
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/3                   

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

                 https://almanahj.com/om/3arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/om/3arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ياسمين سعد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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همزتا القطع 
 والوصل 

للصف الثالث والرابع 
 أالساسيأالساسي

alm ياسمين سعد/ إعداد
an
ah
j.c
om
/om



 هيا نقرٔا  الفقرات االتية

مييا ٔاحمد ضيفك ٔاكرم ا� مي إن,يا ٔاحمد ضيفك   ٔاكرم  .تحب  إكرام الضيف  ا�
 

كرم(  مي (                 )ِإن ( )                ا� كرم(  )ا� مي (                 )ِإن ( )                ا�  )ا�
 

 ا�   ِإ   ا� 
 )همزة  متحركة (
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 همزة القطع 
 تقطع الكالم 
  ) حب   - إال  - ٔاو     - ٔاسماء  )  إلى –إيمان   - ا�
 تنطق في الحلق 
  سٔال (وفي الوسط )  ٔاحمد  (  تنطق في ٔاول الكالم  ( 
 أالسماء كلها همزة قطع  أالسماء كلها همزة قطع 

 : ماعدا
ايم هللا –اسم –اثنتان –اثنان  - امرؤ –ابنة –ابن (
 همزة وصل)
 )إن –ٔاو ( الحروف همزة قطع  - 
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 يا بطل هيا نقرٔا معا

   .المنزلمن الخروج  احذر   اليوم   الحرارةشديدة   لشمسا•
 الشمس •
 احذر •
 اليوم ••
 الخروج •
 المنزل •
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 همزة وصل 
 

 )قمرية ,  شمسية ( ٔاو ال تعريف )ا(أاللف بدون همزة
 احذر •
•

 احذر 
 استخرج •
 انتبه •

 )القمر (ال القمرية  •
alm )الشارع (  ال الشمسية  •
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كيف نفرق بين همزة القطع وهمزة 
 الوصل 

 )ف(حرف الفاء  ,)  و(حرف الواو •
 فإيمان• فإيمان•
   وإيمان•
   وانتبه•
alm فانتبه •
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  تدریبات

:ضع الكلمات في مكانھا المناسب
)أحب   -المعلمة   -أحمد   -إلي  -الشمس   -إن  – القمر ( 

ھمزة الوصلالقطع ھمزة ھمزة الوصلالقطع ھمزة
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یا بطل عبر عن الصورة اآلتیة بجمل تشمل ھمزة 
قطع وھمزة وصل

یا بطل عبر عن الصورة اآلتیة بجمل تشمل ھمزة 
قطع وھمزة وصل

عبر یا بطل
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  اللهم اجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريماللهم اجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم

 اليكإذا ٔاعجبك الفيديو اضغط •
 ويوجد على قناتي في يوتيوب جميع الدروس للصف الرابع والثالث والثاني •
 وهذا رابط القناة•
•https://www.youtube.com/channel/UCora290 •https://www.youtube.com/channel/UCora290

Tq8gfWUN2kLOa3Bg/videos
 ))مع اللغة العربية نتميز  :    ((  اسم القناة•
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