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 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

 الصف / الرابع  ---------------------------االسم 

                              هـ1441 /1440النصوص اإلمالئية  للصف الرابع االبتدائي 

 صحتي وبيئتي األولى / وحدةال                                             

 مالئي(اإلنص ال)  الظاهرة اإلمالئية / كلمات حذفت األلف من وسطها ***

يَلٌة ، وَذِلَك َغَزاٌل ََيِْري ، وتِْلَك َدَجاَجٌة ََتِْشي فَ ْوقَ   هِذِه َحِديَقٌة َجَِ

َخُروٌف يَ ْقِفُز ُهَنا َوُهَناَك ، َوَهِذِه بَ َقَرٌة ََتُْكُل الُعْشَب ،السُّوِر ، وَهَذا   

كَ 
َ
 .إنَّ هللَا الَعِظيَم ُهَو الَِّذي َخَلَق ُكلَّ َذِلكَ  !اَن َما َأَْجََل َهَذا امل

.هؤالء -إلٌَه   – اإللَه   -  َعْبد  اإللِه   مإََل ك   – إََلِي -ذلك -   

 (هللا -  هذه-الرحمن   -َلِكن  نَا – َلِكن كَ  - َلِكن  ه َما - َلِكن  ه مْ  - َلِكن ه   - َلِكن          

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  الظاهرة اإلمالئية / همزتا الوصل والقطع***                                   

                  

 وَقدَ  َواْْلُقوِل، اْلَمزارِعِ  إىل الذََّهبيَّةَ  عََّتهاَأشِ  َوَأْرسَلتْ  ،الشْمسُ  َأشَرَقتِ 
 َواْنطََلَقتِ  الر ايِض، بَ ْيَ  هارُ زْ لاَوتَناثرِت  واِن،اللْ  ةَ يَ اهِ زَ  ُحلَّة   ضُ رْ الَ  اْكَتستِ 

َتِقلُ  اتُ والَفراشَ  تُ َغر ُِد، الطَيارُ   ََجيَلةٌ  ةٌ َفراشَ  فَ َعِلَقتْ  َزْهرة ، ِإىل َزْهَرة   ِمنْ  تَ ن ْ
 َأْرسَلتْ  ِعْنَدِئذ   َتسَتِطْع، فَ َلمْ  ِمْنها اإِلْفالتَ  َوحاولتِ  الُعنَّاِب، نبَ ْتةِ  واكِ ِبَِشْ 

 على َوَأَخَذْت تَ َتعاونُ اْْلَْقل  َفراشاتُ  َحْوََلا فَاْجَتَمَعتْ  ِاسِتغاَثة ، ِنداءَ 
 اْْلميَلةُ  اْلفراشةُ  َوطارتِ  واِك،اَلشْ  ِمنَ  اهَ ََتْليصَ  طاَعتْ تَ سْ ا َحّتَّ  ِإْنقاِذها،

َعظيَمة   ِبَفْرَحة   َوراَءهنَّ   

 
السحاب    0أسرع    -المسجد   -انطلقت        -العشب-أمطار        -اثنان -أرنب  
 –أحمد -أصابت –التصحر  –الماء  –الفاكهة   -الربيع  -أشرق –البحر   -البيت 
  .أكرم  -إلى -أسماء

 تشتملكلمات 
ي على همزت

الوصل 
 والقطع

كلمات 
حذفت 

األلف من 
 وسطها 

كتابة /  الكفاية المستهدفة
كلمات حذفت ونصوص 

 األلف من وسطها

 مالئي(اإلنص ال)   الجميلةالفراشة 

كتابة  / الكفاية المستهدفة
همزتي  على  نصوص تحوي
 الوصل والقطع



 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

 

 الصف / الرابع  ---------------------------االسم 

 

                                                                                                       
وسطها الظاهرة اإلمالئية / كلمات حذفت األلف من***  

 

 

 تأملي هذه الكلمات ثم أعيدي كتابتها   

 

 هللا الرَّمحنُ  إلهٌ  لكنَّ  ذِلكَ  أُولِئكَ  َهذا َهذان َهؤالءِ 
 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

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

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

 
الظاهرة اإلمالئية / همزتا الوصل والقطع***  

               
؟أكملي الجدول التالي بكلمات تبدأ بهمزة الوصل  

بَ حَ طَ اصْ  مسِ تَ اب ْ   سُ مْ الشَّ   بْ تُ اكْ   لْ بِ قْ ت َ اسْ   شْ طَ العَ   دَّ تَ اشْ   يرِ ظُ انْ    

        

 

؟تبدأ بهمزة قطعأكملي الجدول التالي بكلمات   

  

 أان أكل أخذت إىل إنسان أخت أصفر أزهار
        

 الوحدة األولى / صحتي وبيئتي

 تدريبات إمالئية

كتابة /  الكفاية المستهدفة
كلمات حذفت ونصوص 

 األلف من وسطها

كتابة  / الكفاية المستهدفة
همزتي  على  نصوص تحوي
 الوصل والقطع



 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

 

 

 

 الصف / الرابع  ---------------------------االسم 

ت مناسبات ورحال الوحدة الثانية/  

مالئياإلالنص      الالم    على الكلمات املبدوءة ب(ال  )الظاهرة اإلمالئية / دخول  

 :مثلَ  اْلَْضَرواتِ  يَِبْيع   َفهوَ  اْلب َق اِل، ِمنَ  والشرابِ  األْكلِ  ِمنَ  ما ََنْتاج ه   َنشََتي

ِِبْنواِعها . واللُّحومِ  والل ْوِز، اْْلَْوزِ  :مثلَ  واْلم َكسراتِ  اْلَْضراِء، اللُّوبياء  

------------------------------------  

 الظاهرة اإلمالئية التاء املربوطة والتاء املفتوحة

مالئي اإل النص    التاء املربوطة ** 

 :أراد بعض الحطابين قطع أغصان شجرٍة ، فصرحْت قائلة

هل جننتم؟ أال تعرفون أني أحمي القرية والمدينة من الفيضان ، وأمنع 
األمطار من جرِف التربة ، وأصفي الهواء من الغبار وسموم الدخاِن ، 
 إنني الرئة التي تتنفس بها المدينة والقرية ، اْزرعوني وال تقطعوني

مالئي اإلالنص      التاء املفتوحة ** 

َته ، يف َعَمِلكَ  َأْخَلْصتَ  و ابِْلدي ِة، اتصفتَ  إذا التِ لميذ، أَيُّها  ِبَْزم   واشتَ َغْلتَ  وأَتْ َقن ْ

، .األْمنياِت  َأغلى حقْقتَ  ت ضيِ ِع اْلَوْقَت، ومل وثَبات   

الكفاية 
/  المستهدفة

الرسم 
الصحيح 
لكلمات 
مبدوءة 

بالالم 
دخلت 

 عليها   ال

التميز /  الكفاية المستهدفة
والتاء  بين التاء المربوطة 

  الكتابةفي المفتوحة 



 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

 

 

 

الصف / الرابع --------------------االسم /   

 
 

المالظاهرة اإلمالئية / دخول ال على الكلمات المبدوءة ب ال  
  

 تأملي الجدول التالي وأكملي على نمط المثال األول
 

 

 دخول ال عليها 
= اللل+  ال  

الكلمات التي أولها ) 
 ل (

 دخول ال عليها 
= اللل+  ال  

الكلمات التي أولها ) 
 ل (

 ليمون الليمون ْلم  اللحم
 لنب   لباس 

 لوح   لذيذ 
 لغة  لسان 

 الظاهرة اإلمالئية التاء املربوطة والتاء املفتوحة

(ـة أو  ة) (وتكتب هكذاهاء  ) تُْنَطقُ  َعلَْيَها الْوقفِ  َوِعنْدَ  الوصِل، ِعْندَ ( تاء  ) تُْنَطقُ   

كتابتها يديالكلمات التالية ثم أع يتأمل  

ةٌ ورَ رُ سْ مَ  ةٌ ادَ يَ عِ   ةُ عَ اسِ الوَ   ةٌ اءَ رَ قِ   ةُ مَ خْ الضَّ   ةٌ يمَ لِ سَ   ةٌ يَ رْ ق َ     
ُ
زةِ مي ِ تَ امل ةُ قَ طِ املنْ    

 

 

ت ( ) َهَكذا اْلَمفتوحة التَّاءُ  تُْرسمُ  بعدها بِما صِلها وَ  عندَ أَو عليها اْلوْقفِ  ِعْندَ  تُْنَطُق    

   

اتٌ قَ وْ أَ  ات  كَ سََ   وتُ كُ السُّ   وتُ اْلُ      تُ بْ السَّ  
َ
وتَ امل تَ قْ الوَ   وتُ صَ   تُ يْ زَ    

 المربوطة  التاء      

 التاء المفتوحة      

 الوحدة الثانية/ مناسبات ورحالت 

 تدريبات إمالئية

الكفاية 
/  المستهدفة

الرسم الصحيح 
لكلمات مبدوءة 

بالالم دخلت 
 عليها   ال

التميز /  الكفاية المستهدفة
والتاء  بين التاء المربوطة 
  المفتوحة في الكتابة



 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 . 

 .  

 

  

 

 االسم --------------------- الصف / الرابع
 

 إمالء اختباري

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 مالحظات درجة توفر المهارة  المهارات 

   كتابة الالم الشمسية والقمرية كتابة صحيحة

   كتابة الشدة على الحرف المشدد

   الثالثة كتابة صحيحةكتابة التنوين بأشكاله 

   تميز التاء المفتوحة من التاء المربوطة عند الكتابة

   التفريق بين الحركة القصيرة والطويلة للحرف

   كتابة عالمات الترقيم في موضعها الصحيحة 

التي تدرسها الطالبة في  اإلمالئية  باإلضافة إلى المهارات****

 وحدة صحتي وبيئتي   الصف الرابع

  

 متوسطة عالية 
 ضعيفة

 بطاقة تقويم مهارات اإلمالء             



 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االسم --------------------- الصف / الرابع
 

 إمالء اختباري

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مالحظات درجة توفر المهارة  المهارات 

   كتابة الالم الشمسية والقمرية كتابة صحيحة

   كتابة الشدة على الحرف المشدد

   كتابة التنوين بأشكاله الثالثة كتابة صحيحة

   تميز التاء المفتوحة من التاء المربوطة عند الكتابة

   التفريق بين الحركة القصيرة والطويلة للحرف

   كتابة عالمات الترقيم في موضعها الصحيحة 

التي تدرسها الطالبة في الصف  اإلمالئية  باإلضافة إلى المهارات**

 / الوحدة الثانية /  مناسبات ورحالت الرابع

  

 ضعيفة
 متوسطة عالية

 ضعيفة

 بطاقة تقويم مهارات اإلمالء             



 101إدارة تعليم المدينة المنورة   االبتدائية /  –وزارة التعليم 

 معلمة لغتي الجميلة / سمر نحاس

 

 االسم --------------------- الصف / الرابع
 إمالء اختباري

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مالحظات درجة توفر المهارة  المهارات 

   كتابة الالم الشمسية والقمرية كتابة صحيحة

   كتابة الشدة على الحرف المشدد

   كتابة التنوين بأشكاله الثالثة كتابة صحيحة

   الكتابةتميز التاء المفتوحة من التاء المربوطة عند 

   التفريق بين الحركة القصيرة والطويلة للحرف

   كتابة عالمات الترقيم في موضعها الصحيحة 

التي تدرسها الطالبة في الصف اإلمالئية  باإلضافة إلى المهارات ***

 ا  لوحدتين   الرابع

  

 عالية
 ضعيفة متوسطة

 بطاقة تقويم مهارات اإلمالء             


