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ًل: الُمْفَرَداُت َأوَّ
ِع الُمنَاِسِب  ُل: اِْقَرْأ ُثمَّ َضْع َرَقَم الَكلَِمِة فِي الُمَربَّ التَّْدِريُب األَوَّ

)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(   

التَّْدِريُب الثَّانِي: ِصْل َبْيَن الَكلَِمِة ِمَن الَعُموِد )أ( َوَما ُينَاِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(
اتِيَُّة  ْيَرُة الذَّ يُّ   /   َمْوِقٌع إِلِْكُتُرونِيٌّ   /   السِّ حِّ َمْكَتُب التَّْوظِيِف   /   الَتْأِميُن الصِّ  

َبٌة    /   الُمَقاَبَلة الَشْخِصيَُّة   /   َوَظاِئُف َشاِغَرٌة  َراِسيُّ   /   إِْعَلَناٌت ُمَبوَّ ُل الدِّ الُمَؤهِّ  

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن
َلفَِتٌة   /   ُحْلم   /   َوظِيَفة 1- )ُمْفَرَد(   

َلت َرَواتِب   /   إِْعَلَنات   /   ُمَؤهِّ 2- )َجْمَع(   
َيناُم   /   محجوزة مملوءة شاغلة َمْشُغولة ُمْزَدِحمة ُمْكَتّظة ُمْتَرعة   /   َأَناَم 3- )َعْكَس(   

ابُِع: اِْمَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة مما يأتي التَّْدِريُب الرَّ
اتيَة يرَة الذَّ 4- السِّ 1- َمْكَتِب التَّْوظِيِف     

َبَة 5- اإِلْعَلَناِت الُمَبوَّ فَِتَة     2- اللَّ  
ِص 6- التََّخصُّ 3- َطَلِب َعَمٍل      

التَّْدِريُب الَخاِمُس: َضْع ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَما َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدَك 
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

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

ِحيَح ِمَما َبْيَن الَقْوَسْيِن َوَأْكِمِل الُجْمَلَة     ابُِع: اِْخَتِر الصَّ التَّْدِريُب السَّ
1- اِْسَتْيَقَظ  

2- التَّْوظِيف  
3- َشاِغَرٌة  
4- َتْأِميٌن  

ْيَرُة 5- السِّ  
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َثانًِيا: الِحَواُر
. )أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة التَّْدِريُب الثَّاِمُن:ِ َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

ُم ِهَشاٌم َمَع صديقه حمزة. 1- َيَتَكلَّ
اَعِة ألنه َسِهر حتى الفجر. 2- َناَم ِهَشاٌم َحتَّى َهِذِه السَّ

َبِة َوَظائف شاغرة في شركة جديدة للحواسيب. 3- ُيوَجُد فِي َصْفَحِة اإِلْعَلَناِت الُمَبوَّ
4- ُمَميَِّزاُت الَعَمِل فِي َهِذِه الَشِرَكِة الرواتب جيدة باإلضافة إلى التأمين الصحي على العاملين وإجازات 

سنوية بأجر.
ُم من خلل موقع الشركة على النترنت. 5- َمْن ُيِريُد الَعَمَل فِي َهِذِه الَشِرَكِة َيَتَقدَّ

)ب( َمْن َقائُِل َهِذِه الِعَباَرِة
1- حمزة            2- هشام            3- هشام            4- أم هشام            5- حمزة            6- حمزة  

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأِجْب بِنَْفِسَك )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

الِِم« ِر السَّ َثالًِثا: الَقَواِعُد: »إِْعَراُب َجَمِع الُمَذكَّ
ِحيِح للجمع ِمَما َبْيَن الَقْوَسْيِن ْكِل الصَّ التَّْدِريُب الَعاِشُر: اِْمَلِ الَفَراَغ بِالشَّ

ِسيَن   1- الُمَصابِْيَن            2- ُمَحاِسُبوَن            3- الَبائِعُوَن            4- الَعاِمِليَن            5- ُمَدرِّ  

التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: َأْكِمِل الُجَمَل بِوَضِع َجْمِع مذكر سالم لَما َبْيَن الَقْوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل 
اُبوَن         5- الُمَهنِْدُسون اِكنيَن         3- الُمَوظَِّفيَن         4- الَبوَّ 1- الُمَسافُِرون         2- السَّ  

ِح الَخَطَأ َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر: َضْع َعَلَمَة ) √( َأْو)×( ُثمَّ َصحِّ
ِسيَن  1- )√(         2- )×( الَحاِضِريَن         3- )×( الُمَوظَّفيَن         4- )√(         5- )×( الُمَدرِّ  

اِْسُم الَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل الثَُّلثِيِّ 
التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: )أ( ضع خطا تحت اسم المفعول مما يأتي

- َمْأُموٌن  - َخائٌف  - َمْعُدودٌ  - َوْصَفةٌ  - َأْمٌن   َمتُروٌك    

- َمْقِضيٌّ - َمُخوٌف  - َموُصوٌف  - َقاٍض   - مْمُلوءٌ  َتِرَكٌة    
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)ب( هاِت اسَم المفعول مما يأتي مع الضبط بالشكل
َمْوُقوف َمْمُرور   َمْطُروٌء   َمْأُكول   َمْشُكوٌر    

َمْشِويٌّ َمُقوٌد   َمْبُروٌء   َمْوُزوٌن   َمنِْهيٌّ    

)ت( امل الفراغ َكَما فِي المثال

َوَعَد َحرَّ َظنَّ َدفَِئ َدَفَع َأَمَر َأِسَف َرَحَل

َمْوُعود َمْحُرور َمْظنُون َمْدُفوء َمْدُفوع َمْأُمور َمْأُسوف َمْرُحول

ابَِع َعَشَر: َهاِت اِْسَم الَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل َوَأْدِخْلُه فِي ُجْمَلٍة كَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الرَّ
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الّخاِمَس َعَشَر: ِصِل الِفْعَل ِمن )أ( بِاسم المفعول الُمنَاِسِب ِمن )ب( 
َقَطَع َمْقُطوٌع   /   َعِلَم َمْعُلوٌم   /   َنَظَر َمنُْظوٌر   /   َفَتَح َمْفُتوٌح  

َخَدَم  َمْخُدوٌم   /   َمَدَح َمْمُدوح   /   َعِمَل َمْعُمول  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن حيَِح لِْلِفْعِل ِممَّ اِدَس َعَشَر: اِْخَتْر اِْسَم الَمْفُعوِل الصَّ التَّْدِريُب السَّ
1- َمْقُبوٌل   2- َمنُقوٌل     3- َمْرُجوٌع     4- َمْوُجوٌد     5- َمْشُكوٌّ      6- َمنُْطوٌق  

ابَِع َعَشَر: َأْكِمِل الُجْمَلَة بِاْسِم الَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل الَِّذي َبْيَن الَقْوَسْيِن كَما فِي الِمَثاِل.  التَّْدِريُب السَّ
5- َمْمُلوٌء 1- َمْسُروٌر     

6- الَمْشُروَباِت 2- َمْحُجوَزٌة     
7- َمْوُصوَف 3- َمْكُتوٌب     
8- َمْوُصولة 4- َمْطُلوٌب      

َرابًِعا: اِلْستَِماُع
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(      

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

)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

التَّْدِريُب الثَّانِي: ِصْل َبْيَن الَكلَِمِة ِمن )أ( َوَما ُينَاِسُبَها ِمَن )ب(
َمنُْدوُب َمبِيَعاٍت   /   َشابٌّ َشَباٌب   /   َوثِيَقُة َوَثاِئق   /   ُمِديُر التَّْوظِيِف   /   َوثِيَقُة َتْأِميٍن  

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن
1- َشابٌّ   /   فراش   /   َوثِيَقة  

2- َأْرَباح   /   َمَهاَرات   /   ُمْشِكَلت - َمَشاِكل  
َب 3- َرَفَض   /   َفَتَح   /   َكذَّ  

ابُِع: اِْمَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة ِمما يأتي التَّْدِريُب الرَّ
1- َقبَِل            2- َصاِحُب َشِرَكٍة            3- َشابٌّ            4- ِسِكْرتِيَرًة            5- َشاِحنٍَة  

التَّْدِريُب الَخاِمُس: َضْع ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَما َيأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدَك 
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

ِحيَح ِمَما َبْيَن الَقْوَسْيِن َوَأْكِمِل الُجْمَلَة  اِدُس : اِْخَتِر الصَّ التَّْدِريُب السَّ
اِحنَُة            2- َقبَِل            3- اِْستِْغَراٍب            4- َدْور            5- ُمْحبٌِط 1- الشَّ  

ابُِع: اِْبَحْث َعِن الَكلَِماِت اآلتَِية  )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه( التَّْدِريُب السَّ

َثانًِيا: الِحَواُر

التَّْدِريُب الثَّاِمُن:ِ َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ

)أ( َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة اآلتَِيِة 
ابُّ مندوبا للمبيعات 1- َيْعَمُل الشَّ  

2- ِخْبَرِة الَكْهِل أْكثر من عشرين عاما   
َج ِمَن الَجاِمَعِة قبل ستة أشهر فقط. 3- َتَخرَّ  

ابُّ فِي الَوظِيَفِة ألنهم يحتاجون أناسا ذوي خبرة وهو ليس لديه خبرة 4- َلْم ُيُقَبِل الشَّ  
ن. 5- َلْم ُيْجِر الكهل َأيَّ ُمَقاَبَلٍة َشْخِصيٍَّة ألن النَّاس تعتقد أنه كبير في السِّ  
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)ب( َمْن َقائُِل َهِذِه الِعَباَرِة
4- الكهل ابُّ  3- الشَّ 2- السكرتيرة   ابُّ  1- الشَّ  

8- الكهل    ابُّ  7- الشَّ ابُّ   6- الشَّ 5- الكهل   

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأِجْب بِنَْفِسَك )ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(

َثالًِثا: الَقَواِعُد: »إِْعَراُب جَمِع التَّْكِسيِر«
التَّْدِريُب الَعاِشُر: َضْع َخطًّا َتْحَت َجْمِع التَّْكِسيِر كَما فِي الِمَثاِل

1- اِْشَتَرى الطَّالُِب َدَفاتَِر َجِديَدًة.  
َواَء لِلَمْرَضى. 2- َيِصُف الطَّبِيُب الدَّ  

َتاِء. 3- َتْكُثُر األَْمَطاُر فِي الشِّ  
نَِة َأْرَبُعة ُفُصوٍل. 4- فِي السَّ  

5- ُيَعانِي النَّاُس ِمْن َمَشاِكِل الَحَياِة.  
6- َضْع األَْطَباَق َعَلى الَطاِوَلِة ِمْن َفْضِلَك.  

التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَر: ِصْل َبْيَن )أ( َوَما ُينَاِسُبه ِمن)ب( 
)ب( )أ(      

َمَعاِجَم َعَربِيًَّة؟     َساَفْرُت إَِلى     
الَمَلبِِس َحافُِظوا َعَلى     

بَِلٍد َكثِيَرٍة. َهْل ُتِريُد     
َوَساِئل المواصلت ْوَن األَْبَيَض ِمن  ُل اللَّ ُأَفضِّ  

ُفُصوٍل. َزاَدْت      
الُعُلوِم   فِي السنة أربعة     

َأْرَباُح الَشِرَكِة َكثِيًرا.. يَِّة    َأْدُرُس فِي ُكلِّ  
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ْكِل َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّانَِي َعَشَر: َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة ُمْسَتِعينًا بِْوَضِع َجْمِع َما َبْيَن الَقْوَسْيِن َوَضْبطِِه بِالشَّ
4- َقَرْأُت الَيوَم الَجَراِئَد. 1- َأْشُعُر بَِأَلٍم.     

5- َدَخَل األَطِبَّاُء الُمْسَتْشَفى 2- َأْسُكُن َمَع األصدقاِء    
6- اِْشَتَرْيُت األََثاَث ِمن الَمتاِجر. 3- َساَفْرُت إَِلى بِلٍد َعَربِيٍَّة.    

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدَك التَّْدِريُب الثَّاَلًث َعَشَر: َضْع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

اِْسُم الَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل َغْيِر الثَُّلثِيُّ  
ابَِع عَشَر: َأْكِمِل الَجْدَوَل اآلتِي َكَما فِي النَُّموَذِج التَّْدِريُب الرَّ

الَماِضي الُمَضاِرُع اِْسُم الَمْفُعوِل 

ٌر ُمَكرَّ ُر ُيَكرِّ َر َكرَّ

ُمَراَقٌب ُيراِقُب َراَقَب

ُمْخَبٌر ُيْخبُِر َأْخَبَر

ٌج ُمَتَخرَّ ُج َيَتَخرَّ َج َتَخرَّ

ُمْلَتَحٌق َيْلَتِحُق اِلَتَحَق

ُمْسَتْبَدٌل َيْسَتْبِدُل اِْسَتْبَدَل

التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: َهاِت اِْسَم الَمْفُعوِل ِمَن الِفْعِل َوَأْدِخْلُه فِي ُجْمَلٍة كَما فِي الِمَثاِل
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

اِدَس َعَشر: ِصِل الِفْعَل ِمن )أ( بِاْسِم الَمْفُعوِل الُمنَاِسِب ِمن )ب(  التَّْدِريُب السَّ
ٌل  َل  ُمَفضَّ َحَد  ُمتََّحٌد   /   َفضَّ َخاَصَم  ُمَخاَصَمٌة    /   اِتَّ  

َنظََّم  ُمنَظٌَّم   /   اِْسَتْخَدَم  ُمْسَتْخَدٌم   /   اِْسَتْعَلى  ُمْسَتْعَلى   

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَح  لِلِفْعِل  َممَّ ابَِع َعَشر: اِْخَتْر اِْسَم الَمْفُعوِل الصَّ التَّْدِريُب السَّ
ٌح            5- ُمَحاَوٌر            6- ُمْسَتْعَمٌل ٌع            2- ُمسَتغَفٌر            3- ُمَراَجٌع            4- ُمَتَصفَّ 1- ُمَوقَّ  
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ا َبْيَن الَقْوَسْيِن كَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الّثاِمَن َعَشر: َأْكِمِل الُجْمَلَة بِاْسِم َمْفُعوٍل ِمْن فِْعٍل ُمنَاِسٍب ِممَّ
َبِة      7- الُمَلَحِظ ًفا      5 - ُمَجاٌب      6-الُمَبوَّ َنَة      4- ُمَوظَّ 1- الُمْبَتَدَأ      2- ُمْسَتَجاَبٌة      3-الُمَلوَّ  

َرابًِعا: الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة
ِح الَخَطَأ. )أ( َضْع َعَلَمَة ) √( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ

1- )×( لِلَبَطاَلِة َأْضَراٌر
2- )×( كثيرون

)√( -3
َباِب ُفْرَصًة لِلُحُصوِل َعَلى الَعَمل 4- )×( َوِزَياَدُة ُفَرِص الَعَمِل َوإِْعَطاُء الشَّ

)√( -5

)ب( َأْكِمِل النَاِقَص
)ُيِجيُب عليه الطالب بنفسه(  

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


