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ــ   االسم : ــــــــــــــــــــــــــــ

 الخامس )             ( 

 

 : أوالا 

 الهمزة المتوسطة : هي الهمزة التي تكون في _______ الكلمة.  -
ــــــــــــــــــــــــــــ، ثم  تُكتُب الهمزة المتوسطة حسب قاعدة قوة الحركات؛ فأقوى الحركات ـــــــــــــــــــ، ثم   -

 ــــــــــــــــــــــــ، وأضعفها ــــــــــــــــــــ . 

 الحرف الذي يناسُب الفتحة هو ــــــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 الحرف الذي يناسُب ـــــــــــــــــــــ هو الواو .  -

 ــــــ . الحرف الذي يناسُب الكسرة هو ــــــــــــــــــ -

 

ا   :  ثانيا
 ( ،واستنتجي لماذا كُتبت الهمزةُ المتوسطة بهذا الشكل : َسأَل. انظري عزيزتي الطالبة إلى كلمة )1

 ................................................................................. ما حركة الهمزة ؟  -          

 .................................................................... ما حركة الحرف الذي قبلها ؟  -          

 ........................................ ...........................؟   لفتحة ما الحرف الذي يناسب ا -          

 ألف : ..................................................... كُتبت الهمزة المتوسطة على لماذا إذا   -          

                       -------------------------------------------------------------------- 

 (، واستنتجي لما كُتبت الهمزة المتوسطة بهذا الشكل : فْجأَةلطالبة إلى كلمة ). انظري عزيزتي ا 2

 ما حركة الهمزة ؟   -          

 ......................................................................... ما حركة الحرف الذي قبلها ؟  -          

 ..................................................................... .؟   فتحة ما الحرف الذي يناسب ال  -          

 ..................................................................... أم الفتحة ؟  لسكونأيهما أقوى ، ا -          

 ....................................... .....................: ألفكُتبت الهمزة المتوسطة على لماذا إذا   -          

                       ------------------------------------------------------------------ 



 ( ،واستنتجي لماذا كُتبت الهمزةُ المتوسطة بهذا الشكل : َرأْسانظري عزيزتي الطالبة إلى كلمة ). 3

 ................................................................................... ما حركة الهمزة ؟  -          

 ....................................................................... ما حركة الحرف الذي قبلها ؟  -          

 ................................................................... ؟  لسكوناأيهما أقوى ، الفتحة أم  -          

 ...................................................................   ؟ فتحة ما الحرف الذي يناسب ال  -          

 ........................................................ : ألفكُتبت الهمزة المتوسطة على لماذا إذا   -          

                       ------------------------------------------------------------------------- 

 - االستنتاج: -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ألف نستنتج مما سبق أنَّ الهمزة المتوسطة تكتب على 

(.  ما قبلها ــــــــــــــــــــــ ، مثل  ) ـــــــــــــــــــــــــــــو فتحةكانت حركتها  إذا -  

إذا كانت حركتها ـــــــــــــــــــ وما قبلها سكون ، مثل  ) ــــــــــــــــــــــــــــ (.  -  

وما قبلها ـــــــــــــــــــــ ، مثل  ) ـــــــــــــــــــــــــــــ (.  سكونإذا كانت حركتها  -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


