمد على حركة الهمزة أو ما قبلها وتكتب بما
يناسب الحركة األقوى  ،فأقوى الحركات هي
الكسرة يليها الضمة فالفتحة فالسكون

في آخر الكلمة
(أ،ئ،ؤ،ء)
تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها
تكتب على نبرة إذا سبقت بكسر  :شاطِ ئ

تكتب على نبرة (ئـ ) إذا كانت مكسورة أو سبقت
بكسر ِ :ذ ْئب ُ ،سئِـل  ،سَ ئِم  ،سائِل

تكتب على واو إذا سبقت بضمة  :تهٌُّؤ

تكتب على واو ( ؤ) إذا كانت ساكنة أو مضمومة
وسبقت بضم  :م ُْؤتة  ،س ُْؤدد  ،مُؤمِن ُ ،
شؤون

تكتب على ألف إذا سبقت بفتح  :قرَ أ

المضارع المسند إلى المتكلم  :أك ُتبُ ،
ْأدرُسُ  ،أحْ َفظ

إذا كانت مضمومة ولم تسبق بحركة أقوى :
مسْ ؤُ ول  ،مَؤونة  ،م ْشؤوم

تكتب على السطر إذا سبقت بساكن  :دفْ ء

األسماء عدا التي ذكرت في همزة
الوصل  :أحمد  ،أكرم  ،إٌهاب

تكتب على ألف ( أ ) إذا كانت ساكنة أو مفتوحة
وسبقت بفتح  :سَ أل  ،دَ أب  ،مكافأة َ ،شأن

ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره
 :أحسَ ن  ،أحْ سِ ن  ،إحسان

إذا كانت مفتوحة ولم تسبق بحركة أقوى ٌ :سْ أل
تكتب على السطر إذا تتالت مع الحروف
المتشابهة
واءَم  ،مالءَمة  ،براءَة
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