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ص
امللخ

املفردات
َراِسيُّ ُل الّدِ  1. الـُمَؤّهِ
 2. َمْكَتُب التَّْوِظيِف
 3.َلِفَتٌة )ج( َلِفَتاٌت

 4. َوَظاِئُف َشاِغَرٌة

1. َعَل َما ُيَراُم 

مَّ َأْقَرْأَها = َلْ َأْقَرْأها َبْعُد.  ـَ ـا: ل 2. َلـمَّ

ٍء  َهْل ُكلُّ َيشْ
َعَىل َما ُيرَاُم؟

َال، َلْسُت 
َعَىل َما ُيرَاُم.

ِتي َعَىل َما ُيرَاُم. ِصحَّ
اُألُموُر َتِسرُي 
َعَىل َما ُيرَاُم.

4. َأْبَشَ - ُيْبِشُ - َأْبِشْ

ِباملَْوُلوِد الَجِديِد.    
ِعيِد. ِبالَخَربِ السَّ أَْبِرش            

. ِبالَخرَيِ    

3. َوَل يِف اأَلْحاَلِم

َوِظيَفٌة         
َهِديَّةٌ           َوَال ِيف األَْحَالِم

ٌة َشقَّ

5.  ِمْن ِخاَلِل – َعرْبَ – َعْن َطِريِق  

 َعْربَ                   
 ِمْن ِخَالِل

 َعْن َطِريِق
ْم ِللَوِظيَفِة َتَقدَّ

َمْكَتِب التَّْوِظيِف/

 . الـَمْوِقِع اِإلِلْكِرتُويِنِّ

ال، َلام أْمَألُْه.

ال، َلام أَْكُتْبَها.

َهْل َمَألَْت 
َطَلَب الَعَمِل؟

َهْل َكَتْبَت 
اِتيََّة؟ ريََة الذَّ السِّ

التعبريات

يُّ ِحّ  5. التَّْأِميُن الّصِ
ْخِصيَُّة  6. الـُمَقاَبَلُة الشَّ

اِتيَُّة يَرُة الذَّ  7. الّسِ
 8. َطَلُب الَعَمِل

َبٌة  9. ِإْعَلَناٌت ُمَبوَّ

10. َمْوِقٌع ِإِلْكِتُروِنيٌّ
11. ُحْلٌم )ج( َأْحَلٌم

12. إَجاَزٌة ِبَأْجٍر

13. َراِتٌب )ج( َرَواِتُب
ُص 14. التََّخصُّ

15. َشَهاَدُة الِخْبَرِة
   أ. َيْسَهُر

أ. فرصة عمل
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القواعد
ـِِم ال ِر السَّ ِع الـُمَذكَّ إِْعَراُب َجْ

ُفوَن. - َمْطُلوٌب ُمَوظَّ ٌف.                 1. َمْطُلوٌب ُمَوظَّ
- َهْل َيْطُلُبوَن ُمَحاِسِبيَن؟ 2. َهْل َيْطُلُبوَن ُمَحاِسًبا؟       

ِرَكِة َتْأِميٌن َعَلى الَعاِمِليَن. - ِبالشَّ ِرَكِة َتْأِميٌن َعَلى الَعاِمِل.  3. ِبالشَّ
- َعاِمُلو الـَمْطَعِم َنِشيُطوَن. 4. َعاِمُل الـَمْطَعِم َنِشيٌط.         

يِجنَي 1. َكاَفَأ  اُملِديُروَن  اُملَعلِِّمنَي  ِيف  َحْفِل  الِخرِّ

ُمَضاٌف إَلْيِه  اِإلْعرَاُب  َفاِعلٌ  َمْفُعوٌل ِبهِ 

َمْنُصوٌب    َمْجُروٌر َمرُْفوعٌ  الَحاَلةُ 

الَعَالَمةُ  الَواوُ    الَياءُ      الَياُء

ُمو اْلَعَرِبيَِّة ُمْجَتِهُدوَن 2. ُمَعّلِ

(ُمَعلُِّمو) أَْصُلُه (ُمَعلُِّموَن) ُحِذَفِت النُّوُن 
ِبَسَبِب اِإلَضاَفِة

!
!

!
!

!
!

!!!

!

اَل ثِّي اِْسُم الـَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل الثُّ

اْسُم امَلْفُعوِل  الِفْعُل امَلاض
 _  _  _ _ َمـ  _   _ و _

َمْطُلوٌب َطَلَب
َمْمُلوٌء َمَلَ
َمْوُجوٌد َوَجَد

اْسُم امَلْفُعوِل  الِفْعُل امَلاض الِفْعُل امُلَضاِرُع
مـَ _  _  _   _  _  _  َيـ _  _  _

َمِبيٌع َيِبيُع  َباَع
َمُقوٌل َيُقوُل  َقاَل

اْسُم امَلْفُعوِل  الِفْعُل امَلاض الِفْعُل امُلَضاِرُع
مـَ _  _  _ّ   _  _  _  َيـ _  _  _

َمْدُعّو َيْدُعو  َدَعا
َمْكِوّي َيْكِوي  َكَوى
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املفردات
  1. َشابٌّ )ج( َشَباٌب
  2. َكْهٌل )ج( ُكُهوٌل
  3. َشْيٌخ )ج( ُشُيوٌخ
ِرَكِة   4. َصاِحُب الشَّ
  5. ُمِديُر التَّْوِظيِف

  6. ُمْحَبٌط

٢. ُذو = َصاِحب         
        ُذو (ج) َذُوو                                َذاُت (ج) َذَواُت  

َفٌة َذاُت ِخْربٍَة. - َهِذِه ُمَوظَّ ٌف ُذو ِخْربٍَة.        - َهَذا ُمَوظَّ
َفاٌت َذَواُت ِخْربٍَة. - َهُؤَالِء ُمَوظَّ ُفوَن َذُوو ِخْربٍَة.  - َهُؤَالِء ُمَوظَّ

 َفْتُح َمَحلٍّ َجِديٍد.
َِكِة.  إِْغَالُق الرشَّ

ِب ِيف َسَكِن الَجاَمَعِة. الَّ  َتْسِكنُي الطُّ
٤. َتمَّ

 َتْصِحيُح اِالْمِتَحاَناِت.
؟  نِّ َياَضُة الـُمَناِسَبُة ِألَْمَثاِيل ِمْن ِكَباِر السِّ  َما الرِّ

 َال ُيوَجُد َعَمٌل ِألَْمَثاِيل.            

 َهْل ُيوَجُد ُمْسَتوًى ُمَناِسٌب ِألَْمَثاِيل ِمَن اُملْبَتِدِئنَي ِيف اللَُّغِة؟
٣. ِألَْمَثايل

 ُأُمورََك. 
 َلَك.     

 ُشْغَلَك.
َ اللُه  - َوَلَك. ٥. َيرسَّ

 - ُشْكرًا.

- َنْحَتاُج إَِىل (الَِّذي) ُيْعِطيَنا ُفرَْصًة.  - َنْحَتاُج إَِىل َمْن ُيْعِطيَنا ُفرَْصًة.          
- َهَذا ُهَو (الرَُّجُل الَِّذي) ُأْريُدُه.         - َهَذا َمْن ُأِريُدُه.                    

َة. ْخِصيَّ - َقاَبْلُت (الـُمِديرََة الَِّتي) ُتْجِري اُملَقاَبَالِت الشَّ َة.   ْخِصيَّ  - َقاَبْلُت َمْن ُتْجِري الـُمَقاَبَالِت الشَّ

٨. َمْن = الَِّذي/ الَِّتي    

 َمْوِعُد أَذاِن الـَمْغرِِب.
٧. َحاَن َوْقُت اِالْنِرصَاِف ِمَن الَعَمِل.

 َدْورَُك.

ًة. ًة ِجرَاِحيَّ  َعَمِليَّ
 اُملَقاَبَلَة.

ًة.  ُمَكاَلَمًة َهاِتِفيَّ
١. أَْجَرى

 اِْسِتْبَياًنا. 

َأْجِر ُيْجِري َأْجَرى
َعاِن ُيَعاِني َعاَنى

َأْعِط ُيْعِطي َأْعَطى
ُاْدُع َيْدُعو َدَعا

التعبريات

  7. ُمْحِبٌط
  8. َخَساَرٌة )ج( َخَساِئُر
   )×( ِرْبٌح )ج( َأْرَباٌح

اٌش   9. َفرَّ
10. َشاِحَنٌة 

11. َمْنُدوُب َمِبيَعاٍت

12. َوِثيَقُة َتْأِميٍن
13. ِسِكْرِتيَرٌة

  - الَبَطاَلُة
  - َمَهاَرٌة )ج( َمَهاَراٌت

  - ُمْشِكَلٌة
  أ. َيْمِلُك

ب. َيْدُعو
ُج ت. َيَتَخرَّ
ث. َيَتَخيَُّل

ج. َيْسَتْغِرُب
ُب ُق )×( ُيَكّذِ  ح. ُيَصّدِ

خ. َيْقَبُل )×( َيْرُفُض

 َهَذا أَْمٌر
 َكَالُمَك

 ِخَطاُب اُملِديِر
ُمْحِبٌط. .٦

ب. مقابلة شخصية
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القواعد

ْجُت ُمْنُذ ِستَِّة َأْشُهٍر. - َتَخرَّ - ُنِريُد ُأَناًسا َذِوي ِخْبَرٍة.  ُحِف.  - الَوَظاِئُف َكِثيَرٌة ِفي الصُّ

إِْعَراُب َجِع التَّْكِسرِي

اْسُم امَلْفُعوِل  الِفْعُل امَلاض الِفْعُل امُلَضاِرُع
مـُ ---   ----   َيـ ---
ُمْرَهٌق يُْرِهُق  أَْرَهَق
ٌب ُمَبوَّ ُب يَُبّوِ َب  َبوَّ
ُمَجاٌب يُِجيُب أََجاَب
ُمَلَحٌظ يَُلِحُظ َلَحَظ
ُمْشَتَرٌك َيْشَتِرُك ِاْشَتَرَك
ُمْبَتَدأٌ َيْبَتِدُئ ِاْبَتَدأَ

ُمْسَتْقَبٌل َيْسَتْقِبُل ِاْسَتْقَبَل

ُ

اَلثِيِّ اِْسُم الـَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل َغرْيِ الثُّ


