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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
وَرِة الُمنَاِسَبِة )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( ُل: َضِع اْلَكلَِمَة َتْحَت الصُّ التَّْدِريُب اْلَوَّ

التَّْدِريُب الثَّانِي: ِصْل الَكلَِمَة ِمَن الَعُموِد )أ( بِالُمنَاِسِب ِمَن الَعُموِد )ب(.
- اْلَبْرُد َقاِرٌس - الَمَطُر َيْهطُِل    ْفِر   - َدَرَجُة الَحَراَرِة َتْحَت الصِّ  

- اْلَجوُّ  ُمْعَتِدٌل   َماُء َصافَِيٌة   - السَّ ُحُب َكثِيَفٌة    - السُّ  

التَّْدِريُب الثَّالُِث:  َهاِت الَمْطُلوَب َبيَن الَقْوَسيِن.
1- َسحابة / ثلج / ِرْيٌح  

2- كثير / شديد / الهواء    
3- أخبار / َمواِسم / َأْمَطاٌر  

4- خفيف / منخفضة / قليل   

َن َكلَِمًة ُثمَّ َأْدِخْلَها فِي ُجْمَلٍة َكَما فِي الِمَثاِل. ) ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه( ابُِع: َرتِِّب الَْحُرَف لُِتَكوِّ التَّْدِريُب الرَّ

التَّْدِريُب الَخاِمُس: اِْبَحْث َعْن الَكلَِماِت اْلتَِيِة. ) ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(

ا َبْيَن الَقوَسيِن. اِدُس: اِْخَتْر الُمنَاِسَب ِممَّ التَّْدِريُب السَّ
3- َتْهطُِل 2-الُبُروَدِة   1- ُمْعَتِدَلٌة    

5- َقاِرٌس  4- َصافَِيٌة    

ثانًِيا: الِحَواُر
( َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة التَِيِة. ابُِع: )َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ التَّْدِريُب السَّ

اَم.  1- َيْرَتِدي عصاٌم َمَلبَِس َثِقيَلَة ألنه ُتوَجُد َمْوَجٌة َباِرَدٌة َهِذِه األَيِّ  
2- َدَرَجُة الَحَراَرِة  

ْفِر. 3- ثَلَثُة َتْحَت الصِّ  
َماَء َصافَِيٌة 4- الَجوُّ ِعنَْد َحاتِم َدافِيٌء، وُتوَجُد أَمَطاٌر َخِفيَفٌة، َلِكنَّ السَّ  

5- َيْشُعُر ِعَصام بِالَبْرِد  
. 6- لْن َيْرِجَع َحاتٌِم إَِلى ِمْصَر أِلَنَّه َسيُحجُّ  
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نُْدوِق. التَّْدِريُب الثَّاِمُن: )أ( اِْمَلِ اْلَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة ِمِن الصُّ
َباِب        5- َباِرٌد 1- اْلَجوُّ        2- الَبْرَق          3- َقاِرسٍ                     4- الضَّ  

ْعدِ                  10- الَحَراَرِة  ُحِب        9- الرَّ 6- َدَرَجةُ        7- ُثُلوٌج          8- السُّ  

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

أْقَلٌمُكُتٌبَأْوَقاٌتِجيَراٌنُبُيوٌتُأْطَفاٌلُسُفٌن_ٌ √

َأَسابِيُعَهَواتُِفَمَواِقيُتَمنَاظُِرَعَواِصُفَشَطاِئُرَمَداِرُس_ٌ ×

َن ُجْمَلًة. 9- التَّْدِريُب التَّاِسُع: )أ( َرتِِّب الَكلَِماِت لُِتَكوِّ
1- الطَّْقُس َدافٌِئ َصَباًحا وَباِرٌد َلْيًل.  

يِف. 2- َنْرَتِدي اْلَمَلبَِس الَخِفيَفَة فِي الصَّ  
3- ُهنَاَك َموَجٌة َباِرَدٌة فِي موسكو.   

4- َنْسَتْمتُِع بَِصيٍف ُمْعَتِدٍل فِي ِمْصَر.  
5- َتَتَراَوُح َدَرَجُة الَحَراَرِة َبيَن 30 و35   

ُطوَبِة َعالَِيٌة ِجًدا . 6- َنَعم َدَرَجُة الرُّ  

ا َسَبَق. )ب( َضْع ُسَؤاًل لُِكلِّ ُجْمَلٍة ِممَّ
2- متى َتْرَتِدون اْلَمَلبَِس الَخِفيَفَة ؟ 1- كيف الطقس؟     

4- بماذا َتْسَتْمتُِعون فِي ِمْصَر؟ 3- كيف الجو في موسكو؟    
ُطوَبِة َعالَِيٌة؟ 6- هل َدَرَجُة الرُّ 5- كم َدَرَجُة الَحَراَرِة؟     

َفُة َوالَمْوُصوُف« َثالًِثا: اْلَقواِعُد     »الصِّ
َفَة َو الَمْوصوَف َكَما فِي الِمَثاِل. 10-التَّْدِريُب الَعاِشُر: َعيِِّن الصِّ

َفُة الَمْوُصوُفالصِّ
اللَُّغَة1- الَعَربِيََّة   

َيْوٌم2- َشاٌق 
الَبِريَد3- اإِللِْكُتُرونِيَّ
الَمَساِجَد4- التَّاِريِخيََّة
بِيِعيََّة الَمنَاظِر5- الطَّ
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ِح الَخَطَأ فِيَما َيْأتِي.  التَّْدِريُب اْلَحاِدي َعَشَر: َصحِّ
3- َغِزيرٌة 2- َجِديدًة   1- الُعْثَمانِيَُّة    

6- الخامسة 5- الَجِديُد   4- الَعَربِيَُّة    

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: اِْجَعِل الُجَمَل التَّالَِيَة َمِزيَدًة بِِصَفٍة َكَما فِي الِمَثاِل. )ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(

َفَة ُثمَّ َأِعْد كَِتاَبِة الُجْمَلِة َكَما فِي الِمَثاِل. التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: اِْحِذِف الصِّ
ْرَس؟ 2- َهْل َحَضْرَت الدَّ 1- الَمَلبُِس  َثِقيَلٌة ِجًدا    

4- َسَتْبَدُأ الُمَحاَضَرُة اآلَن. ا.    3- الطََّعاُم َلِذيٌذ ِجدًّ  
5 - ُنَغيُِّر الُعْمَلِت ِمَن الَبنِْك.  

َنْفُي الُمَضاِرِع الُمْسَتَقْبِل بِـ »َلْن«
ابَِع َعَشَر: ُاْكُتِب الِفْعَل بَِشْكٍل َصِحيٍح َكَما فِي الِمَثاِل. التَّْدِريُب الرَّ

1- َيْسَهُروا              2- َتُزوَر              3- َيْرِجَع              4- َينَْتِهَي              5- َيْذَهْبَن  

» »لكنَّ
( َمَع َضْبِط َحَرَكِة اِلْسِم َبْعَدَها. التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشر: اِْربِْط َبْيَن الُجَمِل التَِيِة بِـ )َلكِنَّ

ُيوَف َلْم َيْأُتوا. الَحْفُل َجاِهٌز َلِكنَّ الضُّ  
ْفَلُة الَباَب َلِكنَّ الِمْفَتاَح َمِعي. َأْغَلَقْت الطِّ  

الَفاِكَهُة َغالَِيٌة َلِكنَّها ُمِفيَدٌة.  
ْرُس َطِويٌل َلِكنَُّه َسْهٌل. الدَّ  

ْمُتَها اآْلَن َلْم َأَتَعلَّْم اإلسبانية ِمْن َقْبُل َلِكنَّني َتَعلَّ  

اِدَس َعَشر: َأْكِمِل الُجَمَل التَِيَة. )ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه( التَّْدِريُب السَّ

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن. ِحيَح ِممَّ ابَِع َعَشر: اِْخَتِر الصَّ التَّْدِريُب السَّ
3- َلْم 2- َتِصَل    1- َلْن     

يَِّة الَهنَْدَسِة 5- َأِخي فِي ُكلِّ 4- َلِكنَّ    
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) 18- التَّْدِريُب الثَّاِمَن َعَشر: اِْربِْط َبْيَن الُجَمِل بِـ )َو( َأْو )َلكِنَّ
3 - َلِكنَّني 2- َلِكنَّ  1- َلِكنَّه   

6- َلِكّن 5- َو   4- َو    

َرابًِعا: اِلْستَِماُع َواْلَفْهُم )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َخاِمًسا: اْلُمَحاَدَثُة )ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(



5www.attakallum.com سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ِه، اِْعَتِن بِنَْفِسَك7 اْلَجوُّ َواْلَمَلبُِسب. فِي ِرَعاَيِة اللَّ

ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ُل: ُاْكُتِب الَكلَِمَة بَِشْكٍل َصِحيٍح َكَما فِي الِمَثاِل.  التَّْدِريُب اْلَوَّ

4- ِمْعَطٌف   3- َجوَرٌب   2- َبنُطُلوٌن   1- َقِميٌص    
8- ِمَظلٌَّة اٌز   7- ُقفَّ 6- ِمنَْشَفٌة.   5- ِوَشاٌح    

ورِة َكَما فِي الِمَثاِل. )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب الثَّانِي: ُاْكُتِب اِلَْسم َتْحَت الصُّ

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسيِن.
اَزات / َمنَاِشُف / ُقبََّعات 1- ُقْمَصان / ُقفَّ  

2- َقَلنُْسَوٌة / ُسْتَرٌة / ُكوفِيٌَّة / ِسْرَواٌل  
3- َجنُوٌب/َغْرٌب / َغاِمٌق  /َخاِرجيَّة  

از 4- َمْلَبٌس / َجَبٌل/ َجْوَرٌب / ُقفَّ  

ابُِع: اِْمَلِ اْلَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة مما يأتي التَّْدِريُب الرَّ
3- ِرَباُط الُعنُِق 2- الُبنِّيَّ / الُبْرُتَقالِيَّ   ا   1- َفاتًِحا / َرَماِديًّ  

6- الِمَظلََّة 5- َشَماَل    4- الِمنَْشَفَة     

التَّْدِريُب الَخاِمُس: اِْبَحْث َعْن الَكلَِماِت اْلتيِِة. )ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(

. )أ( َأِجْب َعْن الْسئَِلِة التَِيِة اِدُس: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ التَّْدِريُب السَّ
1- فِي الَحِقيَبِة َثَلَثَة ُقْمَصاٍن  

ا. ْوَجُة الِمْعَطَف األَْسَوَد؛ ألنَّ الَجوَّ ُهنَاَك َباِرٌد ِجدًّ 2- َوَضَعْت الزَّ  
ْوُج ِحَذاَء الَمَطِر األَْسَوَد. 3- ُيِريُد الزَّ  

4- الَمنَاِشُف َأْسَفَل الَحِقيَبِة َتْحَت الَمَلبِِس.  
َلَمة / اِْعَتِن بِنَْفِسَك َوُكْن َعَلى  5- ُيَقاُل ِعنَْد التَّْوِديِع َحِفَظِك اللَه َوَرَعاك / فِي ِرَعاَيِة اللِه، َصِحَبْتَك السَّ  

اِتَِّصاٍل بِنَا َداِئًما.

ِح الَخَطَأ. )ب( َضْع َعَلَمَة )√(َأْو )×(ُثمَّ َصحِّ
    )√( -3 َماِديَّ َأْيًضا   2- )×( َوالرَّ 1- )×( َوَخْمَسَة َجَواِرَب.    

5- )×( لم َتنَْس 4- )×( ُيِريُد      

)ت( َأْدِخِل التَّْعبِيَراِت التَِيَة فِي ُجَمٍل ِمْن ِعنِْدَك. )ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(
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ِه، اِْعَتِن بِنَْفِسَك7 اْلَجوُّ َواْلَمَلبُِسب. فِي ِرَعاَيِة اللَّ

ابُِع أِجْب بِنَْفِسَك. )ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه( التَّْدِريُب السَّ

َثالًِثا: اْلَقواِعُد
اِلْستِْفَهاُم بِـ )الَهْمَزِة َوَهْل( َوالَجَواُب بِـ )َنَعْم - َل(

ِحيَح لَِما َيْاتِي التَّْدِريُب الثَّاِمُن: )أ( اِْخَتِر الَجَواَب الصَّ
1 - )ت( نعم، َسنَزوُرُه  

2- )أ( نعم، َسِمْعُتَها  
3- )ت( نعم، الجوُّ باِرٌد.  

ُله . 4- )أ( ال، ال ُأَفضِّ  
5- )ت( ال، ال َأْذَهُب.   

)ب( َضْع َأْسئَِلًة بِـ )أ( َوَأِجْب َعَلْيَها َكَما فِي الِمَثاَليِن.
- نعم، َشاَهْدُت الَحْفَل. 1- َأَشاَهْدَت الَحْفَل ؟      

يُوِف . ْبنَا بِالضُّ - نعم، َرحَّ يُوِف؟    ْبُتَما بِالضُّ 2- َأَرحَّ  
َث فِي الَهاتِِف اليوم. - ال، لن َأَتَحدَّ ثِيَن فِي الَهاتِِف اليوم؟   3- َأسوف َتَتَحدَّ  

- نعم، َأْشُكُر َعاِمَل الَمْطَعِم عادة. 4- َأَتْشُكُر َعاِمَل الَمْطَعِم عادة؟    
-ال، لْن ُنسافَر إلى بلدنا في العطلة. 5- َأسُتسافروَن إلى بلدكم في العطلة؟    

ْيِفيَُّة  َخِفيَفٌة. - نعم، الملبُس الصَّ ْيِفيَُّة  َخِفيَفٌة؟    6- آلملبُس الصَّ  
- ال، ما َقاَبُلوا الُمِديَر أمِس. 7- أَقاَبُلوا الُمِديَر أمِس؟     

- ال، ال ُيَتْرِجْمَن الِكَتاَب. 8- َأُيَتْرِجْمَن الِكَتاَب ؟      

اِلْستِْفَهاُم الَمنِْفيُّ بِالَهْمَزِة َوالَجَواُب بِـ )َنَعْم- َبَلى(
ابِِق إَِلى الْستِْفَهاِم الَمنِْفيِّ َوَأِجْب َكَما فِي الِمَثاليِن. ِل الَْسئَِلَة فِي التَّْدِريِب السَّ التَّْدِريُب التَّاِسُع: َحوِّ

- َبَلى، َشاَهْدُت الَحْفَل. 1- َأَما َشاَهْدَت الَحْفَل؟     

يُوِف. ْبنَا بِالضُّ - َبَلى، َرحَّ يُوِف؟    ْبُتَما بِالضُّ 2- َأَما َرحَّ  
َث فِي الَهاتِِف اليوم. - َنَعْم، لن َأَتَحدَّ ثِي فِي الَهاتِِف اليوم؟   َألن َتَتَحدَّ  -3  

- َبَلى، َأْشُكُر َعاِمَل الَمْطَعِم عادة. 4- َأاَل َتْشُكُر َعاِمَل الَمْطَعِم عادة؟    
- نعم، لْن ُنسافَر إلى بلدنا في العطلة. 5- َألْن ُتسافِروا إلى بلدكم في العطلة؟   
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ِه، اِْعَتِن بِنَْفِسَك7 اْلَجوُّ َواْلَمَلبُِسب. فِي ِرَعاَيِة اللَّ

ْيِفيَُّة َخِفيَفٌة. - َبَلى، الملبُس الصَّ ْيِفيَُّة َخِفيَفًة؟   6- َألْيَسِت الملبُس الصَّ  
-  نعم، ما َقاَبُلوا الُمِديَر أمِس. 7- َأَما َقاَبُلوا الُمِديَر أمِس؟     

-  نعْم، ال ُيَتْرِجْمَن الِكَتاَب. 8- َأال ُيَتْرِجْمَن الِكَتاَب ؟     

ا َيأتِي )َنَعْم- َبَلى-َل(. ِحيِح ِممَّ التَّْدِريُب اْلَعاِشُر اِْمَلِ الَفَراَغ بِـالصَّ
1- نعم               2- نعم               3- ال               4- َبَلى               5- ال               6- نعم  

التَّْدِريُب اْلَحاِدَي َعَشَر: َضْع َأْسئَِلًة لِْلَْجِوَبِة التَِيِة.
1- هْل َأْنُتْم َأَطبَّاء؟  

2- َأُتَقابُِل األَْصِدَقاَء َيْوِميًّا؟  
3- َأَلْسِت ُمَتْرِجَمًة؟  

4- َأَلْن َتْذَهَب إَِلى الَعَمِل غًدا؟  
5- أال ُتِحبُّوَن َعَمَلُكْم؟  
6- هل الَواِجُب َكثِيٌر؟  

َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: اِْقَرأِ الَخَبَر التَّالِي .

)أ( َأِجْب َعْن الَْسئَِلِة التَِية.
1- الطَّْقُس فِي روسيا بارٌد  

2- َأْكَثُر الَمنَاطِِق ُبُروَدًة فِي روسيا هي الَمنَاطُِق الَجنُوبِيَُّة.  
ْفِر َنَهاًرا. ْفِر َلْيًل َو)-50( خمسون َدَرَجة َتْحَت الصِّ 3- )-70( سبعون َدَرَجة َتْحَت الصِّ  

ِة َأْكَثَر ِمْن %60 ْتِويَّ اِْرَتَفَعْت َأْسَعاُر الَمَلبِِس الشِّ  
اَزات َوالِوَشاَحات. ْتَرات َوالَمَعاطِف َوالُقفَّ السُّ  

ِح الَخَطَأ. )ب( َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ
    )√( -2 1- )×( اِْرتَِفاِع      

ْفِر َنَهاًرا. ْفِر َلْيًل َو)-50( خمسون َدَرَجة َتْحَت الصِّ 3- )×( )-70( سبعون َدَرَجة َتْحَت الصِّ  
 )√( -5 4- )×( َأْكَثَر ِمْن %60     
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ِه، اِْعَتِن بِنَْفِسَك7 اْلَجوُّ َواْلَمَلبُِسب. فِي ِرَعاَيِة اللَّ

َوِر َواْكُتْب َماَذا َيْلَبُسوَن َكَما فِي الِمَثال. 13- التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: ُاْنُظْر إَِلى الصُّ
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

ابَِع َعَشَر: َأْكِمِل الَجْدَوَل َكَما فِي الِمَثال.  14- التَّْدِريُب الرَّ
)ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(  

- التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشر: اْنَسْخ ما يأتي 15
)ُيِجيُب َعَلْيِه الطالُب بِنْْفِسه(  
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ِه، اِْعَتِن بِنَْفِسَك7 اْلَجوُّ َواْلَمَلبُِسب. فِي ِرَعاَيِة اللَّ


