
 احلروف املتحركة 
 :و ميكن تقسيم احلروف املتحركة إىل ثالثة اقسام 

 حروف متحركة مائلة للفتح أو املد  ) أ(
 حروف متحركة مائلة للكسر  ) ب(
 حروف متحركة مائلة للضم ) ج(

 احلروف املتحركة القابلة للفتح ) أ(
 و له حالتني من النطق )    ألفا(و هو حرف واحد أمسه 

و ) أب(مثل حرف األلف يف كلمة " مهزة أو ألف مهموزة"ينطق  )١(
 ذلك إذا جاء يف أول الكلمة 

إذا جاءت ) باب(مثل حرف األلف يف كلمة " آلف ممدودة "ينطق  )٢(
 إذا جاءت يف آخر الكلمة ) مينا(يف وسط الكلمة أو مثل األلف يف 

 احلروف املتحركة املائلة للكسر و هي أربعة حروف ) ب(
 

 
 : النطقو له حالتني يف)    ايه( حرف 

إذا ) ايه(كاحلرفني األولني من كلمة " مهزة مكسورة "ينطق مثل  )١(
 جاء يف أول الكلمة 

يف العامية إذا جاء يف ) ليل–عني (يف كلميت " ياء خفيفة"ينطق مثل  )٢(
 وسط الكلمة أو اخرها 
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  له حالتني يف النطق)    إيطا(حرف 
كلمة كاحلرفني األولني من " مهزة مكسورة طويلة " ينطق مثل  )١(

 إذا جاء يف أول اجلملة ) إيد(
 –جديد (كالياء املوجودة يف كلمة " ياء شديدة طويلة"ينطق مثل  )٢(

 ) سعيد
 :له ثالثة حاالت نطق )  يوتا(حرف 

 )  امسع(يف أول الكلمة " ألف مكسورة قصرية " ينطق مثل )١(
يف أول الكلمة إذا جاء بعده او قبله حرف " الياء "ينطق مثل  )٢(

 ) يشرب(متحرك مثل الياء يف كلمة 
كالكسرة املوجودة يف أول كلمة " كسرة شديدة "ينطق مثل  )٣(

 إذا جاء يف وسط الكلمة أو آخرها ) قف(
 و قد سبق دراسته )    ابسلن(حرف 

 روفاحلروف املتحركة القابلة للضم و هي ثالثة ح) ج(
 
 

 و له حالتني من النطق) أوميكرون(حرف 
 إذا جاء يف اول الكلمة ) أم(كما يف كلمة " مهزة مضمومة "ينطق )١(
 )  فل -كل( كما يف " ضمة " ينطق )٢(

 :وله حالتني من النطق )  ابسلون معأو(حرف 
إذا جاء ) أوىل(أي مهزة مضمومة طويلة كما يف كلمة " او"ينطق  )١(

 ة يف اول الكلم
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 ) حنون–يسوع (كما يف " واو مضمومة طويلة"ينطق مثل  )٢(
 :له حالتني من النطق )     أوميجا(حرف 

إذا جاء ) أوضة(كما يف " مهزة مضمومة ضما مفتوحا "ينطق مثل  )١(
 يف أول الكلمة 

 )  نوم_روب(كما يف " واوا مفتوحة طويلة "ينطق مثل  )٢(
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