
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6arabic                   

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/6arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نورة األحمري  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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ي نوع الهمزة  ي من االفعال المضارعة التالية ثم بين 
ي الماض 

 :هات 
 

 نوع الهمزة ماضيه  الفعل المضارع

 ينتظر 

 يأخذ

 يأرس 

 يقبل 



اضيفي همزة الوصل وهمزة 
 القطع المحذوفة محل النقط

........ُ ُنتظر 

ُستقاللُ .......

ُيمان......

ُستعداد.......

ُزهار.......

ُسم.......

ُفراح ُ....... .......ُ ُحب 



ُماُيمىلُعليكُ ي ُاكتب 

•..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

 تصويب األخطاء
•..................................................

..................................................
................................................ 



ي سبب حذف همزة الوصل من كلمة  (  ابن)بين 
ي الجمل التالية 

 وإثباتها ف 

ي عهد عمر بن الخطاب -1
  0تم فتح مرص ف 

موك -2  ابن الوليد وابن الجراح قائدا معركة الير

 0حمزة بن عبدالمطلب أسد هللا  -3

 0عرف ابن الخطاب بالعدل والحزم -4



ُ ُجمالُمفيدةُتتضمنُماُيىلي ي ُاكتب 

 مسبوقة ألداة نداء ( ابن ) كلمة /  1•
•.................................................. 
 بين اسمين ( ابنه ) كلمة /  2•
•................................................ 
 بين اسمين ( ابن ) كلمة /  3•
•.............................................. 

 
 



ُماُيمىلُعليكُ ي ُاكتب 

•..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

 تصويب األخطاء
•..................................................

..................................................
................................................ 



 أكملي الكلمات التالية بهمزة متطرفة 

 دافـــــــ

 تباطـــ

 شي

 مبد عب

 لؤل

 قار

 قر



ُكلمةُبهاُهمزةُ ُكل ُمنُالفقرةُالتالية ي استخرج 
بهذهُالصورةُ ُسببُرسمهُا ي ُمتوسطةُوبيب 

كل عصر وأساس في المعلم رائد التربية •
نهضة أمته ؛فهو الذى يربى أبناءه النشء 
على القيم الرفيعة وينشئهم على المبادئ 

إسعاد أبنائه التالميذ  فىويسعى جهدا السامية 
 .مؤديا دوره على أكمل وجه ويعمل 

ُالسببُُالكلمةُالمشتملةُعىلُهمزة



ُماُيمىلُعليكُ ي ُاكتب 

•..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

 تصويب األخطاء
•..................................................

..................................................
................................................ 



ُالكلماتُالتاليةُمعُمراعاةُضبط ُاجمعي
ُ:الهمزةُوضبطُالحرفُالذيُقبلهاُ

ُالجمعُُالمفردُ
ُرأس
ُفئةُ
ُرئيس
ُكأس
ُجائزةُ
ُمؤدبُ
ُشأنُ



ُالجملُالتاليةُمعُ ي
ُرسمُالهمزةُف  صححي

ُذكرُالسبب

تصحيح رسم  اجلملت 
 اهلمزة

 السبب

ُأحبُإىلُالمؤمنُالتفاءل

ُُمهنسوالديُ ي
ُصناعيةُمأسسةُف 

ُجارهُُيئذيالمسلمُمنُالُ

هللاُت ُالقلوبطمأنُبذكُر

عالية ُمأذنةُمسجدنُا



ُماُيمىلُعليكُ ي ُاكتب 

•..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

 تصويب األخطاء
•..................................................

..................................................
................................................ 


