
 امثلة على همزة الوصل والقطع

بعد معرفة كل من همزة القطع وهمزة الوصل بالتعريف سوف يتم ذكر العديد من األمثلة على 

زة الوصل والقطع، حيث سيتم ذكر أمثلة على كل منهما على حدة من خالل عدد من الكلمات هم

 :فيما يأتي

 اقرأ، اذهب، استخرَج، انتهى، ارتوى، انسحَب، اكتفى، ارفْع،  :أمثلة على همزة الوصل

 .امأْل، الرجل، البيت، المكان، اقلبْ 

 رجو، أعاد، أخرَج، أصبَح، أرعَد، إبراهيم، أحمد، أقاَم، أقم، أ :أمثلة على همزة القطع

 .أمشي، أعيُد، أنتهي، أستمتع، أسمع، أركض

 مواضع همزة الوصل

ساسية التي تدل على مواضع همزة الوصل في اللغة العربية، وسوف يتم ألاتوجد بعض القواعد 

 :ذكر تلك المواضع مع إدراج أمثلة كثيرة على كل موضع لهمزة الوصل فيما يأتي

 ي أل التعريفهمزة الوصل ف

إن الهمزة في أل الترعيف هي همزة وصل تلفظ إذا تمَّ النطق بالكلمة في اول الكالم وال تكَتب، 

وتسقط إذا وِصلت الكلمة مع ما قبلها، مثل كلمة السماء: إذا وصلت مع ما قبلها تصبح: مَن 

 :ذلك السماء، فإنها توصل مباشرًة وال تلفظ الهمزة. وفيما يأتي بعض األمثلة على

 الماء. 

 الكهف. 

 الخروج. 

 الشباب. 

 الزمان. 

 همزة الوصل في األسماء

توجد بعض األسماء في اللغة العربية التي تبدأ بهمزة وصل، حيث تلفظ الهمزة إذا نطقت في 

 :أول الكالم، وتسقط إذا وصل االسم مع ما قبله، وتلك األسماء ما يأتي

 امرؤ. 

 امرأة، امرأتان. 

 اسم، اسمان. 

 ابن، ابنة. 

 ابنان، ابنتان. 

 اثنان، اثنتان. 



 همزة الوصل في في األفعال

هناك العديد من القواعد التي تبين موضع همزة الوصل في األفعال، فليس جميعها تبدأ بهمزة 

وصل، وفيما يأتي سيتم بيانها بالتفصيل، حيُث تكون الهمزة همزة وصل في أول كل من األفعال 

 :التالية

 وهو فعل األمر من الفعل ثالثي الحروف، تكون الهمزة في  :عل الثالثياألمر من الف

أوله همزة وصل مثل: اخرج وهو االمر من خرَج، اقتل، اكتب، اقرأ، اذهب، امأل، 

 .اقلب، احمل، اعمل، افعل وغيرها

 تأتي الهمزة في اول الفعل الخماسي وهو الذي يتألف من خمسة أحرف  :الفعل الخماسي

ء في األمر أو الماضي مثل: ابتعَد، ابتِعْد، فكالهما جاءت الهمزة فيه همزة وصل سوا

 .وصل، ومن األمثلة أيًضا: اكتمَل، اكتِمْل، اقترَب، اقتِرْب، احتمَل، احتِملْ 

 الفعل السداسي هو الفعل الي يتألف من ستة أحرف، مثل: استخرَج،  :الفعل السداسي

يًضا، باإلضافة إلى المصدر المشتق منه استخِرْج، فكالهما جاءت الهمزة فيه وصل أ

مثل: استخراج، ومن االمثلة أيًضا: استكمَل، استكِمْل، استكمال، استعمَل، استعِمْل، 

 .استعمال، استوطَن، استوِطن، استيطان

 مواضع همزة القطع

سوف نتعرف في هذه الفقرة على القواعد األساسية لكتابة همزة القطع في اللغة العربية، حيث 

تأتي في عدة مواضع سوف يشار إليها بالتفصيل مع ذكر أمثلة، وفيما يأتي مواضع همزة 

 :القطع

 همزة القطع في األسماء

غة العربية تعتبر همزة قطع عدا األسماء السابقة التي ورَدت إنَّ الهمزة في جميع األسماء في الل

في همزة وصل والتي تكون فيها الهمزة همزة وصل وهي: امرؤ، امرأة، امرأتان، اسم، اسمان، 

 :ابن، ابنة، ابنان، ابنتان، اثنان، اثنتان. وكل األسماء سواها هي همزة قطع مثل

 أحمد. 

 أخت. 

 أخ. 

 أسماء. 

 أريج. 

 إدارة. 

 أداة. 

 أوروبا. 

 أفريقيا. 



 همزة القطع في األفعال

تأتي همزة القطع في بداية األفعال في العديد من المواضع، وفيما يأتي سوف يتم توضيح 

 :المواضع التي تأتي فيها الهمزة همزة قطع مع ذكر امثلة على ذلك

 تكون الهمزة همزة قطع في الفعل الذي يتألف من ثالثة  :في الفعل الثالثي ومصدره

حروف، في الفعل الماضي منه وفي مصدره مثل: أكل، أْكل، حيث تلفظ الهمزة هنا 

وتكتب وال تسقط عند وصل الكلمة مع ما قبلها، ومن األمثلة أيًضا: أخَذ، أْخذ، أِمَن، 

 .أْمن

 تأتي الهمزة همزة قطع في الفعل الذي يتكون من أربعة حروف،  :في الفعل الرباعي

حيث تأتي في الفعل الماضي منه والمضارع وفي مصدره، مثل: أقاَم، أقِم، إقامة، 

 .أدخل، أدِخْل، إدخال، أرسَل، أرِسل، إرسال

  في همزة الفعل المضارع: وهي الهمزة التي يبدأ بها عادة الفعل المضارع للمتكلم كما

 .كتُب، أرسُم، أقرأ، أبدأفي: أ

 همزة القطع في الحروف

 :إلنَّ الهمزة في جميع الحروف في اللغة العربية هي همزة قطع، ومن األمثلة على ذلك

  َّإن. 

  َّأن. 

  َأصبح. 

 إلى. 

 أو. 

 أمثلة على همزة الوصل من القرآن

لقد وردت كلمات تبدأ بهمزة الوصل في كثير من المواضع من القرآن الكريم وفيما ياتي سيتم 

 :ذكر بعض األمثلة على ذلك

  َ ةَ  اْشَتَرى   قال تعالى: "إِنَّ ّللاَّ  ۚ ُيَقاِتلُوَن ِفي ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ

ِ َفَيْقُتلُوَن َوُيْقَتلُونَ  جاءت كلمة اشترى همزة وصل ألنها فعل خماسي وتسقط   ،"َسِبيِل ّللاَّ

 .الهمزة عند الوصل بما قبلها وال تلفظ

 َوَربَُّك اأْلَْكَرُم *  اْقَرأْ  * ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َعلَق   اْقَرأْ " :قال تعالى

وردت كلمة اقرأ همزة وصل حيث تسقط عن وصلها بما قبلها، وذلك   ،"الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَمِ 

 .ألنها االمر من الفعل الثالثي

 همزة القطع من القرآن أمثلة على

وردت في كتاب ّللا تعالى أمثلة كثيرة على همزة القطع، وفيما ياتي سيتم ذكر بعض االمثلة مع 

 :التوضيح



  ْا َمن َق ِباْلُحْسَنىٰ  أَْعَطى   قال تعالى: "َفأَمَّ َقٰى * َوَصدَّ جاءت الهمزة في كلمة أعطى   ،"َواتَّ

 .ألنه فعل رباعي، حيث تلفظ الهمزة وتكتب وال تسقط في حالة الوصلهمزة قطع 

 َعلَٰى ِعْلم  َوَخَتَم َعلَٰى َسْمِعِه َوَقْلِبِه  أََفَرأَْيتَ " :قال تعالى ُ
َهُه َهَواهُ َوأََضلَُّه ّللاَّ َخَذ إِلَٰ َمِن اتَّ

 ِ ُرونَ َوَجَعَل َعلَٰى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد ّللاَّ جاءت الهمزة في كلمة  ،" ۚ أََفاَل َتَذكَّ

أفرأيت همزة قطع وهي همزة االستفهام في أول الكالم، وهي من األحرف التي جميعها 

 .تكون همزة قطع

 تدريبات على همزة القطع والوصل

. َصنِّف الفعلين في الجملة السابقة من حيث نوع الهمزة في بداية "ازرع الخير، وأكرم الضيف"

 .كلٍّ منهما

 أمر الثالثي مبدوء بهمزة قطع، أمر الرباعي مبدوء بألف وصل. 

 ماض  ثالثي مبدوء بألف وصل، ماض  رباعي مبدوء بألف وصل. 

 ء بهمزة قطعماض  ثالثي مبدوء بهمزة قطع، ماض  رباعي مبدو. 

 أمر الثالثي مبدوء بألف وصل، أمر الرباعي مبدوء بهمزة قطع. 

 أمر الثالثي مبدوء بهمزة وصل، أمر الرباعي مبدوء بهمزة قطع.الجواب هو: 

 

ا يأتيأ ،..... من شعراء العصر الجاهلي  :كمل الجملة بما ُيناِسبها ممَّ

 امرؤ القيس 

 أَمرؤ القيس 

 إِمرؤ القيس 

 أُمرؤ القيس 

 الجواب: امرء القيس.

 

 بألف وصل؟« استمسك». لماذا ُكِتَبْت كلمة من استمسك بالحق فاز

 ألنها مصدر السداسي. 

 ألنها أمر السداسي. 

 ألنها ماض  خماسي. 

 يألنها ماض  سداس. 

 الجواب: ألنها ماضي سداسي.



 

 

 


