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ًل :الُمْفَرَداُت َأوَّ
ِع الُمنَاِسب )ُيجيب عليه الطالب بنفسه( ُل: اِْقَرْأ ُثمَّ َضْع رَقَم الَكلَِمِة فِي الُمَربَّ التَّْدِريُب األَوَّ

التَّْدِريُب الثَّانِي: ُاْكُتِب الَحْرَف النَّاِقَص ِمَن الَكلَِمِة َكَما فِي الِمَثاِل
5- َتْخِفيَضاٌت 1- َصاُبوٌن     

6- ُمْشتَرَياٌت 2- ُمنَْتَجاٌت     
َباٌت 7- ُمَعلَّ 3- اِْستِْبَياَن     

4- َمَكُروَنة   

ِح الَحْرَف الَِّذي ُكتَِب َخَطًأ فِي الَكلَِمِة َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّالُِث: َصحِّ
5- َطاَزٌج ٌر    1- ُسكَّ  

6- َمْسُحوق َغِسيٍل وُق    2- السُّ  
7- تخفيضات 3- َدِقيٌق     

4- ُعْلَبٌة   

ابُِع: َهاِت الَمْطلُوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن  التَّْدِريُب الرَّ
1- ُمنَْتج   /   َتْخِفيض   /   ُمَعلَّب  
2- َأْكَياس   /   َأْنَواع   /   ُعُروض  
3- ُمْشَترَياٍت   /   ُمَتَعِدد   /   ُلبان  

4- َباِئت   /   ُمْشَتٍر   /   َيبِيُع  

التَّْدِريُب الَخاِمُس: اِْمَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة مما يأتي
4- َتْخِفيَضاٌت لبان    1- الُّ  

5- َمْتَجر 2- َطاَزًجا     
6- ُمْغٍر ِق   3- َقاِئَمَة التََّسوُّ  

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

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَحِة ِممَّ ابُِع: َضْع  َخطًّا َتْحَت التَّْكِمَلِة الصَّ التَّْدِريُب السَّ
3- َباِئًعا ِق   1- َمْرَكِز التََّسوُّ  

4- َلَواِزِم البَِقاَلِة 2- َكْرُتوَنَة     
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َثانًِيا: الِحَواُر

التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

)أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلٌة اآلتَِيِة
1- َمْوُضوُع ااِلْستِْبَياِن حول عادات التسوق

ُل األُْسَرُة َهَذا الَمْرَكِز ألن متاجره متعددة األقسام والمنتجات فيه متنوعة وجودتها أفضل  2- ُتَفضِّ
وأسعارها أقل باإلضافة إلى وجود أماكن خاصة لألطفال.

ِق لوجود تخفيضات كبيرة وعروض مغرية على بعض المنتجات ْوَجُة بَِقاِئَمِة التََّسوُّ 3- اَل َتْلَتِزُم الزَّ
ٍة في الشهر. ُد األُْسَرُة َعَلى َهَذا الَمْرَكِز أكثر من َمرَّ 4- َتَتَردَّ

ِح الَخَطّأ )ب( َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( اُِثمَّ ّصحِّ
)√( -1  

ق ٍة َتُزوُر األُْسَرُة َمْرَكَز التََّسوُّ ُل َمرَّ 2- )×( ليست َهِذِه َأوَّ  
)√( -3  
)√( -4  

5- )×( فِي الَمَتاِجِر الكبيَرِة  

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأِجْب بِنَْفِسَك   )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا: الَقَواِعُد: »اِْسُم التَّْفِضيِل«
ا َبْيَن الَقْوَسْيِن  َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الَعاِشُر: اِْمَلِ الَفَراَغ بِاِْسِم َتْفِضيٍل ِممَّ

6- األَْوسُع 1-َأْحَسن     
7- َأْعَظِم 2- األَلذُّ     
8-َأْفَضُل 3- األْقَوى     
9-َأْنَظُف 4- َأْجَمُل     

5- َأْحَلى  
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ا َيْأتِي ُمْسَتْخِدًما اِْسَم اّلَتْفِضيِل َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: اِْسَأْل َعمَّ
1- ما َأْقَوى حيوان؟  

2- ما أفَضُل  َصِديق لك؟     
3- ما أْصَغُر َدْوَلٍة َعَربِيَّة ؟  

4- ما َأْسَرُع َوِسيَلُة اِتَِّصاٍل ؟  
5- ما َأْجَمل َمِدينٍَة فِي ِمْصَر؟   

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َهاِت اِْسَم اّلَتْفِضيٍل ِمَن الَكلَِماِت اآلتَِيِة ُثمَّ َأْدِخُله فِي َثَلِث ُجَمٍل َكَما فِي الِمَثاِل)َسِريٌع( 
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

ا--- َفـ( )َأمَّ
ا--- َفـ  ( َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّالُِث َعَشَر: : َأِجْب َعِن األَْسئَِلٌة اآلتَِيِة ُمْستْخِدًما )َأمَّ

ا َالِكتاُب فِفي الَحِقيَبِة. 1- الَجِريَدُة َعَلى الطَّاِولِِة أمَّ  
يَّة الَهنَْدَسِة. ا َسِعيٌد فِفي ُكلِّ يَّة الطِّبِّ أمَّ ٌد فِي ُكلِّ 2- َيْدُرُس ُمَحمَّ  

ِري. ا الثَّانِي َفمن الُسكَّ ْغِط أمَّ ُل من الضَّ 3- ُيَعانِي األَوَّ  
ا َالتُّْرِكيََّة فَقِليًل. ُث الَعَربِيََّة َجيًِّدا أمَّ 4-َأَتَحدَّ  

ا الَمْوُز فبَسْبَعة. اُح بَخْمَسة َأمَّ 5- الَفاِكَهُة الَيْوَم التُّفَّ  

اِْسُم الَفاِعِل ِمن الِفْعِل الثَُّلثِّي
ابُِع َعَشَر َأْكِمْل الَجْدَوَل اآلتِي َكَما فِي النَُّموَذِج التَّْدِريُب الرَّ

آِمٌن َأِمَن َقاٍض َقَضى َواِصٌف َوَصَف َتارٌك َتَرَك

آِكٌل َأَكَل َرآٍء َرَأى َواِقٌف َوَقَف َجالٌِس جلَس

آِمٌر َأَمَر َداٍع َدَعا َواِهٌب َوَهَب َراِحٌل َرَحَل

آِسٌف َأِسَف َكاٍو َكَوى َواِزٌن َوَزَن َعالٌِم َعِلَم
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َعادٌّ َعدَّ َمالٌِئ َمأَلَ َقاِئٌل َقاَل

َفارٌّ َفرَّ َطاِرٌئ َطَرَأ َطاِئٌر َطاَر

حارٌّ َحرَّ َدافٌِئ َدفَِئ َزاِئٌر َزاَر

َظانٌّ َظنَّ َباِرٌئ َبَرَأ باِئٌع باع

التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشر: َهاِت الَمْطلُوَب من الفعل الذي َبْيَن الَقْوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل 
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

اِدَس َعَشَر: ِصِل الِفْعَل ِمن )أ( بِالُمنَاِسِب ِمن )ب( التَّْدِريُب السَّ
َنَظَم      َناَظٌم َقَطَع      َقاطٌِع     

َأَتى      آٍت َرَأى      َراٍء     
َخَدم      خاِدٌم َنَظَر      َناظٌِر      

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَح لِلِفْعِل ِممَّ ابَِع َعَشَر: اِْخَتِر اِْسَم الَفاِعِل الصَّ التَّْدِريُب السَّ
4- َهازٌئ 1- َواِقٌع     
5 - َشاٍك 2- َناِقلٌ     
6- َناطٌِق 3- راِجٌع     

التَّْدِريُب الثَّاِمَن َعَشَر: َأْكِمِل الُجْمَلَة بِاْسِم الَفاِعِل ِمَن الِفْعِل الَِّذي َبْيَن الَقْوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل 
6- َطاِئًرا 1- َطالُِب     

7- َحاجٌّ 2- َصابَِرٌة     
8- آِسٌف 3- َطالُِب     
9- َذاِهٌب 4- َعالٌِم     

اِكي 5- الشَّ  

َرابًِعا: اِلْستَِماُع
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

َخاِمًسا: الُمَحاِدَثُة
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  
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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ِع الُمنَاِسِب )ُيجيب عليه الطالب بنفسه( ُل: اِْقَرْأ اُِثمَّ َضْع رَقَم الَكلَِمة فِي الُمَربَّ التَّْدِريُب األَوَّ

التَّْدِريُب الثَّانِي: َضْع َدائَِرًة َحْوَل الَغِريِب 
ْثَرى 1- َناِعٌم              2- ِعنٌَب              3- ُكُرْنٌب              4- َخْصٌم              5- ُكمَّ  

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َهاِت الَمْطلُوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن
1- ُفسَتان   /   ِميَزان    /   َقميص  

2- ُلُحوم   /   َأْقِمَشة   /   َأْعَياد  
3- َتْخِفيض   /   َثوٌب   /   غرفة التبديل  

4- باِئت   /   َخِشن   /   يشتري  

ابُِع: ِصْل ِمن )أ( بَما ُينَاِسُبُه ِمن )ب( التَّْدِريُب الرَّ
ُفْسَتاٌن بُِكمٍّ       /       َباِذْنَجاٌن ُروِميٌّ       /       َلْحٌم َمْفُروٌم       /       ُقَماٌش َناِعٌم       /       ِحْزَمٌة َبْقُدوُنٍس.  

التَّْدِريُب الَخاِمُس: اِْمَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة مما يأتي
اِح            3- الَقِميَص            4- َطاَزٌج            5- ناعم            6- الِعيِد   1- ُيَقطُِّع            2- التُّفَّ  

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

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدَك )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  ابُِع: َضْع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ التَّْدِريُب السَّ

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَحِة ِممَّ التَّْدِريُب الثَّاِمُن :َضْع  َخطًّا َتْحَت التَّْكِمَلِة الصَّ
ُب - َيِزُن - ُيَقطُِّع( )ُيَجرِّ 1- الَباِئُع..........الُخَضَر َوالَفاِكَهَة.      
)ِكيُلو - نِْصِف - ِجَراِم( ؟    2- َأُتِريُد َقِميًصا بُِكمٍّ أْم بِـ..........ُكمٍّ  

)الَمَلبَِس - الُقَماَش - الَلْحَم( 3- َهاِت..........النَاِعم ِمْن َفْضِلَك.      
َء- الِعنََب - البِطِّيَخ( )الَباِزالَّ ُل َأبِي ِمَن الُخْضَرَواِت ..........    4- ُيَفضِّ  

)َقِميًصا - ُفْسَتاًنا - َحِقيَبًة( َواِج   5- َلبَِسْت الَعُروُس..........أَبْيَض فِي َحْفِل الزَّ  
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َثانًِيا: الِحَواُر
. )أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

1- الُفْسَتاُن بمئتين وخمسين جنيها بعد الخصم.
2- َسَتْذَهُب األُمُّ إَلى السوق لتتسوق بعض الخضروات والفواكه واللحوم.

اِر كيلو جرام لحم مفروم وكيلو جرام من لحم الضأن ونصف كيلو جرام كبدة  3- اِْشَتَرْت الَمْرَأُة ِمَن الَجزَّ
وكيلو جرام لحم بقري.

4- ُتِريُد البِنُْت َمَلبَِس َجِديَدًة للعيد.
5- َأَخَذِت الَمْرَأُة ِمَن الُخْضَرَواِت َوالَفاِكَهِة أربعة عشر ِكيُلو ونصف.

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

ُب البِنُْت الُفْسَتاَن فِي غرفة التبديل  2- )×( َسُتَجرِّ  
3- )×( ِحَساُب الُخْضَرَواِت َوالَفاِكَهِة 53 ُجنَْيًها  

)√( -4  
َطًة َوبِطِّيَخًة َكبِيَرًة َتْيِن َوُكُرْنَبًة ُمَتَوسِّ 5- )×( َأَخَذِت الَمْرَأُة َخسَّ  

التَّْدِريُب الَعاِشُر: َأِجْب بِنَْفِسَك  )ُيجيب عليه الطالب بنفسه(

الِِم« َثالًِثا: الَقَواِعُد: »إِْعَراُب َجْمِع الُمَؤنَِّث السَّ
ْكِل ْبِط بِالشَّ التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: َحْوَل َما َتْحَتُه َخطٌّ إَِلى َجْمِع الُمَؤنَِّث َمَع الضَّ

اِْشَتَرِت الُمَوظََّفاُت بِطِّيَخات ِمَن الَباِئَعاِت  

ِب الَخَطَأ َكَما فِي الِمَثاِل  التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َضْع َعَلَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصوِّ
)√( -4     )√( -1  

5- )×( الِخَدَماُت 2- )×( ُخْضَرَواٍت     
)√( -6 3- )×( الُمَحاَضَراُت     
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ا َبْيَن الَقْوَسْيِن  ِحيَحِة ِممَّ التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: َضْع َخطًّا َتْحَت التَّْكِمَلِة الصَّ
4- َساَعاٍت 1- َسيَّاَراٍت     

5- َصَفَحاٍت 2- الطَّالَِباِت     
َهاِت 6- الُمَتنَزَّ 3- َمْعُلوَماٌت     

ابَِع َعَشَر: اِْجَمِع الَكلَِماِت اآلتَِيِة ُثمَّ َضْعَها فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدَك َكَما فِي الِمَثاِل  التَّْدِريُب الرَّ
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: اِْمَلِ الَفَراَغ بَجْمِع ُمَؤنٍَّث َسالٍِم َواْضبِْطُه بِالَّْشكِل
1- ُنَغيُِّر العملِت ِمَن الَبنِْك.  

2- الطَّبيباُت َيْفَحْصَن الَمِريَضاِت.  
3- َشاَهْدُت فِي ِمْصَر َأْهراماٍت َكثِيَرًة.     

ُب فِي َجِميع ِاالمتحاناِت. 4- َنَجَح الطُّلَّ  
5- اإِليَجاُر َيْشَمُل الخدماِت َوالَمرافَِق.  

ْخِصيََّة مْن َفْضِلَك.   6- ُاْكُتْب َبياَناتَك الشَّ  

اِْسُم الَفاِعِل ِمَن الِفْعِل َغْيِر الثَُّلثِيِّ
اِدَس َعَشَر :َأْكِمِل الَجْدَوَل اآلتِي َكَما فِي النَُّموَذِج التَّْدِريُب السَّ

الَماِضي الُمَضاِرُع اِْسُم الَفاِعِل

ٌر ُمَكرِّ ُر ُيَكرِّ َر َكرَّ

ُمَراِقٌب ُيَراِقُب َراَقَب

ُمْخبٌِر ُيْخبُِر َأْخَبَر

ٌج ُمَتَخرِّ ُج َيَتَخرَّ َج َتَخرَّ

ُمْلَتِحٌق َيْلَتِحُق اِْلَتَحَق

ُمْسَتْبِدٌل َيْسَتْبِدُل اِْسَتْبَدَل
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ابَِع َعَشَر: َهاِت اسم الفاعل ِمَن األفعال اآلتية ثم أْدخله في جملة َكَما فِي الِمَثاِل  التَّْدِريُب السَّ
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الثَّاِمَن َعَشَر: ِصِل الِفْعَل ِمن )أ( بِاسم الفاعل الُمنَاِسِب ِمن )ب( 
َنظََّم     ُمنَظٌَّم َناَسَب     ُمنَاِسٌب     

اِْسَتَخَدَم     ُمْسَتْخِدٌم َجَه     ُمتَِّجٌه     اِتَّ  
اِْسَتْعَلى     ُمْسَتْعٍل ٌل     َل     ُمَفضِّ َفضَّ  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيِح  لِلِفْعِل ِممَّ التَّْدِريُب التَّاِسَع َعَشَر: اِْخَتْر اِْسَم الَفاِعِل الصَّ
ٌح           5- ُمَحاِوٌر           6- ُمْسَتْقبٌِل 1- ُمَوِقٌع           2- ُمتَِّصْل           3- ُمَراِجٌع           4- ُمَتَصفِّ  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل  التَّْدِريُب الِعْشُروَن: َأْكِمِل الُجْمَلَة بِاْسِم َفاِعٍل ُمنَاِسٍب ِمْن فِْعٍل ِممَّ
ٌح           3- ُمْبَتِسُم           4- ُمتَِّصٌل           5- ُمْسَتخِدًما 1- ُمْرَتِفٌع           2- ُمَتَصفِّ  

َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
التَّْدِريُب الَحاِدَي َوالِعْشُروَن: اِْقَرأِ الِحَواَر التَّالِي 

)أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلٌة
1- َأَخَذْت َلْيَلى ِمْن ِقْسِم اللُُّحوِم َلْحًما َوَدَجاًجا.  

ًرا َوَزْيًتا َوَدِقيًقا. 2- اِْشَتَرْت ُسَعاُد ِمْن ِقْسِم البَِقاَلِة َبْيًضا َوُسكَّ  
3- َأَخَذْت ُسَعاُد ِمْن ِقْسِم الَمَلبِِس ُفْسَتاًنا َوَقِميًصا.  

4-َأَخَذْت ُسَعاُد ِمَن األَْجِهَزِة ِمْكنََسًة َكْهُرَباِئيًَّة  
5- َكاَنِت الَتْخِفيَضاُت والُعُروُض َعَلى األََدَواِت الَمنِْزلِيَِّة َوُلَعِب األَْطَفاِل.  
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)ب( ِصْل َبْيَن الُمنَْتَجاِت من )أ( َوَما ُينَاِسُبَها ِمْن األَْقَساِم فِي )ب(.
)ب( ِقْسُم )أ( ُمنَْتَجاٌت       

اللُُّحوُم َجاُج     1- اللُُّحوُم َوالدَّ  
األَْجِهَزُة الَكْهُرَباِئيَُّة 2- الِمْكنََسُة َوالِمْكَواُة      
األََدَواُت الَمنِْزلِيَُّة    3- األَْطَباُق َوالَملِعُق      

الَمَلبِس 4-الُفْسَتاُن والَقِميُص      
الُخَضُر َوالَفاِكَهَة    5 الُخْضَرَواٌت َوالَفاِكَهٌة.     

البَِقاَلُة ِقيُق    ُر َوالدَّ 6- الَبْيُض َوالُسكَّ  
الُمنَظَِّفاُت 7- الَمنَاِديُل الَوَرِقيَُّة َوَمْسُحوُق الَغِسيِل.   

التَّْدِريُب الثَّاِنَي َوالِعْشُروَن: َأْكِمِل النَّاِقَص َكَما فِي الِمَثاِل 
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  

ْقَعَة  التَّْدِريُب الثَّاِنَي َوالِعْشُرونَ: ُاْكُتْب بَِخطِّ الرُّ
)ُيجيب عليه الطالب بنفسه(  


