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

                               1444 الفصل الدراسي األول  النصوص اإلمالئية  للصف الرابع االبتدائي

 ي صحتي وبيئت األولى / وحدةال                                             
 

   الظاهرة اإلمالئية / همزتا الوصل والقطع***                            

                   

عََّتهاَِوَأْرسَلتِِْ،الشْمسِ َِأشَرَقتِ  َهبيَّةََِِأش  ِاْكَتستِ ِوَقدَِِ،ِاْلَمزار عِ ِإىلِالذَّ

َيةَِِح لَّةِ ِاأَلْرضِ  َتق لِ ِوالَفراَشاتِ ِت  َغر  د ،ِاألطَيارِ َِواْنَطَلَقتِ ِِ،األْلوانِ ِزَاه  ِِتَ ن ْ
ْشواكِ ََِجيَلةِ َِفراَشةِ ِفَ َعل َقتَِِْزْهرة ،ِإ ىلَِزْهَرةِ ِم نِْ َِوحاولتِ ِ،الع نَّابِ ِنبَ ْتةِ ِِبَ 

ْفالتَِ ْنهاِاإل  ِاْجَتَمَعتِْفَِِ،ا ست غاثَةِ ِن داءََِِأْرسَلتِِْع ْنَدئ ذِ َِتسَتط ْع،ِفَ َلمِِْم 
ِاْسَتطاَعتَِِْحّتَِِّ،إ ْنقاذ هاِعلىِتَ َتعاونِ اْْلَْقلَِوَأَخَذْتَِِفراشاتِ َِحْوََلا

ِبسعادةِوفرح.الفراشةَِِوطارتِ ِ،شواِكاألِم نَََِِتْليَصَها  
 

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

 ) النص اإلمالئي( النحلة                            
، ،  الجبال واألشجار  يفالنحل حشرة نافعة ، ويعيش النحلة 
األزهار ، ويمتص رحيق  النحل إلى الحقول والحدائق  يخرج 

 ، ثم يخرجه من بطونه عسال حلوا شهيا ، فيه شفاء للناس  
ألوانه  يخرج من بطونها شراب مختلف  )قال هللا تعالى : 
 (فيه شفاء للناس

 

 ) النص اإلمالئي( الفراشة الجميلة  

كتابة   /  الكفاية المستهدفة 
  همزتي  على    نصوص تحوي
 الوصل والقطع 



 

 

 

واحدةٌ من همزات القطع وتوجد في آخر الكلمة،    الهمزة الُمتطّرفة
الياء( أو على   -الواو -وهي همزةٌ تُكتب على حرٍف مناسٍب )األلف
 .السَّطر على حسب حركة الحرف الذي قبلها

 
 

 الشمس 
 

أهمية كبيرة في حياة اإلنسان ؛ حيث الشمس وأشعتها   ضوء لكل من
كما أنها  ،  الشتاء خصوًصا في فصل  الدفء وتبعث األرض تضيء أنها

يجة التلوث ، وعلى كل إنسان  نت تنشأ تقتل عدد كبير من الجراثيم التي
نقص  داء التعرض إلى الشمس حتى ال يُصاب بـيحرص على  أن

أن يتوجه فوًرا إلى  بالمرض فعليه فيتامين د ، وعندما يشعر اإلنسان
كي يقي نفسه من األمراض الخطيرة التي يصعب  تباطؤ الطبيب دون 

 .  الشفاء منها
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ُ
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، أُِحبُّهُ  َشيءٍ فِي ُكِلّ  اْلُهُدوءَ ، َوأُِحبُّ  ُهُدُوءٍ فِي   أَْقَرأَ أُِحبُّ أَْن 
، َوَحِفْيِف  اْلَماءِ فِي اْلقَْريَِة ، َحْيُث ال َصْوَت ِسَوى َخِرْيِر 

، َو أُِحبُّهُ َعلَى   اْلسََّماءِ األَْشَجاِر ، َوَزْقَزقَِة اْلعََصافِْيِر فِي 
َماِل اْلذََّهبِيَِّة َكأَنََّها اْلَهاِدِئ اْلبَْحِر  َشاِطئِ  لُْؤلٌُؤ ،  ، َحْيُث اْلِرّ

افِيَِة َكأَنََّها بُُسٌط  0ُ َزْرقَاءُ َواْلِميَاِه الصَّ
ُ

   الهمزة المتطرفة في اخر الكلمةالظاهرة اإلمالئية /        

   الهمزة المتطرفة في اخر الكلمةالظاهرة اإلمالئية /                    

كتابة   /  الكفاية المستهدفة 
الهمزة   على    نصوص تحوي

 المتطرفة  



ُ
ُ

 

مالئيِاإلِالنِصِِِِِاملربوطةِالتاء ** 

 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 . 

 

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

النص اإلمالئي التاء المفتوحة      ** 

في َعَمِلَك  تَ بالِجديِّة، و أَْخلَصْ  تَ أَيُّها التِّلميذ، إذا اتصف
  تَ ، حققْ تَ ، ولم تُضيِّعِ اْلَوقْ تٍ بَِحْزٍم وثَبا تَ وأَتْقَْنتَهُ، واشتَغَلْ 

. تِ أَغلى األْمنيا  

ُ
ُ
ُ

ُعلمةُلغتيُاجلميلةُ/ُمسرُحناسُم
ُ

 

ظاهرةِاإلمالئيةِالتاءِاملربوطةِوالتاءِاملفتوحةال  

كتابة   /  الكفاية المستهدفة 
التاء    على    ويت نصوص تح

 المربوطة والمفتوحة  


