
القواعد واالمالء

الهمزة رسم 



(همزة الوصل وهمزة القطع ) الهمزة في أول الكلمة 

:والقطعالوصلهمزتيبينالخلط

:أحكامةبثالثوتتميزبالساكن،النطقإليبهايتوصلالتيتلكهيالوصلهمزة

.قبلهابماالكلمةوصلعندالنطقفيتسقطأنها-أ

.همزةبدونألفصورةفيالكتابةفيتظهرأنها-ب

.معينةبحركةبهاالبدءحينتضبطأنها-ج

فيةالكتابفيوتظهروصال،أوابتداءاألحوالجميعفيفتثبتالقطعهمزةأما

.همزةفوقهاأوتحتهاألفصورة



همزة الوصلمواضع 

:في األسماء-أ

وكذلك مثنى هذه. اسم، ابن، ابنة، ابنم، امرؤ، امرأة: األسماء الستة اآلتية-1

...اسمان، ابنان، ابنتان : األسماء

.الموصول االسمي والجملة االسمية: والمنسوب إلى كلمة اسم

.ايم هللا: اثنان، اثنتان، ايمن هللا، ومختصرها: األسماء الثالثة اآلتية-2

اجتماع، اتحاد، اشتراك، ابتداء، االمتحان، : مصدر الفعل الخماسي، مثل-3

.اتفاق، اختالف، ادخار، ائتالف، ابتسام، االنتظار، انتهاء

، استخراج، استقالل، استقبال، االستقرار: مصدر الفعل السداسي، مثل-4

.االستدالل، استيعاب، استحسان، االستعداد، االستشارة



:في األفعال-ب

اجتمع، اتحد، اشترك، ابتدأ، امتحن، اتفق، اختلف، : ماضي الخماسي، مثل-1

.ادخر، ائتلف، ابتسم، انتظر، انتهى

دل، استخرج، استقل، استقبل، استقر، اعشوشب است: ماضي السداسي، مثل-2

.استوعب، استحسن، استعد، استشار

دِخر، ابتِسم، اْجتِهد، اجتِمع، اتِحد، اشتِرك، ابتِدئ، اتِفق، ا: أمر الخماسي، مثل-3

.انتِظر، انتهِ 

.ستوِعباستخِرج، استِقل، استقبِل، استِقر، استِدل، ا: أمر السداسي، مثل-4

.اكتْب، اجلْس، افتْح، اذكْر، ادُع، اْنِه، اْجرِ : أمر الثالثي، مثل-5



:في الحروف-جـ

ئي، التلميذ، الراعي، السابق، المشترك، الذي، التي، اللذان، اللتان، الالتي، الال: أل، مثل: همزة

.هللا

:مالحظة

أل إن همزة الوصل ال يُنطق بها إذا وقعت وسط كالم متصل في النطق، إذن فكل كلمة مبدوءة ب

.أل، فيها: التعريفية، وواقعة وسط كالم متصل اليصح أن ننطق بهمزة

-أل : ةومن األخطاء الصارخة التي يقع فيها كثير من المذيعين في هذه األيام أنهم ينطقون بهمز

ر حين وصل الكالم، ويكثر ذلك إذا كانت الكلمة المعرفة بأل مسبوقة بحرف ج-وهي همزة وصل

يجب أن أو مضاف وكالهما ال يتم به المعنى، فال يوقف عليه، بل يوصل في النطق بما بعده، وإذن

.تسقط همزة أل من النطق في هذه الحالة



، وفي في أَْلشرق األوسط: ومن أمثلة الخطأ في نطق هؤالء المذيعين أنهم ينطقون

.في: أَْلجبهة، ويمهدون لهذا النطق الفاسد بوقفة خفيفة على كلمة

:همزة القطع 

وما عدا ما ذكرناه في همزة الوصل، فهو همزة قطع؛ ألنَّ همزة القطع ليس لها 

أصل يحصرها، غير أنَّا نذكر بينهما فرقًا على جهة التقريب

،وأخطاء اللغة العربية 41-38:اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية :المصدر

277: ،و أسرار العربية 4:6المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين 


