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 "ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد " اٌجّؼ١خ اٌمشآ١ٔخ  ثش٠بض  إٌصش 

   -رَٕظ– 2َٓح األيٍٍ انشبثً  انُصش   12
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 تعريف الهمز

 تغيير الهمز

 أنواع الهمز

 ِٓ وٍّخ

 حكم الهمز المفرد

 دىُ اٌّٙض اٌّضدٚط

 ِٓ وٍّز١ٓ

 اٌّمّذِخ

 

َّٓ ػ١ٍٕب ثبٌمش  ْ اٌؼظ١ُ ٚأوشِٕب ثشعبٌخ ع١ذ آاٌذّذ هلل اٌِزٜ ِ

 اٌٝ ػ١ٍٗٚاٌصالح ٚاٌغالَ  اٌّشع١ٍٓ اٌِزٜ ثؼضٗ سدّخ ٌٍؼب١ٌّٓ

 :٠َٛ اٌذ٠ٓ ، أِب ثؼذ 

 اٌجذٛس فٟ أدىبَ اٌزج٠ٛذ ػٍٝفٙزٖ دٍمخ أخشٜ ِٓ دٍمبد 

 ش١خٕب اٌج١ًٍ ب ٕب ٌٙاٌزٟ سرج اٌّذٟٔ ٔبفغ  سٚا٠خ لبٌْٛ ػٓ 

 ٓوّب ٠زج١ّ  ٙبِٚٛظٛػ.  ِذّذ اٌجبسٚدٞ جبصاٖ هللا ػٕب وً خ١ش

 :ذ  فمشارٙب ِب ٠ٍٟ ٚلذ رعّٕ اٌّٙضِؼشفخ أدىبَ  ٙبِٓ ػٕٛأ 

 

 

  ٚ ٓٚشبسو ٓعبّ٘اٌالرٟ ٟ رخٛاوّب ال أٔغٝ أْ ألذَ اٌشىش  أل

 .هللا ج١ًّؼب خ١ش اٌجضاء ّٓ ا٘بصفج ؼًّاخشاط ٘زا اٌ فٟ ْعبػذ

 دىُ ّ٘ضح االعزفٙبَ 

أِبَ ّ٘ضح اٌٛصً 

 فٟ االعُ

أِبَ ّ٘ضح اٌٛصً 

 فٟ اٌفؼً
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 تعريف الهمز

ٔ عُجذأ ثزؼشٌف ًْضح انمطغ   ّ٘ضح اٌٛصًٚ   ّ٘ضح اٌمطغرشًّ وٍّخ  اٌّٙض  ػٍٝ      

 ثؼذ االَزٓبء يٍ ًْضح انمطغ ٔ ازكبيٓب اٌ شبء للّا ٔعُزطشق انى ًْضح انٕصم 

 

(  ء)ٚرشعُ ػ١ٕب ثزشاء  ٟ٘ اٌّٙضح اٌزٟ رٕطك ٚرىزت د١ضّب ٚلؼذ فٟ اٌىالَ  ّ٘ضح لطغ

 : فٟ فٛق أٚ رذذ األٌف، ٚرٛجذ

 ٔعزؤرً فً ًْضح انٕصم اٌ شبء للّا  ّغجؼخيبػذا األعًبء اناألعّبء  -                     

 انًبضٍخ انثالثٍخ ٔانشثبػٍخ انًجذٔءح ثًٓضح يثم أخز  ٔأكشو•: األفؼبي -                     

ٍْ ٔأْكِشوْ : فؼم األيش يٍ انشثبػً انًجذٔء ثًٓضح يثم •                                       .أْرمِ

 ف انًضبسعًٍغ األفؼـبل انًضبسػخ يٍ انثالثً ٔغٍشِ، انًجذٔءح ثؤنخ •                                  

ٌْ : يثم ٚاٌذشٚف -                      ، ا ٌَّ    …ار، ارا، ا

  

  زا اٌذشف ّ٘ضاٚ عّٟ ٘  ٚاٌّٙض فٟ اٌٍغخ ٘ٛ  اٌّذفغ ثغشػخ  ٠مبي ّ٘ضد اٌفشط أٞ دفؼزٗ

 إٌجش ٚ ٠مبي ٌٗ أ٠عب –ألْ اٌصٛد ٠ذفغ ػٕذ إٌطك ثٗ ٌىٍفزٗ ػٍٝ اٌٍغبْ 
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صفبر
ٓب

 

 ٠ٛخــل◄5=  ض 2+  ق  3

 شذح خٓش
 اَفزبذ اعزفبل

 اصًبد

 ثؼ١ذح اٌّخشط ◄

 ء
 ْـ ٌشبسكٓب انًخشج: زهمٍخ

  .ألصى انسهك :يخشخٓب

 

 ثغجت شذرٓب ٔخٓشْب :  لٍمٍزٙب ،. 

  زشٔف ٔ  ٔانشاء الو اندالنخ  ٔخبصخ ػُذ  :رفخ١ّٙب 

 . أغ١ش -اٌشدّٓ  -هللا : َسٕ  االعزؼالء                    

ٟ(.بأي رضٍٍك يخشخٓ )ثؼذو رٕعٍغ خٕفٓب  :ٙبرشلم اٌّجبٌغخ ف  

 ُٚٚف رُطك نسُب ًسإٚف   :رغ١ٍٙٙب  . َس

 

 ٘بء ٕطكػذَ اػطبإ٘ب اٌشذح ٚاٌجٙش فز  

 أدَى انسهك

 ٔعظ انسهك

 ألصى انسهك

 تعريف الهمز

 ًٓضحانٕاسد نهسٍ ان  

 تغٌٌره فً عربال كان الهمز ثقٌل النطق ولتخفٌفه تفّننلذلك 
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 اٌزغ١ًٙ 
 :إٌطك ثبٌّٙض ث١ٕٙب ٚ ث١ٓ  ٚ٘ٛ

 األٌف ارا وبٔذ ِفزٛدخ -

 ا١ٌبء ارا وبٔذ ِزذشوخ ثبٌىغش -

 اٌٛاٚ ارا وبٔذ ِزذشوخ ثبٌعُ-

 

  سرُٙز ٔا اأ   سرٓىز أ أَ

  ٌٝااٌجغعآَء   نىاانجغضآَء 

 ٔـجّـئىُٚاأ    أإَـجّـئكى

 

 ١١ش اٌّٙضغـأٔٛاع ر

1 
 

 اإلعمبغ 
 دزف اٌّٙض ٚ دشوزٙب ٌفظب  ٚ٘ٛ

 .ٚ خطّب فال ٠جك ٌٙب أصش

 

 

 

   جب أششاغٙب خبء أششاطٓب

 

2 

. 

. 
. 

 لبل انُبظى اثٍ انجشي
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ًّ ٘زٖ أٔٛاع اٌزغ١١ش األسثؼخ  ٚ و

 :ٚسدد فٟ 

 

 

 

 

 أٔٛاع رغ١١ش اٌّٙض

 

 اإلثذاي 
٘ٛ اثذاي اٌّٙضح ِٓ جٕظ دشوخ  

 :ٚ ٠ؼٕٟ رٌه    -ِبلجٍٙب

 

 

 

 

 

 

  

 

  صذحِٛ             يئصذح

 ٍّ ٍّ اأثُآِء    أثُآِء   أخٕارٓ    خٕارٓ

 ـضوش٠ّآُء أّبا٠ـ     َّبا ٌـبـضكشٌّآء  

3 

. 
 
- 

. - 

 

 إٌمً 
 دزف اٌّٙض ٚ ٔمً دشوزٙب ٚ٘ٛ

  اٌٟ اٌذشف اٌغبوٓ لجٍٙب 

 

سْد ًءا  ِِ        ًسد  اِِ
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 رجذل

 انًٓضح

 زشكخ يب لجهٓب

 يفزٕزخ يضًٕيخ يفزٕزخ

 ٌبء يذٌخ ٔأا يذٌخ انفب يذٌخ انغبكُخ

 

 انًزسشكخ

 ٌبء ٔأا

ِغ اٌّذبفظخ ػٍٝ دشوخ 

 اٌّٙضح اٌّجذٌخ

 اٌّٙض اٌّفشد

 اٌّٙض اٌّضدٚط

 ِب اٌّٙض اٌّفشد؟
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 اٌّٙض اٌّفشد 
 ٘ٛ اٌزٜ ٌُ ٠الصك ِضٍٗ فٟ  وٍّخ : رؼش٠فٗ

 (أٔضٌٕبُ٘-ِئِْٕٛ -ٌئٌئا):  ِضبي 
 أٞ  ث١بْ ٚرٛظ١خ صٛد  اٌزذم١ك :دىّٗ     

 اٌّٙضح فٟ إٌطك  ٚ اٌغّغ               

 :لبل  انُبظى 

َدمَّكَ  ضَ  َٚ ّْ َٙ ١ًؼب اٌ ِّ ٕجَ       َخال َيب َج ٕجَ  ٌَؤْخ   رَال ثِباِلْثَذالِ  َيؤخ 

ْئَصَذح   ِسْئًٍب َيًؼب ي  ب َٔ ًَ ْذِغ ألَْتْ     ي  ْهف   ثِبْنٍَب َٔ ب ثِخ  ًَ  فَبْػهَ

ٌَ  ِسْدَءا آالَ َ ظَ  َٔ َْم   ثٍِٕ  َػبًدا      الـا نَى َٔ ضِ  َيغَ  األٔ  ًْ  اْخَؼال اْنَٓ

ّْ  ٕ٘بن وٍّبد  غ١ّشد اٌّٙضح ف١ٙب فى١ف رٌه؟  رذي ٘زٖ األث١بد ػٍٝ أ
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 اٌّٙض اٌّفشد

 اٌزغ١ًٙ

 االثذاي

. 

 سعّٙب ِٛظؼٙب اٌّٙضح

 َزىبـاْـ  38/يسًذ  -109/انُ غبء - 66/آل ػًشاٌ ـؤَزىاْـ

 كٍف يب صّشفذ أساٌذ أسأٌذ
. 

  خٕجبخٕج ٔ يبٌ  96/ األَجٍبء - 94/انكٓف  ٌؤخٕج ٔ يؤخٕج

  74/يشٌى   بسٌّ   سئٍب

  8/انًٓضح  - 20/انجهذ   صذحٕي  يئصذح

 االعزثُبءاد
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  ـٓــءآٌ
  االّإٌٝ  ػبداً 

 اٌــــبْ

ٌْــــبْ  ءا

 ءاْ

 ال + 

  + ءَ 

 اٌّٙض اٌّفشد

  50/انُدى   34/انمصص  91/ 51/ٌَٕظ

سْد ًءا  ِِ  

 االعزضٕبءاد
 إٌمً

دزف 

 اٌّٙضح

+ 

ٔمً 
 دشوزٙب

 اٌٝ  االَّ 

 ء

 ءَ 

 اثذاي ّ٘ضح اٌٛصً أٌف ِذ

 (أظش صفذخ ّ٘ضح اٌٛصً)

ٚفٟ ٘زٖ اٌذبي ثؼذ رغ١١ش    

اٌّٙضح ثبٌٕمً رغ١ش عجت        

ف١جٛص       ( عىْٛ اٌالَ)اٌّذ 

 ٚ ثبٌمصش بٌطٛياٌّذ ث

 ا

دزف 

 اٌّٙضح

+ 

ٔمً 
 دشوزٙب

 اٌٝ اٌّذاي 

 أصهٓب
سدً     اِِ

 اأْلٔنى

 أإٌٝ

 أٌٚٝ

 ال + 

دزف 

 + اٌّٙضح

ٔمً 
 دشوزٙب

 اٌٝ  االَّ 

 ٕنىاَن  

 انّٕنىػبدا 

 ػبدا + 

 ْء  +
 أصهٓب

 اثذاي

 أصهٓب

أٔخّ ػُذ 3نمبنٌٕ 

:  االّإٌٝ االثزذاء ة

 ئٌٌُٝ -ئٌٝاٌَُ  -األٌٚٝ
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  اٌّغزض١ٕبد اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب اٌزغ١١ش ػٓ غ١ش لبػذح

رسمها فً  الحكم رقم اآلٌة/اسم السورة موضع الهمزة

 المصحف

 الّصــبــٌن

  ٍ لّصــبــون اٍ 

 َبــٌـ س

 ٌضــهــونَ 

 17/الحج – 62/البقرة

 69/المائدة 

 165/األعراف

 30/التوبة

 الّصــبـٌنَ  حذف الهمز

 الّصــبـون

بـٌـ س  ٍ 

 ٌضــهـوَن 

 منسأته

 سأل

 14.سبأ

 1/المعارج
 منساته إبدال الهمزة ألفا

 سال

 19/مرٌم ألهب
إبدال الهمزة : الوجه الثانً  

 (لٌهب) الهبٌاء  
 ألهب 

كة ٌْ    13/ص ْلــ
حذف الهمزة و نقل حركتها 

 إلى الالم  
َكة ٌْ  لـَـ

 ء

 ا

 ا

 ا ا

 ا

 ء ا

 ء

 ء
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  ضدٚط ِٓ وٍّخ اٌّٙض اٌّ

   (-أ إٌمٟ -ء أٔزُ) :ِضبي ٘ٛ اٌزٜ ٠الصك ِضٍٗ فٟ  وٍّخ           : رؼش٠فٗ

 صٛس 3 

 ِفزٛدخ فّىغٛسح ِفزٛدخ فّعِّٛخ ِفزٛدخ فّفزٛدخ

ٚ ( أٞ ادخبي اٌف ثؼذ٘ب)رذم١ك اٌّٙضح األٌٚٝ ٚ ِّذ صٛرٙب ثبٌمصش   :دىّٗ 

 رغ١ًٙ اٌّٙضح اٌضب١ٔخ ث١ٕٙب ٚ ث١ٓ اٌذشف اٌّجبٔظ ٌذشوزٙب

 أزسرُٙ اءَ    َءأٔزسرُٙ

. 

  ٚٔـجّـئىُاءَ     أإٔـجّـئىُ
. 

 .  ٠زااأ   أئـزا

 نهًضٌذ يٍ انأليثهخ اَظش  انً انجسث زٕل انًٓض فً سٔاٌخ لبنٌٕ انزي عهّى انٍكى 
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 ضدٚط ِٓ وٍّخ اٌّٙض اٌّ

 االعزضٕبءاد اٌزٟ ٚسدد فٟ اٌصٛس اٌضالصخ 

 ِفزٛدخ فّىغٛسح ِفزٛدخ فّعِّٛخ ِفزٛدخ فّفزٛدخ

ادخبي اٌف  دْٚ أٞ)ِّذ صٛرٙب ثبٌمصش   ِٓ غ١شرذم١ك اٌّٙضح األٌٚٝ  :دىّٗ 

 ٚ رغ١ًٙ اٌّٙضح اٌضب١ٔخ ث١ٕٙب ٚ ث١ٓ اٌذشف اٌّجبٔظ ٌذشوزٙب( ثؼذ٘ب

ٕزُاَءأ َِ     ٕزاَءا َُِ 

  ٌٙزٕب اَءا   ٌٙزٕب اَءأ

. 

ِٙذٚا ِٙذٚا أ     أءْش خ .  ْش ّّ خ   أئـ ّّ  . . أ٠
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  ( ٔجؤ  اثشا١ُ٘- جبَء أِشٔب) :ِضبي ٘ٛ اٌزٜ ٠الصك ِضٍٗ فٟ  وٍّز١ٓ           : رؼش٠فٗ

 

 ضدٚط ِٓ وٍّز١ٓ اٌّٙض اٌّ

 ٚرىْٛ اٌّٙضربْ 

 ِزّفمزبْ فٟ اٌذشوخ 

 :صٛس  3ٌٚٙب 

 ِفزٛدخ فّفزٛدخ

 ِعِّٛخ فّعِّٛخ

 ِىغٛسح فّىغٛسح

 ِخزٍفزبْ فٟ اٌذشوخ 

 :صٛس  5ٌٚٙب 

  ِىغٛسح فّفزٛدخ/ِفزٛدخ فّىغٛسح 

 ِعِّٛخ فّفزٛدخ/ فّعِّٛخ  ِفزٛدخ

  ِعِّٛخ فّىغٛسح
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  اٌّزّفك فٟ اٌذشوخ

 ضدٚط ِٓ وٍّز١ٓاٌّٙض اٌّ

 ِفزٛدخ فّفزٛدخ

 :دىّٙب 
تحقٌق الهمزة األولى و إسقاط 

 .الثانٌة

اٌمصش ٚ اٌزٛعػ ػٕذ  :مع جواز

 اٌّزّصً ٌٍّذّ  اٌٛصً

ٚ   اٌزٞ رغ١ّش عججٗ 

اٌمصش ِمٌذَ ٌؼذَ ثمبء 

  .أصش اٌّٙض

 ِىغٛسح فّىغٛسح

 :دىّٙب 
   اٌذشفاٌّٙضح األٌٚٝ ث١ٕٙب ٚ ث١ٓ رغ١ًٙ 

اٌّٙضح  رذم١كفك ٌذشوزٙب ٚ اٛاٌّ

 .اٌضب١ٔخ

اٌزٌٛعػ ٚ اٌمصش ػٕذ اٌٛصً ٌٍّذ : ِغ جٛاص  

اٌّزصً اٌزٞ   رغ١ٌش عججٗ  ٚاٌزٛعػ 

 .ِمٌذَ ٌجمبء أصش اٌّٙض

 ِعِّٛخ فّعِّٛخ

  جب أدذ    جبَء أدذ

  (ِٛظغ   29)

   ئهآـأٌٚـ. أ١ٌٚآ  ـئهآأ١ٌٚآُء أٌٚـ

 (ِٛظغ ٚادذ ) 

 اٌٝ. اٌّغّآ  اٌّغّآِء اٌٝ
 (ِٛظغ 13)

   ◄اٌّغزض١ٕبد  
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  اٌّزّفك فٟ اٌذشوخ
 ضدٚط ِٓ وٍّز١ٓاٌّٙض اٌّ

ّٕ االّ    ثبنّغــِٕء االّ    ثبنّغــ

 ٌٙب ٚجٙبْ: دىّٙب 

ي  ّٚ الهمزة األولى واوا من جنس إبدال : اٌٛجٗ األ

الهمزة  الثانٌة و  تحقٌق حركة ما قبلها و

إدغام الواو الساكنة فً مثٌلتها المتحركة   

مع النطق بالواو المشٌددة بغٌر مٌد بسبب 

 إدغام شرط المد 

الهمزة  تحقٌق  والهمزة األولى  تسهٌل :الوجه الثانً

التوٌسط و : مع جواز     إلّ . ولسّ با الثانٌة 

ٌٌر  القصر عند الوصل للمد المتصل الذي تغ

  ,سببه  والتوسط مقٌدم لبقاء أثر الهمز

ًّ االّ    انُّــًِء االّ    انُّــ

  ِىغٛسح فّىغٛسحاالعزضٕبءاد ٌصٛسح 

ًّ اٌن   هُّــًِء اٌ  ن ~   هُّــ

~ 

~ 

~ 

~ 

 :ب ّدىّٙ

اٌّٙضح األٌٚٝ ٠بء ِٓ جٕظ دشوخ ِب لجٍٙب ٚ  اثذاي 

اٌّٙضح  اٌضب١ٔخ ٚ ادغبَ ا١ٌبء  رذم١ك

اٌغبوٕخ فٟ ِض١ٍزٙب اٌّزذشوخ   ِغ إٌطك 

ثب١ٌبء اٌّشٌذدح ثغ١ش ٌِذ ثغجت ادغبَ ششغ 

  اٌّذ ٚرٌه ػٕذ اٌٛصً
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  فٟ اٌذشوخ خزٍفاٌّ
 ضدٚط ِٓ وٍّز١ٓاٌّٙض اٌّ

 ِفزٛدخ فّىغٛسح

 :ذىُ اٌ

اٌضب١ٔخ  رغ١ًٙ اٌّٙضح  األٌٚٝ ٚ رذم١ك

  اٌذشف اٌّزجبٔظث١ٕٙب ٚ ث١ٓ 

 زٙبدشوِغ 

 

 ِىغٛسح فّفزٛدخ

 :اٌذىُ

اٌّٙضح اٌضب١ٔخ  اثذاياٌّٙضح  األٌٚٝ ٚ ذم١كر

ِٓ جٕظ دشوخ ِب لجٍٙب  أٚ ٠بءا ٚاٚ

ِغ اٌّذبفظخ ػٍٝ دشوخ اٌّٙضح 

   –اٌّجذٌخ 

  جآء اخٛح

  خٛحاجآء 

 (يٕضغ 19)

 ِعِّٛخ فّىغٛسح ِعِّٛخ فّفزٛدخ فّعِّٛخ ِفزٛدخ

. 

خ ِّ   جآَء أ

  ّيخ  خآَء ا

 (يٕضغ ٔازذ)

  ٚػآِء أخ١ٗ

  ٚػآِء اخ١ٗ

 (يٕضغ 16)

  اٌّغفٙآُء أال

 اٌّغفٙآُء اال

 (يٕضغ 13)

 اٌٌشٙذآُء ارا

 راااٌٌشٙذآُء 

 (يٕضغ 28)

. - . 
. 

. - 

- 

 اٌٌشٙذآُء ارا 

 . راااٌٌشٙذآُء 
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 ة الوصلتعريف همز

طق بالحرف ٌؤتى بها للنّ  , تقع فى أول الكلمة فقط, هً همزة زائـدة على بنٌة الكلمة 

 :توجد فًو  -فً درجه السـاكن، وتثبت فً ابتـداء الكالم وتسقط
 

   ٘زا اٌىزبة – ٌشَّدّٓا: نحو( ال) اال فً أل انزؼشٌف ال رٕخذ:الحروف◄               
 

 :  فًفقد جاءت    :األفعال◄               

                 رْ  قَ اْنَطلَ : نحو الفعل الخماسً ماضً وأمر  .، اْنتظ 

                 رواسَتْغف  ستغَفَر،ا  ا   :ماضً وأمرالفعل السداسً نحو  . 

                 ا قرأ: أمر الفعل الثالثً نحو . 
 

 .فً مصدري الفعل الخماسً والسداسً :األسماء ◄               

 . ،انطالق اْثزَِغآءَ : مثال الخماسً                                

 .، استغفار ٱْعزِْؼَدبل: ومثال السداسً                             

  اسم، اثنان، اثنتان، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، : ة أسماء هًسبعو فً                  
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  دشوخ اٌجذء ثّٙضح اٌٛصً

 يضًٕيخ يكغٕسح يفزٕزخ

 

 ٠فاٌزؼـش( أي)
 :ٔذٛ

 (َّٓ ْد  ( ٱٌَشَّ

ٌَْجَّٕخ)    (.ٱَ

 

 

 اٌفؼً 

 اٌّعَّٛ

 اٌضبٌش 

  ظّبً أص١ٍبً  
 (ٱُٔظُشْ ):ٔذٛ

 (.ٱُْجزُضَذْ )

 

َ٘تْ :)ٔذٛ اٌضبٌش ّفزٛحاٌاٌفؼً  ·  ْسرََعٝ( )ٱِْر ِِ (  ٱِ

ُِٛا) ْعزَمَب ِِ  (  ٱِ

 (.ٱِْظِشةْ ) (ٱِْوِشفْ ) (ٱِْصجِشْ :)ٔذٛ اٌّىغٛس اٌضبٌشاٌفؼً   ·

ْعزِْغفَبس: )ٔذٛ                  اٌّصذس  · ِِ ْعزِْىجَبس( )ٱِ ِِ ِِ (  ٱِ

 ( أزمبَ)

ُشإا),(ْثَٕخا),(ْثٓا:)ٔذٛاألعّبء               · َشأحا) (ِْ ِْ)                                                   ,

 (.ٱِْعُ) ,(َٕزَبْاصْ ),  (ْصَٕبْا)

ُعٛا):ٔذٛ ظّبً ػبسظبً اٌّعَّٛ اٌضبٌش اٌفؼً  · ِْ ِِ ِِ (  ٱِ

ْلُعٛا) ِِ ِِ ْثُٕٛا( )ٱِ ِِ ِِ ُشٛا( )ٱِ ِْ ِِ ِِ ْئزُٛا(  )ٱِ ِِ ِِ  (.ٱِ
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 رذش٠ه اٌذشف اٌغبوٓ لجً ّ٘ضح اٌٛصً

 ثبنكغش ثبنضى ثبنفزر

ُُ : )ٔذٛ يٍى اندًغ  ·   (  اٌص١بَ ػ١ٍى

 

  اثزذاءً  ارا كبَذ ًْضح انٕصم يضًٕيخ·  

 ·  شجخْ   رمشأ  لبنذ    لبٌذ اخشط  :ٔذٛ

         ْْ ٌ  ) رمشأ    ذٚا اػجُ  أ  (جذٔا ػْ  أ 

َْمص ) رمشأ    أٚ أمُص          ٔ  (أ

ٍ  ) رمشأ   ٚػزاٍة اسُوط          ( .ْسك ض   ٔػزاِث

 انٕصم ًْضح ارا كبَذ

أٔ يكغٕسح  يفزٕزخ 

 اثزذاءً 
 اٌفٍه اِشٛا ، أْ اصٕغِ  ِْ أ:ٔذٛ

ِصٍَّخ   َٕ ًٍْشا اْن ٍْشَ  رمشأ َخ ِصٍَّخ  ٌِ نْ َخ َٕ   

ٍِ ػيٍ رمشأ  الشأ يٍ ػهك    لشأ   ْهم

 

 انٌُٕ انغبكُخ 

ٍْ ”فً   “ِي

َٓ :َسٕ  ّبءاٌغّ  ِ
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 ٚ ّ٘ضح اٌمطغ فٟ وٍّخ ّ٘ضح اٌٛصً اجزّبع

 ا

ّ٘ضح  رمذَ ّ٘ضح اٌٛصً ػٍٝ 

   اٌمطغ

ّ٘ضح  ػٍٝاٌمطغ رمذَ ّ٘ضح 

 اٌٛصً

 ً األفعال فل ٌكون  إلّ 

 فً انٕصم فً االثزذاء

 فعال و األسماءً األفٌكون  

 فً األفؼبل فً األعًبء

 كلمات 3ورد فً 

 ــــٌٓاء هللاء ّزوش٠ٌٓاء

 ا

يٍ  ثبنزغٍٓم ثبإلثذال

 غٍش ادخبل أنف

 ّزوش٠ٓءآٌ

 ءآهلل

 ـــٓءآٌ
 ا

 اٌّزوش٠ٓء

 هللاء

 ـــٌٓاء
 • ا

• 

• 

يّذ الصو كهًً يثمّم 

 انفبد 3طٕنّ 

يّذ الصو رغٍش عججّ 

ثبنُمم ٌدٕص فٍّ انًذ 

 ٔ انمصش ٔانًذ يمذو 

اعمبغ ّ٘ضح اٌٛصً 

 ٚ اصجبد ّ٘ضح اٌمطغ

  ن   َذولُ ائ  ٌق :ٔذٛ

ي اثذٚا ّ٘ضح اٌٛصً  اصجبد

ّ٘ضح اٌمطغ اٌغبوٕخ ثذشف 

ِذ ِٓ جٕظ دشوخ اٌّٙضح 

  ْْ  َز٠ا :ٔذٛ   األٌٚٝ

 ء

  91,51:ٌَٕظ  59: انًُم 59: ٌَٕظ  144-143:األَؼبو

 رغ١١ش ّ٘ضح اٌٛصً

غ ّ٘ضح اٌٛصً ٚ بعما

   العزفٙبَا ّ٘ضح اصجبد

ََغ اِ +أَ  َغَ          غٍَّ  أَغٍَّ

 أَْفزََشٜ        َشٜافز+أَ 

فَٝ اِ +أَ  َِ     ْصػَ
فَٝ َِ  أَْصػَ

 أَْعزَْىجَْشدَ  ْعزَْىجَْشَد اِ +أَ 

 أَْعزَْغفَْشدَ ْعزَْغفَْشَد اِ +أَ 

ُْ اِ +أَ     رََّخْزَٔبُ٘

 ُْ َخْزَٔبُ٘ َِ  أدَّ

ُْ اِ +أَ  ُْ         رََّخْزرُ  أَرََّخْزرُ

 

 

+ 
يٍ  انزغٍٓم

 غٍش ادخبل أنف
= 

+ 
يٍ  انزغٍٓم

 غٍش ادخبل أنف
= 
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  ِمبسٔخ ث١ٓ ّ٘ضح اٌمطغ ّٚ٘ضح اٌٛصً

 ّ٘ضح اٌمطغ ّ٘ضح اٌٛصً

         .اَ  :المغاربة نحو عند رسمها فى المصحف 1

فتوضع , لحركة ما قبلها إشارة  صغٌرة جرة  ترسم•

وسط أو تحت الهمزة إذا كان الحرف قبلها , الجرة فوق 

 مفتوحا أو مضموما أو مكسورا

لحركة الهمزة عند البدء إشارة   صغٌرة نقطة  ترسمو  •

وسط أو تحت الهمزة إذا , فتوضع النقطة فوق , بها 

 كانت الهمزة عند البدء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة

   “كل فتب” تكون الهمزة معراة إذا سبقت بحرف من • 

سعًٓب فى انًصسف ٔضغ سأط ػٍٍ 

أٔ ( إ)أٔ ػهى ٔأ ( أ)صغٍشح ػهى أنف 

  ( .ء)أٔ ػهى انغطش ( ئـ)ػهى ٌبء 

  رؤرى فى أٔل أٔ ٔعظ أٔ آخش انكهًخ  رؤرى فى أٔل انكهًخ فمظ 2

  رثجذ فى انجذء ٔ انٕصم  رغمظ فى انٕصم 3

 و متحركة تأتى ساكنة   ال تأتى ساكنة 4

 تأتى لالستفهام مفتوحة   ال تأتى لالستفهام مطمقا   5

 تأتى مع الفعل المضارع ومع الفعل الرباعى   ال تأتى مع الفعل المضارع وال الفعل الرباعى مطمقا   6


