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 1   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 ) الهمزة ((  3ورقة عمل رقم ) 

 أ كاديمي( 8710)ش ...........................................................................................التي جاءت عليها في كلمة ) شيء (ما سبب كتابة الهمزة على الصورة ( 1

 (مــهـنـي 8710.)ش .....................................................................................................لماذا كتبت الهمزة في كلمة ) جْزء ( على الصورة التي جاءت عليها( 8

 أ كاديمي( 8710 ص..)......................................................................................................................................................لم جاءت الهمزة في كلمة ) اغتنم ( همزة وصل( 3

 مــهـنـي( 8710 ص.)......................................................................................................( لم كتبت الهمزة في كلمة ) المساء ( على الصورة التي جاءت عليها4

 أ كاديمي( 8710 ش).......................................................................................................( لم كتبت الهمزة في كلمة ) الشيء ( على الصورة التي جاءت عليها0

 (مــهــنـي 8710 ش.....).......................................................................................................................................... ( الكلمة التي كتبت فيها الهمزة بصورة صحيحة:6

 د( يُـنْـِشـُئ.  ج( نَـْشـئَـة    ب( َمـنْـَشئ أ ( أ نَشـئ

 (مــهــنـي 8710 ص.)..................................................................................................................................لماذا جاءت الهمزة في كلمة ) اس تعان ( همزة وصل؟( 0

 (مــهــنـي 8710 ص.).............................................................................................( بين سبب كتابة الهمزة على الصورة جاءت عليها في كلمة ) الفداء (0

مالئية صحيحة مما تحته خط وردت في جملة0  أ كاديمي( 8710ت .)........................................................................................( الكلمة التي كتبت كتابة ا 

قرأ  قصًة   قتصْد في انفاق مالِك   كّل أ س بوعأ ( ا   ب( ا 

 د( ال أ فعل ش يئًـا غير صحيح.  ج( حصلُت على مكافئٍة لجهْـدي 

 (ـهــنـيمـ  8710ت .)............................................................................بين سبب كتابة الهمزة على الصورة التي جاءت عليها في كلمة ) الـمْرُء (( 17

 

جاابت ورقة عمل رقم )   ( ) الهمزة ( 3ا 
 

 همزة متطرفة وما قبلها حرف ايء ساكن. (8  همزة متطرفة وما قبلها ساكن تكتب على السطر (1

 ( همزة متطرفة س بقت بحرف المّد الساكن4     أ مر الفعل الخماسي (3

 د( يُـنْـِشـئُ   (6   همزة متطرفة س بقت بحرف ايء ساكن (0

 همزة متطرفة س بقت بحرف المّد الساكن (0    الفعل الماضي السداسي (0

 همزة متطرفة س بقت بحرف المّد الساكن (17    د( ال أ فعل ش يئًـا غير صحيح (0


