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ًل: اْلُمْفَرَداُت َأوَّ
َوِر.     ُل: َضِع اْلَكلَِماِت َتْحَت الصُّ التَّْدِريُب اْلَوَّ

 

َقاُموٌس                              َشاَشُة َعْرٍض                              َمْكَتَبٌة                              ِمْمَحاٌة 

ُة ُمْهَمَلٍت َمْكَتٌب                              ُمَكيٌِّف                              ُكْرِسيٌّ                              َسلَّ

التَّْدِريُب الثَّانِي :َضْع َدائَِرًة َحْوَل اْلَغِريِب َكَما فِي اْلِمَثاِل
1- َأْغِلْق               2- اْلُعنَْواُن               3- َفوَق               4- اَتْحَت               5- َقاُموٌس   

التَّْدِريُب الثَّالُِث: ِصِل اْلُمْفَرَد ِمَن الَعُموِد )أ( بِاْلَجْمِع ِمَن الَعُموِد )ب( َكَما فِي اْلِمَثاِل.
ٌة / ِسَلٌل - َسلَّ - َقاُموٌس / َقَواِميٌس  - َشاَشُة / َشاَشاٌت  - َمْكَتٌب / َمَكاتٌِب   

- ُمَكيٌِّف / ُمَكيَِّفاٌت - َدْرٌس / ُدُروٌس  - َمْكَتَبٌة / َمْكَتَباٌت   

نُْدوِق. َوِر َوَأْكِمْل بَِكلَِمٍة ِمَن الصُّ ابُِع: ُاْنُظْر إَِلى الصُّ التَّْدِريُب الرَّ
4- فِي  3- َعَلى   2- َتْحَت   1- َفْوقَ    
8- َبيَن 7- َخْلَف   6- َأَمامَ   5- بَِجانِِب.    

َن َكلَِمًة َكَما فِي اْلِمَثاِل! التَّْدِريُب الَخاِمُس: َرتِِّب اْلُحرُوَف لُِتَكوِّ
3-  قاموس 2- حاسوب   1- كرسي    

5- شاشة   4- مكتبة    

اِدُس: اِْمَلِ الَفَراَغ بِالُمنَاِسِب ِمَن اْلَكلَِماِت اآلتَِيِة. التَّْدِريُب السَّ
4- َيْرَفُع    ْفَحَة   3- الصَّ ْرس   2- الدَّ 1- َغاِئَبٌة    
8- َحاِضٌر 7- َقاُموٌس   6- اْلِمْمَحاُة   5- َسبُّوَرٌة    
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َثانًِيا: اْلِحَواُر
/َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة اآلتَِيِة. ابُِع: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ التَّْدِريُب السَّ

ْرِس 1- َخالٌِد َقَرَأ ُعنَْواَن الدَّ  
فِّ َسبُّوَرٌة َوّشاَشُة َعْرٍض َوَمْكَتٌب. 2- ُيوَجُد فِي الصَّ  

فِّ ُمَكيٌِّف. 3- َل، َلْيَس فِي الصَّ  
ُة اْلُمْهَمَلِت َخْلَف اْلَباِب 4- َسلَّ  

5- اْلَقَلَم َفْوَق اْلَمْكَتِب.  

َن ُجْمَلًة التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َرتِِّب اْلَكلَِماِت لُِتَكوِّ
- َهْل اْلَجِميُع َحاِضٌر؟  

ُد.  بَّاَك َيا ُمَحمَّ - َأْغِلِق الشُّ  
- َمْن َغاِئٌب اْلَيوَم؟   

- َعاِئَشُة َغاِئَبٌة  اْلَيوَم .  
-َل َيا ُأْسَتاَذُة.  

فِّ َشاَشُة َعْرٍض - لْيَس فِي الصَّ  
- اِْفَتِحي  َشاَشَة الَعْرِض َيا َهنَاُء   

ْرِس َيا َعِلىُّ  - اِْقَرْأ ُعنَْواَن الدَّ  
ابُِع »َأْهًل َوَسْهًل«  ْرُس السَّ - الدَّ  

ِف. )يفعله الطالب( ابَِق َمَع ُزَماَلئَِك فِي الصَّ التَّْدِريُب التَّاِسُع :َماِرِس اْلِحَواَر السَّ

التَّْدِريُب اْلَعاِشُر: َأِجْب بِنَْفِسَك. )يجيب عليه الطالب بنفسه(
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اْلَقواِعُد  )فِْعُل اْلَْمِر(
َن ُجْمَلًة َكَما فِي اْلِمَثاِل. التَّْدِريُب اْلَحاِدي َعَشَر: ِصْل لُِتَكوِّ

- َيا َفاطِمُة ُاْطُبِخي الطََّعاَم.  
ينََة ُد َعّلْق الزِّ - َيا ُمَحمَّ  

ْرَس ُب اِْفَهُموا الدَّ - َيا ُطلَّ  
- َيا َطالَِباُت ُاْدُرْسَن َكثِيًرا  

وَرِة    - َيا َطالَِباِن ُاْنُظَرا إَِلى الصُّ  

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: ُمْر َكَما فِي اْلِمَثاِل.
ْرَس. 1- ُاْكُتُبوا الدَّ  

2-اِْجِلَسا فِي اْلَمْسِجِد.  
بَّاَك. 3- اِْفَتِحي الشُّ  

4- ُاْنُظْرَن إَِلى اْلُمَعلِِّم.  
بَُّوَرَة. 5-اِمَسْح السُّ  

6- اِْقَرآ اْلَجِريَدَة.  
7- ُاْطُبْخَن الطََّعاَم.  

التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: َأْكِمْل َكَما فِي اْلِمَثاِل.
اِْرَكْع َواْسُجْد َواْعُبْد َربََّك.  

ُكَما. اِْرَكَعا َواْسُجَدا َواْعُبَدا َربَّ  
. اِْرَكْعَن َواْسُجْدَن َواْعُبْدَن َربَُّكنَّ  

ُكْم. اِْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ  

)النَّْهُي(
ابَِع َعَشَر: اِْنَه َعِن اْلَْفَعاِل اآْلتَِيِة َكَما فِي اْلِمَثاِل. التَّْدِريُب الرَّ

3- ل َتْكُتْبَن اْلُعنَْواَن. ل َتْفَتِحي اْلَباَب .    
4- ل َتْجِلَسا َأَماَم اْلَحاُسوِب َكثِيًرا. ل َتْلَعُبوا فِي اْلَبْيت .    
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التَّْدِريُب اْلَخاِمَس َعَشَر: َهاِت اْلَْمَر َوالنَّْهَي ِمْن اْلَْفَعاِل اْلتَِيِة َكَما فِي اْلِمَثاِل.

النَّْهُي اْلَْمُراْلِفْعُل

لَ َتْسُكْنُاْسُكْنَيْسُكُن

ل تبحْثاِبَحْثَيْبَحُث

ل َتسَأْلاِسأْلَيْسَأُل

ل ترفْعاِرَفْعَيْرَفُع

ل تشرْب اِشَرْبَيْشَرُب

النَّْفُي بِـ )َلْيَس(

َن ُجْمَلًة َمنِْفيًَّة َكَما فِي اْلِمَثاِل. اِدَس َعَشَر: َرتِِّب اْلَكلَِماِت لُِتَكوِّ التَّْدِريُب السَّ
اُلوِن  ُضُيوٌف  1- َلْيَس فِي الصَّ  
2- َلْيَس َأَماَم الَحاُسوِب ِكَتاٌب  

3- َلْيَسِت َخْلَف الَمْدَرَسِة َمْكَتَبٌة  
4- َلْيَس لِي َثَلَثُة َأْعَماٍم   

ٌب  5- َلْيَس  فِي الَجاِمَعِة ُطلَّ  

ْستَِماع َواْلَفْهُم )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( َرابًِعا: اْلِ

َخاِمًسا: اْلُمَحاَدَثة )يفعلها الطالب بنفسه(
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ًل: اْلُمْفَرَداُت َأوَّ
َن َكلَِمًة َكَما فِي اْلِمَثاِل\ ُل: َرتِِّب اْلُحرُوَف لُِتَكوِّ التَّْدِريُب اْلَوَّ

4- فِْكَرٌة ٌة   3- َمادَّ ّيٌة   2- ُكلِّ 1- َدْرٌس    
8- َتاِريٌخ 7- اللُّغُة   6-ُمَحاَضَرٌة   5- َتْفسيٌر    

التَّْدِريُب الثَّانِي َأْكِمِل اْلَكلَِماِت ُمْسَتْخِدًما اْلُحُروَف اْلتَِيَة! )ر - م - ل - ة - س(
3- َجامَعٌة 2- ُعْطلٌة   1- مْعُلوَمة    

6- ُكليٌَّة 5- ِعلُم  النَّْفس  4- ِدراَسٌة    

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َضْع َدائَِرًة َحْوَل اْلَغِريِب.
4- اْلُعْطَلُة    3- َمَتى   2-  َيْدُرُس   1- َيْوٌم     

8- َيوٌم  7- َغًدا    6- ُمَحاَضَرٌة   5- َشْهٌر    

ابُِع: َهاِت َعْكَس اْلَكلَِماِت اآْلتَِية َكَما فِي اْلِمَثاِل. التَّْدِريُب الرَّ
5- أغلق 4- العطلة   3-غدا   2- تقريبا   1- ينتهي    

التَّْدِريُب الَخاِمُس: ِصِل اْلُمْفَرَد ِمَن الَعُموِد)أ( بِاْلَجْمِع ِمَن الَعُموِد)ب( َكَما فِي اْلِمَثال.
ٌة/ َمَوادٌّ    - َمادَّ -ُعْطَلُة /ُعْطَلٌت  يَّاٌت  يٌَّة / ُكلِّ - ُكلِّ - َجاِمَعٌة/ َجاِمَعاٌت   

- َحِديٌث / َأَحاِديُث  - َلْيَلٌة / َلَياِل   - ِعْلٌم / ُعُلوٌم   - َتْفِسيٌر /  َتَفاِسيرُ   

َثانًِيا: اْلِحَواُر
اِدُس: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ َأِجْب َعِن اْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة. التَّْدِريُب السَّ

َراَسِة بِِمْصَر ُر َأَنٌس فِي الدِّ 1- ُيَفكِّ  
َغِة اْلَعَربِيَِّة  يَِّة اللُّ 2- ُمَراٌد َيْدُرُس فِي ُكلِّ  

3- َعْشَر َمَواّد َتْقِريًبا.  
4- الُعْطَلُة  يومان  

ْهِر التَّاِسِع )َشَهر ِسْبَتْمبِر(. 5-في الشَّ  
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ابُِع : اِْمَلِ اْلَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة ِمَن اْلَكلَِماِت اآِلتَِيِة. التَّْدِريُب السَّ
3- َجاِمَعٍة      ًة   2- َمادَّ َراَسِة   1- الدِّ  

6- العطلة يَِّة   5- ُكلِّ 4- َتنَْتِهي    

َن ُجْمَلًة َكَما فِي اْلِمَثاِل. التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َرتِِّب اْلَكلَِماِت لُِتَكوِّ
2- َأْدُرُس اْلِفْقَه  فِي اْلَجاِمَعِة . 1- َهِذِه فِْكَرٌة َجيَِّدٌة.     

ِراَسُة ؟ 4- َمَتى َتنَْتِهي الدِّ 3- فِي َأيِّ َجاِمَعٍة َتْدُرُس؟    
6- َما َرْأُيَك فِي َهَذا اْلَحْفِل؟ ِراَسُة ؟   5- َكْم َشْهًرا الدِّ  

ًة َتْدُرُس فِي اْلَجاِمَعِة؟  7- َكْم مادَّ  

ا َيْأتِي َكَما فِي اْلِمَثاِل. التَّْدِريُب التَّاِسُع )أ( َضْع ُسَؤاًل لكل ِممَّ
َراَسُة؟ في أيِّ شهٍر َتْبَدُأ الدِّ  

متى اْلُعْطَلُة ِعنَْدكم؟  
أين تدرس؟  
ماذا تدرس؟  

ما اليام التي تدرس فيها؟  

ِحيِح ِمَن الَجْدَوِل َكَما فِي الِمَثاِل. )ب( َضِع الَكلَِماِت فِي َمَكانَِها الصَّ

اٌلَرَجٌبَخالٌِدَأَنٌس_ٌ √ ٌدَعاِصٌمَماِزٌنَكِريٌمَشوَّ ُمَحمَّ

َرْسَلُنإِْحَساُنُسْفَياُنِرْضَواُنَسْلَماُنَشْعَباُنَرَمَضاُنُعْثَماُن_ٌ ×

التَّْدِريُب اْلَعاِشُر: َأِجْب بِنَْفِسَك )يجيب عليه الطالب بنفسه(

اْلَقَواِعُد: »اْلَعَدُد التَّْرتِيبِيُّ ِمْن )12-1(«
التَّْدِريُب اْلَحاِدي َعَشَر: َرتِِّب اْلَْعَداَد التَّالَِيَة َكَما فِي اْلِمَثال.

ابُِعاْلَعاِشُرالثَّاِمُن ُلالرَّ ابُِعالثَّانِيالتَّاِسُعاْلَخاِمُساْلَوَّ اِدُسالثَّالُِثالسَّ السَّ
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التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َأْكِمْل َكَما فِي اْلِمَثاِل.
ُل ِمَن اْلُْسُبوِع. ْبُت ُهَو اْلَيوُم اْلَوَّ 1- السَّ  
2- اْلََحُد ُهَو اْلَيوُم الثَّانِي ِمَن اْلُْسُبوِع.  

3- اْلْثنَيِن ُهَو اْلَيوُم الثَّالُِث ِمَن اْلُْسُبوِع.  
ابُِع ِمَن اْلُْسُبوِع. 4- الثَُّلَثاُء ُهَو اْلَيوُم الرَّ  

5- الَْربَِعاُء ُهو اْلَيوُم اْلَخاِمُس ِمَن اْلُْسُبوِع.  
اِدُس ِمَن اْلُْسُبوِع. 6- الخميس ُهَو اْلَيوُم السَّ  

ابُِع ِمَن اْلُْسُبوِع. 7- الجمعة ُهَو اْلَيوُم السَّ  

التَّْدِريَب الثَّالَِث َعَشَر: َأْكِمْل َكَما فِي اْلِمَثاِل.
3- اْلَخاِمس 2- التاِسعة   1- الُولى    

6- الثالثة 5- الثاني   4- الرابعة    

َر ِمَن الَعُموِد )أ( بِاْلُمَؤنَِّث ِمَن الَعُموِد )ب( َكَما فِي الِمَثاِل! ابَِع َعَشَر: ِصِل اْلُمَذكَّ التَّْدِريُب الرَّ
- الثَّالُِث / الثَّالَِثُة - الثَّانِي/ الثَّانَِيُة   ُل / اْلُوَلى   - الَوَّ  

اِدَسُة اِدُس / السَّ - السَّ - اْلْخاِمُس / اْلَخاِمَسُة   ابَِعُة   ابُِع / الرَّ - الرَّ  
- التَّاِسُع / التَّاِسَعة - الثَّاِمُن/ الثَّاِمنَُة   ابَِعُة   ابُِع//السَّ - السَّ  

- الَحاِدي َعَشَر / الَحاِدَيَة َعَشَرَة - اْلَعاِشُر/الَعاِشَرُة    

)اْلَْعَداُد ِمْن 10-3(
التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشر: ُاْكُتِب اْلَمْعُدوَد بَِشْكٍل َصِحيٍح َكَما فِي اْلِمَثاِل.

في اْلَحِقيَبِة ِستَُّة ُكُتٍب َوَأْرَبَعُة أقلم، َوَثَلَثُة هواتِف.  
فِي اْلُْسُبوِع َسْبَعُة أياٍم  

فِي ُأْسَرتِي َخْمَسُة أولٍد َوَثَلُث بناٍت.  
َعَلى اْلَمْكَتِب َعْشُر جرائد  

فِي اْلِمْحَفَظِة تِْسَعُة لِيَراٍت.  

ًة َواِحَدًة ) يجيب عليه الطالب بنفسه(. اِدَس َعَشر: َأِجْب ِعِن اْلَْسئَِلِة ُمْسَتْخِدًما اْلَعَدَد َمرَّ التَّْدِريُب السَّ
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ابَِع َعَشَر: ِصْل َبيَن اْلَعَدِد َوَتْرتِيبِِه َكَما فِي الِمَثاِل. التَّْدِريُب السَّ
اُلَْرَقاِم   

3- َثَلَثٌة       الثَّالُِث 2- اِْثنَاِن       الثَّانِي   ُل   1- َواِحٌد       اْلَوَّ  
اِدُس 6- ِستٌَّة       السَّ 5- َخْمَسٌة       اْلَخاِمُس   ابُِع   4- َأْرَبَعٌة       الرَّ  
9- تِْسَعُة       التَّاِسُع 8- َثَمانَِيٌة       الثَّاِمن   ابُِع   7- َسْبَعٌة       السَّ  

10- َعَشَرٌة       اْلَعاِشُر  

َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
التَّْدِريُب الثَّاِمَن َعَشَر: ْاْقَرْأ

)أ( َأِجْب بِاْختَِصاٍر
فِي مْصَر  

يَِّة اْلَداِب. يَِّة الَهنَْدَسِة َوُكلِّ يَِّة الطِِّب، َوُكلِّ ُكلِّ  
يَِّة اْلَداِب في ُكلِّ  

اٍم فِي اْلُْسُبوِع  َخْمَسُة َأيَّ  
ُب ِمْن ِجنِْسيَّاٍت ُمْخَتِلَفٍة ل الطُّلَّ  

ح الَخَطَأ )ب( َضْع َعاَلَمَة )√( أو )×( ُثمَّ َصحِّ
اٍم            3- )√(            4- )×( َجاِمَعُة اْلَقاِهَرِة            5- )√( 1- )√(            2- )×( َخْمَسُة َأيَّ  

التَّْدِريُب الَتاِسَع َعَشَر: ُاْكُتِب اْلَمْعُلوَماِت اآْلتَِيَة )يجيب عليه الطالب بنفسه(

التَّْدِريُب الِعْشُروَن: اِْنَسْخ َما َيلِي )يجيب عليه الطالب بنفسه(


