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الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة
)اإلمالء

َطرِّفُة الَمْسُبوَقةُ 
ِبحْرٍف َمْمدوٍد أو َساِكنٍ 

َطرِّفُة الَمْسُبوَقةُ 
ِبحْرٍف َمْمدوٍد أو َساِكنٍ 

االبتدائيّ الّرابع 

درس في ماّدةدرس في ماّدة
اإلمالء(

َطرِّفُة الَمْسُبوَقةُ تَ الـمُ  ةُ زَ مْ الهَ 
ِبحْرٍف َمْمدوٍد أو َساِكنٍ 

َطرِّفُة الَمْسُبوَقةُ تَ الـمُ  ةُ زَ مْ الهَ 
ِبحْرٍف َمْمدوٍد أو َساِكنٍ 

الّرابع الّصّف 



ب
.  بُبْطءٍ تـََتحّرُك الّسلحفاُة  .  بُبْطءٍ تـََتحّرُك الّسلحفاُة 

   .الّشْمِس ساِطعٌ  َضْوءُ 

.بالهْمزةِ " ب"و " أ"تنتهي كلُّ كلمٍة من الكلماِت التي تحَتها خطٌّ  في العموَدْيِن 
مّد باألِلِف، ومّد بالياِء، ومّد بالواِو 

بالهْمزةِ تنتهي كلُّ كلمٍة من الكلماِت التي تحَتها خطٌّ  في العموَدْيِن 
). مّد باألِلِف، ومّد بالياِء، ومّد بالواِو 

.الُسكونِ هي " ب"حركُة الحرِف الذي يْسِبُق الهمزَة ِفي كلماِت العُموِد 
. على السَّطرِ 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

أ
.تلميذٌة ُمْجتهدةٌ  َهناءُ 

:َأقَرأُ وُأالِحظُ 

.تلميذٌة ُمْجتهدةٌ  َهناءُ 
. ابِنها ِمَن السََّفرِ  ِجيءَ مَ األمُّ  تـَْنتظرُ 

. بُهدوءٍ َهبَطْت الطّاِئرُة 

تنتهي كلُّ كلمٍة من الكلماِت التي تحَتها خطٌّ  في العموَدْيِن  -
مّد باألِلِف، ومّد بالياِء، ومّد بالواِو نوُع المّد في كلماِت العموِد 

تنتهي كلُّ كلمٍة من الكلماِت التي تحَتها خطٌّ  في العموَدْيِن 
مّد باألِلِف، ومّد بالياِء، ومّد بالواِو ( : هو" أ"نوُع المّد في كلماِت العموِد  -
حركُة الحرِف الذي يْسِبُق الهمزَة ِفي كلماِت العُموِد  -
على السَّطرِ ُكِتَبْت الهمزُة في نهايِة هذِه الكلماِت  -



الَهْمَزَة الُمَتَطّرفَة ُتْكَتُب َعَلى السَّْطِر الَهْمَزَة الُمَتَطّرفَة ُتْكَتُب َعَلى السَّْطِر 
إذا ُسِبَقْت ِبحْرٍف َساكٍن أو إذا ُسِبَقْت ِبحْرٍف َساكٍن أو 

:َأْستَـْنِتُج َأنَّ 

الَهْمَزَة الُمَتَطّرفَة ُتْكَتُب َعَلى السَّْطِر الَهْمَزَة الُمَتَطّرفَة ُتْكَتُب َعَلى السَّْطِر 
إذا ُسِبَقْت ِبحْرٍف َساكٍن أو 

.َمْمُدودٍ 
إذا ُسِبَقْت ِبحْرٍف َساكٍن أو 

.َمْمُدودٍ 



الّتصويب

ُأكِمُل ُكلَّ كلمٍة مّما يْأتي بالّرسم الّصحيِح للهمزِة كما في المثاِل 

الّتصويب
ءُهُدو 

الكلمة

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ُأكِمُل ُكلَّ كلمٍة مّما يْأتي بالّرسم الّصحيِح للهمزِة كما في المثاِل 
:

1نشاط 

الكلمة
...ُهُدو
...َبدْ 
...َورَا...َورَا

...ُوُضـو
...بَِري



الّتصويب

ُأكِمُل ُكلَّ كلمٍة مّما يْأتي بالّرسم الّصحيِح للهمزِة كما في المثاِل 
ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ

ُ
أ

الّتصويب
ءُهُدو 
ءَبدْ 
ءَورَاءَورَا

ءُوُضـو 
ءبَِري

الكلمة

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ُأكِمُل ُكلَّ كلمٍة مّما يْأتي بالّرسم الّصحيِح للهمزِة كما في المثاِل 
:

الكلمة
...ُهُدو
...َبدْ 
...َورَا...َورَا

...ُوُضـو
...بَِري



َها في جملٍة ِمن إنشائي :ُأْكِمُل الجدوَل بالكلماِت المطلوبِة، وأضُع كال� ِمنـْ

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

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

ُق  َطّبِ
ُ
2نشاط أ

َها في جملٍة ِمن إنشائي ُأْكِمُل الجدوَل بالكلماِت المطلوبِة، وأضُع كال� ِمنـْ

)موانئ(مفرُد 
)صباًحا(ضّد 

:الجملُة األولى
...................................................................

: الجملُة الثانية
...................................................................



َها في جملٍة ِمن إنشائي :ُأْكِمُل الجدوَل بالكلماِت المطلوبِة، وأضُع كال� ِمنـْ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

َناءٌ  ِميـْ
َمَساءً 

َناُء سلماَن في مملكِة البحرينَ  .يقُع ِميـْ

ُق  َطّبِ
ُ
2نشاط أ

َها في جملٍة ِمن إنشائي ُأْكِمُل الجدوَل بالكلماِت المطلوبِة، وأضُع كال� ِمنـْ

)موانئ(مفرُد 
)صباًحا(ضّد 

َناُء سلماَن في مملكِة البحرينَ :الجملُة األولى يقُع ِميـْ
.َيْظَهُر القمُر َمساءً : الجملُة الثانية



:ُأَحوُِّل األفْـَعاَل اآلتَِيَة ِمَن الَماِضي ِإلى الُمَضارِِع 
الفعلُ المضارِع

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

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

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

ُأَحوُِّل األفْـَعاَل اآلتَِيَة ِمَن الَماِضي ِإلى الُمَضارِِع          

ُق  َطّبِ
ُ
3نشاط أ

الفعُل الماِضي
َأضاءَ 
َساَءتْ َساَءتْ 
َأفَاءَ 



:ُأَحوُِّل األفْـَعاَل اآلتَِيَة ِمَن الَماِضي ِإلى الُمَضارِِع 

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

الفعلُ المضارِع
ُيِضيءُ 
َتُسوءُ 
يُِفيءُ 
َتُسوءُ 
يُِفيءُ 

ُأَحوُِّل األفْـَعاَل اآلتَِيَة ِمَن الَماِضي ِإلى الُمَضارِِع  

ُق  َطّبِ
ُ
3نشاط أ

الفعُل الماِضي
َأضاءَ 
َساَءتْ 
َأفَاءَ 

َساَءتْ 
َأفَاءَ 



.َأْسَتِمُع ِإَلى الِفْقَرة َوَأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَفَراِغ الـُمَناِسِب َلَها
 ........، كاَن َأمحُد يـَْلَعُب ِيف 

دعاُهْم  ........البيِت َمَع إْخَوتِه، وعْنَدَما َحاَن َوقُت أََذاِن 
، َوبْعَد الصََّالِة َجلُسوا ِإَىل ........

.املِْصَباحِ  

.َأْسَتِمُع ِإَلى الِفْقَرة َوَأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَفَراِغ الـُمَناِسِب َلَها

، َوبْعَد الصََّالِة َجلُسوا ِإَىل 
.املِْصَباحِ  

ُق  َطّبِ
ُ
أ

َأْسَتِمُع ِإَلى الِفْقَرة َوَأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَفَراِغ الـُمَناِسِب َلَها

4نشاط 

، كاَن َأمحُد يـَْلَعُب ِيف ........يف َأحِد أيَّاِم َفْصِل  
البيِت َمَع إْخَوتِه، وعْنَدَما َحاَن َوقُت أََذاِن 

........، فَلبّـْوا ........واِلُدُهْم إىل 
 ........َحتَت  ........َماِئَدِة 

َأْسَتِمُع ِإَلى الِفْقَرة َوَأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَفَراِغ الـُمَناِسِب َلَها

، فَلبّـْوا واِلُدُهْم إىل 
 ........َحتَت  ........َماِئَدِة 



.َأْسَتِمُع ِإَلى الِفْقَرة َوَأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَفَراِغ الـُمَناِسِب َلَها

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

يف َأحِد أيَّاِم َفْصِل        ، كاَن َأمحُد يـَْلَعُب ِيف     البيِت َمَع 
إْخَوتِه، وعْنَدَما َحاَن َوقُت أََذاِن         دعاُهْم واِلُدُهْم إىل      

،فَلبّـْوا        ، َوبْعَد الصََّالِة َجلُسوا ِإَىل َماِئَدِة         َحتَت 

ِفَناءِ 
الـُوُضوءِ الِعشاءِ 

َضْوءِ الَعشاءِ ،فَلبّـْوا        ، َوبْعَد الصََّالِة َجلُسوا ِإَىل َماِئَدِة         َحتَت َضْوءِ الَعشاءِ 

ُق  َطّبِ
ُ
أ

َأْسَتِمُع ِإَلى الِفْقَرة َوَأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَفَراِغ الـُمَناِسِب َلَها
4نشاط 

يف َأحِد أيَّاِم َفْصِل        ، كاَن َأمحُد يـَْلَعُب ِيف     البيِت َمَع  
إْخَوتِه، وعْنَدَما َحاَن َوقُت أََذاِن         دعاُهْم واِلُدُهْم إىل      

،فَلبّـْوا        ، َوبْعَد الصََّالِة َجلُسوا ِإَىل َماِئَدِة         َحتَت 
املِْصَباحِ 

الشِّتاءِ 
الِعشاءِ 

،فَلبّـْوا        ، َوبْعَد الصََّالِة َجلُسوا ِإَىل َماِئَدِة         َحتَت النَِّداءَ 
.املِْصَباحِ 

النَِّداءَ 



انت���الدرسانت���الدرس


