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 ؟  حروف العلة والمعرفة والتنكيرهي ما  ➢

تعتبررحروررحلعرة عاررعرلة وعحتررعرلة ت اهررحرحورر رة ررلرة وررحلعرتررلرة ااررعرةي  اه هررعر رر لح  رة ابهررحرتررلر

ة ترررر هحرءرررلةصرتاررررر رررللرة ورررحعرةلرتارررررة وع رررررة عررر لر ا وارررع رت ررر  ر ررر ةرة ررر ح رءررر ت  ل ر

رولضلعروحلعرة عاعرتلرة ب ةهعرالنر هرت ة  لرتاررةءتعو  روحلعرة وعحتعرلة ت اهح ر

 

  العلة؟ حروفما هم  ➢

(a, e, I, o, u) 

 

تعتبررحروررحلعرة عاررعرب  ااررعرةي  اه هررعرحا ررحربءرر  عرو برر رب  ااررعرة عحبهررعالرتبررلروورر ل  رلةضرروعرلالر

ترر   لعرة ل رهءررورررة وررحلعرر–تل رر رةترتعدهرر ةلرببرر  رل ررلرة  ررلعرةال ررحروررنرح ررلةعرة  ررلةلر

ة  رروهوعالرل ررلر وهرر روررحلعرة ااررعرةي  اه هررعرورر رترر ةروررحلعرة  ررلعرةال ررحالرةالرل ررلروررحلعرةلر

ة عاررع روررحلعرة عاررعر ررلرة  ررلةلرة تررلرت ررحبروررنرة ررحصتهنرتبررحرةالوبرر  رة  ررلتهعالرلالرتررتلررح ررلةلر

رةت قتب ر   ر حلبرة  للرونر   رة شفتهن ر

ر

حل رةلررر-رNouns-ورر رة ءررو صر ررلرة ررهرت رر و رهرررتلرة وررحعرر–ة رر لحرة بررح ر وررحلعرة عاررعر ❖

ة رر تر هررر حر رر ةرتارررروررحعرة ت اهررحرة ااوررعترررنرهرررتلرة وررحعرتررلرحل رةلرة ررحرر–رة ااوررعح ررحر

هرررتلرقبرر رةالءررل رلءرر ت حارة رررر رر ةرة ولضررلعربرررا حروررنرة تف رره رلة تبءرره ربعرر رحنر ر رر ر

 حو اعرتارروحلعرة عاع ر

ر

 



ر

رح ظحرة ررة ااو لرة ت  ل:ر

ر

Apple – Egg – Orange -Iceman   

ر

      ةترةبوثرتنروع    رتلر ل  رر !Google it وه ر  هرة ااو لر لرحءو ص!ر ❖

تاررعراورر ر ررلرولضرر !رل اررنرهرر ررحلرة ررلةلرر  وررظر  رر رةنر رر هرة ااورر لرقرر ربرر حلربوررحلع ➢

  و  ة؟ررuحءت  رة لر لرت احر

ل ارنر حهدرعر فظررهررuالرةترة رهرتعر يرهاتر ر رهرتر  رةشرا  رت رر رة افرظرu ت رلرحقرل ر رنرةنرة ورحعر

ير تعدهرر ةيررحا ررحت تاررعرحوه  رر روورر ره ررح هروررنر   ص ررهراوررحعرتاررع رلءررهالنر رر ةر حةءرر يرالودرر 

رل انر تل  رةالنرةنر حا رتاررة وبل ر

ر

رح ظحرة ررة و اعرة ت  هع:ر

1. He ate an apple. 

2. I broke an egg yesterday. 

3. He ate an orange yesterday.  

4. An Iceman was found died last year. The ice man was a British 

person. 

 

ير  ةيرحءت  رةالنرتبولرةنر  هروحلعرة عاعرل حلرةتحتب رل انرت  ترءرة ؟ر و  ةر ضهعرر ➢ وء  

an ةلرtheلو روع   لرحلرو رة احضرو بل؟ررر 

ر     ءرة نرحةص !رءرشححر نرةالوحرةالنرتلرة ءف !رتد رقلرب    ل رة ررة ءف رقاه يرر

ر

 المعرفة والتنكير باللغة اإلنجليزية ➢

تررلرة ااررعرة عحبهررعر رر ه  رشررلصرهءررورررة ررة تعحهررعالرل ررلرة رر لرة تررلر اتببرر رقبرر رة ااوررعر تعحهررعرتررنر

 ررلرةتورر ثرتررنرةتراترر  ربرر رتورر  لرتررنررشررلصرتورر  ر دررل ررة اترر  رة رر ترةشررتحهتهرة ب حوررعررةترة  ررل

ة اترر  رة رر ترقرر رشررحهتهرة ب حوررع رل اررنرت رر و ر دررل ررهل رر ر  رر راترر  رر  رر رااوررعراترر  رالرتوتررلتر

تارررراللرة تعحهررعالرةترة  ررلرالرةتررحعرة اترر  رلالرحورر رهعررحعرشررلصرب  ررل رة اترر   رلب  و رر  ر

ر اهرررررررررح رهل ررررررررر ر    رررررررررنرب  اارررررررررعرةي  اه هرررررررررعرح لةلرتءررررررررروررح لةلرة وعحترررررررررعرلة ت

ر



 تو ر لرح لةلرة وعحتعرلة ت اهح؟ر ➢

(the, a, an) 

رهل  ر  ه  ر  ثرح لةلر اوعحتعرلة ت اهحربوهثر:ر

ر–قبرر رة ءررو صرة وعحتررعرءررلةصرا  ررلر ورر رةلروفررح الروعرر ل  رةلر هررحروعرر ل  رر”the“ ءررت  لر •

   تو ثرتنرحشه صروعحلتعرةلروو    ر

قبرر رة ءررو صرة وفررح  رلة وعرر ل  رتدرر  رلة ود ررل رب  وعرر ل  رةترة شرره صرة تررلرر”an“ ءررت  لر •

  ءت ه رت    رل لر ءت  وب رت  و ر تو ثرتنرشلصر هحروو  رةلرشلصر هحروعحلع ر

قبرر رة ءررو صرة وفررح  رلة وعرر ل  رتدرر  رلة ود ررل رب  وعرر ل  رةترة شرره صرة تررلرر”a“ ءررت  لر •

ر تو ثرتنرشلصر هحروو  رةلرشلصر هحروعحلع ر ءت ه رت    رل لر ءت  وب رت  و 

 

 و رة ءو صرة وعحتعرءلةصرا  لروفح  رةلر و الروع ل  رةلر هحروع ل   رر”the“إ نر ءت  لر ❖

ر

رالوظرحن:رر •

ر  هبو ر ف رة شلصرتو رة فحاربه بو ؟ررر ”an”لر”a“الوظرةنر

تا  وررر ر  هرررهر فررر رة وع رررررلالره تافررر رترررنربعضررربو رل ارررنرر”an“ترررنرر”a“ ررروهالالرالرت تارررعر

ا رر ر ررتاالرتررنررإ ةة عاررع رةترة ررهررةلر ررللرربوررحلعرتبرر حة تررلررحلر ررف تب ررقبرر رة ءررو صر”an“ ءررت  لر

ل  ررنروتررررهءررب رتاه رر ر  رر رة وررحع رر”an“بوررحعرتاررعر ضرر رقبابرر ررتبرر حةءررلروفررح رلا  ررلرة ااوررعر

رب  و ارررعرة ترررلرب  ءرررف :رلءرلضرررالر رررنر ررر ةرءه رررع رتاه ررر ر  ررر رة ورررحع رر”a“تررر  ةرلضرررع  ر

ر

 و ل ر   رة  و رة ت  هع:رر •

1- An apple – a apple  

2- A egg – an egg 

3- A orange – an orange 

 an“تاهررنرةنرتافررظ؟ربرر   ب رحنرتدررل ررحءررب ة ااورر لرة ءرر بدعالر ررلرااورر لرتبرر حربوررحلعرتاررعالرةهبورر ر

apple”حءب رونرةنرتدل رر“a apple”رلا  نرةالوحرتلرب قلرة ااو ل رر

ر

رقب رة ءو صرتد رةالتلرتب حربوحعرتاعررanإ نر ءتعو ر

ر

 



 ةالنرو ل ر   رة ااو لرة ت  ل:ر •

1- A cat – an cat 

2- A book – an book 

3- A child – an child 

ةءب  رلا  نرةالوحررر”a cat “ب   ب رةنرتدل رر”an cat“ةلرر”a cat“تدل رةهبو رةءب رتاهنرةنرر

رتلرب قلرة و اع رر

ر

مع جميع األسماء فقط التي تبدأ بحرف صحيح، اي نستعملها مع جميع الكلمات    ”a“إذن نستخدم  

 باستثناء الكلمات التي تبدأ بحرف علة. 

 

 ؟   ”the“متى نستخدم أداة المعرفة   •

وعحتررعر ته ررعر رر احهر اوررح رة    هررع رحتررح رربالقبرر رةالءررلرة رر ترر”the“ ءررت  لرح ة رة وعحتررعر -1

ة  رر رتررلرة وررح رة ل رررر اررلنرقرر رةءررتعوا  هرا اررح رل اررنرت رر ر اررحهر اوررح رة    هررعرتررلرة  واررعر

 ه بالروعحتعالرلو   رتارر  ن:رر

• I saw a policeman. The policeman was very tall.  

رححهلرشح ل رة شح لرا نر له ير  ةي رر

ر

تو    رتنرة شح لالرةتتبح  هر اح رال   رالر عحتهالرل انرتلرة دءلرة    لرونرر  وظر   رة   رت  و رر

ة  واعرةءتعوا  روعهرح ة رة وعحتعر    رح بو  ر عحعرتنرةترشح لر تو ث رةترةنرة شح لرة  ترر

رححهتهرا نر له ي رر

ر

 ة   ه ص ر”the rich“ة فدحةصالرر”the poor“ة  ف لرة تلرتع و روع واعرةالءلرو  :ر -2

رر The headقب رح  ةصرة  ءلرة بشحتررء ت حارة ررح  ةصرة  ءلرتلر حل رح حىررو  :رر -3

 ة عهلن رررThe eyesة حة الر

 Theة وء صالررThe eveningة  ب حالررThe morningقب رة ااو لرة تلرت  رتارر ون:رر -4

pastة و ضل ررر 

ررThe Arabian Gulfة ووحالرة بوحرر The Red Seaقب رحءو صرة  ب حرلة بو حرلة ووه  ل:ر -5

 ة  اهجرة عحبل رر

 The Unitedة ووااعرة وتو  الرررThe United Kingdomقب رة ءو صرة ءه ءهعر  ل رو  :ر -6

Arab Emiratesةالو حةلرة عحبهعرة وتو   ررر 

 مالحظة: ال نستعمل أداة المعرفة مع أسماء الدول والمدن والقارات.  •



ررThe Holy Landةال حةو لالرررThe pyramidsقب رحءو صرة  ب  رلة و    رة ت حه هعرو  :رر -7

 ة حضرة ود ءع رر

  Theة شحاالرررThe eastة   ل الررThe southة شو  الرررThe northقب رةالت    لرو  :رر -8

west رة اح  ر

 

 متى ال نستخدم أداة المعرفة؟   •

 The SohaةلررThe Ahmedقب رحءو صرة عال:رةترة   رالر دل رر •

 

رت اح ❖

ر”a“الر ض رقباهر لرهب حربوحعر لتهرتاعرلإ ة ”an“ باهرالر ض رقةرب حرةالءلرةلر فتهربوحعر لتهرتاعإ ر

 

 

 

 

 الواجب

 A-Anالكلمة: التنكير الصحيح قبل  اداة: قم بوضع السؤال األول

1-  _______horse. 

2-  _______ eye.  

3-  _______ girl. 

4-  _______ army. 

5-  _______door. 

6-  _______ umbrella. 

7-  _______ key. 

 

 :  مع الكلمات التالية  ”The“أداة المعرفة السؤال الثاني: قم باستخدام 

•  _______heat.   

•  _______legs. 



•  _______morning 

•  _______future 

•  _______River Nile 

•  _______United States of America 

 

 

 :  أدوات التنكير او المعرفة في الجمل التالية أحد: قم باستخدام الثالثالسؤال 

1- We went to  _______ Mountain Everts  

2- I bought a shirt.  _______is red 

3- Look at  _______head. 

4- I would like  _______egg for the breakfast, please!  

5- I will meet you at  _______evening 

 

 

 ��شاركنا إجاباتك عبر التعليقات  

 

 


