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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ا َيْأتِي: ُل: أْكِمِل اْلَكلَِمَة بَِحْرٍف ُمنَاِسٍب ِممَّ 1- التَّْدِريُب الَوَّ

)م - و - ي - ظ - س(
7- َدِقيَقٌة 4- مَطاٌر   1- َموِعٌد    
8- الظْهُر 5- َجِديٌد   ٌر   2- مَبكِّ  
9- َمساًء 6- وْقٌت   3- الواح    

وَرِة الُمنَاِسَبِة. ْسَم بِالصُّ 2- التَّْدِريُب الثَّانِي :ِصِل اْلِ

َساَعُة َمْكَتٍب                             َساَعُة َجيٍب                             َساَعُة َيٍد                             َساَعُة َحاِئٍط

3- التَّْدِريُب الثَّالُِث: ِصِل الُمْفَرَد ِمَن الَعُموِد )أ( بِالَجْمِع ِمَن الَعُموِد )ب(
- َمْوِعٌد /َمَواِعُد - َمَطاٌر/ َمَطاَراٌت   - َطاِئَرٌة/ َطاِئَراٌت    
- َتْذَكَرٌة / َتَذاِكر - َدِقيَقٌة / َدَقاِئقُ   - َوْقٌت /َأْوَقاتٌ    

ابُِع :َهاِت َكلَِمًة َتْبَدُأ بَِهَذا الَحْرِف َكْما فِي الِمَثاِل. )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( 4- التَّْدِريُب الرَّ

ُثانًِيا: الِحَواُر
) 5- التَّْدِريُب الَخاِمُس: )َأْسئَِلُة َحْوَل النَّصِّ

)أ( َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة التَِيِة
2- إَِلى إِْسَطنُْبول  َيَراِن    1- فِي َمْكَتِب الطَّ  

اَعِة الَحاِدَيَة َعَشَرَة َوالنِّْصِف. 4- فِي السَّ ْحَلِة األُوَلى   3- َعَلى الرِّ  

ِح الَخَطَأ. )ب(: َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ
2- )×( ُيوَجُد  1- )×( إَِلى إِْسَطنُْبول.     

)√( -4 3- )×( حوالي      
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اِدُس: َرتِِّب الَكلَِماِت لُِتْصبَِح ُجْمَلًة. 6- التَّْدِريُب السَّ
1- َمَتى َمْوِعُد الَطاِئَرِة التَّالَِيِة؟  

ْحَلِة الثَّانَِيِة. 2- ُيوَجُد َمَكاٌن َفاِرٌغ َعَلى الرِّ  
ا. ٌر ِجدًّ 3- َهَذا ُمَبكِّ  

4- فِي َأيِّ َوْقٍت َتِصُل الَطاِئَرُة؟  
5- ِمْن َفْضِلَك اِْحِجْز لِي َتْذَكَرًة  

اَعُة اآلَن؟ 6- َكْم السَّ  
نْصُف َمَساًء. ابَِعُة َوالِّ اَعُة الرَّ 7- السَّ  

8- َواِحَدًة َدِقيَقًة َلو َسَمْحَت.  

ِحيِح ِمَن الَجْدَوِل َكَما فِي الِمَثاِل. ابُِع : َضِع الَكلَِماِت فِي َمَكانَِها الصَّ 7- التَّْدِريُب السَّ

د_ٌ √ ارَسالِمُمَحمَّ خليٌلعليٌّفاتحَحَسنَخالِدَصالِحإِْسَلمَعمَّ

َلنَْدن إِْبَراِهيماألْرُدنالِعَراقَسَرَحاتإِْدَواْردُيوُسفإِْسَحاقَبْيَرمإِْسَطنُْبول_ٌ ×

8- التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َأِجْب بِنَْفِسَك. )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا :اْلَقواِعُد
)» )َضْبُط الَوْقِت َبْعَد »الَواِو« َو»إِلَّ

9- التَّْدِريُب التَّاِسُع: َضْع َأْسئَِلًة لأَِلْجِوَبِة التَِيِة.
اَعُة اآلَن؟ 1- َكْم السَّ  

اِئَرُة؟ 2- متى َتِصُل الطَّ  
ْرِس؟  3- متى َمْوِعُد الدَّ  

ْحَلِة الثَّانَِيِة؟ 4- هل ُيوَجُد َمَكاٌن َفاِرٌغ َعَلى الرِّ  
5- هْل ُتوَجُد َطاِئَرٌة إَِلى ِمْصَر َغًدا؟  

التَّْدِريُب الَعاِشُر: اِْقَرأِ الَوْقَت ُثمَّ اْكُتْبُه َكَما فِي الِمَثاِل. 
6:00 الساعة السادسة تماما  8:10 الساعة الثامنة وعشر دقائق    

4:45 الساعة الخامسة إال ربعا 1:00 الساعة الواحدة تماما     
9:50 الساعة العاشرة إال عشر دقائق  
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وَرَة بِالَوْقِت الُمنَاِسِب  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( 11- التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: ِصِل الصُّ

12- التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر: اِْمأَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة
4- ستون 1- أربع وعشرون    

5- ثلثون 2- ِستُّون     
6- عشرون 3- خمس عشرة    

13-التَّْدِريُب الثَّالُِث َعَشَر: َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة ُمْسَتِعينًا بَِما َبْيَن الَقْوَسيِن َكَما فِي الِمَثاِل.
ْبَع َصَباًحا. ابَِعَة َوالرُّ اَعَة السَّ 1- َأَتنَاَوُل الَفُطوَر السَّ  

اَعَة الثَّاِمنَة 2- َأْذَهُب إَِلى الَجاِمَعِة السَّ  
اَعَة الثَّاِمنَة والنصِف 3- َتْبَدُأ الُمَحاَضَرُة األُوَلى السَّ  

اَعَة الحادية عشرة. 4- َتنَْتِهي السَّ  
5- َأتنَاَوُل َطَعاَم الَغَداِء في الواحدة وعشر دقائق ُظْهًرا  

6- أْجِلُس َأَماَم الَحاُسوِب َمَساًء في العاشرة إال ثلثا.  

ْح الَخَطأ. َقِم َوَضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ ابَِع َعَشَر: ُاْنُظْر إَِلى الرَّ 14- التَّْدِريُب الرَّ
1- )×( الساعة الخامسة إال ثلثا.  

)√( -2  
اَعُة العاشرة إال عشر َدَقاِئَق. 3- )×(السَّ  

)√( -4  
اَعُة الحادية عشرة ودقيقة واحدة. 5- )×( السَّ  

)√( -6  

( فِي الَمَكاِن الَفاِرِغ. ْقِم َوَضْع )َو - إِلَّ 15-التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: ُاْنُظْر إَِلى الرَّ
6- و 1- و     
7- و 2- إاِلَّ     
8- إاِلَّ 3- و     
9- و 4- إاِلَّ     

10- و 5- و     
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) )ِمْن ُحُروِف الَجرِّ
ا َيْأتِي »فِي - ِمن - َعَلى« اِدَس َعَشَر: اِْمأَلِ الَفَراَغ بَِحْرِف َجرٍّ ُمنَاِسٍب ِممَّ 16-التَّْدِريُب السَّ

6- من 1- فِي     
7- إَِلى / بِـ 2- َعَلى    

8- من 3- ِمن / إَِلى    
9- في 4- َعَلى.    
10- بـ 5- بـ     

ابَِع َعَشَر: َأْكِمِل الُجَمَل التَّالَِيَة بَِوْضِع َحْرِف َجرٍّ ُمنَاِسٍب. 17-التَّْدِريُب السَّ
3- إلى. 2- مع / في    1- في.    

6- في 5- على / من.    4- لِـ     

ا َيْأتِي بُِجَمٍل َتْشَتِمُل َعَلى َحرِف َجرٍّ ُمْسَتِعينًا بَِما َبْيَن الَقْوَسْيِن مع ضبطه بالشكل. 18-التَّْدِريُب الثَّاِمَن َعَشَر: َأِجْب َعمَّ
اِرِع. 1- َأْسُكُن في َهَذا الشَّ  

َباِح إلى الَجاِمَعِة. 2- َأْذَهُب فِي الصَّ  
َجة 3- َأَضُع الطََّعاَم في الثَّلَّ  

4- َهَذا الَحاُسوب أِلَبِي  
5- َأْكُتُب بالَقَلِم  

وَماِل  6- أنا ِمْن الصُّ  
7- الطََّعاُم على الطَّاِوَلِة  

8- الَقَلُم بُجنَْيٍه  

َرابًِعا: ْاِلْستَِماُع َواْلَفْهُم )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َخاِمًسا: اْلُمَحاَدَثُة )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(
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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ْن ِمَن الُحُروِف التَِيِة ِستََّة َأْسَماٍء لُِعْمَلٍت ُمْخَتلَِفٍة َكَما فِي الِمَثال. ُل: َكوِّ 1- التَّْدِريُب الَوَّ

)هـ - د - ي - ا - ر - ن - و - ل - م - ج - ة(
1- دوالر            2- جنيه            3 - ريال            4- درهم            5- يورو            6- دينار  

ِح الَخَطَأ َكما فِي الِمَثاِل. 2- التَّْدِريُب الثَّانِي: َصحِّ
1- ِرَيٌال َسُعوِديٌّ   

. 2- ُدواَلٌر َأْمِريِكيٌّ  
3- ِدينَاٌر كويتّي  

4- جنيه مصري  

3- التَّْدِريُب الثَّالُِث: َأْكِمْل بِالَعَدِد الُمنَاِسِب.
7- سبُعمَئٍة 4- أربُعِمَئٍة   2- ِمَئتان    

14- خمسة آاَلٍف 12- ثلثة آاَلٍف   11- َأْلفان   8- ثمانِمَئٍة    

ابُِع: ُاْكُتِب الَعَدَد َتْحَت اْلَكلَِمَة َكَما فِي الِمَثال. التَّْدِريُب الرَّ

َخْمُسوَنَخْمَسٌة َوِعْشُروَنَخْمُسِماَئٍةَثَلُثِماَئٍةتِْسُعِماَئٍةَخْمَسُة آاَلٍف     َأْلٌفِماَئٌة

100100050009003005002550

نُْدوِق. 5- التَّْدِريُب الَخاِمُس: اِْمأَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة ِمْن الصُّ
4- بِـ /ُجنَيَهاٍت 1- َخْمُسوَن     

5 - بَِكْم  2- ُدواَلًرا     
6- ُعدَّ 3- ُأَغّيَر / ُكَويتِيٍّ    

اِدُس: ِصِل الُمْفَرَد ِمَن الَعُموِد )أ( بِالَجْمِع ِمَن الَعُموِد )ب(َكَما فِي الِمَثال. التَّْدِريُب السَّ
- َبنٌْك / ُبنُوٌك - ُدواَلٌر / ُدواَلَراٌت   - ِدينَاٌر / َدَنانِيرٌ   

- َمْصِرٌف / َمَصاِرف - ِرَياٌل / ِرَيااَلٌت   - ُجنَْيٌه / ُجنَيَهاٌت   
- لِيَرٌة / لِيرَات ٌ  - َأْلٌف / آاَلٌف    - ِدْرَهٌم / َدَراِهمٌ   

ابُِع: اِْبَحْث َعْن الَكلَِماِت التَِيِة ) ُِجيُب عليه الطالب بنفسه( 7- التَّْدِريُب السَّ
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َثانًِيا: الِحَواُر
8-التَّْدِريُب الثَّاِمُن: )َأْسئَِلٌة َحْوَل النَِّص( َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة التَِيِة.

1- ُيِريُد َأْن ُيَغيَِّر ُدواَلَراٍت.  
2- َمَعُه ِماَئُة ُدواَلٍر  

واَلُر اْلَيْوَم بَِخْمَسَة عشَر ُجنَْيًها َوَخْمَسٍة َوتِْسِعيَن ِقْرًشا. 3- الدُّ  
4- ِمَن الثَّاِمنَِة َصَباًحا إَِلى اْلَخاِمَسِة َمَساًء  

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأْكِمِل النَّاِقَص ِمَن الِحَواِر »فِي الَبنِْك” 
: َماَذا ُتِريُد؟ الُمَوظَُّف   

: َأِريُد َأْن ُأَغيَِّر رياالت ِمْن فِْضِلَك. ُجُل   الرَّ  
: َكْم ِرَيااًل معك؟ الُمَوظَُّف   

: َمِعي َأْلُف ِرَياٍل. بكم الريال اليوم؟ ُجُل   الرَّ  
ْل خمسة آالف ُجنَِيٍه. َياُل بِخمسة ُجنَيَهاٍت، َتَفضَّ : الرِّ الُمَوظَُّف   

: ُشْكًرا ُجُل   الرَّ  
: ُعّد النقود ِمْن َفْضِلَك الُمَوظَُّف   

: َأْلٌف، ألفان، ثلثة، أربعة، خمسة آالف ُجُل   الرَّ  
َلَمِة. : َمَع السَّ الُمَوظَُّف   

10- التَّْدِريُب الَعاِشُر: َأِجْب بِنَْفِسَك )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( 

ا َيْأتِي َكَما فِي الِمَثاِل )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( 11- التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: اِْسَأْل بِـ"َكْم" َأْو "َما ِسْعُر" َعمَّ

12- التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َأِعِد الُجَمَل التَِيِة ُمْسَتْعِمًل َما َبيَن الَقْوَسيِن َكَما فِي الِمَثاِل.
5- ُنِريُد َأْن َنْقَرَأ الَجِريَدَة  واَلَراِت   1- ُأِريُد َأْن ُأَغّيَر الدُّ  
َؤاَل  6- ُنِريُد َأْن َنْقَرَأ السُّ 2- ُأِريُد َأْن ُأَغّيَر الُعنَْواَن    

َؤال     7- ُيِريُد َأْن َيْقَرَأ السُّ 3- ُنِريُد َأْن ُنَغّيَر الُعنَْواَن    
َؤال  8- ُأِريُد َأْن َأْقَرَأ السُّ 4- ُنِريُد َأْن َنْقَرَأ الُعنَْوانَ    
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)ُحُروُف الَجرِّ + َأَدَواُت اِلْستِْفَهاِم(
13- التَّْدِريُب الثَّالُِث َعَشَر: َهاِت َأْسئَِلًة لأَِلْجِوَبِة التَِيِة.

1- من أين أنت؟  
2- في أيِّ كتاٍب تقرُأ؟  

3- أين تدرُس؟  
4- َمَع َمن تسكُن؟  

5- بكم الثوُب؟  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن. ابَِع َعَشَر: اِْمأَلِ الَفَراَغ بَِأَداِة الْستِْفَهاِم الُمنَاِسَبِة ِممَّ 14-التَّْدِريُب الرَّ
3- َمَع َمْن  2- فِي َأيِّ   1- ِمْن َأْيَن    

6- لَِمْن 5- ِمْن َأيِّ   4- بَِكمْ    

)َمْعُدوُد الَْعَداِد(

المعدودالعدد
َضْيًفا.1- ِماَئٌة َوَخْمُسوَن

َأْكِواٍب 2- َأْرَبَعَة
ُجْزًءا 3- َأَحَد َعَشَر

اٍت 4- َثَلَث َمرَّ
ُجنَْيًها 5- خمِسيَن

درهٍم 6- ثلَثِة آالِف 

ْكِل َكَما فِي الِمَثاِل. ْبِط بِالشَّ 16-التَّْدِريُب الَساِدَس َعَشَر: ُاْكُتِب الَمْعَدوَد الَِّذي َبْيَن الَقْوَسْيِن بَِشْكٍل َصِحيٍح َمَع الضَّ
1- َعاِمٍل              2- َطاِوَلًة              3- ُدواَلًرا              4- ُمَعلِّميَن              5- ِكَتاٍب  

ِح الَخَطَأ َكَما فِي الِمَثاِل. 17- التَّْدِريُب الَسابَِع َعَشَر: َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ
1- )√(              2- )√(              3- )×( َطالِبًة              4- )×( أوالٍد              5- )×( سؤااًل  
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َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
18-التَّْدِريُب الَثاِمَن َعَشَر: اِْقَرْأ الِحَواَر ُثمَّ َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة التَِيِة.

َة لِْلُعْمَرِة. 1- إَِلى َمكَّ  
2- َمَع َزْوِجَها  

3- فِي َشْهِر َرَجَب إِْن َشاَء اللُه.  
4- تريد َتْذَكَرتين والتذكرة بَِخْمَسِة آاَلِف ُجنَيٍه.  

413817 -5  
6- ِرْحَلَتاِن  

ْخِصيَِّة. )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( 19-التَّْدِريُب التَّاِسَع َعَشَر: اِْمأَلِ الَجْدَوَل التِي بَِبَياَناتَِك الشَّ

20-التَّْدِريُب الِعْشُروَن: اِْمأَلِ الَفَراَغاِت التَِيِة َكَما فِي الِمَثاِل. )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

21- التَّْدِريُب الَحاِدي َوالِعْشُروَن: اْنَسْخ ما يأتي. )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

 


