
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/om/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الحروف التي تكتب وال تنطق
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الكلمة كتابةالكلمة نطقاالكلمةاألمثلة

أجلھن أن یضعن  األحمال وأْولت(:تعالىقال 
)حملھن

وأْولت

**كالھماالعزم نوح والخلیل  أولو
وموسى وعیسى والنبي محمد           

أولو

***ھندبن عمرو  بأيِّ مشیئة
تطیع بنا الوشاة وتزدرینا              

عمرو

انتصروا.في معركة بدر انتصروا المسلمون
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:القاعدة

حروف تكتب وال تنطق، ومن  بھاھناك كلمات في اللغة العربیة 
:الحروفھذه 
التي تأتي بعد واو الجماعة في الفعل •

األلف )ذھبوا(الماضي )ذھبوا(الماضي
لن (والفعل المضارع المسبوق بناصب أو جزم•

)تھملوا

األلف 
الفارقة

)عمرو(كلمة الواو في •
الواو)،أولو،وأوالءأوالت(في والواو • al
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:ختامينشاط 
:اقرئي الفقرة اآلتیة، ثم أجیبي عن األسئلة التي تلیھا

، ولكن لمكفأتھالتماســـًا )(    الثناء وقف إعرابي معّوج الفم أمام أحد الوالة،فألقى علیھ قصیدة في 
هللا لعلھ عقوبة من ) (    الشاعر  فردذَ ) (    معوًجــا الوالي لم یعطھ شیئـًا وسألھ، ما بال فمك 

(   )؛لكثرة الثناء بالباطل على أولي األمر
                  .السابقةضعي عالمة الترقیم المناسبة بین األقواس في الفقرة 

:ما یأتي استخرجي من الفقرة السابقة

....یكتبكلمة تحتوي على حرف ینطق وال  .أ
.....ینطقكلمة تحتوي على حرف یكتب وال .ب .....ینطقكلمة تحتوي على حرف یكتب وال .ب
  

................. )یمشون على األرض ھوناالرحمان وعباد (:خطصوبي الخطأ فیما تحتھ .3
:البدائل تخیري الصواب من بین .4
)أوالءك -   أوالئك -أولئك   (القدامى   أصدقائي      .....أ

)الھییة-الھیئة    -الھیأة    (بكم  للمواصالت ترحب لعامة ا   ......ب
)عمرو- ھذا    -أولو    - خرجوا  (  :  ھي حرف ینطق وال یكتب  بھاالكلمة التي .ج
عالمة من عالمات الترقیم یوضع بینھما األلفاظ التي لیست من أركان األساسیة من لجملة مثل .5

)أكملي(    .............ھي الجملة التفسیریة 
:حرف یكتب وال ینطق في العبارة اآلتیة بھااستخرجي كلمة واحدة .6
)................كان عمرو بن العاص من أولي الرأي في الحكم(
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