
 

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 تنطق وال تكتب
للصف لثامن   للصف لثامن   
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  الكلمة الكلمةأمثلةِ 
 في حالة

النطق

الحرف 
المحذوف 

كتابة

الكلمة  في حالة الكتابة

هللاهللا الرحمن الرحیم سمب
الرحمن

 - الاله
الرحمان

هللاأللف
الرحمن

أولئكاأللفأوالئكأولئكطالب مجتھدون أُولــئــك

ذلكاأللفذالكذلكفي الفضاء عصفوُر یطیرذلك 

ھؤالءاأللفھاؤالءھؤالءطالٌب مجتھدون ھــؤالء

ھذاناأللفھاذانھذان.طاِئـران ُمـحلِّـقان ھــذان ھذاناأللفھاذانھذان.طاِئـران ُمـحلِّـقان ھــذان

ھذهاأللفھـــاذهھذه.في  البحر سفینةٌ  َھــذهِ 

طھاأللفطــاهطـــھالعربي بعمید األدبطــــھ  لُــقب 

***امرئإذا ُحــمَّ القضاُء على  لــكنْ و
فلیس لھ برٌّ یقیھ وال بحر                  

لكناأللفالكنلكن

السمواتاأللفالسماواتالسمواتواألرض السمواتهللا نور 
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:القاعدة

:تكتبھناك كلمات في اللغة العربیة فیھا ألف تنطق وال 
هللا            الرحمن

السموات      طــھ
..)ھذه،ھذان ،ھاتان،ھؤالء،ذلك،أولئك(األسماء اإلشارة

alm
an
ah
j.c
om
/om



نشاط ختامي
:اقرئي الفقرة اآلتیة، ثم أجیبي عن األسئلة التي تلیھا

وھذا شأن المؤمن )(   لكم وقال ربكم ادعوني استجب )   : (  یقولدعا عمرو ربھ؛ألنھ تعالى 
فقد كان الرسول الكریم یستغفر ربھ في – وسلم صلى هللا علیھ –الرسول الذي سار على سنة 

(   )الیوم مائة مرة
                  .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
:تخیري الصواب.3 :تخیري الصواب.3
....ما وإْن نقصُت فإّن الناس ***عجٌب فإْن أصبُت فال .أ

)كملُ  -كملوا      -    كملو(    
:أقوى الحركات اإلعرابیة الكسرة وتناسبھا.ب
)الھمزة-      األلف0الواو     -الیاء  ( 
)حافظون  -حافظو   -حافظوا  ( مدرستكم على المرافق العامة في ....ج
:صوبي الخطأ اإلمالئي فیما تحتھ خط.4
........الصواب) مجتھد طالب  ھاذا( 
......الصواب) إذا جمعتنا یا جریر المجامع**بمثلھم آبائي فجئني  أوالئك(
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