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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
َن َكلَِمًة َكَما فِي اْلِمَثاِل. ُل: ِصْل َبْيَن اْلُجْزَأْيِن لُِتَكوَّ التَّْدِريُب اْلَوَّ

َوْجـَبة / َمْشُروَبات / َزَباِدي / َزْيُتـْوٌن / َلِذيٌذ / َفَطاِئر /َعِصـيٌر / َدِجـاٌج/ َفاِكَهة / َسَلـَطٌة  

َقِم َكَما فِي الِمَثاِل. َوِر َواْكُتِب اْلْسَم َأَماَم الرَّ التَّْدِريُب الثَّانِي: ُاْنُظْر إَِلى الصُّ

1.َعَسٌل              2. بيض              3.عصير              4.زيتون              5.وجبة              6.دجاجة

التَّْدِريُب الثَّالُِث :َضْع َدائَِرًة َحْوَل اْلُمْخَتلِِف َكَما فِي الِمَثاِل.
4- َزْيُتوٌن 3- َخِفيٌف   2- َمْوزٌ   1- َدَجاٌج    

7- َبْيٌض 6- َحْلَوى   5- ُخَضاٌر    

ابُِع: ِصِل اْلَكلَِمًة ِمَن الَعُموِد )أ( بَِما ُينَاِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب( التَّْدِريُب الرَّ
- ُلُحوٌم / َسَمٌك - ُخَضاٌر / َفاُصوْلَيا    

-َمْشُروَباٌت/ َشاٌي - َفاِكَهٌة / َمْوٌز     
- َوْجَبٌة/الَغَداُء  - َمْأُكوَلٌت/ ُأْرز    

َن َكلَِمًة َكَما فِي الِمَثاِل! التَّْدِريُب الَخاِمُس: َضْع َحْرًفا فِي اْلَمَكاِن اْلَفاِرِغ لُِتَكوِّ
3- َعـصيٌر 2- َفَطاِئـر   1- َمْوزٌ    
6- َحلـِيٌب 5- ُزْبٌد    4- َزباِدي    
9- َبـْيٌض   8- قـَهَوٌة   7- سَلَطٌة    

اِدُس : اِْمَلِ اْلَفِراَغ بِِفْعٍل ُمنَاِسٍب. التَّْدِريُب السَّ
3- يتناول 2- يشرب   1- تطبخ    
6- يمسح 5- يلعب   4- أجلس    
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َثانًِيا: الِحَواُر
ابُِع: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَِّص / َأِجْب َعْن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة. التَّْدِريُب السَّ

َتْسَأُل َسِميَرُة َعِن الُفُطوِر ألنها َجاِئَعٌة ِجًدا  
. فِي اْلفُطوِر ُجْبٌن َوَبْيٌض َوَزيُتوٌن َوُمَربَّى َوَعَسٌل وُزْبَدٌة َوُخْبٌز َوَشايٌّ  

ي َقْبَل الَطَعاِم  َنْغِسُل َأْيِدَينا َونَسمِّ  
َسِعيٌد ُيِحبُّ الُفوَل َوَأْحَمُد لَ ُيِحبُّه.  

َسِلَمْت َيَداك  

َؤاِل َأَماَم الَجَواِب الُمنَاِسِب َلُه. التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َضِع َرَقَم السُّ
ا. 5- َنَعْم الَغَداُء َلِذيٌذ ِجدًّ  

3- َل، َأَتنَاَوُل َعَشاًء َخِفيًفا.  
ُل الَحْلَوى َبْعَد الطََّعاِم. 4- َل، َل ُأَفضِّ  

2- َأْغِسُل َيَديَّ َقْبَل الطََّعاِم.  
1- فِي الَعَشاِء َفَطاِئُر َوَدَجاٌج َوَفاِكَهٌة   

ابِِق َواْسَأْل َزِميَلَك بَِها. )ُيِجيبه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب التَّاِسُع: اِْخَتْر َثَلَثَة َأْسئَِلٍة ِمَن التَّْدِريِب السَّ

التَّْدِريُب الَعاِشُر: َأِجْب بِنَْفِسَك )ُيِجيب عليه الطالب بنفسه(

التَّْدِريُب اْلَحاِدَي َعَشر: 

)أ( َعبِّْر َعْن َعاَداتَِك الَيْوِميَِّة بَِوْضِع َعَلَمِة )√( فِي اْلَمَكاِن الُمنَاِسِب. )ُيِجيب عليه الطالب بنفسه( 

َفاَقاِت َواِلْختَِلَفاِت. )ُيِجيب عليه الطالب بنفسه( )ب( َقاِرْن إَِجاَبَتَك َمَع َزِميلَِك َواْنُقْل َوَناِقْش َمَعُه اِلتِّ

َثالًِثا: اْلَقَواِعُد  )الُجْمَلُة اِلْسِميَُّة(
ا َيْأتِي. التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر: اِْمَلِ اْلَفِراَغ بَِخَبٍر ُمنَاِسٍب ِممَّ

3.الَمْحُموُل َفوَق الُكْرِسيِّ 2.َهَذا َبيتِي.    1. ُيوُسُف ُمَحاِسٌب     
. فِّ ُب فِي الصَّ 6. الطُّلَّ 5.الُعْطَلُة َيوُم الُجُمَعِة.   4.بداية الدروس َيْوُم األََحِد    

8. ُأْختِي َتْطُبُخ الطََّعاَم 7.الطََّعاُم َلِذيٌذ.      
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التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: َضْع اِْسًما ُمنَاِسًبا »ُمْبَتَدًأ« لَِما َيْأتِي َكَما فِي اْلِمَثاِل. )ُيِجيبه الطالب بنفسه(

. َن ُجْمَلًة ُمْبَتِدًأ بَِما َتْحَتُه َخطٌّ ابَِع َعَشَر: َرتِِّب الَكلَِماِت لُِتَكوِّ التَّْدِريُب الرَّ
2- َأَنا َل ُأِحبُّ الَقْهَوَة. ُل َوْجَبَة  الَغَداِء .   ٌد ُيَفضِّ 1- ُمَحمَّ  

فِّ ُم َيِقُف َأَماَم الصَّ 4- الُمَعلِّ 3- ِعَصاٌم َيْعَمُل ُمَهنِْدًسا  .     
6- َفاطَِمُة َتْدُرُس فِي الَجاِمَعِة  5- الَموُز ِمن الَفاِكَهِة      

)َنْفُي اْلِفْعِل الُمَضاِرِع الَحاِضِر بِـ »َل«(
التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: اِْنِف الُجَمَل اآلتَِيَة بِـ»َل« َكَما فِي اْلِمَثاِل.

ُل الَحْلَوى َبْعَد الطََّعاِم . - ل ُنَفضِّ  
- ل ُيِحبُّ َأِخي الَعِصيَر فِي الَعَشاِء.  

- ل ُأِحبُّ الَسَمَك فِي الَغَداِء.  
- ل َأَتنَاَوُل فِي الَغَداِء األُْرَز.  

ي الطََّعاَم اْلَعَربِيَّ . ُل ُأمِّ - ل ُتَفضِّ  

- األَْوَلُد ل َيْأُكُلوَن الَفاُصوْلَيا .  
َزاِن الطََّعاَم. - َفاطَِمُة َوَليَلى ل ُتَجهِّ  

- ل َيْفُطُر َأبِي فِي الَعَمِل .  

التَّْدِريُب الَساِدَس َعَشَر: اِْبَدْأ بَِما َتْحَتُه َخطٌّ َوَغيِّْر َما َيْلَزُم َكَما فِي اْلِمَثاِل.
1- الَبنَاُت يْدُرسن فِي الَجاِمَعِة.  

اَي. 2- َل َيْشَرُب األَْطَفاُل الشَّ  
اُلوِن ُيوُف َيْجِلُسون فِي الصَّ 3- الضُّ  

اُل الَعَمَل فِي الثَّاِمنَِة َصَباًحا. 4- َيْبَدُأ الُعمَّ  
5- الطَّالَِباُت َيْقَرْأَن التَّاِريَخ.  

. فَّ 6- َتْدُخُل الُمَعلَِّماُت الصَّ  

َرابًِعا: ْاِلْستَِماُع َواْلَفْهُم )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َخاِمًسا: اْلُمَحاَدَثُة )ُيِجيب عليه الطالب بنفسه
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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ُل: َضْع َدائَِرًة َحْوَل اْلَغِريِب َكَما فِي اْلِمَثاِل. التَّْدِريُب الَوَّ

.              4- َعاِمُل اْلَمْطَعِم              5- َمْحُجوٌز. 1- َناِدٌل              2- طبق              3- ِمنَْديٌل َوَرِقيٌّ  

وَرِة َوَأْكِمِل النَّاِقَص. التَّْدِريُب الثَّانِي: ُاْنُظْر إَِلى الصُّ
3- ملعقة وسكين وشوكة وطبق 2- النادل    1- ماء     

5- ساخنا / باردا 4- الكباب    

التَّْدِريُب الثَّالُِث ِصِل اْلَكلَِمًة ِمَن الَعُموِد )أ( بَِما ُينَاِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب( َكَما فِي اْلِمَثال.
- ِمْلَعَقٌة َكبِيَرٌة - َكَباٌب َمْشِويٌّ    - َعاِمُل اْلَمْطَعِم    
- ُزَجاَجُة َماٍء - ِمَياٌه َمْعَدنِيٌَّة    - ِمنَْديٌل َوَرِقّي     
ٌة  - ِمَياٌه َغاِزيَّ - َبَطاطِس َمْقِليٌَّة   - َقاِئَمُة الَطَعام     

ابُِع: اِْبَحْث َعِن اْلَكلَِماِت التية فِي الَجْدَوِل َكَما فِي الِمَثاِل. )ُيِجيب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب الرَّ

َثانًِيا: الِحَواُر
التَّْدِريُب الَخاِمُس: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَِّص/َأِجْب َعْن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة.

- َلبِيٌب في المطعم.  
- َطَلَب ِمَن الَطَعاِم نِْصَف ِكيُلو َكَباٍب َوُكْفَتٍة  

- ُيِريُد َقْبَل الَطَعاِم ِحَساَء َعَدٍس  
- ل، َسَيْشَرُب ِمَياًها َمْعَدنِيًَّة   

- َسَيَتنَاَوُل َمَع الَطَعام َسَلَطَة َزَباِدي.  

َن ُجْمَلًة َكَما فِي اْلِمَثاِل. اِدُس )أ( َرتِِّب اْلَكلَِماِت لُِتَكوَّ التَّْدِريُب السَّ
- َقاِئَمُة الَطَعاِم َعَلى الطَّاِوَلِة.  

- َماَذا ُتِريُد؟  
- َهْل َهِذِه الطَّاِوَلُة َفاِرَغٌة؟  
- اِْجِلْس ُهنَا ِمْن َفْضِلَك.  

- َأيَن َقاِئَمُة الَطَعاِم؟  
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- َل َهِذه الطَّاِوَلُة َمْحُجوَزٌة.  
- ُأِريُد نِْصَف ِكيُلوجرام ُكْفَتٍة َوَكَباٍب.  

ُل ِمْن اْلَمْشُروَباِت؟ - َماَذا ُتَفضِّ  
- َأيَن َأْجِلُس؟  

ُل َعِصيَر اّلَلْيُمون. - ُأَفضِّ  

َن ِحَواًرا )ب( َأِعْد َتْرتِيَب اْلُجَمِل لُِتَكوَّ
1- َهْل َهِذِه  الطَّاِوَلُة َفاِرَغٌة ؟  

2 - َل َهِذه الطَّاِوَلُة  َمْحُجوَزٌة .  
3- َأيَن َأْجِلُس ؟  

4- اِْجِلْس ُهنَا ِمْن َفْضِلَك .  
5- َأيَن َقاِئَمُة الَطَعاِم؟  

6- َقاِئَمُة الَطَعاِم َعَلى الطَّاِوَلِة.  
7- َماَذا ُتِريُد؟  

8- ُأِريُد نِْصَف ِكيُلو ُكْفَتٍة َوَكَباٍب.  
ُل ِمْن اْلَمْشُروَباِت؟ 9- َماَذا ُتَفضِّ  

ُل َعِصيَر اّلَلْيُمون. 10- ُأَفضِّ  

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

َعطٌِشَفاِرٌغَجاِهٌزَلِذيٌذَجاِئٌع_ٌ √

اُنَشْبَعاُنَعْطَشاُنَمْلُنَجْوَعاُن_ٌ × َريَّ

التَّْدِريُب الثَّاِمُن َأِجْب بِنَْفِسَك َعْن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة. 
)ُيِجيب عليه الطالب بنفسه(  
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َثالًِثا: اْلَقَواِعُد )اإِلَضاَفُة(
التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأْكِمِل الُجْمَلَة بِـ )ُمَضاٍف َوُمَضاٍف إَِلْيِه( َكَما فِي اْلِمَثاِل. )ُيِجيب عليه الطالب بنفسه(

التَّْدِريُب اْلَعاِشُر: َضْع َخطًّا َتْحَت اْلُمَضاِف َوَخطَّيِن َتْحَت اْلُمَضاِف إَِلْيِه َكَما فِي اْلِمَثاِل.

اْلُمَضاِف إَِلْيِهاْلُمَضاِف

اْلَمْطَعِم1- ُعنَْواُن

التَّاِريِخ2- ِكَتاُب

الطَّاِوَلِة3- َفْوَق

اْلَهاتِِف.4- َرَقَم

اْلَلْيُموِن5- َعِصيَر

ُة / َخْلَف اْلُمْهَمَلِت / اْلَباِب6- َسلَّ

التَّْدِريُب اْلَحاِدَي َعَشَر: اِْمَلِ اْلَفِراَغ بِـ)ُمَضاٍف( ُمنَاِسٍب. 
3- أمام 2- قلم    1- سبورة    

6- كتاب  5- صباح   4- عنوان    

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر اِْجَعِل اْلَكلَِماِت اْلَتَِيَة ُمَضاًفا َكَما فِي اْلِمَثاِل
3- رقم الهاتف   2- صورة األسرة   1- شارع التحرير    
6- أيام األسبوع 5- ابن محمد    4- كتاب التكلم    

التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: اِْجَعِل اْلَكلَِماِت اْلَتَِيَة ُمَضاًفا إَِليِه َكَما فِي اْلِمَثاِل
3- درس الفقِه    2- حفل خطوبٍة   1- كلية اإللهياِت    
6- قائمة الطعاِم 5-جامعة األزهر   4- مكتب المعلِم    



الطََّعاُمب. َماَذا َتْطُلُب؟4

7www.attakallum.com سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

)َأْنَواُع الَجْمِع(
ابَِع َعَشَر: ِصْل َبْيَن الُمْفَرِد ِمَن الَعُموِد )أ( َوَما ُينَاِسُبُه ِمَن الَجْمِع ِمَن الَعُموِد )ب( التَّْدِريُب الرَّ

- ِكَتاٌب / ُكُتٌب َمٌة / ُمَعلَِّماٌت   - ُمَعلِّ - ُمَوظٌَّف / ُمَوظَُّفوَن    
- َطاِوَلٌة / َطاِوَلٌت - َجاِمَعٌة / َجاِمَعاٌت   - َوَلٌد /َأْوَلٌد     

- َرَقٌم / َأْرَقاٌم َفٌة / ُمَوظََّفاٌت   - ُمَوظَّ - ُمَعلٌَّم / ُمَعلَُّموَن    

. ِحيَح لَِما َتْحَتُه َخطٌّ التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: اِْخَتِر الَجْمَع الصَّ
ٍر َسالٌِم 3- َجْمُع ُمَذكَّ 2- َجْمُع ُمَؤنٍَّث َسالٌِم   1- َجْمُع َتْكِسيٍر    

5- َجْمُع ُمَؤنٍَّث َسالٌِم 4- َجْمُع ُمَؤنٍَّث َسالٌِم    

َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
التَّْدِريُب الَساِدَس َعَشَر: اِْقَرْأ. 

)أ( أِجْب بِاْختِِصاٍر
3- فِي َمْطَعِم َبْغَداَد ابَِعِة   نَِة الرَّ 2- فِي السَّ 1- فِي َجاِمَعة المستقبل.    

5- اْلُكنَاَفُة بِاْلِقْشدِة ْرِقيََّة    4-  الَسَلَطة الشَّ  

)ب( َأْكِمِل النَّاِقَص
1- َطالَِبٌة / اإِلَلِهيَّاِت / الَغَداء / َبْغَداَد  

2- اللحَم / التُّْفاِح   
3- اْلُكنَاَفُة  

ابَِقِة َما َيْأتِي. )ت( اِْسَتْخِرْج ِمَن اْلِقْطَعِة السَّ
نَِة  يَِّة / السَّ 1- بُِكلِّ  

2- الَغَداء / َأَتنَاَوُل  
3- ثلث / كلية اإللهيات  

ابَِع َعَشَر: اِْنَسْخ َما َيأتي) ُيِجيب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب السَّ


