
 
 الدرس الثاين

 

 حذف وزايدة احلروف
 مهزة ابن وابنة



 مهزة ابن وابنة



 مهزة ابن وابنة
 

 هي مهزة وصل
 من األمساء العشرة املسموعة عن العرب 



 حذف مهزة ابن وابنة
 :أوًل 

 بنت -بن 



 .لألّول  إذا وقَعْت مباشرة بنَي امسني علمني، اثنيهما أٌب  .1
 سامل بنُ خالُد                                              
 دمحم بنتُ فاطمُة                                              

 .الّنداء  ( اي)بعَد إذا وقَعْت  .2
 الكرام   بن  اي                                               
 العرب   بنت  اي                                               

مرتبطة ابلتاء املربوطة، فإذا حذفت اهلمزة حذفت ( ابنة)يف اهلمزة  :ملحوظة
 التاء املربوطة

 بنت ابنة 

 .الستفهام  ( مهزة)بعَد إذا وقَعْت  .3
 أنت؟أمحد  بنُ أ                                            
؟ بنتُ أ                                              هند أنت 

 (أبن=مهزة الستفهام+ابن)



 إثبات مهزة ابن وابنة
 :اثنًيا



          .السَّطر  إذا وقَعْت يف أّول  1.
 الرومي شاعر ُُميد ابن                                           

 (.حال التثنية)علمني إذا وقعت بعد أكثر من  .2
 خالد ابناأمحد ودمحم                                          

 .إذا مل تسبق بعلم .3
 دمحم ابنصافحت                                             

 .إذا مل تقْع بنَي امسني  علمني   .4
 بّطوطة   ن  باقرْأُت كتاب                                          

 سامل ابنالشاعر                                               



حذف احلروف 
 وزايدهتا



 حذف احلروف
 حتذف بعض احلروف من الكلمة للتخفيف

 .أو لالستغناء عنها
 

 .حذف األلف املتوسطة. 2
 .حذف مهزة الوصل .1

 .حذف الواو. 5

 .حذف األلف يف آخر الكلمة. 3
 .حذف النون. 4



 .حذف مهزة الوصل: أوًل 
 .إذا وقعت بني علمني، أو بعد النداء، أو بعد الستفهام( ابنة-ابن)ألف حتذف  .1

 .اجلر التعريف إذا سبقت بالم  ( ال)ألف حتذف  .3
 ناسلل ناس ال                                                          
   يمونللّ  يمون اللّ                                                           

 .إذا سبقت بباء اجلر( اسم)ألف حتذف  .4 
 (شرط أن يليها لفظ اجلاللة)هللا بسم                                                     

       .الستفهامأو سبقت هبمزة     
 دمحم؟مسك أ                                                  

 .إذا سبقت هبمزة استفهام .2
 ربه؟ستغفر املؤمن أ                                             

؟= ( أ)االستفهام مهزة + استغف ر                                    أستغفر 



 .حذف األلف املتوسطة: اثنًيا
 .بعض الكلمات؛ مراعاةً لكتابتها يف املصحف .1

 طه -إله-السموات-اإلله  -هللا                                       
 (شرط اتصاهلا ابل)الرمحن                                             

 لكنّ  -لكْن :             منحتذف ( احلروف. )2

 .حتذف من بعض أمساء اإلشارة( األمساء. )3
 ذلك –أولئك  –هذه  -هذا  -هؤالء -هكذا                        



 :اجلرالستفهامية إذا جاءت بعد حروف ( ما)يف 
 
َ؟  –مَب؟  –عّم؟ )( = ما( + )م ن -لــــ  -بـــ  –عن )  (؟ممّ  –مل 

 .آخر الكلمةحذف األلف : اثلثًا



 (ما)و ( َمن)إذا دخلتا على ( م ن)و ( عن)من حتذف 1.
 (ممّ = ما+م ن( )عّمن= َمن+عن)                             

 .النونحذف : رابًعا

 (ما)الشرطية إذا جاءت بعدها ( إنْ )من حتذف . 2
 (فإّما= ما + فإن )                                           

 فعلبشرط أن يليها ( ل انفية)املصدرية إذا جاءت بعدها ( َأنْ )من حتذف . 3
 (تلعبأّل = تلعب + ل + أْن )                                         

 (أشهد أْن ل إله إل هللا)حتذف من ولذلك ل                                   



 .حذف الواو: خامًسا
 (.طاوس)و ( داود: )من المسني. 1



 زايدة احلروف

 زايدة الواو .2 زايدة األلف .1



 .زايدة األلف: أوًل 
 
 
 
 :وسط الكلمة. أ
 

ئة :        مفرًدا أو مركًبا العدد . 1 ئتان –م   م 



 (.منصوبة)ابلفتح يف كل كلمة منونة  تنوين النصب تزاد ألف .2
 .طالبةً  -مدرسًة : االسم املنتهي بتاء مربوطة - :إل يف أربعة مواضع       

 .عًصا -فًًت : االسم املنتهي أبلف لينة -
  .ملجأً  -خطًأ : االسم املنتهي أبلف مهموزة -
 .فداءً  -جزاًء : االسم املنتهي هبمزة قبلها ألف -

         :بني؛ ألهنا تفرق األلف الفارقةوتسمى 
 (ن و مهندس –ن و يكتب) واالسم وبني الفعل ( ا و يعمل -ويرج) اجلماعة الواو األصلية و واو 

 (الشركة ومهندس –ا و يكتبلن )                                                                    

 (يدرسون :اخلمسة األفعال) الفعل آخر اجلماعة واو بعد.1
 ( درسوا ) ماضي فعل إما اجلمع، على يدل الفعل هذا                         

 ( ادرسوا ) أمر فعل أو                                                          
                                                   ( يدرسوا لن ) منصوب مضارع أو                                                          
 ( يدرسوا مل) ُمزوم مضارع أو                                                          

  

 :آخر الكلمة. ب



 .زايدة الواو: اثنًيا

  :يف وحتذف
 ع ْمرًا  النصب               

 ُعمري  التصغري                       
 ع ْمريّ  النسب                               

 ع مُرك اإلضافة                                      

 (.ُعم ر)؛ لتفريقها عن (عمرو)الواو يف آخر اسم تزاد . أ
 .هذا عمٌرو -.                   الـــــرفع والـــــــجرفقط يف حاليت 

 .سلمت على عمرٍو -                                                  



 (أويل)و ( أولو): السامليف لواحق مجع املذكر تزاد . جـ
 (أوالت): الساملمجع املؤنث ولواحق             

 (.وصاحباتأصحاب )مبعىن                    

 :  بعض أمساء اإلشارة مثلتزاد يف . ب
 (أُول  )و ( أولئك)و ( أُوالء)            
 (.اأُلل)تزاد يف االسم املوصول الدال على اجلمع وال             



 ...الدرسانتهى 
 

 حل التمرينات يف الكتاب


