
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe الرابع         

  Subjectاللغة العربية                             

 Lessonوالتي تكتب وال تلفظ الحروف التي تلفظ وال تكتب                       

   

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 :ي الطالب أنذكر عزيزت

 
 الحروف التي تلفظ وال تكتب هي: 

 

 ـ ألف المد في بعض الكلمات 1
 

 ( هاط كن ـن ـ الامإاله ـ الرح ـ ئك ـ الالهكذا ـ أوالاـ ه ؤالءاذان ـ هاه ـذه اذا ـ ها)ه تنطق هكذا 

 كن ـ طه(ـ هللا ـ إله ـ الرحمن ـ ل ئكـ أولـ هكذا  هؤالء  هذان ـ وتكتب هكذا) هذا ـ هذه ـ
 

 : التنوين : نون ساكنة تنطق والتكتبـ 2

 
 بيٌت          بيٍت         بيتًا 

 

 : الالم بعد الالم في األسماء الموصولةـ 3
 

 ( هكذا ) اللذي ـ اللتي ـ اللذين  (      وتكتب هكذا ) الّذي ـ الّتي ـ الّذينتنطق 

 
 هي: تلفظوال  تكتبالحروف التي و

 

 ) عمرو (  كلمةـ الواو في 1
 

 () الّشجرة ـ الّساعة ...مثل  الشمسية تكتب والتنطقـ الالم 2

 
 ) كتبوا ـ شاهدوا ...( ـ األلف بعد واو الجماعة مثل3

 

 ) بابًا  ـ سحابًا ...( ـ األلف بعد تنوين الفتح4
 

 ) أولو ـ أولي ـ أوالء ـ أوالت (  الواو فيـ 5
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  التالي :امأل الجدول ـ 1

 الحرف الذي يكتب وال يلفظ الكلمة الجملة

   صديُق أخيعمرو 

   الّسماءتطيُر في الفراشة 

   لقراءةالّطالُب شاركوا في ا

   اشتريُت قلًما جديًدا

 صحح الخطأ في الجمل التالية:ـ 2

 الصواب الخطأ الجملة

   قال تعالى: )أوالئك على هدى من ربهم(

   اآلباء قدمو الهدايا ألطفالهم

   أختاُر زميالتي أالت األخالق

 

 صنف الكلمات التي فيها حروف تكتب وال تلفظ وبالعكس:ـ 3

  هذا – الّسيارة – عملوا – أولو – الرحمن –هللا  – عمرو – هؤالء

     تنَطْق وال تُكتَبْ 

  

     تُكتْب وال تنطقْ 

 
 ضع خطًّا تحت الكلمات التي بها حروف تكتب والتنطق أو تنطق وال تكتب:ـ 4

 

 يطير في الفضاء . صفورٌ ع ذلكـ 
 

 . على الحافلةتأخرت  لكننيو باكًراـ صحوت 

  
  إلى المكتبة . عمروـ ذهبت مع 

 

 وطن .عن ال دافعوا ـ
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  التالي :امأل الجدول ـ 1

 الحرف الذي يكتب وال يلفظ الكلمة الجملة

 الواو عمرو صديُق أخيعمرو 

 الالم الشمسية الفراشة ـ السماء الّسماءتطيُر في الفراشة 

 ـ األلف بعد واو الجماعة الالم الشمسية شاركواالطالب ـ  لقراءةالّطالُب شاركوا في ا

 ألف تنوين الفتح قلًما / جديًدا اشتريُت قلًما جديًدا

 صحح الخطأ في الجمل التالية:ـ 2

 الصواب الخطأ الجملة

 أولئك أوالئك قال تعالى: )أوالئك على هدى من ربهم(

 قدموا قدمو اآلباء قدمو الهدايا ألطفالهم

 أوالت أالت أختاُر زميالتي أالت األخالق

 

 صنف الكلمات التي فيها حروف تكتب وال تلفظ وبالعكس:ـ 3

  هذا – الّسيارة – عملوا – أولو – الرحمن –هللا  – عمرو – هؤالء

 هذا الرحمن هللا هؤالء  تنَطْق وال تُكتَبْ 

  

 السيارة عملوا أولو عمرو تُكتْب وال تنطقْ 

 
 ضع خطًّا تحت الكلمات التي بها حروف تكتب والتنطق أو تنطق وال تكتب:ـ 4

 

 يطير في الفضاء . صفورٌ ع ذلكـ 
 

 . على الحافلةتأخرت  لكننيو باكًراـ صحوت 

 
 إلى المكتبة . عمروـ ذهبت مع 

 

 وطن .عن الدافعوا ـ 
 


