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:الكلمات الملّونة والّتي ُوضع تحتها خطٌّ ــ َحّدد نوَع الهمزة في  1  

 

 

 

 

ــ اْختَِر اْْلجابة الصَّحيحة مما يلي :  2  

 ــ تَأْتي َهْمَزةُ اْلقَْطعِ في : 

اْْلْسِم َواْلِفْعِل فَقَْط .    

ْسِم َواْلَحْرِف .اْلِفْعِل َواْلْ      

فَقَْط . اْلِفْعِل َو اْلَحْرفِ     

اْْلْسِم َو اْلَحْرِف .    

 ــ  تَأْتي َهْمَزةُ اْلَوْصِل في :

ْْلْسِم َواْلِفْعِل فَقَْط .ا     

ْسِم َوأَلُّ التَّْعريِف  .اْلِفْعِل َواْلْ     

اْلِفْعِل َو اْلَحْرِف فَقَْط .    

اْْلْسِم َو اْلَحْرِف     

 

 اْلجملة نوُع اْلهمزة 

تُكَ  لَها ُحقوٌق َعلَْيَك .   ــ أُمَّ

 ــ وَ اْذُكرْ  َربََّك دائًِما . 

 ــ َوبِاْلواِلَدْيِن إِْحسانًا . 

ْنسانُ  َغْزَو اْلفَضاءِ    ــ اِ ْستَطاعَ  اْْلِ

  َوْصلٍ َهْمَزةُ  َهْمَزةُ قَْطعٍ   َوْصلٍ َهْمَزةُ  َهْمَزةُ قَْطعٍ 

األساسي للصف الثالث ورقة عمل لتعزيز مهارة همزة القطع وهمزة الوصل  



 

يلي : ــ اِْختَِر اْلكلمة الصَّحيحة إِْمالئِيًا مما 3  

اْسُمَك  (    إِْسُمَك    ـ     ـ         ) اِْسُمكَ  ؟                              ................ــ ما   

ْسَم .       )  ................ــ  ( ْستَْخَدْمتُ اـ     ْستَْخَدْمتُ اِ ـ      إِْستَْخَدْمتُ اْلحاسوَب أِلَتَعَلََّم الرَّ  

) اِْسماعيُل    ـ   إِْسماعيُل   ـ أْسماعيُل   (    .         طاِلبًا ُمْجتَِهًدا  ................ــ كاَن   

) أَْمطاُر       ـ  اَْمطاُر       ـ إِْمطاُر      (           الّشتاِء َغزيَرةٌ .       ................ــ   

ْسِميَِّة    ـ  اْْلْسِميَِّة    (              ................ــ فَِهْمُت َدْرَس اْلُجْملَِة  ْسِميَِّة     ـ  اْْلِ ) اْْلِ  

: وحّدد نِوَع اْلَهْمَزةَ في كّل مْنُهما :ــ اُْكتُْب اْسم ُكّل صوَرٍة  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

للجميع  أتمنى التوفيق  

 معلمة اللغة العربية : نسرين جمول


