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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ملخص قاعدات مادة لغتي الجميلة

 الفصل  الدراسي الثاني  

 للفترة الرابعة

  الصف الرابع االبتدائي

 

 معلمة المادة / أمل آل هاشم 

 ابتدائية صدى اإلبداع

 



 ملخص لمادة لغتي الجمجلة للصف الرابع

 

 األسلوب الّلغوي /المكون
 
  األمر أسلوب/ 1

 يدل على طلب القيام بعمل معين 
 أسقني ماءمثل : 

 أسلوب النهي/ 2

 هو طلب ترك عمل معين 
 ( الوله حرف واحد ) 

 أثناء القيادة تسرع  ال مثل: 
 في أداء صالتك  التتهاون  

 / أسلوب الدعاء3

 مثل: بارك هللا فجك

 أطال هللا في عمرك 



 الظاهرة اإلمالئية المكون/ 
 

 المهارة/ دخول ال على كلمات مبدؤة بـــ )ل( 

 مثل 

ا      حل نب      ل قا ء      ل  غة       ل
 عبة لون         ل م           حلذيذ   ل

 غةلال  ال + لغة = 

 قاءالل  ال+ لقاء =

 نبالل  ال+ لنب = 

 حا  الل  ال+ حلا  = 

 ذيذ الل  ال + لذيذ = 



 ح م الل  ال +حل م =

 ون الل  ال + لون = 

  عبةالل  ال + لعبة = 

ي تبدأ بالم فُتكتب   نضيف ال مع الكلمة الت 

ن مع وضع شدة عىل الالم الثانية   بالمي 

 

 المهارة/  التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء 

ن بينها   نشكل آخر الكلمة للتميي 

 التاء المربوطة

 تنطق عند الوقف هاء وعند الوصل تاء  

 وتكتب هكذا 

 ــــــــــــــــــــــــة     أو        ة

ة ــــــ المنطقة   مثال ن  : الحديثة  ــــــ المتمي 



 

  /التاء المفتوحة2

 تنطق عند الوقف تاء وعند الوصل تاء

 تكتب هكذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت       أو      ت 

 مثال : 

 رسرت ـــ رأيت ــــ المجمعات

 

 المربوطةالهاء/ 3

 تنطق عند الوقف تاء وعند الوصل تاء

 تكتب هكذا 

 مثال / 

 5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أو     

امه ــــ مئذنته ــــ جلده  صوفه  ـــ احي 



 الوظيفة النحوية المكون / 

 أنواع الفعل / 1: المهارة

ي : /1
هو مادل عىل حدوث عمل  فعل ماض 

ي 
ي زمن الماض 

 وُيبن  عىل الفتحف 

 ـــــ وقف   ـــــ سمع   ــــ ساعد   قام  مثل : 

  

هو مادل عىل حدوث عمل  :فعل مضارع/2
ي زمن الحاض  أو المستقبل

يكون مرفوع  ف 
  بالضمة

 يقوُم ــــ يساعُد ــــ يسمُع ـــ يقُف : مثل 

 

المخاطب هو كلمة نطلب بها  :فعل أمر/3
  القيام بعمل ما

ي عىل السكون  يكون مبن 

اِعْد  ـــــ اسمْع  ــــــ قْف مثل:   ـ  ْم ـــــ س
ُ
 ق



 / الفاعل2المهارة : 

 مرفوع يدل عىل من قام بالفعل هو اسم 

  عالمة الرفع للفاعل الضمة

 مثال 
 الفاعل الفعل الجملة

 زار عمر المناطق  الحديثة
 

 عمر زار

 السيارة تسير  برسعةتسير السيارة 

ي السماء 
 طائرةال تحلق تحلق الطائرة ف 

 البلبل غرد غرد البلبل بصوت جميل 

 

 

ي   المكون / الرسم الكتاب 
ي الصف الرابع هو حط النسخ*

 الخط لذي ندرسه ف 

 السليمة الجلوس معتدال من إرشادات الكتابة*

 نمسك القلم بير  السبابة واالبهام*

 

 آل هاشممعلمة المادة / أمل 

  



 

  

 


