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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ُل: َضْع َرَقَم  الصورة أمام الكلمة المناسبة كما في المثال )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(      التَّْدِريُب األَوَّ

ائَِد ِمَن الَكلَِمِة ُثمَّ َأِعْد كَِتابَتَها َكْما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّانِي: اِْحِذِف الَحْرَف الزَّ
ٌة 4- َشقَّ 1- َحيٌّ     

5- ُمْزِعٌج 2- نَِظاٌم َأْمنِيٌّ     
6- َمْفُروَشٌة 3- َمْطَبٌخ     

ِح الَحْرَف الَِّذي ُكتَِب َخَطًأ فِي الَكلَِمِة َكْما فِي الِمَثاِل   التَّْدِريُب الَّثالُِث: َصحِّ
4- طابق 1- بواب     
5– شقة 2- مزعج     

6- مطبخ 3- كهرباء     

ابُِع: ِصْل َبْيَن كل كلمة في )أ( بَما ُينَاِسُبها في )ب(    التَّْدِريُب الرَّ
- َمِدينٌَة َجاِمِعيٌَّة بِ   - َسَكُن الطُّلَّ  

- نَِظاٌم َأْمنِيٌّ اٌم ُمْشَتَركٌ   - َحمَّ  
ٌة َمْفُروَشٌة  - َشقَّ  

التَّْدِريُب الَخاِمُس: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن

َحيٌّ ِخْدَمة    1- َمْطَبٌخ     
ُشَقق اَمات   َحمَّ 2- ِعَمارات - عماِئر    
خالية سكن الطلب   3- بِنَاَية     

ُمزعج ضيِّق    4- فارغة – خالية    

اِدُس: اِْبَحْث َعِن الَكلَِماِت اآلتَِيِة    )ُيجيب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب السَّ

ا َبْيَن الَقْوَسيِن ِحيَحِة ِممَّ ابُِع: َضْع  َخطًّا َتْحَت التََّكْمَلِة الصَّ التَّْدِريُب السَّ
4- الِخْدَماِت 1- َمْفُروَشٍة     

5- َمْفُروَشٍة 2- َطَوابَِق     
3- َحيٍّ        
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َثانًِيا: الِحَواُر

التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

)أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة
1- َتْسُكُن َعْلَياُء في المدينة الجامعية.  

ْهِر مئتي دوالر. 2- َتْدَفُع فِي الشَّ  
ُة َحْفَصًة من غرفتين وصالة واسعة وحمام. ُن َشقَّ 3- َتَتَكوَّ  

ْهِر ثمانمئة دوالر. 4- َتْدَفُع فِي الشَّ  
5- َتْسُكُن َحْفَصُة في شقة خاصة ََمَع زميلتها.  

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

2- )×( مع زميلتها  
3- )×( من غرفتين  

)√( -4  
)√(-5  

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأِجْب بِنَْفِسَك   )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا: الَقَواِعُد: »تقدم الُمْبَتَدُأ على الَخَبر«
التَّْدِريُب الَعاِشُر: َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة بُِجَمٍل إِْسِميٍَّة )ُمْبَتَدٌأ َوَخَبٌر( َكْما فِي الِمَثاِل )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(

ْكِل الَكلَِماِت الَّتِي َتْحَتَها َخطٌّ فِيَما َيْأتِي التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: اِْضبِْط بِالشَّ
4- َلَديَّ َخْمَسُة أوالٍد. 1- َعَلى الطَّاِوَلِة ِكَتاٌب.     
5- َيْوُم الُجْمَعِة عطلٌة ُة َحافَِلِت.   2-َأَماَم الَجاِمَعِة َمَحطَّ  

فِّ شاشُة َعْرٍض. 6- فِي الصَّ 3-َأْيَن الَمْتَحُف؟      

التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر: َضْع َعَلَمة )√( َأَماَم الَخَبِر الُمنَاِسِب مما بين القوسين
4- َأْيَن 3- َخْلَف الَبابِ   2- لَِمْن   1- فِي َقْرَيتِي    
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التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: اِْخَتْر ِمَن )أ( الَخَبَر الُمنَاِسَب لِلُمْبَتَدأِ فِي )ب( ثم اكتب الجملة
4- َخْلَف َبْيتِي حديقة  َكبِيَرٌة. 1- َكْم َدَرَجُة الَحَراَرِة؟      
5-َعَلى الطَّاِوَلِة ِكَتاٌب َجِديٌد. 2- َما اِْسُمَك؟       

6- فِي الُمْسَتْشَفى َأطِبَّاء َكثِيُروَن. 3- ِعنَْدَنا َصْيٌف َجِميٌل.     

َمَصاِدُر األَْفَعاِل الثَُّلثِيَّة 
ابَِع َعَشَر: َأْكِمِل الَجْدَوَل اآلتِي َكَما فِي النَُّموَذِج التَّْدِريُب الرَّ

َدْفٌع َدَفَع َوْصٌف َوَصَف َتْرٌك َتَرَك

ُوُقوٌف َوَقَف ُوُجوٌد َوَجَد ُقُدوٌم َقِدَم

ِكَتاَبٌة َكَتَب ِسَباَحٌة َسَبَح ِزَراَعٌة َزَرَع

ِل الَمْصَدَر إَِلى الِفْعِل الَماِضي َكَما فِي الِمَثاِل  التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر. َحوِّ

ُقْرٌب ُشْرٌب ِقَياَدٌة َطَلٌب ِحَلَقٌة ُمُرور الَمْصَدُر

َقُرَب َشِرَب َقاَد َطَلَب َحَلَق َمرَّ الِفْعُل الَماِضي

اِدَس َعَشَر: ِصِل الِفْعَل ِمن )أ( بِالَمْصَدِر الُمنَاِسِب له ِمن )ب(       التَّْدِريُب السَّ
َذَهاٌب - َذَهَب   

ُرْؤَيٌة - َرَأى    
َقَضاٌء - َقَضى   
نَِظاٌم  - َنَظَم    

َأْمٌن – َأِمَن    

ِخْدَمٌة – َخَدَم    

ِرْحَلٌة – َرَحَل    
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ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَح لِلِفْعِل ِممَّ ابَِع َعَشَر: اِْخَتِر الَمْصَدَر الصَّ التَّْدِريُب السَّ
4- ُسَؤاٌل 1- َوْصٌف     

5- َأْخٌذ 2- َنْقٌل     
6- ُنْطٌق 3- ُرُجوٌع     

ْكِل  ْبِط بِالشَّ التَّْدِريُب الَثاِمَن َعَشَر: َأْكِمِل الُجْمَلَة بَِمْصَدِر الِفْعِل الَِّذي َبْيَن الَقْوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل َمَع الضَّ
6- نَِظاٌم 1- ُشْكَر     

7- ُسَؤاٌل 2- الَذَهاَب     
8- ُحُضوَر 3- ُنْطقَ     

9- ُقْرُب 4- ِقَياَدَة     
5- زراعة  

َرابًِعا: اِلْستَِماُع والفهم
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

َخاِمًسا: الُمَحاِدَثُة
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  
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ًل :الُمْفَرَداُت َأوَّ
وَرِة َأَماَم الَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة َكَما فِي الِمَثاِل )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( ُل: َضْع َرَقَم الصُّ التَّْدِريُب األَوَّ

ائَِد ِمَن الَكلَِمِة ُثمَّ أِعْد كَِتاَبتَها َكْما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الَّثانِي: اِْحِذِف الَحْرَف الزَّ
4- َحِديَقٌة 1- ِسَتاَرٌة     

5- ُشْرَفٌة 2- ِسْمَساٌر     
6- َمْكنََسٌة 3- ُغْرَفُة َأْطَفالٍ    

ِح الَحْرَف الَِّذي ُكتَِب َخَطًأ فِي الَكلَِمِة َكْما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّالُِث: َصحَّ
4- َسْقٌف 1- َأْرضٌ     

5- ِسيَراِميٌك 2- َطاِوَلٌة     
6- ُبْرٌج اَدٌة    3- َسجَّ  

ابُِع: ْصل َبْيَن الكلمة من)أ( َوَما ُينَاِسُبها ِمن )ب(  التَّْدِريُب الرَّ
- َأَدَواٌت َمنِْزلِيٌَّة  - ِخَزاَنُة َمَلبِس    

- َطاِوَلُة َحاُسوٍب - َمْكَتُب َعَقاَراٍت    
- ُغْرَفُة َأْطَفال - َطابٌِق ُعْلِويٌّ     

- َأْجِهَزٌة َكْهَرَباِئيٌَّة   

التَّْدِريُب الَخاِمُس: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن
ِسَتاَرٌة َأَداة    1- ِجَهاٌز     

َأْسُقٌف  َأْبَراٌج    اٌد   2- َسجَّ  
َدوٌر ِخَزاَنة ملبس   3- ُحْجرة    

َسْقٌف َتْمِليك    4- ُعْلِويٌّ    

اِدُس: اِْبَحْث َعِن الَكلَِماِت اآلتَِيِة         )ُيجيب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب السَّ

ابُِع: اِْمَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ِمما يأتي التَّْدِريُب السَّ
4- َحِديَقٌة 1- ِمَساَحُة     

ْمَساِر 5- السِّ 2- األَْرِضيِّ     
اد 6- سجَّ 3- َكْهُرَباِئيٌَّة / َمنْـِزلَِيٌة    
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َثانًِيا: الِحَواُر
التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َأْسئَِلٌة َحْوَل الَّنِّص. )أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة

ع األول بالقاهرة الجديدة. ُة في التَّجمُّ قَّ 1- َتَقُع الشَّ
ُة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. قَّ ُن الشَّ 2- َتَتَكوَّ

ِة واسعة وتطل على حديقة كبيرة وقريبة من المحطة والسوق وأثاثها فاخر وبها سجاد  قَّ 3- ُمَميَِّزاِت الشَّ
جديد وستائر جديدة.

4- فِي ُغْرَفِة األَْطَفاِل سريران صغيران ودوالب للملبس وطاولة حاسوب.
5- األَْجِهَزُة الَكْهُرَباِئيَُّة الَمْوُجوَدُة بَِها ثلجة وغسالة للملبس وأخرى لألطباق وسخان ومكنسة ومكيف 

وخلط.

ِح الَخَطأ )ب( َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ
)√( -1  

2- )×( 120 مترا  
3- )×( الشقة مفروشة.  

ِة َأْجِهَزٌة َكْهُرَباِئيٌَّة. قَّ 4- )×( بِالشَّ  
5- )×( في الشهر.  

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأِجْب بِنَْفِسَك )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا: الَقَواِعُد: »إعراب الُمَثنَّى«
ِل ما تحته خط ِ إَلى الُمَثنَّى َوَغيِّْر َما َيْلَزُم التَّْدِريُب الَعاِشُر: َحوِّ

- تنام الطفلتان مبكرا. 1- يناُم الطفلن مبكرا.     
- َقَرَأت المعلمتان الَجِريَدَة. 2- َقَرَأ المعلمان الَجِريَدَة.     

- كافأ المعلم الطالبتين. 3- كافأ المعلم الطالبين.     
- بحثت عن الصديقتين المخلصتين. 4- بحثت عن الصديقين المخلصين    

التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: أَكْمِل الَجْدَوَل اآلتِي َكْما فِي الِمَثاِل )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(
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ِح الَخَطأ َكْما فِي الِمَثال التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر: َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ
)√( -4 1- )×( َمْتَحَفيِن    
)√( -5 2- )×( َدْرَسينِ    

3- )×( الُمَوظََّفيِن.  

ْل َما َتْحَتُه َخٍط إَِلى الُمَثنَّى َوَغيِّْر َما َيْلَزُم َكْما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّالُِث َعَشَر: َحوِّ
4- الطِّْفلِن ْرَسيِن   1- الدَّ  

َتيِن 5- َمرَّ 2- َمْوِسَميِن    
6- الَحِقيَبَتيِن 3- َصِديَقاي    

ا َبْيَن الَقْوَسْين ِحيَحِة ِممَّ ابَِع َعَشَر: َضْع َخطًّا َتْحَت التَكْملِة الصَّ التَّْدِريُب الرَّ
4- الَوالَِداِن 1- َيْوَمْيِن  
ْرَساِن 5- الدَّ 2- َعاَمين  
6- َحافَِلَتْيِن 3- ُفنُْدَقْيِن  

َباِعيَّة  َمَصاِدُر األَْفَعاِل الرُّ
التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: امل الفراغات بمصادر األفعال اآلتية

َطْمَأَنة 4-َطْمَأَن ُمَراَقَبٌة 3-َراَقَب إِيَقاٌظ 2-َأْيَقَظ َتْأِجيٌر َر 1-َأجَّ

َوْلَوَلة/ِوْلَوال َوْلَوَل ُمَساَعَدة َساَعَد إِْنَهاء أْنَهى َتْغِذَية ى َغذَّ

َعْسَعَسة/ِعْسَعاس عْسَعَس ُمنَاَقَشة َناَقَش إِْغنَاء َأْغنَى َتْعِدَيٌة ى َعدَّ

َنْمَرَقة َنْمَرَق ُمَطاَبَقة َطاَبَق إَِداَرة َأَداَر َتنِْمَية ى َنمَّ

َزْغَرَدة َزْغَرَد ُمَقاَرَنة َقاَرَن إَِعاَنة َأَعاَن َتْعبِيٌر َعبََّر

لْجَلَجة/لِْجَلج لْجَلَج ُمنَاَضَلة َناَضَل إخَبار َأْخَبر َتْوِديع َع َودَّ

َقْهقهة َقْهقه ُمَخاَصَمة َخاَصَم إِْفنَاء َأْفنَى َتْكِرير َر َكرَّ

َغْطَرَسة َغْطَرَس ُمَساَهَمة َساَهَم إَقاَلة َأَقاَل َتْعِلية َعلَّى
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ِل الَمْصَدَر إَِلى الِفْعِل الَماِضي َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الَساِدَس َعَشَر: َحوِّ

إِْكرَاٌم ُمَعاَتَبٌة َتْكييٌف ُمواَصَلٌة َتْكِويٌن إَِشاَرٌة الَمْصَدُر

َأْكَرَم َعاَتَب َكيََّف َواَصَل َن َكوَّ َأَشاَر الِفْعُل الماضي

ابَِع َعَشر: ِصِل الِفْعَل ِمن )أ( بِالَمْصَدِر الُمنَاِسِب ِمن )ب(  التَّْدِريُب السَّ
َم     َتْقِديٌم - َقدَّ َل     َتْفِضيٌل    - َفضَّ  

َد     َتْجِويٌد - َجوَّ - َغاَلَب     ُمَغالَبٌة     
- َبْعَثَر     َبْعَثَرٌة - َعبََّر     َتْعبِيٌر      

- َأَعاَن     إَِعاَنٌة  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَح  لِلِفْعِل  ِممَّ التَّْدِريُب الَثاِمَن َعَشَر: اِْخَتِر الَمْصَدَر الصَّ
5- َمَحاَوَرٌة 1- إِْفَطاٌر      
6- َتْرِحيٌب 2- ُمَحاَضَرٌة      

7- َزْغَلَلة 3- إِْحَضاٌر      
8- غْرَغَرة 4- َتْفِسيٌر       

التَّْدِريُب التَّاِسَع َعَشَر: َأْكِمِل الُجْمَلَة بَِمْصَدِر الِفْعِل الَِّذي َبْيَن الَقْوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل
5- اإلقبال 1- إَِشارَة     

6- التَّْجِويَد 2- إِيِجار     
7- ُمَساَعَدِة 3- ُمَلَحَظة     

4- التَّْحِريِر  
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َرابًِعا:الِقَراَءُة َوالكَِتاَبة
التَّْدِريُب الِعْشُروَن: اِْقَرْأ 

)أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة
1- َتْسُكُن ِهنُْد فِي َحيٍّ الواحة َمَع ُأْسَرتَِها 

اَماٍت وَمْطَبٍخ َكبِيٍر ا َوَثَلَثِة َحمَّ ُن ِمْن َثَلِث ُغَرٍف َوَصاَلٍة َواِسَعٍة ِجدًّ 2- َتَتَكوُّ
اَلة َواِسَعة  ِة أنها في حي هادئ وبالعمارة مصعد وجهاز أمني خاص والشقة كبيرة والصَّ قَّ 3- ُمَميَِّزاُت الشَّ

ٌز بِِجِميِع األَْجِهَزِة الَكْهُرَباِئيَِّة َوَأَدَواِت الَمْطَبِخ ا والَمْطَبُخ َكبِيٌر وُمَجهَّ ِجدًّ
4- ُيوَجُد فِي الَمْطَبِخ ِجِميُع األَْجِهَزِة الَكْهُرَباِئيَِّة َوَأَدَواِت الَمْطَبِخ.

ا َواَل َيْشَمُل الَغاَز َواَل  ة الَقِديمِة ُمْرَتِفٌع ِجدًّ قَّ ٍة َجِديَدٍة ألن إِيَجاَر الشَّ يَِّدُة ِهنْد ااِلْنتَِقاَل إَِلى َشقَّ 5- ُتِريُد السَّ
َتاِء. ا فِي الشِّ َها َباِرَدٌة ِجدًّ الَكْهُرَباَء َواَل الِمَياَه .بِاإلَضاَفِة إَِلى َأنَّ

ِح الَخَطَأ )ب( َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ
1- )×( َمَع ُأْسَرتَِها  

)√( -2  
ا ُة َواِسعة ِجدًّ قَّ 3-)×( الشَّ  

)√( -4  
5- )×( اإِليَجاُر ال َيْشَمُل الَغاَز َوالَكْهُرَباَء َوالِمَياَه.  

قةَّ اَّلِتي ََتْسُكنَُها التَّْدِريُب الَحاِدَي َوالِعْشُروَن: ُاْكُتْب َخْمَس ُمَميَِّزاٍت للشَّ
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(   

التَّْدِريُب الثَّانِي َوالِعْشُروَن: اِْمَلْ الَفَراَغ
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الثَّالُِث َوالِعْشُروَن :اكتب ما يأتي بخط الرقعة
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  


