
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 إعداد األستاذ : باسم ناصر رحال
 المتوسطة الهمزة 

 قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة : 
إذا أردنا كتابة الهمزة المتوسطة ، فعلينا دراسة حركتها ثّم حركة الحرف الذي قبلها ، 

 ونرسمها على ما يوافق حركة الحرف األقوى .
  القوة كما يلي : ع بحسبوتسلسل الحركات األرب

 الضم فالفتح فالسكون .الكسر ف
لذلك فالكسر أقوى الحركات ، والضم أقوى من الفتح والسكون ، والفتح أقوى من السكون ) 

 والسكون ال يعني حركة ( .
 فإذا كان الكسر أقوى الحركتين رسمت الهمزة على النبرة ) ـئـ (.

 رسمت الهمزة على الواو ) ؤ (.وإذا كان الضم أقوى الحركتين 
 لفتح أقوى الحركتين رسمت الهمزة على األلف ) أ (.وإذا كان ا

 أمثلة لتطبيق قاعدة األقوى
 

 كسرة تكتب على ياء ) نبرة ( االمكسورة أو التي قبلهالمتوسطة الهمزة 
  

 االستنتاج القاعدة حالة الهمزة األمثلة
 تكتب الهمزة على ياء الكسرة أقوى من الضمة مكسورة وقبلها ضم ئهر  عجبت من تج

 تكتب الهمزة على ياء الكسرة أقوى من الفتحة مكسورة وقبلها فتح َزئير األسد مخيف
 تكتب الهمزة على ياء الكسرة أقوى من السكون سكونقبلهامكسورة  عجبت من ب ْطئه
البادئون بالخير 

 خيّرون
 تكتب الهمزة عل ياء الكسرة أقوى من الضمة مضمومة قبلها كسر

 تكتب الهمزة على ياء الكسرة أقوى من الفتحة كسر هافتوحة وقبلم نأمل أن يسود الِوئام
 تكتب الهمزة على ياء الكسرة أقوى من السكون ساكنة وقبلها كسر ِجئْت ألزوركم

 

 
 
 
 



 
 إعداد األستاذ : باسم ناصر رحال

 المضمومة أو التي قبلها ضم  تكتب على واو المتوسطة الهمزة
 

 االستنتاج القاعدة حالة الهمزة األمثلة
 تكتب الهمزة على واو الضمة أقوى من الفتحة مضمومة وقبلها فتح محمد مبَدؤه الصدق

 تكتب الهمزة على واو الضمة أقوى من السكون مضمومة قبلها ساكن استقبلك بقلب مْلؤه الفرح
 تكتب الهمزة على واو الضمة أقوى من الفتحة مفتوحة قبلها ضم عملي بإخالص يجب أن أُؤدي

 تكتب الهمزة على واو الضمة أقوى من السكون ساكنة وقبلها ضم ال تُؤذ الحيوان

 
 المفتوحة أو التي قبلها فتح تكتب على ألفالمتوسطة الهمزة 

 
حفظت جْزأَين من 

 القرآن
 تكتب الهمزة على ألف من السكونالفتحة أقوى  مفتوحة قبلها سكون

 تكتب الهمزة على ألف الفتحة أقوى من السكون حــساكنة قبلها فت تَأْثير األم كبير

 
 حاالت استثنائية لكتابة الهمزة المتوسطة

 على السطر ، مثل  منفردة تكتب الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد ألف ساكنة -1
 اَءة .عطاَءك  ،  عباَءة  ،  براَءة  ،  قر

على السطر  منفردة الهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد واو ساكنة ، ترسم  -2
 . ُءكك  ،  يسوضْوءَ :

 كنة ترسم على نبرة الهمزة المفتوحة أو المضمومة أو المكسورة بعد ياء سا -3
 مشيئة : همزة مفتوحة سبقت بياء ساكنة ، تكتب على نبرة .

 ساكنة ، تكتب على نبرة .فْيئُها : همزة مضمومة سبقت بياء 
 بقت بياء ساكنة ، تكتب على نبرة فْيئِها : همزة مكسورة س


