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 يف الكلمات اليت حتتها خط همزات، صنفها حبسب نوعها يف اجلدول التالي:  .6
 .االمة بامجاد أن يهتفوا لكل مناسبة وطنية مشيدين الشعراء اعتاد

 

 همزة وصل همزة قطع

 اعتاد أمجاد

 الشعراء األمة

 

 من حيث الوصل والقطع.الكلمات اليت حتتها خط حدد نوع اهلمزة يف كل  .7

ذلك اثر  عن، انصارهوا  هإذا اكرامهم ضايوه،  ويبال  هي اساتببال كان صااحبي يحر  عل  حسان

 هي نفس،  و تمن  عودتهم.

 

 همزة وصل همزة قطع

 استببال إكرامهم

 انصرهوا أثر

 
 .كلمة حتتها خطوصل أو قطع( يف كل بني نوع اهلمزة ) .8

نفساا، عل   اسااعاديعمل عل   انانيا   لغيرك يجعالن منك إنسااانا   اخالصااكعدم   وبنفسااك اهتمامكإن 
 حساب اآلخرين.

 

 همزة وصل همزة قطع

 اهتمامك إخالصك

  أناني ا  إسعاد

 
 ( يف كل كلمة حتتها خط.والقطعالوصل : )من حيثنوع اهلمزة  حدد .9

إل   احساانل، صااديبا  صااالحا  هبد اتخذ وعل  العلم   االقبالوبالشااجاعة   المرء أن يتل  اسااتطا إذا 

  .نفس،

 همزة وصل همزة قطع

 استطا  اإلقبال

 خذا أحسن
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 اهلمزة فيه. واذكر نوع، هات الفعل املاضي لكل منها ط يف العبارة اآلتية مصادرما حتته خ .10

 اسااتعدادهمللعاملين مما يؤثر هي  ارباكا  للمرضاا  و  ازعاجا  بالزائرين يساابب  المسااتشاافيات اكتظاظ

 للبيام بواجب،.

 نوع الهمزة الفعل المصدر

 وصل اكتظ   اكتظاظ

 قطع أزعج إزعاج

 قطع أربك إرباك

 وصل استعد   استعدادهم

 
 :يف العبارة التالية (وصل أو قطعنوع اهلمزة ) حدد .11

الحياة هإن ذلك يعينك عل   اعباء عل  تحملأنك قادر  اعتبدوعل  الحياة مبتسما    اقبل أيها الشباب 

 هي النجاح. استمرارك

 همزة وصل همزة قطع

 اعتبد أقبل

 استمرارك أعباء

 
 حدد نوع اهلمزة يف الكلمات اليت حتتها خط. .12

 .انهزامكبضعف نفسك و  اقرارتخاذلك عن مجابهتها العببات و امام ائكنانحهي 

 

 بهمزة قطعمبدوءة  مبدوءة بهمزة وصل الكلمات

  انحناء انحناء

 أمام  امام

 إقرار  اقرار

  انهزام انهزام
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 بني نوع اهلمزة فيما حتته خط مع ذكر السبب. .13
 .عل  ألبابهم استحوذالمرء الناس  أكرمإذا 
 

 أفعلعلى وزن بالهمزة فعل ثالثي مزيد   السبب :  قطعهمزة نو  الهمزة هي ) أكرم ( : 

 أحرفبثالثة فعل ثالثي مزيد   السبب :  وصلهمزة استحوذ ( : نو  الهمزة هي ) 

 هات األمر مسنًدا إىل املخاطب املذكر املفرد من األفعال اآلتية، مثبتـًا اهلمزة يف مكانها املناسب. .14

 تـُبـْعـِدُ  أزاحت تعمل

 أبعد أزح اعمل

 

 :ةالوصل والقطع من املصادر اآلتي حدد همزتي .15

 نوع الهمزة المصدر

 قطع إعطاء

 وصل ابتسامة

 وصل استعالم

 قطع ايجاد
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 الكلمات اليت حتتها خط فيما يأتي كلما وجب ذلك. اثبت همزة القطع يف مكانها املناسب من .1

 للفشل ابعادا  وباسباب النجاح   اخذب، ، استنارتواإلنسان العبل   استخدامإن هي 

 وصل                       وصل      قطع                   قطع         

  بني نوع اهلمزة يف الكلمات اليت حتتها خط. .2

 .هبعد حين سينبلب التكلف تطبعا   اخفبتنجحت او  اذا هابتسمالبسمات ولو تكلفا   انشر
 

 همزة وصل همزة قطع

 انتشر إذا

 هابتسم أخفبت

 
 :وصل أو قطع ( فيما حتته خط يف العبارة التاليةبني نوع اهلمزة ) .3

 هيها  اهداهكجوانبها المشرقة تتحبق آمالك و  اكتشافإل   اسععليها بتفاؤل  و  اقبل للحياة و ابتسم

 همزة وصل همزة قطع

 ابتسم  اسع أقبل

 اكتشاف أهداهك

 
 اثبت همزة القطع يف موقعها من الكلمات اليت حتتها خط فيما يأتي: .4

 تعيشاااوا حياتكم كما أن  وعندما يطلب إليكم اآلباء بانتباه استتتتمعواأقول: عندما ينصاااحكم الشااايو  

عن روعة الماضاااي هال تساااخروا بل حد ثوهم  األجدادعاشاااوا حياتهم هال تغضااابوا  وعندما يحد ثكم 

 .المستقبلعن روعة التفكير هي 

 صحة الرسم اإلمالئي. ااثبت يف بداية كل كلمة حتتها خط همزة وصلية أو قطعية مراعي .5

حلول تضاامن تحبيق انتصااارات  إيجاد الراهنة  يؤكد حاجتها إل  خفاقاتهاإاإلنسااانية إل   انتهاءإن  

 أخالقية.

 همزة الوصل وهمزة القطع

 ............. :الثالث اإلعدادي الصف .االسم: .............................................................


