
 الوحدة األولى من كتاب اللغة اإلنجليزية للصف الرابعفي  أهم ما ذكر

 

 القواعد:
 ( 7)كتاب الطالب ص  ing نضيف للفعل   practiseدائما بعد كلمة  .1

 مثال: 

Lets practise swimming. 

We practise reading.  

I practise jumping rope. 

 

 ingنضيف للفعل   good atدائما بعد  .2

I'm good at reading  

She is good at drawing. 

They are good at jumping. 

 

 

3. Wh questions 

 

answer examples Question words 

Ali is holding the 

stick. 

What is Ali doing? What   ما /ماذا 

The book is under 

the table. 

Where is the book? Where    أين 

I go to school at 7 

o'clock. 

When do you go to 

school ? 

When متى    

Ahmed opened the 

door. 

Who opened the door? Who من للمفرد  

 والجمع العاقل 

Because I'm sick. Why do you go to the 

hospital ? 

Why لماذا    

I'm 9 years old. How old are you ? How ?كم او كيف  

 



 :(01 كتاب النشاط ص + 01كتاب الطالب ص  )  السؤالتابة او اإلجابة على ك .4

what is he doing ? 

he is playing soccer. 

What are they doing? 

They are playing drums. 

 

 

5. Reorder the words:   ( 9ترتيب الكلمات ) كتاب النشاط ص 

 

6. Present continues  (01الفعل المضارع المستمر  ) كتاب النشاط ص 

 

Am, is, are +   + الفعل + ing 

 

reading am I 

reading is He, she, it 

Reading are They, we ,you 

 

 ( 04) كتاب الطالب ص   للفعل   ingإضافة  .7

 للفعل الذي يحتوي على    ingنالحظ عند إضافة 

vowel letters  (i, o, u, a, e   ) 

 قبل اخر حرف من الكلمة فان الحرف يكرر 

 

Run – running 

Hop – hopping 

Swim – swimming 

 

وال يكرر  تغير أيال يحدث   Y , X, Wعندما ينتهي الفعل ب اال في بعض الحاالت 

 , مثال: األخيرالحرف 

Play – playing 

Draw – drawing 

Snow – snowing 

Fix - fixing 

 

 للفعل   ingإضافة  .8

 فانه يحذف من الكلمه  eللفعل الذي ينتتهي بالحرف    ingنالحظ عند إضافة 

Write – writing 

Make – making 

Ride – riding 



 المفردات :

  مع مراجعة األرقاممع معانيها  الوحدةيرجى مراجعة جميع مفردات 

 (twenty one, fifty, forty two ,………….. ) 

 

 الكتابة:
  Describe the picture اكتب جمله عن الصورة 

 .the boy is playing soccer( 01)كتاب النشاط ص  

 What are you good at doing? What are not good 

at doing?  (01)كتاب النشاط ص 

 Write about Al Ayyalah routine   (7)كتاب النشاط ص 

 Write about the chart   (14)كتاب النشاط ص    

  Write a letter (15)كتاب النشاط ص 

 Write about your favorite animal 

 

 

في الوحدة األولى  األساسيةأهم النقاط  عزيزتي ولية امر الطالب, هذا التلخيص يشمل على

 و شكرا. أثناء المراجعة لالمتحانلعمل ا أوراقو فقط وارجو الرجوع الى كتابي الطالب 

 وخصوصا القواعد النها تكرر على مر السنوات ( الخاصة باللغة االنجليزية )يرجى االحتفاظ بجميع األوراق


