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 حسن بن حسني القرني:                                                                          إعذاد األستار 

 بسم اهلل الزمحن الزحيم

  اململكة العزبية السعودية

  إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القنفذة

  مكتب الرتبية والتعليم بالعزضية اجلنوبية

  مدرسة آل كثري االبتدائية 
 

 

 ملخص مادة لغيت اجلميلة للصف الرابع االبتذائي

 الفصل الذراسي األول
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 :انذسوس انهغىٌت 

 انىحذاث انخؼبٍشٌت : أواًل 

 ( انُص – انفمشة – انجًهت –انكهًت  )

 .ًٕ ٍجَ٘ػخ ٍِ اىحشٗف ٗرنُ٘ اعًَب أٗ فؼاًل أٗ حشفًب : انكهًت -

 .ٍجَ٘ػخ ٍِ اىنيَبد رنُ٘ ٍؼًْى ربًٍب : انجًهت -

 .ٍجَ٘ػخ ٍِ اىجَو رشنو جضءًا ٍِ اىْص: انفمشة -

 .ٍجَ٘ػخ ٍِ اىفقشاد اىزً رزنيٌ ػِ ٍ٘ظ٘ع ٗاحذ  : انُص -

 

 :أَىاع انكهًت : ثاًٍَا
 . ثبة -  عَبء –ٍطبس -  ْٕذ–أحَذ : ٕ٘ مو ميَخ ٌغَى ثٖب شًء ٍضو  : االسى -1

 – دسط – عبفش –ٌأمو : ٕ٘ مو ميَخ رذه ػيى حذٗس ػَو ٍؼٍِ فً صٍِ ٍؼٍِ ٍضو  : انفؼم -2
 . ارٕت

 . حزى– إىى –ػيى : ٕ٘ مو ميَخ ال ٌزعح ٍؼْبٕب إال ٍغ غٍشٕب ٍضو :  انحشف -3

 

 
ٗاىزٌِْ٘ أٍب اىفؼو فال ٌقجو دخ٘ه   (اه  )االعٌ ٌقجو دخ٘ه : ىيزفشٌق ثٍِ االعٌ ٗاىفؼو 

 .ٗاىزٌِْ٘  (اه  )

 
 : أَىاع انجًهت : ثانثًا 

 .ٌزامُش اىزيٍَُز اىذسِط: ًٕ اىزً رجذأ ثفؼو ٍضو  : جًهت فؼهٍت -1

 .اىَذسعُخ جٍَيٌخ: ًٕ اىزً رجذأ ثبعٌ ٍضو  : اسًٍت جًهت -2

 
 انًبخذأ وانخبش                                          

 .هً انخً حبذأ باسى: انجًهت االسًٍت 
 .(انًبخذأ و انخبش  )وحخكىٌ يٍ سكٍٍُ أساسٍٍٍ هًا 

 .ٕ٘ االعٌ اىزي رجذأ ثٔ اىجَيخ االعٍَخ : انًبخذأ
 .ٕ٘ االعٌ اىزي ٌخجش ػِ اىَجزذأ ٌٗفٍذ ٍؼٔ ٍؼًْى ربًٍب ٍفٍذًا  : انخبش

 اىشَُظ ٍششقٌخ –اىغَبُء صبفٌٍخ :  اىعَخ ٍضو –ْٕب - اىَجزذأ ٗاىخجش ٍشف٘ػبُ دائًَب ٗػالٍخ سفؼَٖب
  األٍطبُس غضٌشٌح–
 

 .ٍجزذأ ٍشف٘ع ٗػالٍخ سفؼٔ اىعَخ اىظبٕشح ػيى آخشٓ: اىغَبُء
 .خجش ٍشف٘ع ٗػالٍخ سفؼٔ اىعَخ اىظبٕشح ػيى آخشٓ: صبفٌٍخ

 

فائذة
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 أَىاع انفؼم

 هً انخً حبذأ بفؼم: انجًهت انفؼهٍت 
 :ٌُمسى انفؼم إنى ثالثت ألساو هً 

 ٗاىحشمخ –قجو صٍِ اىزنيٌ _ ٕٗ٘ ٍبده ػيى حذٗس ػَو فً اىضٍِ اىَبظً  : انفؼم انًاضً -
 : اىفزحخ ٍضو – ْٕب –اىزً رظٖش ػيى اىحشف األخٍش ٍْٔ 

ًَ –مزَت -  ىؼَت– أمَو –دسَط    فبَص – ظحَل – اجزَٖذ – رامَش – ٍشَض – ّب
أصْبء أٗ ثؼذ صٍِ - ٕٗ٘ ٍبده ػيى حذٗس ػَو فً اىضٍِ اىحبظش أٗ اىَغزقجو : انفؼم انًضاسع -

 : اىعَخ ٍضو – ْٕب – ٗاىحشمخ اىزً رظٖش ػيى اىحشف األخٍش ٍْٔ –اىزنيٌ 

ًُ – أعبػُذ – رشبسُك – رُْٖط – ّذسُط – ّزامُش – ٌزُٕت – ٌشعٌُ  – ٌيؼُت –ٌنزُت    أقذ
ٗاىحشمخ اىزً -  ثؼذ صٍِ اىزنيٌ –ٕ٘ مو ميَخ ّطيت ٍِ اىَخبطت اىقٍبً ثؼَو ٍب  : فؼم األيش -

 : رظٖش ػيى اىحشف األخٍش ٍْٔ اىغنُ٘ ٍضو

ٌْ – امزْت – اّظْش –ادسْط    اعَْغ – احفْظ – اسع
 

 انفاػم
  (اىفؼو ٗاىفبػو  )اىجَيخ اىفؼيٍخ رزنُ٘ ٍِ سمٍِْ أعبعٍٍِ َٕب 

 .اعٌ ٍشف٘ع ٌذه ػيى ٍِ قبً ثبىفؼو  : انفاػم
 :اىعَخ اىزً رظٖش ػيى اىحشف األخٍش ٍْٔ ٍضو -   ْٕب –ػالٍخ سفغ اىفبػو 

 . اىَزف٘قٍِ اىَذٌُش مبفَأ – إىى جذح احٌَذ عبفَش – اىغٍبسَح اىشجُو ٌشمُت 
 

  اىحَبٍَخ اىصٍبُدشبَٕذ 
 .فؼو ٍبظً : شبٕذ 

 .فبػو ٍشف٘ع ٗػالٍخ سفؼٔ اىعَخ اىظبٕشح ػيى آخشٓ: اىصٍبُد 
 

 انًفؼىل به
 .اعٌ ٍْص٘ة ٌذه ػيى ٍِ ٗقغ ػئٍ فؼو اىفبػو  : به انًفؼىل

 .اىَفؼ٘ه ثٔ ٍْص٘ة دائًَب 
 : ٍضو.  اىفزحخ اىزً رظٖش ػيى اىحشف األخٍش ٍْٔ– ْٕب –ػالٍخ ّصت اىَفؼ٘ه ثٔ 

ٌَ خبىٌذ – اىصحٍفَخٌقشُأ األُة  -  اىذسَط ٌنزُت ٍحٌَذ    . اىي٘حَخ سع
 

  اى٘اجَتٌحعُش اىزيٍَُز 
 فؼو ٍعبسع : ٌحعُش
 .فبػو ٍشف٘ع ٗػالٍخ سفؼٔ اىعَخ اىظبٕشح ػيى آخشٓ: اىزيٍَُز 

 .ٍفؼ٘ه ثٔ ٍْص٘ة ٗػالٍخ ّصجٔ اىفزحخ اىظبٕشح ػيى آخشٓ: اى٘اجتَ  
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 انصُف انهغىي 
 ( جًغ – يثُى –يفشد  ): ٌُمسى االسى يٍ حٍث انؼذد إنى  -

 . ٗسقخ – مشعً –قيٌ -  طبىجخ –طبىت : ٕ٘ مو ٍبده ػيى ٗاحذ أٗ ٗاحذح ٍضو  : انًفشد
 – ٍغيَزبُ –ٍغيَبُ : ٕ٘ مو ٍبده ػيى اصٍِْ أٗ اصْزٍِ أٗ اصْبُ ٗاصْزبُ ٍضو  : انًثُى
 . ٍؤٍْزٍِ –قيٍَِ 
 .  طالة – شجش – أٍٖبد – ٍْٖذعٍِ –أطجبء : ٕ٘ ٍبده ػيى صالصخ فأمضش ٍضو  : جًغ

 
 ( يؤَث –يزكش  )ٌُمسى االسى يٍ حٍث انخزكٍش وانخأٍَث إنى  -

   .(ٕزا  )ٕ٘ مو ٍبٌذه ػيى رمش ٌُٗشبس إىٍٔ ثبعٌ اإلشبسح  : انًزكش االسى
 . دٌل – ٍنٍف – ثبة – أعذ –إثشإٌٍ : ٍضو 

  .(ٕزٓ  )ٕ٘ مو ٍبٌذه ػيى أّضى ٌُٗشبس إىٍٔ ثبعٌ اإلشبسح  : االسى انًؤَث
 . ٍْشفخ – ٍبعخ – ٗسقخ – دجبجخ – ىج٘ح – أً –ػبئشخ : ٍضو 
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 انظاهشة اإليالئٍت
 

 :ححزف األنف يٍ وسط بؼض انكهًاث يثم  -

 ٕنزا-  اهلل – أٗىئل – إىٔ – اىشحَِ – ىنِ –رىل -  ٕؤالء– ٕزٌِ – ٕزٓ –ٕزا 
 .ٗرىل ىنضشح اعزخذاٍٖب ٗىيزخفٍف ػيى اىنبرت 

 
 

 هًزة انىصم وهًزة انمطغ
ٗرْطق فً أٗه اىنيَخ ٗال رْطق ػْذ , ًٕ اىزً رنُ٘ فً أٗه اىنيَخ  : هًزة انىصم

 ٗصيٖب ثَب قجيٖب 
  .(ا  )رشعٌ َٕضح اى٘صو أىفًب  : صىسحها

 . اعزخشط – اّطيق – اّزجٔ – اىَذسعخ – اىفصو – اعٌ –اشزذ : ٍضو 
 ٗرْطق فً أٗه اىنالً ٗفً ٗعطٖب , ًٕ اىزً رنُ٘ فً أٗه اىنيَخ  : هًزة انمطغ

 .( ُأ –ِإ - َأ  )رشعٌ َٕضح اىقطغ ٕنزا  : صىسحها
 .  أمو – أحَش – أث٘ – أحغِ –أخز : ٍضو 

 
 

   ىيزٍٍَض ثٍِ َٕضح اى٘صو َٕٗضح اىقطغ ّعغ اىنيَخ ثؼذ حشف اى٘اٗ أٗ اىفبء صٌ ّْطق ثٖب  -
 .فئرا عقطذ اىَٖضح فًٖ َٕضح ٗصو ٗإرا ظٖشد فًٖ َٕضح قطغ 

 
 (انالو  )ػهى انكهًاث انًبذوءة بـ  (ال  )دخىل 

 .ُمزجذ اىالٍبُ ٍؼًب ٗظٖشد اىشذح ػيى اىالً اىضبٍّخ (الً  )ػيى ميَخ أٗىٖب  (اه  )إرا دخيذ  -

 

 ُىؼجخ          اىُيؼجخ - َىٍَُ٘           اىَيٍَُ٘   : ٍضو 
 . ُىطف – َىٍش –َىٍو : ػيى اىنيَبد اىزبىٍخ  (اه  )ادخو 

 
 

 (ال  )دخىل انالو انًكسىسة ػهى انكهًاث انًبذوءة بـ 
  .(ال  )حزفج انهًزة يٍ  (ال  )إرا دخهج انالو انًكسىسة ػهى األسًاء انًبذوءة بـ  -

 

 .اىقبدسٌِ           ِىيقبدسٌِ -  اىح٘اس           ِىيح٘اس  - األً          ِىألً  : ٍضو 

 . اىَحزبط – األة –اىَغيٌ : ادخو اىالً اىَنغ٘سح ػيى اىنيَبد اىزبىٍخ 
 

 (ال  )وأونها الو ُححزف   (ال  )إرا دخهج انالو انًكسىسة ػهى األسًاء انًبذوءة بـ  -
 .انشًسٍت بكايهها 

 . اىُيؼجخ            ِىُيؼجخ – اىَيٍَُ٘          ِىَيٍَُ٘ –اىِيجبط           ِىِيجبط : ٍضو 
 .  اىَيحٌ –اىَيجِ : ادخو اىالً اىَنغ٘سح ػيى اىنيَبد اىزبىٍخ 

 فائذة
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 انخاء انًشبىطت
 

 .(هاًء  )وػُذ انىلف ػهٍها ُحُطك , ػُذ انىصم  (حاًء  )ُحُطك  -

 .((ــخ  ))أٗ  ((ح  ))ُرنزت ٕنزا  -
وَضغ انُمطخٍٍ فىلها , حكخب انخاء انًشبىطت فً َهاٌت األسًاء إرا َطمج هاء ػُذ انىلف  -

 .دائًًا 

 -  اىَذسعخ – فبطَخ –ػبئشخ : ٍضو 

أٌ انهاء فً َهاٌت األسًاء حُطك : انفشق بٍٍ انخاء انًشبىطت وانهاء فً َهاٌت األسًاء  -
 .وال َضغ ػهٍها َمطخٍٍ , هاء فً انىصم وفً انىلف 

 .   ّ٘سٓ –حَضٓ : ٍضو 


