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 أمل العماري

ي    لمادة  ملخ ص   ت  ع  لغ  صل    الصف  الراب  ان ي  الف   الث 
  ، ة  وي  ب  اللغ  ( )للأ سالي  ة  ي  ملأي  واهر الإ  ، والظ  ة  حوي  واعد الن   والق 

 

   من معلمة لغتي األستاذة:  هذا الملف التفاعلي  إهداء     
  لطالبات الصف الرابع

 
واللون  ليظهر  الشرح المكتوب باللون األزرق  مالحظة ) اضغط على العنوان
 ( خضر أناشيد تعليمية األ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تسأل عن  أداة االستفهام 
 زمان  
 مكان أين 
 عدد كم 
 حال أو مواصالت  كيف 
 الفاعل العاقل َمن  
 غير العاقل  ماذا
 السبب لماذا
 لنفي اإلثبات أو ا هل

 

 
 أسلوب الاس تفهام 

 يُقصُد منه االستفساُر والتساؤُل عن أموٍر، وأشخاص، وأشياء مبهمة، يُتَطلّب اإلجابة عنها
 للعاقل،مثل السؤال: من كسر الزجاج؟  اسم َمن  
 ه؟األمر الذي اختلفتم فيتستخدم لغير العاقل، ومثال ذلك: ما  ماذا 
 .اسم استفهام يستعمل كناية عن عدد، كسؤالنا: كم كتاباً عندك؟ كم
 : متى تعود الطائرة من الرحلة؟تستخدم لالستفهام عن الزمن المطلق، ومثال متى
 .: أين تسافرون هذا الصيف؟تستخدم لالستفهام عن المكان، ومثال أين
 لفتم فيه؟تستخدم لغير العاقل، ومثال ذلك: ما األمر الذي اخت ما

اسم استفهام هدفه تعيين الحال، كمثل السؤال ن الحال، والقول: كيف حالك؟، وكيف  كيف
 .زيد؟

 عند اإلجابة نستخدم نعم أو ال؟ هل الدرس سهل هل
 

https://www.youtube.com/watch?v=s4lDv5JvnHg
https://t.me/amalalmmari
https://t.me/amalalmmari
https://t.me/amalalmmari
https://www.youtube.com/watch?v=12EF2XDgJtM&t=47s
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 املفاعيل أنواع  
 

 ) منصوب (  املفعول املطلق ( ) منصوب  املفعول به

 هو االسم الذي يدل على من وقع عليه فعل
 الفاعل

 .ليؤكد معناه اسم يصاغ من لفظ الفعل 

 اهتزازالسفن تهتز ا    ـعـام  طاليأكــــــــُل أحمُد 

 بالفتحة.عراب كالهما منصوب دائما اإل
 اإلعراب

 منصوب وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به  الطـعـام  
 منصوب وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول المطلق  اهتزازا

 

 امس اجملرور  

    . الامس اجملرور حبرف اجلر هو امس وقع بعد حرف جر
 تداء ) سافرة من مكة إلى المدينة (االب من
 (ذهب الولد إلى السوق  )و المكاني الزماني أ االنتهاء  إلى
 )رميت عن القوس ( المجاوزة عن
 )سرت على الجسر( تفيد معنى العلو االستعالء على
 )محمد في البيت ( الداللة المكان والزمانالظرفية  في
 االختصاص )الدار لمحمد ( ل
 التفاحة بالسكين ( ةاالستعانة ) قطع ب
 الحق واضح كالقمر ( ) التشبيه ك

https://www.youtube.com/watch?v=-6-BG3QzwL0
https://www.youtube.com/watch?v=-6-BG3QzwL0
https://www.youtube.com/watch?v=-6-BG3QzwL0
https://www.youtube.com/watch?v=55iG4_RX_DU
https://www.youtube.com/watch?v=pKxfpBNbEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=0u6sOpJAHJM
https://www.youtube.com/watch?v=0u6sOpJAHJM
https://www.youtube.com/watch?v=0u6sOpJAHJM
https://www.youtube.com/watch?v=0u6sOpJAHJM
https://www.youtube.com/watch?v=0u6sOpJAHJM
https://www.youtube.com/watch?v=0u6sOpJAHJM
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JL1IflLsUdQ
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  تعريف والتنكير إلىتنقسم األسماء من حيث ال
هي ما دل على شيء معني ومعروف،    املعرفة

 .مجاد   سواء كان إنسان او حيوان أو 

 الذي  مكة، الكتاب،  حممد،   :مثال

هي اسم يدل على شيء غري معني أو    النكرة
ا أو غريهما

ً
ا أو حيوان

ً
 .حمدد، سواء كان إنسان

 . كتاب  مدينة،   جبل،   ،   رجل   مثال: 

 الجموع أنواع  
 تكسيرجمع  سالم مؤنثجمع  ر سالمجمع مذك

  هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة
على مفرده  ياء ونون أو واو ونون 

 .الذي يدل على عاقل

ألف على أكثر من اثنتين بزيادة دل  هو ما 
أي   للمفرد  يحدث على مفرده والوتاء 

 . تغيير عند حذف األلف والتاء 

دل على أكثر من اثنين أو  وهو ما 
 .هبتغيير صورة مفرد  اثنتين

 نو (=مهندسون) + مهندس 
  ين(=مهندس ينمهندس +)

 ات(=مهندسات)  + ة مهندس 
 

  ( كتب  -  ) كتاب ( قالمأ -) قلم  
    (عمال  -  ) عامل 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQ0t11gzZHA
https://www.youtube.com/watch?v=RQ0t11gzZHA
https://www.youtube.com/watch?v=RQ0t11gzZHA
https://www.youtube.com/watch?v=HZ8FWJd-2a8&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HZ8FWJd-2a8&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hFBCQJOdjiI
https://www.youtube.com/watch?v=hFBCQJOdjiI
https://www.youtube.com/watch?v=hFBCQJOdjiI
https://www.youtube.com/watch?v=CBnks0C8iDo
https://www.youtube.com/watch?v=CBnks0C8iDo
https://www.youtube.com/watch?v=CBnks0C8iDo
https://www.youtube.com/watch?v=vUvCq-5TjA0
https://www.youtube.com/watch?v=qhEoLsSDXnM
https://www.youtube.com/watch?v=qhEoLsSDXnM
https://www.youtube.com/watch?v=qhEoLsSDXnM
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   أنواع المعارف
 ( طالب ال –ياة احل- درسةامل" التعريف مثل ) ال"  أولهوهو االسم الذي يف  ـ )ال( المعرف ب

 العلم
،ليميز عن باقي أفراد    رآخ  شيء   أي أو مكان أو سان أو حيوان  إنوهو اسم مسي به  

 (  زمزم  – حائل  – حممدل ) مثجنسه 

 األسماء الموصولة 
، وهذه اجلملة تسمى صلة  ال تكتمل داللته إال جبملة بعده االسم املوصول  

  ( الذي ، التي ، اللذان ، اللتان ، الذين ، الالتي ) املوصول

 سماء اإلشارةأ
  :، وهي كالتال   مشار إليهأمساء خمصوصة تدل على معىن 
  هذا ، هذه ، هذان ، هاتان ، هؤالء

 لضمائر املنفصلة تنقسم إىل ثالث أقسام ا  لضمائرا
 لضمير الغائب ا لضمير المخاطب ا لضمير المتكلما

، أنتِ، أنتما، أنتم، أنت ) حنن ( -  أنا )
َ
 (  هن -هم  -هما   -هي  -هو  ) ( أنت

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc2EWUsKv8E
https://www.youtube.com/watch?v=Urp5U4E2j7M
https://www.youtube.com/watch?v=Urp5U4E2j7M
https://www.youtube.com/watch?v=Urp5U4E2j7M
https://www.youtube.com/watch?v=1bWz0v58OlM
https://www.youtube.com/watch?v=v2xTBYKNUmA
https://www.youtube.com/watch?v=v2xTBYKNUmA
https://www.youtube.com/watch?v=gB13Xc7Dyw8
https://www.youtube.com/watch?v=gB13Xc7Dyw8
https://www.youtube.com/watch?v=gB13Xc7Dyw8
https://www.youtube.com/watch?v=iANsDl246-0
https://www.youtube.com/watch?v=iANsDl246-0
https://www.youtube.com/watch?v=iANsDl246-0
https://www.youtube.com/watch?v=R-dM_Vr8gKs&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=R-dM_Vr8gKs&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=R-dM_Vr8gKs&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aYnw3u2ChRI
https://www.youtube.com/watch?v=aYnw3u2ChRI
https://www.youtube.com/watch?v=aYnw3u2ChRI
https://www.youtube.com/watch?v=I0vZplUlVA4
https://www.youtube.com/watch?v=I0vZplUlVA4
https://www.youtube.com/watch?v=I0vZplUlVA4
https://www.youtube.com/watch?v=4IbwrI_MVXM
https://www.youtube.com/watch?v=4IbwrI_MVXM
https://www.youtube.com/watch?v=4IbwrI_MVXM
https://www.youtube.com/watch?v=FHylqkNm4gk&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FHylqkNm4gk&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FHylqkNm4gk&list=RDR-dM_Vr8gKs&index=11
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 أسلوب االستفهام
 يُقصُد منه االستفساُر والتساؤُل عن أموٍر، وأشخاص، وأشياء مبهمة، يُتَطلّب اإلجابة عنها 

 اسم استفهام للعاقل، مثل السؤال: من كسر الزجاج؟  َمن  
 ومثال ذلك: ما األمر الذي اختلفتم فيه؟ تستخدم لغير العاقل،  ماذا 
 اسم استفهام يستعمل كناية عن عدد، كسؤالنا: كم كتاباً عندك؟ كم 
 ة؟ تستخدم لالستفهام عن الزمن المطلق، ومثال ذلك: متى تعود الطائرة من الرحلمتى 
 تستخدم لالستفهام عن المكان، ومثال ذلك: أين تسافرون هذا الصيف؟ أين 
 تستخدم لغير العاقل، ومثال ذلك: ما األمر الذي اختلفتم فيه؟ ما

 اسم استفهام هدفه تعيين الحال، كمثل السؤال ن الحال، والقول: كيف حالك؟، وكيف زيد؟  كيف 
 نعم أو ال اإلجابة نستخدم  عند؟  هل الدرس سهل هل

 الالم المكسورة دخول 
على الكلمات المبدوءة 

 (.ال)

 دخول الالم المكسورة على الكلمات التي تبدأ بـ )ال (.
ولها إذا دخلت الالم المكسورة على األسماء المبدوءة بـ)ال( وليس أ) -أ 

+ الطعام = ل   ال = لل   +  ل   من )ال( تحذف الهمزة فقط)حرف الالم ( 
  تحذف الهمزة فقط .لطعام ل
أولها  وكانإذا دخلت الالم المكسورة على األسماء المبدوءة بـ)ال( ) -ب 

     بأكملها )ال(تحذف     + اللبن = للبن ل     بأكملها )ال(تحذف )حرف الالم ( 
 

دخول الباء و الفاء 
 والكاف

على الكلمات المبدوءة بـ )ال ( : المدرسة  الباء و الفاء والكاف دخول 
 العامل .بالبيت ـ العامل كالمدرسة ـ  البيت ف

 على:: تكتب الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة طرفةالمتالهمزة 
إذا كان ما قبلها  األلف
 مفتوحا  

إذا كان ما قبلها  الواو
 مضموما  

إذا كان ما قبلها  الياء
 مكسورا  

إذا كان ما قبلها  السطر
 ساكنا  

 ءوجـ ل ءاـ مس ءاج ئم  ـ ظا ئن  ـ ها ئط  شا ؤرُ ـ تج ؤطُ ـ تبا ؤرُ ام أب  ـ س أج  ملـ أ د  يب
 األلف اللينة ) ى ـ ا (

ا في ( إذا انقلبت واو  ا قائمة )  الثالثي: تكتب األلف اللينة في آخر الفعل الماضي  في آخر الفعلـ أ -1
 المضارع مثل:

 يمحو         يسمو   ـ   محا        يدنو    ـ   سما        دنا 
( إذا انقلبت ياء ى  على صورة الياء غير منقوطة ) لثالثياوتكتب األلف اللينة في آخر الفعل الماضي 

 في المضارع مثل :
 يروي           يرمي  ـ روى          رمى يبكي  ـ           بكى

 ( مثال :  ىتكتب على صورة الياء دون النقطتين )  غير الثالثيةب ـ األلف اللينة في األفعال 
 ىـ ارتو                         ىـ اصطف                    ىـ أفض                     ىاستدع

 (ا )  قائمة تكتب على صورة غير الثالثيةي األفعال ـ األلف اللينة فج 
 ا يـ أع ايإذا كان قبلها ياء فتكتب قائمة مثال: أح

( إذا قلبت واوا في المثنى  ا سم الثالثي قائمة ) تكتب األلف اللينة في آخر اال : في آخر االسم ـأ-2
 مثال : 
 ان وعص             اعص

 إذا قلبت في المثنى ياء  مثال : (  ىوتكتب على صورة ياء غير منقوطة ) 
 انيف ت        ىفت
( إذا سبقها  ىتكتب على صورة ياء غير منقوطة )  الثالثي الغير سمتكتب األلف اللينة في آخر اال  -ب 

     ىـ مستشف ىحرف آخر غير الياء مرع
  امثال : زكري إذا سبقتها ياء   ( اقائمة ) تكتب األلف  الثالثي الغير سماللينة في آخر اال األلف
 مثال : (ا ) قائمة  فوالحرتكتب األلف اللينة في آخر  : الحرففي آخر  ـأ-3
 ........(الإ – ام – أال – ) ال
 مثال : (  ى) فيها أحرف تكتب ما عدا أربعة  (ا ) قائمة  فوالحرتكتب األلف اللينة في آخر دائما  -ب
 (ىحت –ىبل – ىلإ – ىعل) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfXc9usnE5E
https://www.youtube.com/watch?v=mfXc9usnE5E
https://www.youtube.com/watch?v=mfXc9usnE5E
https://www.youtube.com/watch?v=EVgUeeherAQ
https://www.youtube.com/watch?v=EVgUeeherAQ
https://www.youtube.com/watch?v=EF3u5SjuRoU
https://www.youtube.com/watch?v=B7tmRlB09Xc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=B7tmRlB09Xc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=B7tmRlB09Xc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=nwVsfFQdziM
https://www.youtube.com/watch?v=nwVsfFQdziM
https://www.youtube.com/watch?v=nwVsfFQdziM
https://www.youtube.com/watch?v=nwVsfFQdziM
https://www.youtube.com/watch?v=RX8loffMH6s
https://www.youtube.com/watch?v=d0j_ED-ygDk
https://www.youtube.com/watch?v=d0j_ED-ygDk
https://www.youtube.com/watch?v=d0j_ED-ygDk
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 ا سلوب  الدعاء 
اللهمّ إّنّ أس تودعك ما أحفظ وأقرأ عىل أن  ) 

تردّه عيلّ عند حاجيت إليه، اي من ال تضيع ودائعه.  
مكتك، وانرش عيلّ  اللهمّ افتح عيلّ فتوح العارفني حب 

 ( رمحتك، وذكّرّن ما نسيت اي ذا اجلالل 

 

 

 حظةالم
الفصل  لى ملخصللحصول ع

دة لما  األول نضغط على ملخص 

  ي الفصل األوللغت

 اريمإعداد معلمة لغتي : أمل الع

https://www.youtube.com/watch?v=OEB6gIi26Rk
https://www.youtube.com/watch?v=OEB6gIi26Rk
https://www.youtube.com/watch?v=OEB6gIi26Rk
https://www.youtube.com/watch?v=OEB6gIi26Rk
https://www.youtube.com/watch?v=OEB6gIi26Rk
https://www.youtube.com/watch?v=OEB6gIi26Rk
https://drive.google.com/file/d/1pjJ9pfyeIm-oWtzawQgNCy5Vyp1s-aeG/view?usp=sharing

