
 

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/6                   

   6/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا *

               

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم 
 المعهد الديني االبتدائي

 قسم اللغة العربية
 

أو  الياءأو  الواوأو  األلفسميت بالمتطرفة ألنها تكتب في آخر الكلمة على :  الهمزة المتطرفة
 مثل :  السطر

 ( . الياءالهمزة متطرفة على   )   طوارئ  –مبادئ  -شاطئ  
 ( الهمزة متطرفة على األلف .)  مرفأ   -مبتدأ  –مبدأ  –ملجأ 

  دفؤ ) الهمزة متطرفة على الواو . (  –تباطؤ  –تنبؤ  –يجرؤ 
  بطء ) الهمزة متطرفة على السطر .( –جزء  –بدء  –عبء 

 قواعد كتابة الهمزة المتطرفة :
 

 .   مفتوحاإذا كان  الحرف الذي قبلها  األلفتكتب  الهمزة المتطرفة على  -1
 [ لف أل  الحر  الي  قبلها مفتو ]كتبت الهمزة متطرفة على األ ملَجأثال : م
 . مضموما  إذا كان الحرف الذي قبلها  الواو تكتب الهمزة المتطرفة على  -2

   [ أل  الحر  الي  قبلها مضموم و] كتبت الهمزة متطرفة على الوا دفُؤ: مثال
 . مكسورا  إذا كان الحرف الذي قبلها  الياءتكتب الهمزة المتطرفة على  -3

 [ الياء أل  الحر  الي  قبلها مكسوركتبت الهمزة متطرفة على  ] مباِدئمثال :
 . ساكنا  إذا كان الحرف الذي قبلها  السطرتكتب الهمزة المتطرفة على  -4

 [ ساكن]كتبت الهمزة متطرفة على السطر أل  الحر  الي  قبلها  عْبء مثال : 
بأحر  العلة ألنها حرو  ساكنة ليلك تكتب  الهمزات المتطرفة المسبوقة لقاعدة وتشمل هيه ا
 بريء [ –جريء  –] شيء  مثال:على السطر .  الهمزة متطرفة

      وضوء [ –هدوء  –] ضوء               
 [ هواء   –صفاء  –] سماء             

 الجدول اآلتي  : هيئة كتابة الهمزة المتطرفة موضحا السبب  وفقس/ بين 
 

 السبب هيئة كتابة الهمزة الكلمة
   هادئ
   يمأل
   د ء
   رد ء
   لؤلؤ

 
 أ . هاني عبيدات  إعداد:
 مدرس اللغة العربية  

 

 االسم :
 

 السادس /الصف : 

 / قواعد كتابة الهمزة المتطرفة  نشاط إثراىي


