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الحروف التي تزاد في الكتابة 

: ومن أشھر ھذه الحروف 

و                    
الواواأللف
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اإللف

:خرھا أاأللف ال تقع إال في وسط الكلمة أو في •
,  ثالثمائة: مفردة أو مركبة مثل )) مائة((في كلمة  وسطاتزداد 1.

وكذلك    , تسعمائة, ثمانمائة, سبعمائة, ستمائة, خمسمائة, أربعمائة
أما المجموعة فال تزداد فیھا , مائتین, مائتان :ونح مثناهإذا كانت 

وكذلك المنسوب إلیھا ال تزاد فیھ , مئتین, مئون, مئات: مثل ألف 
.والعید المئويّ , ةالنسبة المئویّ :مثل ألف 
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:في المواضع اآلتیة ) أخر الكلمة(وتزاد طرفا . 2•
كتبوا أو , فھموا, جلسوا: نحو سواء كان ماضیا بعد واو الجماعة أ-

لم یتكلموا : مثل مضارعاً محذوف النون في حالة نصبھ أو جزمھ 
الواو التي ھي أما . وقلت لھم تحدثوا :  مثل أمراأو , ولن یتكلموا

.نرجو, یدعو : ؛ مثل حرف علة والم الفعل فال تكتب بعدھا ألف 
الواو عالمة الرفع في جمع المذكر السالم المضاف والملحق وكذلك 
مھندسو المشروع ضاربو : مثل ,المضاف ال یكتب بعدھا ألف  بھ

. المثل في الصبر واإلخالص
:نحو , في أخر بیت الشعر إذا كانت لإلطالق . ب

قفي یا أخت یوشع خبرینا     أحادیث للقرون الغابرینا         
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بشرط . تنزھت عصراً : نحو . في أخر االسم المنصوب المنون . ج
قطفت  فال زیادة في. منتھیاً بتاء التأنیث المربوطة أال یكون االسم 

، فال زیادة وكذلك االسم المنتھي بھمزة مكتوبة على ألفوردةً، 
منتھیا بھمزة قبلھا وسمعت نبأَ أو , وبنینا مخبأً , أصلحت خطأً  :في

منتھیاً بألف أو . وسمعت نداءً , فال زیادة في لقیت جزاءً , ألف
.ي أكرمت ھدىففال زیادة مقصورة أو ممدودة 
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زیادة الواو 
:خرھاآال مجال لزیادة الواو إال في وسط الكلمة أو •

:  تزاد وسطا في1.
أو معھا , بدون الكاف)) أوالء((وكذلك . األشاریة)) أُولى((أ-

))أولئك((
نحن األلى سبقوا : مثل. اسماً موصوال فال تزاد فیھا الواو))لىاألُ ((أما 

.بالفضل 
وھما الملحقتان .  بمعنى أصحاب)) أُولي. أُولو((وفي كلمتي _ ب

محسودون   النّعمِ  يإن أُول, نحن أولو قوة :مثل, بجمع المذكر السالم
.األلباب يھذه تذكرة ألول
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وھي الملحقة بجمع المؤنث  ,بمعنى صاحبات)) أُوالت((وفي كلمة _ ج
.ثقیل واجبھنّ  األطفالِ  أوالتُ ھات األمّ : السالم في إعرابھ مثل

رو((وتزاد طرفاَ في كلمة  -2 مْ مرفوعة أو مجرورة؛ للتفرقة بینھا )) عَ
ر((وبین كلمة  مَ ، كان عمرو بن العاص من دھاة العرب: مثل )) عُ

.مدین لعمرو بن العاص في نجاح خطتھ ومعاویة
تزاد فیھا ال مر المنصوبة؛ ولذا عُ المنصوبة فال تشتبھ بكلمة  مروعَ  أما 

مرَ  إنّ :راً داھیة  ونقول مْ عَ  إنّ : فنقولالواو  مراً عَ ففي آخر , عادل عُ
ألنّھا ممنوعة  مر فھي غیر منونة؛عُ أما , المنصوبة ألف ألنھا منونة

وتزاد الواو  , وذلك كاف للتفرقة بینھما, فال تلحقھا ألف من الصّرف
وذلك في حالة وصفھا . في عمرو المنصوبة إذا كانت غیر منونة 

كلثوم ؛  و بنَ ھند قد أثار عمرَ  و بنَ إن عمرَ : مثل )) ابن((بكلمة 
مر((وذلك ألن حذف الواو في ھذه الحالة یجعلھا تلتبس بكلمة  )).عُ
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:ویشترط في زیادة الواو في كلمة عمرو مما یأتي•
فإذا لم تكن علما بأن , علما على شخص)) عمرو((أن تكون كلمة 1.

رَ ((مصدر الفعل  :مثل, كانت مصدرا مَ ر)) ((عَ مْ ال تزاد فیھا )) عَ
ر((الواو وكذلك كلمة  مْ .بمعنى اللحمة المتدلیة من األسنان)) عَ

كَ ( أال تضاف إلى ضمیر2. رُ مْ مرهُ، عَ ....عَ

ر( أال تصغر3. یْ مَ )عُ

مر( بألأال تقرن 4. )العَ

مريّ ( أال تكون منسوبة5. )عَ
.فإذا فقد أحد ھذه الشروط ال تزاد الواو في آخرھا
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