الهمزة المتطرفة
األمــثلة
أ ـ الهمزة على األلف :
مأل  ،بدأ  ،لجأ  ،أرجأ  ،أطفأ  ،نبأ  ،ملجأ  ،منشأ
 ،األسوأ  ،اختبأ.
ب ـ الهمزة على الواو
لؤلؤ  ،يجرؤ  ،جؤجؤ  ،بؤبؤ  ،أمرؤ  ،بطؤ ،
التكافؤ  ،تأللؤ  ،التواطؤ  ،تلكؤ.
ج ـ الهمزة على الياء
يقرئ  ،ينشئ  ،شاطئ  ،مفاجئ  ،البارئ  ،سيئ ،
يستهزئ  ،آللئ
يطفئ  ،يختبئ.
د ـ الهمزة على السطر
دفء  ،بطء  ،شيء  ،فيء  ،هواء  ،لجوء  ،هدوء
 ،مريء
جريء  ،مليء.

القاعـــــدة
الهمزة المتطرفة هي التي تكون في آخر الكلمة ،
وتكتب حسب حركة الحرف المتحرك قبلها.
1ـ إن كانت حركة الحرف التي قبلها فتحة كتبت
على األلف  ،كما في " أ" .
2ـ وإن كان ما قبلها مضموما كتبت على الواو .
كما في " ب" .
3ـ وإن كانت حركة الحرف الذي قبلها كسرة
كتبت على الياء  .كما في " ج" .
4ـ وإن كان ما قبلها ساكنا كتبت على السطر .
كما في " د" .
تنبيه:
1ـ تكتب على السطر إذا سبقها "واو " مشددة
مضمومة.
التضوء.
التسوء ـ
التبوء ـ
ُّ
ُّ
مثل ُّ :

2ـ إذا أضيف االسم المنتهى بهمزة بعد ألف إلى
ضمائر الغائب فإن الهمزة تكتب على النحو التالي
:
1ـ في حالة النصب تكون مفردة  .استثناء من
القاعدة العامة التي تقول  :تكتب الهمزة على
األلف في وسط الكلمة إذا جاءت مفتوحة بعد
حرف ساكن.
مثال النصب  :نال اللص جزاءه  .وسمع هللا
دعاءهم.
2ـ في حالة الجر تكتب على الياء.
مثال  :عمل محمد بآرائه  .وحلقت الطائرات في
سمائه.
3ـ في حالة الرفع تكتب على الواو.
مثال  :جدة سماؤها صافية  .ورجاؤك مسموع.
تدريبات
تدريب 1

اذكر سبب كتابة الهمزة على النحو الذي كتبت
عليه في الكلمات اآلتية على غرار المثال األول.
الهمزة سبب كتابتها متطرفة
ـــــــــــــــــــ
يجرؤ ما قبلها مضموم
قارئ
دفء
تواطؤ
مبتدئ
لؤلؤ
سماء
مملوء
بطيء
تدريب 2
الشمس
إن لضوء الشمس وأشعتها أهمية بالغة في حياتنا ،
فباإلضافة إلى أنها تضئ الكون  ،فهي تبعث

الدفء أيام الشتاء  .ولها أثر كبير على صحة
اإلنسان ؛ ألنها تقتل الجراثيم التي تنشأ وتسبب
أمراضا كثيرة.
ومع أهمية الشمس فال بد لإلنسان إذا أصيب بالداء
أن يستشير الطبيب في أسرع وقت ليصف له
الدواء  ،دون تلكؤ أو تباطؤ  ،وحتى ال يتعرض
إلى مضاعفات ال يرجى بعدها البرء أو الشفاء.
تدريب 3
الحضارة اإلسالمية
امتد أثر الحضارة اإلسالمية فمأل المشرق
والمغرب  ،وكانت دون ريب الضوء الذي شع
فعم العالم كله  ،بل كان بدء الثورة المعرفية التي
ظهرت آثارها في عالمنا الحديث  .وكل قارئ لهذا
التاريخ يؤكد ذلك  ،وال يجرؤ أحد على نكرانه ،
أو التشكيك في حقيقته  ،وإال فهو متجن مخطئ.
تدريب 4
أدب اإلسالم

من أدب اإلسالم أن يتجمل المرء في الزيارة  ،أي
أن يكون حسن الهيئة  ،يتزين بالملبوس ونحو من
الزينة التي أحلها هللا  ،سواء أكان هذا في زيارته
لغيره أم في استقباله للزائرين  ،جاء عبد الكريم
أبو أميمة إلى أبى العالية  ،وعليه ثياب صوف ،
فقال أبو العالية  " :إنما هذه ثياب الرهبان  ،كان
المسلمون إذا تزاوروا تجملوا" .
تدريب 5
من آداب الصالة
يحتاج المصلى في صالته إلى جو هادئ  ،يخلو
فيه إلى ربه ليناجيه في سكينة  ،فمن أدب المسجد
الحرص على هيئة هذا المناخ الهادئ للمصلى ،
فال يجوز التشويش عليه بأي شيء كان  ،ال
بالقرآن  ،وال بالدعاء  ،وال باالستغفار  ،وال
بالذكر  ،وما ورد من رفع الصوت  ،واالستغفار
والذكر بعد الصالة كان يقصد به التعليم.

