
النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

الرحيم     الرحمن ال بسم

مقدمــــــة

المر   :- ولى عزيزى

....... وبعد                                                               طيبة تحية

والعالم                الحياة لفهم هامة ضرورة هو الحالى عصرنا فى النجليزية اللغة تعلم ان
العلم            وخبرات والكتاب المدرسة من عالمه بداية يعرف الذى النسان حول من

النجليزية              اساسيات نوجز ان ايديكم بين التى المذكرة خـلل من حــاولنا لذلك
  ( طوال       (  يكرر منزلى واجب كتابية اعمال صورة فى البتدائية المرحلة لطفال

يعنى            ل المنزلى الواجب وهذا الفصل مدرس قبل مـن ويصحح الدراســـى العــام
المدرس            يقرره الذى للواجب اضافة هو وانما بالمنهج المتعلق المدرسة واجب الغاء

هو              للمذكرة الساسى والهدف المنهج من الدراسى اليوم فى شرحه تم ما على لطلبه
هذه             ان خاصة الطالب عقل فى ونشطة دائما حاضرة النجليزية اساسيات تكون ان

المناهج      فى كثيرا تتكرر الساسيات

-: المر   ولى عمل

طبقا              المقرر الواجب كتابة فى وابنته ابنه متابعة هو المر ولى من المطلوب ان
سيختلف           وبذلك السبوع ايام على موزعة النجليزية اساسيات ان حيث للجدول

يوم      عن يوم الساسيات واجب

ذلك          ومتابعة والمنهج بالساسيات الخاص المدرسي الواجب بكتابة الطالب الزام

و                الطالب ظن حسن عند نكون وان خيرا يؤجرنا وان البسيط عملنا يتقبل ان ال نسأل
كله      والمجتمع والمدرسة المر ولى

المذكرة          .  هذه اخراج فى ساهم من لكل والمتنان الشكر اقدم

تحياتى                                                                                      مع

عرابى                                                                                      مصطفى

النجليزية   اللغة مدرس
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

( مدرسية  (  أجازة السبت Saturday1يوم
          A- The pronouns      الضمائر

mRef.promPoss.proPoss.
adj

objmsub

المع
نى

المعنالمنعكسة
ى

ضمائر
الملكية

صفا
ت
الملكي
ة

المفع
ول

الفاالمعنى
عل

نفس
ه

Himself ملكهHisHisHimهـوHe

نفس
ها

Herselfملكه
ا

HersHerHerهـىShe

نفس
ه
نفس
ها

itself-----------------ItsIt/هي هو
لغير

العاقل

It

نفس
ى

Myselfملك
ى

MineMyMeاناI

انف
سنا

Ourselvesملكن
ا

OursOurUs نحنWe

نفس
ك

Yourself/vesملك
ك

YoursYourYou– انت
انت 

You

انف
سه
م

themselvesملكه
م

theirstheirthemهـمthey

السادسوما 
فوق

الخامس       حتى البتدائي الول الصف من
البتدائي

الستفهام  :-    -   wh)question)B  أدوات

؟ –  ماذا الشياء  ما ?1Whatعن
؟  الماكن  اين ?2Whereعن
؟  والزمن  متى الوقت ?3Whenعن
؟  السباب لماذا ?4Whyعن
؟  العاقل مــن ?5Whoعن
متعدد   آى؟ بين الختيار ?6Whichعن

؟ –    مـن ملك الملكية   لمن ?7Whoseعن
؟  الطـريقة    كيـف و الحال ?8Howعن

؟  –  الكمية السعر الكميات   كـم او ?9How muchللسعار
؟   العدد ?1How manyللعددكـم
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

0
العدادية        والمرحلة البتدائي بالسادس خاصة التالية الستفهام أدوات

؟     الزمنية المدة طول تقضيها   كـم التي الزمنية ?11How longللمدد
؟    المسافة طول تقطعها  كـم التي 1المسافات

2
How far?

؟   التـساع والمساحات كـم 1للتساع
3

How wide?

؟    المرات عـدد الفعل   كـم تكرار 1عن
4

How often?

البتدائي   :-      الثالث يخص المظلل الجزء للكتابة هامة تعليمات

بمفردك          اكتب ثم الجدول لك لترسم والدتك أو بوالدك استعن

        ( ما   ( لنفسك وسمع أحفظه ثم الستفهام وأدوات للضمائر مرتين السبت واجب كرر
حفظته

( دراسي   (  يوم الحد Sunday2يوم
                                  

يكون     A-Verb to Be  فعل

المضارع     In presentفي

أكون   =  I am  =  I'm أنا

يكون    =He is  =  he's هو

تكون   = She is = she's هي

يكون /    العاقل لغير هي  = It is = It's هو

نكون   =  We are = we're نحن

(  ) والبنت  للولد تكون  = You are = you're أنت

يكونوا   =They are = they're هـم

الماضي     In pastفي

wasI+He+She+Itكان   
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

 wereWe+You+Theyكانوا     

للكتابة   :- هامة تعليمات

بمفردك         كاملة الصفحة اكتب ثم والدتك أو بوالدك استعن

        ( ما    ( لنفسك وسمع أحفظه ثم صفحة لكل مرة مرتين كامل الحد واجب كرر
حفظته

فعل  :-          من يناسبه وما ضمير كل اعرف اللغوي الهدف
 

( دراسي   (  يوم الثنين Monday3يوم

يفعل      A-Verb to Do  فعل

المضارع    In presentفي

يفعل   =  He does هو

تفعل  =  She does هي

يفعل /     العاقل لغير هي = It does هو

أكون   =  I do أنا

نفعل  =   We do نحن

( والبنت  (  للولد تفعل =  You do أنت

يفعلوا  =  They do هـم

الماضي     In pastفي

didWe+You+They+I+He+She+It
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

للكتابة   :- هامة تعليمات

بمفردك         كاملة الصفحة اكتب ثم والدتك أو بوالدك استعن

        ( ما    ( لنفسك وسمع أحفظه ثم صفحة لكل مرة مرتين كامل الثنين واجب كرر
حفظته

فعل  :-          من يناسبه وما ضمير كل اعرف اللغوي الهدف
 

( دراسي   (  يوم الثلثاء Tuesday4يوم

يملك      A-Verb to have  فعل

المضارع                            In presentفي

يملك   =  He has هو

تملك  =  She has هي

يملك /     العاقل لغير هي = It has هو

أملك   =  I have أنا

نملك  =   We have نحن

( والبنت  (  للولد تملك =  You have أنت

يملكوا  =  They have هـم

الماضي     In pastفي

hadWe+You+They+I+He+She+It 
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

للكتابة   :- هامة تعليمات

بمفردك         كاملة الصفحة اكتب ثم والدتك أو بوالدك استعن

        ( ما    ( لنفسك وسمع أحفظه ثم صفحة لكل مرة مرتين كامل الثلثاء واجب كرر
حفظته

يناسبه  :-        وما ضمير كل اعرف اللغوي الهدف
فعل  من

 

الربعاء  يوم
( دراسي(  يوم

Wedne
sday

5

المشهورة    والصفات   – Nouns  السماء
adjectives          

 -: للكتابة   هامة كلمة 26تعليمات

الصفحة       اكتب ثم والدتك أو بوالدك استعن
بمفردك  كاملة

الكتابة   طريقة

كلمة     كل افقيا او    10كرر سطر على مرات
الخط        لحجم وطبقا لك يحلو كما سطرين

المذكرة       فى الحروف تكتب كيف راجع
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Englishالنجليزية
Egyptمصر

Cairoالقاهرة
Margالمرج

Boyولد
Girlبنت

Manرجل

womenامرأة
Schoolمدرسة
Classفصل

teacherمدرس
جاف  Penقلم
رصاص  pencilقلم

Bookكتاب
studentطالب

…………

Tallطويل
Shortقصير
Fatسمين
Thinرفيع

السن   كبير Oldقديم
Newجديد
الحجم  Bigكبير

الحجم  smallصغير

busأتوبيس

carسيارة



النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY
      - : الخط  وتحسين الولية الكلمات حفظ اللغوي الهدف

- : التى     النحو على الفقية الكتابة

Pen- Pen- Pen – Pen- Pen

الخميس  يوم
( دراسي(  يوم

Thursd
ay

6

       Verbs  الفعال 

للكتابة   :-  هامة فعل 30تعليمات

كاملة        الصفحة اكتب ثم والدتك أو بوالدك استعن
بمفردك

الكتابة   طريقة

كلمة     كل أفقيا أو    10كرر سطر على مرات
الخط        لحجم وطبقا لك يحلو كما سطرين
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Readيقرأ
Writeيكتب

Listenيستمع 
Goيذهب
Runيجري
Walkيمشي
Playيلعب

Danceيرقص
Buyيشترى

Sleepينام
Learnيتعلم
Meetيقابل
Sitيجلس
Standيقف

Driveيسوق
Openيفتح
Closeيغلق

اللة   ع typeيكتب
Speakيتحدث

Eatيأكل
Drinkيشرب
Wantيريد
passيمر

يعوم –  Swimيسبح
Diveيغوص

Driveيقود
thankيشكر
pointيشير
thinkيفكر 
sellيبيع



النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

المذكرة       في الحروف تكتب كيف راجع

الخط  :-        وتحسين الولية الكلمات حفظ اللغوي الهدف

-: التى     النحو على الفقية الكتابة

Pen- Pen- Pen – Pen- Pen

( مدرسية  (  أجازة الجمعة Friday7يوم

       Letters  الحروف 

Aa-Bb-Cc-Dd-Ee-Ff-Gg-Hh-Ii-Jj-Kk-Ll-
Mm-Nn-Oo-Pp-Qq-Rr-Ss-Tt-Uu-Vv-Ww-Xx-
Yy-Zz.   (26(

حرف    كل سطرين      10اكتب أو سطر في أفقيا مرات

     Numbers  الرقام 

- : الحساب  بطريقة
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

رقم    كل سطرين      10اكتب أو سطر في أفقيا مرات

- : اللغة  بطريقة

Zero(0)-one(1)-two(2)-three(3)-four(4)-five(5)-
six(6)-seven(7)-eight(8)-nine(9)-ten(10)-
eleven(11)-twelve(12(

وكلمة     رقم كل سطرين      10اكتب أو سطر في أفقيا مرات

الحروف    تكتب   How to write the letters  كيف

السطرين    ( أول: - بين تكتب صغيرة)    (14حروف حروف )SMALLكلها

a-c-e-i-m-n-o-r-s-u-v-w-x-z

*****************************
(ثانيا:-  لعلى    السطرين تتجاوز صغيرة)    (7حروف حروف ) SMALLكلها

b-d-f- h-k-l-t

*****************************
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

(ثالثا:-  لسفل    السطرين تتجاوز صغيرة)    (5حروف حروف ) SMALLكلها

g-j-p-q-y

*****************************

الكبيرة :-    ( ( الحروف جميع تتجاوزcapitalرابعا
لعلى  السطرين

متساوية*       تكون الكلمات بين المسافات تنسى ل
تقريبا 

تقريبا       متساوية أيضا الواحدة الكلمة حروف وبين
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للتواصل: -
النترنت                          

معرفة   يمكنك
النجليزية-       اللغة مادة في اليومي الواجب

فصل     في وابنتك فقط 3/2و 3/1لبنك
وحلولها-      التعليمية المشكلت بعض

كثيرة   أخرى واشياء
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النجليزية    لساسيات يومية واجبات
DAY BY DAY

التية    المدونة خلل من
www.mrmostafaoraby.blogspot.com

موبايل
01118278045

تحياتي  مع
عرابي  مصطفى
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http://www.mrmostafaoraby.blogspot.com/

