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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ِع الُمنَاِسِب  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( ُل: اِْقَرْأ ُثمَّ َضْع َرَقَم الُكّلَمِة فِي الُمَربَّ التَّْدِريُب األَوَّ

التَّْدِريُب الثَّانِي: ِصْل َبْيَن كل كلَمة ِمن )أ( َوَما ُينَاِسُبَها ِمن )ب(
ِة  َمالِيَُّة    /    ُسوُق الَحِميِديَّ الَمْسِجُد  األَُمِويِّ     /    َأِمِريَكا الشَّ  

ُة إْفِريَقَيا    /    َأِمِريَكا الَجنُوبِيَُّة    /    ُرْؤَيٌة ُمَشاَهَدة َقارَّ  

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن
ة    /    َقْلَعة    /    ُعْصُفور  1- َقارَّ  

2- َعَوالِم    /    ُفَكاَهات    /    َمَعاِهد  
ْعب    3- َحِديَثة    /    ُمَشاَهَدة    /    الشَّ  

َرة يَّة    /    ُمَتَأخِّ 4- َفارغ    /    العامِّ  

ابُِع: َضْع ُكّل ُكّلَمٍة ِمَما َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن َعنِْدَك  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب الرَّ

التَّْدِريُب الَخاِمُس: اِْمَلِ الَفَراَغ بُِكّلَمٍة ُمنَاِسَبٍة مما يأتي
َمِة            5- الُفْصَحى 1- َمْعَهِد            2- األَُمِويَّ            3- الُفَكاَهاِت            4- الُمَتَقدِّ  

اِدُس : اِْبَحْث َعِن الُكّلَماِت اآلتَِية  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  التَّْدِريُب السَّ

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن َوَأْكِمِل الُجْمَلَة    ابُِع: اِْخَتِر الَصِحيَح ِممَّ التَّْدِريُب السَّ
َمٌة  اٍت           5- الَعاِميََّة           6- ُمَتَقدِّ 1- ُمَحيٍِّر           2- َثَقاَفٌة           3- اِْعَتَمَر           4- َقارَّ  

َثانًِيا: الِحَواُر
. )أ( َأِجْب َعْن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة التَّْدِريُب الثَّاِمُن: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

باُط َعاِصَمة الَمْغِرِب 1- الرِّ
ِة إفريقيا ِة آسيا وبعُضها في قارَّ 2- َتَقُع بعُض البَِلِد الَعَربِيَّة في قارَّ

3- الَقاِهَرِة َمدينة تاريخية تتمتع بآثارها القديمة ومناظرها البديعة.
4- ُيِريُد ِهَشاٌم أن يزور بلًدا عربًيا لُِرُؤيته عن ُقرب والتعرف على الثقافة العربية وممارسة اللغة العربية مع 

العرب 
مة سيجد هشاٌم ُأناسا من جميع ِجنْسيَّات العاَلِم. 5- في مكَة الُمَكرَّ
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)ب( َأْيَن ُتوَجُد األََماكُِن اآلتَِيِة
مة            6- القاهرة 1- ِدمشق            2- الرباط            3- القاهرة            4- دمشق            5- مكة الُمَكرَّ  

التَّْدِريُب التَّاِسُع:َأِجْب بِنَْفِسَك  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا: الَقَواِعُد: »أْنَواُع الَفاِعُل )اسٌم َظاِهٌر - َضِميٌر(«

التَّْدِريُب الَعاِشُر:َضْع َخطًّا َتْحَت الَفاِعِل َوَبيِّْن َنْوَعُه َكَما فِي الِمَثاِل
اسم ظاهر ًرا.    ْوَجُة ُمَبكِّ 1- َتْسَتْيِقُظ الزَّ  

ضمير بارز 2- اِْجَتَمْعنَا َمَع الُمِديِر الَيْوَم.     
ضمير مستتر)هو( ُن َغًدا.   3- الطَّْقُس َسْوَف َيَتَحسَّ  
ضمير مستتر)هي( ِت الطََّعاَم.     4- األُمُّ َأَعدَّ  

ضمير بارز 5- األَْطَفاُل َرَجُعوا ِمَن الَمْدَرَسِة.    
اسم ظاهر ُن الَجاِمَعُة ِمْن َخْمِس ُكّليَّاٍت.   6- َتَتَكوَّ  

ضمير بارز 7- ِعْشُت فِي ماليزيا َخْمَس َسنََواٍت.    

التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: اِْمَلِ الَفَراَغ بَِفاِعٍل ُمنَاِسٍب   )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

إِْعَراُب الَفاِعِل الظَّاِهِر

ُكِل َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة مِستُّخدَما َما َبْيَن الَقْوَسْيِن واْضبِْطُه بِالشَّ
ًرا 1- َناَم الطِّْفَلِن ُمَبكِّ  

2- َحَضَر الُمَوظَُّفون الَحْفَل.  
َواَء. 3- َتْسَتْخِدُم الَمِريَضاُت الدَّ  

4- َيْفَحُص الطَّبِيُب الَمِريَض.  
5- َيْشَتِري األْزِواُج َلَواِزَم الَبْيِت.  

بِيَبَتاِن إَِلى الُمْسَتْشَفى. 6- َذَهَبْت الطَّ  
7- َوَضْع َعاِمُل الَمْطَعِم الطََّعاَم َعَلى الطَّاِوَلِة.  
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التَّْدِريُب الثَّالُِث َعَشَر: اِْخَتِرالَصِحيَح ِمَما َبْيَن الَقْوَسْيِن َوَأْكِمِل الُجْمَلَة    
4- الَوالُِد ْمُس    1- الشَّ  

5- الَجاِمَعاُت ْيُف    2- الضَّ  
6- َأْفَراُد 3- َأَنا      

ا يْأتِي َفاِعًل فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدَك ابُِع َعَشَر: اِْجَعْل ُكلَّ ُكّلَمٍة ِممَّ التَّْدِريُب الرَّ
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َرابًِعا: اِلْستَِماُع
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(   

َخاِمًسا: الُمَحاِدَثُة
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  



أماكن للزيارةب. رحلة إلى آسيا الوسطى6

4www.attakallum.com سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ِع الُمنَاِسِب ُل:أِْقَرْأ ُثمَّ َضْع َرَقَم الُكّلَمِة فِي الُمَربَّ التَّْدِريُب األَوَّ

)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الثَّانِي: ِصْل َبْيَن كل َكلَمة ِمن )أ( َوَما ُينَاِسُبَها ِمن )ب(
ُمْرِشٌد ِسَياِحيٌّ   /   َصِحيُح الُبَخاِريِّ   /   آْسَيا الُوْسَطى   /   ُمَساَبَقة ُمنَاَفَسة   /   َمَكَث َأَقاَم  

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن
1- َخْيَمة / َصْقٌر / َبْرَناَمج  

2- ِجَبال / ِهَضاب / ُعَلَماء - َعالِموَن  
3- َأَقاَم / َأرجو َأْن/ َقُرَب  
ُق / َخَطأ  4- َجاِهل / ُتَفرِّ  

ابُِع: اِْمَلِ الَفَراَغ بُِكّلَمٍة مما يأتي التَّْدِريُب الرَّ
4- الُبَخاِريِّ 1- الُوْسَطى     

5- َتُضمُّ 2- التَِلْفِريِك     
6- َجْوَلٍة 3- الصقر     

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمَن ِعنِْدَك )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب الَخاِمُس:َضْع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ

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

ا َبْيَن الَقْوَسْين ِحيَحِة ِممَّ ابُِع: َضْع َخطًّا َتْحَت التَّْكِمَلِة الصَّ التَّْدِريُب السَّ
)َقْبٍر - َجَبٍل - ِكَتاٍب( 1- َما َأْعَلى ............ فِي الَعاَلِم ؟      

)َصْيَد - ُمَساَبَقَة - َجْوَلَة( 2- َهْل َشاَهْدَت ......... الَخْيِل ِمْن َقْبُل؟     
)َعالٍِم - َعَوالِِم - ُعَلَماِء( 3- اإلَماُم َأُبو َحنِيَفَة ِمْن َأَهمِّ ............ الِفْقِه.    

ْغَرى( )الُكْبَرى - الُوْسَطى - الصُّ 4- َطاِجِكْسَتاُن إِْحَدى ُدَوِل آْسَيا ............     
)َجَبًل - َبْرَناَمًجا - ُمْرِشًدا( 5- َأَتَمنَّى َأْن َأُكوَن ............ ِسَياِحيًّا فِي الُمْسَتْقَبِل.    
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َثانًِيا: الِحَواُر
. )أ( َأِجْب َعن األَْسئَِلِة اآلتِيِة التَّْدِريُب الثاِمَن: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

1- ُدَوُل آْسَيا الُوْسَطى ِهَي ُأوْزَبِكْسَتاَن َطاِجِكْسَتاُن وِقيْرِغيِزْسَتاَن وُتْرُكَمانِْسَتاُن وَكاَزاخْسَتاُن.
2- َعاِصَمُة ِقيْرِغيِزْسَتاَن بِْشِكيُك.

اِئُحوَن ُهنَاَك ثلثة أيام. 3- َسَيْمُكُث السَّ
. 4- اإلَماُم الُبَخاِريُّ َصاِحُب ِكَتاِب َصِحيِح الُبَخاِريِّ

َمخشري وابن سينا والخوارزمي  ِذيَن َنَشُأوا فِي ُأوْزَبِكْسَتاَن اإلَماُم الُبَخاِريُّ والزَّ 5- َأْشَهر الُعَلَماِء الَّ
والميرغناني.

)ب( ِصْل َبْيَن كل كلَمة ِمن )أ( َوالَمكان الَِّذي توجد به ِمن )ب(
َأْلَماَطُة  التَِلْفِريُك     

ِقيْرِغيِزْسَتاُن ُقوِر    ْيُد بِالصُّ الصَّ  
ُتْرُكَمانِْسَتاُن ُمَساَبَقُة الُخُيوِل     
َطاَجكْسَتاُن َأْكَبُر َسدٍّ فِي الَعاَلِم    
َكاَزاخْسَتاُن  الَمْتَحُف الَوَطنِيُّ    

َسَمْرَقنُْد  َقْبُر اإلَماِم الُبَخاِريِّ    

التَّْدِريُب التاسع: َأِجْب بِنَْفِسَك  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا: الَقَواِعُد: »اِلْسُم الَموُصوُل«
التَّْدِريُب الَعاِشُر:َضْع خطًّا َتْحَت اِلْسِم الَمْوُصوِل َكَما فِي الِمَثاِل

َذاِن اْشَتَرَيا َدَفاتَِر َجِديَدًة َصِديَقاَي.  1- الطَّالَِباِن اللَّ  
تِي َأْسُكُن فِيَها َقِريَبٌة ِمْن َمْدَرَسِة األَْوَلِد. 2- الِعَماَرُة الَّ  

ُبوَن.  ِذيَن َيْلَعُبوَن فِي الَحِديَقِة ُمَؤدَّ 3- األَْطَفاُل الَّ  
ْحَلِة . تِي اِْشَتَرْكَن فِي الرِّ 4- رجعت الطَّالَِباُت اللَّ  

َتاِن َقَرْأُتُهَما لِلَكاتِِب َنِجيب َمْحُفوظ جميلتان. َتاَن اللَّ 5- الِقصَّ  
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التَّْدِريُب الَحاِدي َعَشَر: ِصْل َبْيَن )أ( َوَما ُينَاِسُبه ِمن )ب(
)ب(        )أ(     

ْقَن َعاَدًة. تِي َيَتَسوَّ اللَّ - النَِّساُء ُهنَّ      
ا. َذاِن َساَفَرا إَِلى ُأوُروبَّ اللَّ - َأَخَواَيا ُهَما      

ِة . ِذي َكَتَبُه َزْوِجي فِي الَمَجلَّ الَّ - َقَرْأُت الَمْوُضوَع     
تِي َتْعِرُفَها.    الَّ -َأِجْب َعن األَْسِئَلِة     

ِذيَن َنَشَأوا فِي َأْسَيا الُوْسَطى. الَّ - الُبَخاِريُّ ِمْن َأَهمِّ الُعَلَماِء    
َتْيِن. َتاِن َتَقَعاِن فِي َقارَّ اللَّ ْوَلَتاِن   - ِمْصُر َوُتْرِكَيا ُهَما الدَّ  

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة بُِجَمٍل َتْشَتِمُل َعَلى اِْسٍم َمْوُصٍول ُمنَاِسٍب َكَما فِي الِمَثاِل
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الثَّالُِث َعَشَر: استعمل َما َبْيَن الَقْوَسْيِن و أعد كتابة الجملة وغير ما يلزم َكَما فِي الِمَثاِل 
ِذي َنَجَح فِي الُمَساَبَقِة. - َهَذا ُهَو الطَّالُِب الَّ  

)البِنُْت( تِي َنَجَحْت فِي الُمَساَبَقِة.   - هذه ِهَي البِنُْت الَّ  
)َهاتِان( 1- َهاتِان هما البِنْتان اللتان َنَجَحَتا فِي الُمَساَبَقِة.   

)األَْوَلُد(  2- هؤلء هم األولُد الذين  َنَجُحوا فِي الُمَساَبَقِة.   
َذاِن( )اللَّ 3- هذان هما الولدان اللذان نجَحا في الُمَساَبَقِة.   

)الَعاِمَلُت( 4- هؤلء هن العاملت اللتي نجْحَن  في الُمَساَبَقِة.   

ِميُر( أْنَواُع الَمْفُعوِل بِِه )السم الظَّاِهُر - الضَّ
ابَِع َعَشَر: َضْع َخطًّا َتْحَت الَمْفُعوِل بِِه َوَبيِّْن َنْوَعُه كَما فِي الِمَثاِل. التَّْدِريُب الرَّ

ضمير 1- اإليَجاُر َأْدَفُعُه ُكّل َشْهٍر.      
اسم ظاهر 2- َتَرَكْت ُأْسَرتِي الَبْيَت الَقِديَم .     
اسم ظاهر ُه ُمَعطٌَّل.    3- َل َتْسَتْخِدِم الِمْصَعَد أِلَنَّ  

ضمير ْمُس ِمْن ُكّل َمَكاٍن.  ٍة َتْدُخُلَها الشَّ 4- اِْنَتَقْلُت إَِلى َشقَّ  
اسم ظاهر /ضمير ُثَها.  ا َأَنا َفل َأتَحدَّ ُث زميلي التُّْرِكيََّة َجيًِّدا َأمَّ 5- َيَتَحدَّ  
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التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: َأْكِمِل النَّاِقَص فِي الَجْدَول كَما فِي الِمَثاِل.

َأْنُتنَّ َأْنُتْم َأْنُتَما َأْنِت َأْنَت َنْحُن َأَنا 

َعلََّمُكنَّ َعلََّمكم َعلََّمكما َعلََّمِك َعلَّمَك َمنَا َعلَّ َعلََّمنِي

َأْسَمَعُكنَّ َأْسَمَعُكم َأْسَمَعُكما َأْسَمَعِك َأْسَمَعَك َأْسَمَعنا َأْسَمَعنِي

َأْخَرَجُكنَّ َأْخَرَجُكْم َأْخَرَجُكَما َأْخَرَجِك َأْخَرَجَك َأْخَرَجنا َأْخَرَجنِي

ُهنَّ ُهْم ُهَما ِهَي ُهَو

َمُهنَّ َفهَّ َمُهم َفهَّ َمُهما َفهَّ َمَها َفهَّ َمُه َفهَّ

َأْرَسَلُهنَّ َأْرَسَلُهم َأْرَسَلُهما َأْرَسَلَها َأْرَسَلُه

ّثُهنَّ َحدَّ ّثُهم َحدَّ ّثُهَما َحدَّ ّثَها َحدَّ ّثُه َحدَّ

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن  اِدَس َعَشَر: اِْمَلِ الَفَراَغ بِالَمْفُعوِل بِِه الُمنَاِسِب ِممَّ التَّْدِريُب السَّ
ًة              4-الَحِديَث 1- ـِي              2- الَمْتَحَف              3- ـُه               4- ـُهْم              5- َشقَّ  

َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
ابَِع َعَشَر:اِْقَرأِ الفَقَرْاِت اآلتَِيَة  التَّْدِريُب السَّ

)أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة
1- ُيوَجُد َمْتَحُف اللُّوَفِر في َفَرْنَسا.  

ُة َوالَماْرَكاُت الَعاَلِميَّة ُوَمْتَحُف اللُّوَفِر. ُت التَُّجاِريَّ 2- ُيوَجُد فِي َشاِرِع الشانزليزية الَمَقاِهي َوالَمَحلَّ  
. ِة أِلََداِء َفِريَضِة الَحجِّ ُعوِديَّ 3- َذَهَب الَباِكْسَتانِيُّوَن إَِلى السُّ  

ِة إْفِريَقَيا 4- َجْوَهَرُة التَّاِج أول َحِديَقِة َحَيَواٍن فِي َقارَّ  
ة أوروبا. ة آسيا و َفَرْنَسا فِي َقارَّ ُة فِي َقارَّ ُعوِديَّ ة إْفِريَقَيا، والسُّ 5- َتَقُع ِمْصُر فِي َقارَّ  
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)ب( َأْكِمِل النَّاِقَص 
4- الِخِديِوي إِْسَماِعيل 1- 276 ِمْتًرا   

ة إْفِريَقَيا 5- فِي َقارَّ 2- الُموَنالِيَزا   
اْنِزلِيِزيه 3- الشَّ

التَّْدِريُب الثاِمَن َعَشَر:اِْمَلِ الَفَراَغ
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

ْقَعِة التَّْدِريُب التَّاِسَع َعَشَر:ُاْكُتْب َما َيأتي بَِخطِّ الرُّ
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  


