
 

لھمزةاقاعـدة كتابة حـرف   

 

ونطقھ یتم عن طریق قطع في النفس) ء(حرف یكتب على شكل رأس عین صغیرة :  لھمزةا  
:تكون كتابتھ على  

  ئ   أو  ـئـ  أو   ئـ  )الكرسي(النبرة  

  ) ؤـ)  (  ؤ(   أو الواو

أ ـ  )  أ   ) ( )     أو على األلف 

ء   أومنفردا على السطر   
 
 

دائما یكتب على األلف لكن قد تكون الھمزة أحیانا ھمزة وصل فال یحصل قطع النفس عند  : ةفي بدایة الكلم
.نطقھا   

 

.تأتي الھمزة بكل حاالتھا األربع : في وسط الكلمة  
 

.وعلى الواو وعلى األلف وعلى السطر) الكرسي(فتكتب على النبرة    
 

. متى تكتب الھمزة على نبرة أو ألف أو واو  
 

وحركة الحرف الذي .. حركة الھمزة ((أوال ان عند كتابة الھمزة في وسط الكلمة البد من مراعاة  یجب أن نعرف
فنكتب الھمزة على الحرف المتناسب مع الحركة األقوى..  )) قبلھا  

 
 كیف؟؟

 
:ترتیب الحركات حسب القوة ھي كاآلتي  

ئـ) ( ـئـ(الكسرة ویناسبھا من الحروف النبرة  )  -1 

) ؤـ(   ؤ   )  الضمة ویناسبھا من الحروف - 2  (  

أ ـ  )   أ   ) (   الفتحة ویناسبھا من الحروف - 3 (

السكون لیس لھا حرف یناسبھا فھي أضعف عالمات التشكیل - 3  
 

عند كتابة الھمزة المتوسطة في وسط الكلمة ننظر إلى حركة الھمزة وحركة الحرف الذي قبلھا ونكتبھا على الحرف 
. حسب الترتیب أعالهالمناسب للحركة األقوى   

: مثال  



) ئـ( ) ئــ( تكتب الھمزة على نبرة لذلك حركتھا الفتحة وماقبلھا مكسور في الكلمتین الھمزة  ةـِرَئ و  ِفــئـَــة  

) ئـ(الھمزة حركتھا الكسر وماقبلھا ساكن تكتب على نبرة  قــْائـِــل  

) أـ( ) أ ( الھمزة ساكنة وقبلھا حرف مفتوح تكتب الھمزة على ألف َرأسو    بــَـْأس  

) ؤ (قبلھا حرف مضموم تكتب الھمزة على واو  و ھمزة ساكنةال  بـُؤسو    ُســـْؤدد  
..... وھكذا  

 إستثناء: 
) یاء   أو   واو   أو   الف( تختلف ھذه القاعدة اذا كان الحرف الذي قبل الھمزة ھو حرف علھ ساكن   

مالءمة.    ...    قراءة       فتكتب على السطر اذا كان قبلھا الف ساكنة مثل ... 

نبوءة    ...    مروءة      وتكتب على السطر اذا كان قبلھا واو ساكنة مثل  ... 
  بیئة ....    ..   ھیئة  اذا كان قبلھا یاء ساكنة مثل) كرسي(وتكتب على نبرة 

 

 الھمزة في آخر الكلمة
ضا في حاالتھا األربع على الیاء والواو وااللف والسطرتكتب أی  

 
حركة الحرف الذي قبل الھمزة ونكتبھا على الحرف المناسب لھاوھنا المسألة أسھل إذ ننظر إلى   

 

ناشئ..ھانئ ...بارئ   مثل) ئ(اذا كان حركة الحرف الذي قبلھا الكسرة تكتب على نبرة ...   

  امُرؤ  ...   لؤلؤ   مثل .    )ؤ (  ھا الضمة تكتب علىاذا كان حركة الحرف الذي قبل... 

قرأ . ..   نشأ  ...     خطأ  مثل) .      أ (اذا كان حركة الحرف الذي قبلھا الفتحة تكتب على   ... 

   ..  دفء   ...  بطء   ...   شتاءمثل   .اذا كان حركة الحرف الذي قبلھا السكون تكتب على السطر... 
مالءإ ...  نشوء  

 
 


