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همزة الوصل وهمزة القطع
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همزة الوصل
وهي التي ُينطق بها في بدء الكالم وال ٌينطق بها في درج
الكالم ،وال يرسم عليها أو تحتها همزة.

1

مواضع همزة الوصل:
 -1في االفعال
أ -أول الفعل الماضي الخماسي وأمره ومصدره مثل:

ابتسم – ابتسمْ – ابتساماْ
ب -في أول الفعل الماضي السداسي وأمره ومصدره:
استقبلْ – استقبلْ – استقباال
جـ -في أول فعل األمر الثالثي مثل:
اضربْ – اجلسْ – العبْ

 -2في األسماء (ابن  ،ابنة ،ابنان ،ابنتان ،اثنان ،اثنتان ،امرؤ ،امرأة ،اسم ،اسمان ،امرآن ،أمرأتان ،ايمن ،ايم).
 -3في الحروف( :ال) التعريف مثل القاضي ،المدرسة.

2

مواضع حذف همزة الوصل:
إذا سبقت بهمزة استفهام :أنطلقْ الجواد؟
أستسلمْ العدو؟

يالل) ،أو الم الجر (للرجل) تحذف من البسملة التامةِ :بس ِمْ َّ
الرِحي ِمْ
أو الم االستغاثة ( ّْ
الرحْمـٰ ِنْ َّ
الل ِْـه َّ
تحذف همزة (اين) في ثالثة مواضع

 -1إذا وقعت بين علمين الثاني والد األول ولم تقع (اين في بداية السطر) :محمد بن عبد هللا.
 -2إذا سبقت بحرف نداء :يابن عبد هللا
 -3إذا سبقت بهمزة االستفهام :أبنك محمد؟

ملحوظة :تحذف همزة (امرؤ ،ام أرْة) إذا سبقت ب ـ (أل) فتصيران (المرء ،الم أرْة).
3

همزة القطع
وهي همزة متحركة تقع في أول الكلمة وينطق بها في ابتداء
الكالم وفي وسطه ،وتكتب هكذا.

(أ) اذا جاءت مفتوحة( ،أُ) اذا جاءت مضمومة( ،إ) اذا جاءت
مكسورة.
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مواضع همزة القطع:
 -1في االفعال
أ -في أول الفعل الماضي الثالثي ومصدره مثل:
أكل – أكال

أخذ  -أخذا
ب -في أول الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره:أنجزْ – أن ِجز  -إنجاز
أستعمل.
ُْ
أكتب،
جـ -في أول المضارع المبدوء بالهمزة مثل ُ

 -2في جميع األسماء ما عدا (ابن  ،ابنة ،ابنان ،ابنتان ،اثنان ،اثنتان ،امرؤ ،امرأة ،اسم ،اسمان ،امرآن ،أمرأتان،
ايمن ،ايم) فهي للوصل.
 -3في الحروف :في اول جميع الحروف عدا (ال) التعريف مثل :إلى ،أو ،أم ،إن ،أن.
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