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سعادة األستاذ الفاضل / رئيس قسم اللغة العربية 
تحية من عند اهلل مباركة طيبة وبعد

مــن  فــي حيــاة كثيــر  ثانيــة جــزًءا أساســيًّا  العربيــة كلغــة أجنبيــة  اللغــة  تعلــم  فلقــد شــكَّل 
المجتمعــات اآلن، وبالنَّظــر إلــى المــواد المـــتاحة مــن مؤلفــات ومــواد تدريســية وكتــب تعليميــة 
معروضــة أو عبــر المواقــع اإللكترونيــة، الحظنــا فرًقــا شاِســًعا بينهــا وبيــن ُكتــب تعليــم اللغــات 
المتطــورة فــي العالــم الغربــي ووجدنــا أنهــا َتتَِّســم بالِقلَّــة، وال تحــوز علــى إعجــاب معلمــي اللغــة 
وال تســتهويهم وتحتــاج الكثيــر مــن التطويــر فيمــا يخــص منهجهــا ومحتواهــا، هــذا بجانــب أنَّ 

الدارســين للعربيــة -شــباًبا وكباًرا-مــن الناطقيــن بغيرهــا يجــدون صعوبــات فــي تعلُّمهــا.
ا للفجوة التي يشــهدها  لــذا كّونـّـا فريًقــا إلعــداد منهــج يتكامــل فيــه الشــكل مع المضمون، ســدًّ
ســوق تعليــم العربيــة فــي هــذا المجــال، وتلبيــًة للحاجــة إلــى وجــود سلســلة جديــدة وديناميكيــة 
ــٍة أنيقــة ومحتــوى عالــي  لتعليــم اللغــة العربيــة فــي صورتيهــا )المعاصــرة والتراثيــة(، فــي ُحلَّ
الجــودة، ومســتوى رفيــع يُضاهــي مثيالتهــا مــن سالســل تعليــم اللغــات األجنبيــة المشــهورة، 
ويجعــل تعليــم العربيــة عمليــة ســهلة وممتعــة. وقــد أطلقنــا عليهــا اســم »التكلُّــم« فــي إشــارة إلــى 

منهجنــا الــذي يدعــم اللغــة باعتبارهــا أداة للتواصــل.
وبســبب الخصائــص التــي تتمتــع بهــا السلســلة ذاع ِصْيُتهــا وشــاع خبرهــا وَتَبنَّْتهــا منــذ نشــرها 
فــي أكتوبــر 2014 عديــد مــن المؤسســات حــول العالــم، مــن الواليــات المتحدة وحتــى المملكة 

المتحــدة، ومــن البلقــان وحتــى إفريقيــا.
وممــا يجــدر ذكــره أننــا بصــدد إصــدار الطبعــة الثالثــة، وســتكون مــزودة بــكل الخبــرات 
ــي. كمــا هــو الحــال فــي كل طبعــة  ــي الحقــل الميدان ــون ف ــا بهــا العامل ــي دعمن والتقييمــات الت
جديــدة تصــدر مــن التكلــم، وهــذا أيضــا مــن أحــد المميــزات التــي تتميــز بهــا سلســلة التكلــم عــن 

غيرهــا مــن السالســل.
ســيدي الفاضــل، مــع هــذه الرســالة بعــض المرفقــات نرجــو أن تطلعــوا عليهــا، وبعــد زيارتكــم 
لموقعنــا ســتتكون لديكــم الرؤيــة الشــاملة حــول السلســلة، ونتمنــى أن تحــوز إعجابكــم وتوصــوا 

بتدريسها. 
ونحن جاهزون في حال دعوتكم إيانا لزيارتكم وتقديم عرض مفصل عن السلسلة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

السـلسلة الحـائزة عـلى جـــائزة أفضـل مـؤلف 
فـــي تعليــــم العربيــــة للناطقين بغيرها من 

"مجمع اللغة العربية - مصر" لعام 2017م.
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Starter التمهيدي

 (٤ أقسام) كل قسم  ٦-٨  ساعات

Elemantary األساسي

(٨ وحدات) كل وحدة  ١٥-١٨ ساعة

Pre-Intermediate قبل المتوسط

(٨ وحدات) كل وحدة ١٥-٢٠ ساعة

Intermediate المتوسط

(٨ وحدات) كل وحدة  ٢٠-٢٥ ساعة

At-Takallum
A Comprehensive Modern Arabic Course www.attakallum.com

The Level Chart of At-Takallum Coursebook Set
محتوى مستويات سلسلة التكلم

120-160 hrs

B-1 
(A-B-C-D)

160-200 hrs

B-2 
(A-B-C-D-E)

A-2 
(A-B-C)

120-140 hrs

30-50 hrs

A-1 
(A)

التمهيدي
A-1S

TARTER

تتكون سلسلة التكلم من أربعة مستويات

األساسي
A-2EL

EMENTARY

قبل المتوسط
B-1PR

E-
INTERMEDIATE

المتوسط
B-2IN

TE

RMEDIATE

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

A
B
C
D

A
B
C

A

A
B
C
D
E



Starter التمهيدي

 (٤ أقسام) كل قسم  ٦-٨  ساعات

Elemantary األساسي

(٨ وحدات) كل وحدة  ١٥-١٨ ساعة

Pre-Intermediate قبل المتوسط

(٨ وحدات) كل وحدة ١٥-٢٠ ساعة

Intermediate المتوسط

(٨ وحدات) كل وحدة  ٢٠-٢٥ ساعة

At-Takallum
A Comprehensive Modern Arabic Course www.attakallum.com

The Level Chart of At-Takallum Coursebook Set
محتوى مستويات سلسلة التكلم

120-160 hrs

B-1 
(A-B-C-D)

160-200 hrs

B-2 
(A-B-C-D-E)

A-2 
(A-B-C)

120-140 hrs

30-50 hrs

A-1 
(A)

التمهيدي
A-1S

TARTER

تتكون سلسلة التكلم من أربعة مستويات

األساسي
A-2EL

EMENTARY

قبل المتوسط
B-1PR

E-
INTERMEDIATE

المتوسط
B-2IN

TE

RMEDIATE

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

كتاب الطالب
كتاب التدريبات 

إسطوانة مدمجة (CD) صوتي

A
B
C
D

A
B
C

A

A
B
C
D
E



- تعتبر السلسلة من أحدث ما صدر في مجالها.

من ناحية المظهر الخارجي
- احتواؤها على تصميمات رائعة.وسهلة االستخدام.

- جودة الورق المستخدم والطباعة.
- حجم الكتب في السلسلة معقول يسهل حمله

:المحتو
- تستخدم اللغة العربية بشكل قياسي حديث.

.تركز على الثقافة العربية والثقافات األخر -
- تستخدم التعبيرات اليومية الحديثة للغة العربية المستخدمة في مصر والشرق األوسط.

- تستخدم الموضوعات التي تتناسب مع األحداث اليومية.
- تستخدم التدريبات المختلفة لتحفيز الطالب.

- تستخدم المناهج الحديثة المستخدمة في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.
ا لمنطق معين بعد ذلك تبدأ بالصعوبة بشكل تدريجي. - تتناول القواعد وفقً

- اللوحات الجدارية الموضوعية تساعد على فهم السلسلة.

ما هي المميزات التي تتميز بها السلسلة؟
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ما تحتوي علیھ الوحدات
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اسم المنَتج:
الناشر:

إعداد وتأليف:

ما هي 
مكونات 

السلسلة؟

سلسلة التكلم 
مكتبة البروج للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر

صابر المشرفي- سعاد الخولي- أبو أويس محمود

)A1(     )Starter(               )1- التمهيدي )4 وحدات
)A2(    )Elementary(               )2- األساسي )8 وحدات
 )B1(   )Pre-Intermediate(          )3- قبل المتوسط )8 وحدات
)B2(    )Intermediate(               )4- المتوسط )8 وحدات

1- التمهيدي:                30 – 50 ساعة
2- األساسي:              120 - 140 ساعة 
3- قبل المتوسط:         120 - 160 ساعة 
4- المتوسط:              160 - 200 ساعة 

1- التمهيدي:               6 - 8 ساعة 
2- األساسي:              15 - 18 ساعة 

3- قبل المتوسط:          15 - 20 ساعة 
4- المتوسط:              20 - 25 ساعة 

1- كتاب الطالب.
2- كتاب التدريبات.

.)CD( 3- قرص مدمج

1- عشر لوحات جدارية.
2- موقع إلكتروني مجاًنا للمعلمين والطالب دائم التحديث بعنوان:

www.attakallum.com 

ما عدد 
الساعات 

المقترحة لكل 
مستوى؟

ما عدد 
الساعات 

المقترحة لكل 
وحدة؟

ما هي 
محتويات كل 

مستوى؟

مصاحبات 
السلسلة
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ما الفئة العمرية التي 
تستهدفها السلسلة؟

بعض المعلومات 
عن السلسلة 

ما هي المؤسسات 
التي تستطيع أن 

تستخدم السلسلة؟

فئة الشباب والبالغين

- تتناول السلسلة اللغة العربية بشكل عاّم في كتبها.
- الطلبــة الدارســون للسلســلة يصــل مســتواهم إلــى المســتوى المتوســط فــي 

اللغــة، وهــذا يعنــي أنهــم قــد درســوا مــا يقــرب مــن 600 ســاعة.

- أيُّ مؤسسة تُدرس اللغة العربية كلغة أجنبية
- المؤسسات التي تُدّرس تعاليم إسالمية

- الجامعات )كليات االستشراق - كليات اإللهّيات(
- - مراكز ومعاهد تعليم اللغة العربية 

- الدروس الخاصة لتعليم اللغة العربية 
- المدارس التحضيرية للجامعات 

- المدارس التي تُدرس اللغة العربية كلغة اختيارية 

- تم تحميل العديد من المستلزمات التي تعتبر مصدًرا للمعلم مثل 
)أهداف الدرس - المقاطع الصوتية - االختبارات - إجابة التدريبات(.

- وضعت بالموقع معاجم مدعمة بخمس عشرة لغة مختلفة لجميع 
الكلمات المفتاحية الموجودة بالسلسلة.

محتويات الموقع 
اإللكتروني:

www.attakallum.com
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A Short Presentation of 
At-Takallum Coursebook

At-Takallum

Maktabat al-Buruj – Cairo - Egypt  

October 2014 

Sabir Al Mashrafi, Suad al Hawli , Abu Uveys Mahmud 

1. Starter  A1

2. Elementary  A2

3. Pre-Intermediate B1

4. Intermediate  B2

1. Starter  30-  50 hrs

2. Elementary  120-140 hrs

3. Pre-Intermediate 120-160 hrs

4. Intermediate  160-200 hrs 

1. Starter  4 units

2. Elementary  8 units

3. Pre-Intermediate 8 units

4. Intermediate  8 units

1. Starter  6-  8 hrs

2. Elementary   15-18 hrs

3. Pre-intermediate  15-20 hrs

4. Intermediate   20-25 hrs

TITLE:

PUBLISHER:

PUBLICATION DATE:

AUTHORS:

How many levels 
does the set consist 
of?

What is the recom-
mended number of 
teaching hours per 
level?

How many units are 
there in each level? 

What is the recom-
mended number of 
teaching hours per 
unit?
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A Short Presentation of 
At-Takallum Coursebook

What does each 
level include?

Supplementary 
Materials:

Who are the target 
students?

Who can use 
At-Takallum? 

Who are the target 
Institutions?

1. A Student’s Book 

2. A Workbook 

3. Audio CD 

1. 10 posters

2. A free website for teachers and learners: www.attakallum.com 

Young Adults and Adults

 Any institution that teaches General Arabic

 The first four levels can cover the need for intensive prep cours-
es for a full year and bring students to an intermediate level. 
The first four levels consist of around 600 teaching hours.

 Institutions without prep courses should decide which levels to 
adopt.

 Language Courses can choose the levels according to their stu-
dents’ needs.

 The first four books teach General Arabic.

 Any schools that teach arabic as a foreign language.

 International schools 

 Secondary schools

 Arabic Language Courses

 Homeschools and Private Lessons

 Islamic Schools

 Theology Faculties

 Oriental and Islamic Studies

 University Preparation Courses 

 Middle Eastern Studies 

 Universities that teach Arabic as a Second Language
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At-Takallum
A Comprehensive Modern Arabic Course 

A Short Presentation of 
At-Takallum Coursebook

Publication Date

It is one of the latest coursebooks in its field. 

Physical Appearance

High-quality paper and print 

Clear and eye-catching artwork

A simple and easy-to-follow layout

Content

Uses Modern Standart Arabic (MSA)

Is multicultural with an emphasis on Arabic Culture

Uses the practical Arabic for everyday communication in Egypt and 
the Middle East 

Includes topics with a focus on daily life

Uses a variety of activity types and exercises to motivate students

Applies all the latest methods used for teaching English as a for-
eign language 

Presents grammar rules in a logical manner and in increasing order 
of difficulty

Includes comprehensive practice of all four skills to build students’ 
confidence

Comes with supplementary posters  

Website content  

All the necessary resource materials (annual lesson plans, objec-
tives of the course books, audio materials, exams etc.) have been 
uploaded onto  website

Key vocabulary items that take place in the coursebooks have been 
listed in 15 different languages.  

Online supervision  

It is  a great chance for the teachers to contact and get oral or writ-
ten supervision from our methodology experts .     

What are the main 
features that distin-
guish At-Takallum 
from other course-
books?

16



At-Takallum
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A Short Presentation of 
At-Takallum Coursebook

PUBLISHER: Buruj Books
Contact us:
Sales inquiries: sales@attakallum.com
                         sales.attakallum@gmail.com
WhatsApp:        +2 01023201002 / +2 01067251063
Online support: editorial@attakallum.com
                         editorial.attakallum@gmail.com
Mobile:              +2 01022085385
WhatsApp:     +2 01022085385

اتصل بنا:
الناشر: بروج للنشر والتوزيع

للمبيعات

www.attakallum.com

السعرعنوان الكتابالترقيم الدوليم
بالدوالر

الوزن 
بالجرام

19781597843584)CD+0.495$25.00التكلم سلسلة لتعليم العربية بطريقة حديثة )التمهيدي

29781597843515)CD+0.995$35.00التكلم سلسلة لتعليم العربية بطريقة حديثة )األساسي

39781597843607)CD+0.995$35.00التكلم سلسلة لتعليم العربية بطريقة حديثة )قبل المتوسط

49781597843614)CD+1.015$35.00التكلم سلسلة لتعليم العربية بطريقة حديثة )المتوسط

6 )CD+3.500$130.00التكلم سلسلة لتعليم العربية بطريقة حديثة )السلسلة كاملة

0.815$35.00بوسترات سلسلة التكلم تعليم العربية بطريقة حديثة )10 بوسترات( 79781597843706

لمزيد من المعلومات ولخدمات البيع واالستشارات التعليمية االتصال بـــ

قائمة األسعار 2018 
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CD + كتاب الطالب + كتاب التدريبات
التمهيدي



نبذة عن الكتاب التمهيدي

ِفي  جاء  فقد  لذلك  المبتدئين،  مرحلة  من  األُولى  الحلقة  أيدينا  بين  الَِّذي  الكتاب  يَُعدُّ 

ْلِسَلة على نظام  ْلِسَلة، فبينما بُِنَيْت كل كتب الّسِ تصميمه وحجمه مختلًفا عن سائر كتب الّسِ

الَوحدات جاء تصميم َهَذا الكتاب على نظام األقسام، باعتباره مدخًل ِفي تعليم اللغة العربية 

للنَّاِطقيَن بغيِرها. 

وقد جاء تنظيم الكتاب على النحو التالي:

ة:  َغِويَّ ُل( التَّْهيَِئة اللُّ )اْلِقْسُم اْلَوَّ

أَهمَّ  تتناول  دروس  أربعة  على  مة  ُمقسَّ مفردة(   57( رة  الُمصوَّ المفردات  من  عدد  وهي 

سمعية  تهيئة  تُمثِّل  وهي  التمهيدي،  الكتاب  خلل  الطالب  يدرسها  سوف  التي  المفردات 

ِبُصورها  العربيِة مسموعًة، مع َربط تلك الكلمات  يُركَّز فيها على كلماِت  وبصرية للطلب 

الدالة عليها.

 : ْوتِيُّ )اْلِقْسُم الثَّانِي( اْلَمْدَخُل الصَّ

وهو تقديم مدخل صوتي للُحُروف الهجائية، وظواهرها الصوتية األخرى، مثل: 

القمرية،  وأل  الشمسية  وأل  والتنوين،  دة،  والشَّ الطويلة،  والحركات  القصيرة  الحركات 

واْلُحُروف المتشابهة ِفي النطق.

 ، يتَخلَّل كلَّ ذلك تعريُف الطلب بأشكاِل كتابة اْلُحُروف ِفي مواقعها المختلفة بَشكل عاّمٍ

باإلضافة إلى التدريب الُجزئي والُمستِمر َعقب كّلِ درس على كتابة َبْعض الُحُروف، وذلك 

ِليتَسنَّى له ِفي نهاية هذا القسم أن يُتقن القراءة واْلِكَتاَبة.



ٌة:  الُِث( تراكيُب وُمفَرَداٌت َهامَّ )اْلِقْسُم الثَّ
ا سبق تعلُّمه من مفردات،  وهي َبْعض التراكيب الخبرية واالستفهامية، الِتي يُستفاد فيها ممَّ

مثل: 

اإلشارة إلى القريب المذكَّر والمؤنَّث، واالستفهام بكٍل من »هل« و»َمن« و»ما« و»أين« 
واإلجابة عنها باإلجابات المناسبة، إضافة إلى الربط بالواو، وَبْعض الظروف، وُحُروف الجّر، 

نة وفصولها.  َفات، إلى جانب ُمفَردات أيام األسبوع، وشهور السَّ وَبْعض الّصِ

فر إلى الِمَئة بالرموز واْلُحُروف، بواقع خمسة أرقام  يتخَلل كلَّ ذلك تعليُم األرقام من الّصِ
متوالية عقب كل درس.

)اْلِقْسُم الرابع( التََّعاُرف: 
ع ِفي بداية الكتاب األول، يتناول أبرز  وهو تعارف ُموَجز، أُِعدَّ ليكوَن تهيئًة لتعاُرف موسَّ
عناوين التََّعاُرف، وهي: التحيات والوداع والترحيب، والسؤال عن الحال، والسؤال عن االسم 

والبلد.
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ْوتِيُّ Introduction toالَمْدَخُل الصَّ
 Pronunciation



 1The Arabic Alphabet. َاْلُحُروُف اْلِهَجائِيَُّةب

 ا
أِلف

ب
با

ت
تا

د
دال

ذ
ذال

ث
ثا

ج
جيم

ر
را

ز
زاي

س
سين

ش
شين

ص
صاد

ض
ضاد

غ
غين

ف
فا

ق
قاف

ط
طا

ظ
ظا

ع
عين

ك
كاف

ل
الم

خ
خا

ح
حا

م
ميم

ن
نون

هـ
ها

و
واو

ي
يا

ء
همزة

ة
تاء مربوطة

أ ه ن س غ ب

ف ق ي ص م ل

ر ذ ج ع ث ش

ء خ ح و ز د

ك ظ ط ض ة ت

د

ُاْنُظْر َوَلِحْظ أ          

ْر  اِْقَرْأ  ب           اِْسَتِمْع َوَكرِّ وَرِةت           اِْخَتبِْر َزِميَلَك َكَما فِي الصُّ ث           ²

Look and notice.

Listen and repeat. Read.Test your partner as shown in the picture. 



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

امل
املص

طس

ق
ن

ص

الر

املر
كهيعص

يسطه
حم عسق

حم
طسم

م ا ل  ا ل م ا م ل

ا ل ر ل ا ر ر ا ل

س م ط م س ط ط س م

س ق ع  ع س ق ع ق س

ب     ج      ر     ش    ح     ت     ن     ق     ف     د
 

ج     ب     ش     ر     ن      ق     د     ت     ح     ف

ص ش س ز ر د ذ خ ح ث ج ت ب ا

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ي ه و ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

اِْنَسِخ اْلُحُروَف ذ          

َأْكِمِل النَّاِقَص د          

__ __ س __ ر __ د خ __ __ __ ت __ ا

ي __ __ ن م __ ك ق __ غ __ __ ط ض

ِصِل اْلُمَتَشابَِه َكَما فِي اْلِمَثاِل    ج          

اِْقَرْأ    خ           َضْع َدائَِرًة َحْوَل َما َتْسَمُع     ²ح          

Match the similar letters. 

Listen and circle the correct answer. Read.

Fill in the blanks.

Copy the letters. 



Part Twoاْلِقْسُم الثَّانِيب

ع ط ص ر د ح

ذ ـــــ خ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ا ـــــ

و ـــــ

.

.

...

..

..

س ز ر د ك ء ص م ف ض ت ع ظ ج ب
ش و ه غ ح ق ش ذ ل خ ة ي ن ث ط

أ

ُل: اِْقَرأِ اْلُحُروَف اْلتَِيَة التَّْدِريُب اْلَوَّ           1

َبًة التَّْدِريُب الثَّانِي: اِْمَلِ اْلَجْدَوَل اْلتَِي بِاْلُحُروِف ُمَرتَّ           2

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َضْع ُنْقَطًة َفْوَق اْلَحْرِف ُثمَّ اْقَرْأهُ           3

ابِـُع: ُاْكُتِب اْلُحُروَف اْلُْمَتَشابَِهَة فِي النَُّقِط َكَما فِي اْلِمَثاِل  التَّْدِريُب الرَّ           4

 1The Arabic Alphabet. اْلُحُروُف اْلِهَجائِِيَُّة

Exercise 1: Read the following letters.

Exercise 2: Write the letters in the correct order. 

Exercise 3: Add a dot on top of each letter then read it.  

Exercise 4: Write the letters that have similar formation as shown in the example. 

تدريبات



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

ر

___
___

ذ

___
___

د

___
___

خ

___
___

ح

___
___

ج

___
___

ث

___
___

ت

___
___

ب

___
___

أ

___
___

ف

___
___

غ

___
___

ع

___
___

ظ

___
___

ط

___
___

ض

___
___

ص

___
___

ش

___
___

س

___
___

ز

___
___

ة

___

___

ء

___

___

ي

___

___

و

___

___

ه

___

___

ن

___

___

م

___

___

ل

___

___

ك

___

___

ق

___

___

التَّْدِريُب اْلَخاِمُس: اِْنَسِخ اْلُحُروَف اْلِهَجائِيََّة           5Exercise 5: Write the alphabet. 



2. َأْشَكاُل كَِتاَبِة اْلُحُروِفب

1. ُحُروٌف اَل َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

2. ُحُروٌف َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

و ز ر ذ د ا الَحْرُف
و ز ر ذ د ا  - - x
ـو ـز ـر ـذ ـد ـا - x - 

ـو / و ـز / ز ـر / ر ـذ / ذ ـد / د ـا / ا x - -

ض ص ش س غ ع خ ح ج  الَحْرُف
ضـ صـ شـ سـ غـ عـ خـ حـ جـ - - x
ـضـ ـصـ ـشـ ـسـ ـغـ ـعـ ـخـ ـحـ ـجـ  - x -

ـض / ض ـص / ص ـش / ش ـس / س ـغ / غ ـع / ع ـخ / خ ـح / ح ـج / ج x - -

ه م ل ك ق ف ظ ط الَحْرُف
هـ مـ لـ كـ قـ فـ ظـ ط  - - x

ـهـ ـمـ ـلـ ـكـ ـقـ ـفـ ـظـ ـطـ  - x -
ـه / ه ـم / م ـل / ل ـك / ك ـق / ق ـف / ف ـظ / ظ ـط / ط x - -

ة أ  إ الَحْرُف
- أ / إ - - x
- ـأ / ـئـ / ـؤ / ء - x - 

ة / ـة ـأ / ـئ / ـؤ / ء x - -

ُاْنُظْر َوَلِحْظ أ          

ي ن ث ت ب الَحْرُف
يـ نـ ثـ تـ بـ - - x
ـيـ ـنـ ـثـ ـتـ ـبـ - x - 

ـي / ي ـن / ن ـث / ث ـت / ت ـب / ب x - -

ط
جب

م

د
ر

س

فض ن

Look and notice. 

The Formation of Letters



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

ِصْل َكَما فِي الِمَثاِل ب          

َضْع َدائَِرًة َحْوَل َشْكِل اْلَحْرِف اْلُمنَاِسِب  ت          

ْن َكلَِماٍت َكَما فِي اْلِمَثاِل َكوِّ ث          

ِل اْلَكلَِماِت َكَما فِي اْلِمَثاِل   َحلِّ ج          

..مل    1. جمل

حـ..ـر   2. حبر

خبـ..   3. خبز

فـ..س   4. فأس

ملـ..   5. ملك

..ـمكة   6. سمكة

..ـقر    7. صقر

..ـلم   8. علم

قـ..ـل   9. قفل

سـ..ـم 10. سهم

شمـ.. 11. شمس

جبـ.. 12. جبن

..ـد 13. يد

نمـ..ـة 14. نـملة

اِْقَرْأ ُثمَّ اْكُتِب اْلَحْرَف النَّاِقَص ح          

)نـ - ن - ـنـ - ـن(     بـ...ـت 
)كـ - ـكـ - ـك - ك( 1. سمـ... 
)قـ - ـقـ - ـق - ق(  2. مـ...ـص 
)يـ - ـيـ - ي - ـي( 3. شرطـ... 

)ر - ـر( 4. أ...نب 
)عـ - ـعـ - ـع - ع( 5. سـ...ـيد 

)ظـ - ـظـ - ـظ( 6. ...ـرف 

3

 ____ =    خبز  
____ = 1. جمل 
 ____ = 2. حبر 
 ____ = 3. خبز 

____ = 4. فأس 
____ = 5. ملك 
6. سمك = ____

خ ب ز3

______ =    ك + ت + ا + ب 
______ = 1. م + ص + ر 
______ = 2. ظ + ر + ف 
______ = 3. د + ا + ر 
______ = 4. م + ح + ف + ظ + ة 
______ = 5. ز + ي + ت + و + ن 
______ = 6. م + ك + ي + ي + ف 

ِكَتاٌب3

وداد    ب + ي + ت 
بيت 1. و + د + ا + د    
نحن 2. أ + ن + ت  
أنت 3. ن + ح + ن  

دجاج 4. خ + ر + ج  
ضاد 5. د + ج + ا + ج 
خرج 6. ض + ا + د  

3

Match as in the example.

Circle the correct answer.

Join the letters to form words. 

Divide each word into letters.

Write the missing letter. 



Part Twoاْلِقْسُم الثَّانِيب

آِخر َوَسط ل َأوَّ اْلُحُروُف

ـع / ع ـعـ عـ ـعـ - عـ - ـع - ع 

ـكـ - ك - كـ - ـك / 

ـه - هـ - ـهـ - ه / 

ف - فـ - ـفـ - ـف / 

سـ - س - ـسـ - ـس / 

ب - بـ - ـبـ - ـب / 

ُل: َرتِِّب اْلُحُروَف َكَما فِي اْلِمَثاِل التَّْدِريُب اْلَوَّ           1

 2The Formation of Letters. َأْشَكاُل كَِتاَبِة اْلُحُروِف

Exercise 1: Write the letters in the correct order as shown in the example. 

_________ :     ِج - ْس - ر   
_________ : 1. ِف - ي - ل   
_________ : 2. َو - ْر - َد - ة   
_________ : 3. َهـ - ا - ِت - ف  

3

_________ : 4. ِع - َن - ب 
 _________ : 5. َك - ْل - ب   
_________ : 6. َن - ْم - َل - ة 

ِجْسر

َن َكلَِمًة َكَما فِي اْلِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّانِي: ِصْل َبْيَن اْلَْحُرِف لُِتَكوِّ           2
Exercise 2: Write the letters to make words. 

    َنِمر            ِعَنب                      ِحَصان           )ـنـ / ن / نـ / ـن(
1. _ وم            ِتْمـ _ ـال                 ُمَثلَّـ _            )ث / ثـ / ـث / ـث(
2. َنـ _ ـَلة          ِمْلـ _                      _ ـَمار           )ح / حـ / ـحـ / ـح(

3. _ يل            َفِخـ _                     ِحـ _ اء          )ذ / ـذ(
4. _ ـاَعة           َغـ _ ـاَلة                  َجَر _            )ـسـ / س / سـ / ـس(

5. َوْجـ _           _ َرم                      َنـ _ ر            )ـهـ / هـ / ـه / ه(

3

ِحيِح لِْلَحْرِف َكَما فِي اْلِمَثاِل ْكِل الصَّ التَّْدِريُب الثَّالُِث: اِْمَلِ الَفَراَغ بِالشَّ           3Exercise 3: Fill in the blanks. 

تدريبات



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

اَلة َغسَّ

َضاِبط

ِطْفل

َشَجَرة

َوْرَدة

ابِـُع:  اِْنَسِخ اْلَكلَِماِت اْلتَِيَة التَّْدِريُب الرَّ           4Exercise 4: Copy the following words. 

آِخر َوَسط ل َأوَّ اْلَحْرُف

ـا / ا ـا ا ا

ـب / ب ـبـ بـ ب

ش

ن

ك

ع

ق

آِخر َوَسط ل َأوَّ اْلَحْرُف

و

ي

ج

ظ

ث

ل

م

التَّْدِريُب اْلَخاِمُس: ُاْكُتِب اْلُحُروَف بَِأْشَكالَِها اْلُمْخَتلَِفِة َكَما فِي اْلِمَثاِل            5
Exercise 5: Write the letters with its different forms as shown in the example. 



8. ُحُروٌف َوَكلَِماٌت َوُصَوٌرب

ف 

ش

ب 

ض

غ

ز 

ث

خحج 

سرذ

عظ

َثْوٌب ِتـيـٌن  َبْيٌض

ُدواَلٌر َخِريَطٌة َحاُسوٌبُجـبـٌْن 

ُسلٌَّمُذَباَبٌة 

أُْسَرةٌ

اَلٌة ُفْرَشاةٌ             َغسَّ

َضاِبٌطُصوَرةٌَشْمٌس

َعَلٌم َظْرٌف

ط
َطاِلٌب

تأ

د 

َزْيُتوٌن  ِرَياٌل 

ص 

ْر  ُاْنُظْر َواْسَتِمْع َوَكرِّ .²Look, listen and repeatأ          

Letters, Words and Pictures.



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

و

مل كق

ين

ِكَتاٌب َقَلٌم

َيٌد  َنظَّاَرةٌ

ِمْحَفَظٌة

هـ
ِوَساَدةٌٌَهاِتٌف

َلْحٌم

اِْقَرْأ .Readب          

ِع اْلُمنَاِسِب اِْسَتِمْع َوَضْع َعَلَمَة )√( فِي اْلُمَربَّ  .²Listen. Put a check () in the correct boxت          

ُاْنُظْر َوَلِحْظ أ          

 _____ :     ض ا ب ط  

_____ : 1. ح ا س و ب 

2. ب ط ا ط س : _____

_____ : 3. س ا ج د 

_____ : 4. ش ر ب  

ِصْل َبْيَن اْلُحُروِف التَِيِة َكَما فِي اْلِمَثاِل ب          

3_____ : 5. ط ا ب و ر 

_____ : 6. ي ن ظ ر 

_____ : 7. ح ظ ظ 

_____ : 8. د ب ب و س 

_____ : 9. ص ار و خ 

صـ -ـ صـ -ـ ص - ص شـ - ـشـ - ـش - ش سـ - ـسـ - ـس - س

ظـ - ـظـ - ـظ - ظ طـ - ـطـ - ـط - ط  ضـ- ـضـ - ـض - ض

_____ : 10. ص ب ا ح 

_____ : 11. ي ش ر ب 

_____ : 12. ر ي ش  

_____ : 13. ن ظ ر  

_____ : 14. ب ي ض  

ضابط

Look and notice.

Join the letters to form words. 

Writingاْلكَِتاَبُة



Part Twoاْلِقْسُم الثَّانِيب

8Letters, Words and Pictures. ُحُروٌف َوَكلَِماٌت َوُصَوٌر

وَرِة َواْلَكلَِمِة اْلُمنَاِسَبِة ُل: ِصْل َبيَن الصُّ التَّْدِريُب اْلَوَّ           1

ُسلٌَّم َهاتٌِف َعلٌَم ِمْحَفظٌَة طَالٌِب َضاِبٌط َقلٌَم ِريَاٌل َحاُسوٌب ُدوَلٌر 

Exercise 1: Match the words with suitable pictures.

وَرِة التَّْدِريُب الثَّانِي: ُاْكُتِب اِلْسَم َتْحَت الصُّ           2

________________________________________

Exercise 2: Name each picture. 

وَرِة اْلُمنَاِسَبِة ا َيْأتِي َتْحَت الصُّ التَّْدِريُب الثَّالُِث: َضْع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ           3

ُخْبٌز - ِمْحَفظٌَة - َخِريطٌَة - طَالٌِب - ِوَساَدٌة

________________________________________

Exercise 3: Match the words with pictures.

تدريبات



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

س ـس ـسـ سـ
___ ___ ___ ___ ِسيٌن
___ ___ ___ ___
ش ـش ـشـ شـ

___ ___ ___ ___ ِشيٌن
___ ___ ___ ___
ص ـص ـصـ صـ
___ ___ ___ ___ َصاٌد
___ ___ ___ ___

ض ـض ـضـ ضـ
___ ___ ___ ___ َضاٌد
___ ___ ___ ___
ط ـط ـطـ طـ

___ ___ ___ ___ َطا
___ ___ ___ ___
ظ ـظ ـظـ ظـ

___ ___ ___ ___ َظا
___ ___ ___ ___

التَّْدِريُب اْلَخاِمُس: اِْنَسِخ اْلَْحُرَف اْلتَِيَة           5Exercise 5: Copy the following letters. 

َن َكلَِمًة َكَما فِي اْلِمَثاِل ابِـُع: َرتِِّب اْلَْحُرَف لُِتَكوِّ التَّْدِريُب الرَّ           4
Exercise 4: Unscramble the letters to make words.  

________ : 1. َل - ٌم - َق  
________ : 2. ْب - ٌز - ُخ   
________ : 3. ْو - ٌب - َث  

َف - َظ - ْح - ةٌ - ِم: ________ ِمْحَفظٌَة 

______ : 4. ْر - ٌف - َظ  
______ : 5. ا - ِت - َهـ - ٌف 
______ : 6. ةٌ - ِر - ي - َخ - طَ 

_____ :    ت  
_____ : 1. س 
_____ : 2. ع 
_____ : 3. ط 

_____ : 4. ب 
_____ : 5. ل  
         _____ : 6. هـ 

_____ : 7. ث 
_____ : 8. ن 
_____ : 9. ز 

_____ : 10. ج 
_____ : 11. خ 
_____ : 12. ض 

تِيٌن

اِدُس: َهاِت َكلَِمًة َتْبَدُأ بِاْلَحْرِف اْلَمْكُتوِب َكَما فِي اْلِمَثاِل التَّْدِريُب السَّ           6
Exercise 6: Write words that start with the following letters. 



ب

ت
د

د َضخ غح هث ست د

ط تس صذ  ظذ  زذ ث

ف ثق كأ  هأ عع ح

ْر   اِْسَتِمْع َوَكرِّ أ          

اِْقَرْأ ب          

َأْكِمِل اْلَكلَِمَة بِاْلَحْرِف الَِّذي َتْسَمُعُه  ج          

1. __َسٌن

2. __ْبٌز

3. __َرٌم

4. __ْيٌن

5. __يَن

6. __ـاٌج

7. __ْيٌر

8. __ـوٌم

  9. __رٌف

10. __يٌف

²

²

َضْع َدائَِرًة َحْوَل اْلَحْرِف الَِّذي َتْسَمُعُه َضْع َخطًّا َتْحَت َما َتْسَمُع  ت           ث           ²²

.1

.2

.3

.4

.5

 .6

ط د       ت  

ص س       ث  

ه ع       ء  

ه خ       ح  

ك ق       غ  

د  ت       ض  

.1

.2

.3

.4

.5

 .6

َط  َت َد    َض      َت  دَ 

َأ    َه َع    حَ      َأ    عَ 

َذ   َظ َذ    زَ      َذ    َث 

َف  َث َس  َص      َث  َس 

َد   َض َد    طَ      َد    َت 

َع   َق َك   قَ      َق   كَ 

Listen and repeat.

Read.

Listen and circle the letter you hear.

Listen and write the letter you hear. 

Listen and underline the letters you hear. 

10Frequently. اْلُحُروُف اْلُمَتَشابَِهُة فِي النُّْطِق
Confused Letters



ْوتِيُّ اْلَمْدَخُل الصَّ Introduction to Pronunciation

َهَرٌم 1. َحَرٌم  

َعَمٌل 2. أََمٌل  

َضْع َخطًّا َتْحَت اْلَكلَِمة الَّتِي َتْسَمُعَها َكَما فِي اْلِمَثاِل ح          

ِطيٌن 3. ِتيٌن   

َصْيٌف 4. َسْيٌف 

أََثاٌث 5. أََساٌس 

َفْرٌض 6. َفْرٌد   

َغاَب 7. َخاَب  

َكْلٌب 8. َقْلٌب   

²Listen and underline the word you hear.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ِل ُمَراِعًيا اْلـَمَهاَراِت الَِّتي َتمَّ َتْدِريُسَها. ُم َبْعَض اْلـُمْفَرَداِت اْلـُمْسَتْهَدَفِة ِمَن اْلِقْسِم اأْلَوَّ * يُـْمِلي اْلـُمَعّلِ

ُاْنُظْر َوَلِحْظ أ          

ِصْل َبْيَن اْلُحُروِف التَِيِة َكَما فِي الِمَثاِل ب          

ـة  -  ة هـ - ـهـ - ـه - ه مـ - ـمـ - ـم - م

ُاْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيك* ت          

_____ :     م ـهـ م م ـة  

_____ : 1. و س ا د ة 

_____ : 2. ن ع م 

_____ : 3. م ع ل م ـة 

_____ : 4. هـ ر م  

_____ : 5. و جـ ه  

_____ :   6. هـ ل   

_____ :   7. م ن ب ـه  

_____ :   8. ج ن ي ـه   

  9. غ س ا ل ـة : _____

_____ : 10. هـ د هـ د  

_____ : 11. ل ح م 

_____ : 12. هـ ا ت ف   

_____ : 13. سـ هـ ا م   

_____ : 14. هـ ذ ه   

_____ : 15. قـ هـ و ة   

_____ : 16. مـ هـ ن د س 

_____ : 17 م ح ف ظ ـة  

مهمة 3

Look and notice.

Dictation.

Join the letters to form words. 

Writingاْلكَِتاَبُة



Part Twoاْلِقْسُم الثَّانِيب

التَّْدِريُب الثَّانِي: اِْقَرْأ ُثمَّ اْكُتِب اْلَحْرَفْيِن اْلُمَتَشابَِهْيِن فِي النُّْطِق َكَما فِي اْلِمَثاِل

___   ___ ُمَثلٌَّث       َساَعةٌ 
 ___   ___ اَلٌة      َغسَّ َخِريَطةٌ 
___   ___ َهَرٌم          أُْسَرةٌ 
___   ___ ُذَباَبُة      َظْرٌف 
___   ___ َزْيُتوٌن       ُذَباَبةٌ 
___   ___ َثْوٌب       ُفْرَشاةٌ 

___   ___ َلْحمٌ  َهَرمٌ 
___   ___ ُسلَّمٌ  ُصوَرةٌ 
___   ___ ِكَتاٌب  َقَلمٌ 
___   ___ َثْوب  ِسّكِينٌ 
___   ___ ِتينٌ  َطاِلٌب 

س        ث

          2

Exercise 2: Read. Then write the two confusing letters in each word as shown in the example. 

م ـم ـمـ مـ
__ __ __ __ ِميٌم
__ __ __ __

ة ـة
__ __ َتاٌء َمْربُوَطٌة
__ __

ه ـه ـهـ هـ
__ __ __ __ َها
__ __ __ __

التَّْدِريُب الثَّالُِث: اِْنَسِخ اْلَْحُرَف اْلتَِيَة           3Exercise 3: Copy the following letters. 

 ُمْهَلٌة : _______
أَْهَمَل : _______
َحْفَلٌة  : _______

ُم  ْهـ  َل  ٌة

َهِذِه : _______
َعَلٌمَ : _______

َمْحُموٌد : _______
َشَجَرةٌ  : _______

ِل اْلَكلَِماِت اْلتَِيَة َكَما فِي اْلِمَثاِل ابِـُع: َحلِّ التَّْدِريُب الرَّ           4
Exercise 4: Divide each word into letters. 

f f f f f f f f

ثُوٌم َقْلٌب َظْرٌف ِطْفٌل ِدْرٌع َصَبَر َهْل َحَمٌل

َصْوٌم َكْلٌب َذْرٌف ِتْفٌل ِضْرٌع َسَبَر أَْل َعَمٌل

ُل: اِْقَرْأ َما َيْأتِي التَّْدِريُب اْلَوَّ           1Exercise 1: Read the following.

10Frequently Confused Letters. اْلُحُروُف اْلُمَتَشابَِهُة فِي النُّْطِق

تدريبات



األسايس
CD + كتاب الطالب + كتاب التدريبات



نبذة عن هذا الكتاب
يَُعــدُّ الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة المبتدئيــن، وقــد جــاء تنظيمــه علــى النحــو 

اآلتي: 
يحتــوي هــذا الكتــاب علــى تمهيــد، وثمانــي وحــدات، ويمكــن الرجــوع إلــى »دليــل المعلــم« علــى 
ف أهــداف الكتــاب، وطريقــة تدريــس محتــواه، والمــدة الزمنيــة لــكل  موقــع السلســلة اإللكترونــي لَتَعــرُّ
درس، إضافــًة إلــى الوســائل اْلُمِعينــة واْلُمصاِحبــات المختلفــة للكتــاب وقائمــة السالســل العربيــة 

واألجنبيــة والمراجــع النظريــة التــي اســتفدنا منهــا.
رة )ثالثــة عشــر تعليًمــا( ألهــّمِ األوامــر والتعليمــات  أوًل: التمهيــد: وهوعبــارة عــن تعليمــات مصــوَّ
التــي تتكــرر بشــكل دوري أمــام الطــالب فــي جميــع الوحــدات تقريًبــا، ومراجعــة لبعــض المفــردات 

ــة التــي درســها الطالــب فــي الكتــاب التمهيــدي. الهامَّ
ــدات: وهــي ثمانــي وحــدات، تتكــون كل َوْحــدة مــن قســمين، يتكــون القســم األول  ــا: الوح ثانًي

مــن:
المفردات، الحوار أو العرض، القواعد، االستماع والفهم، األصوات، المحادثة.

ويتكون القسم الثاني من: 
المفردات، الحوار، القواعد، القراءة والفهم، الوصل، الكتابة.

ــردات: يتــراوح عــدد المفــردات فــي القســَمين بيــن ٥٠ و٧٠ مفــردة، وقــد احتــوى كتــاب  * المف
ــرق اســتخدام هــذه المفــردات، أمــا الجــزء األكبــر  الطالــب علــى عــدد قليــل مــن التدريبــات علــى طُ

منهــا فقــد ُعِنــَي بــه كتــاب التدريبــات.
* الحــوار أو العــرض: وهــو موقــف طبيعــيٌّ اســُتْخِدَمْت فيــه مفــردات الــدرس الســابق عرضهــا مــن 
خــالل َنــّصٍ ِحــواري أو نصــوص ِقرائيــة قصيــرة )وردت مــرة واحــدة فــي الجــزء األول مــن الوحــدة 

ــر عــن طريقــة اســتخدام تلــك المفــردات بصــورة طبيعيــة فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة. الثانيــة( تُعّبِ
َدين رئيسيَّْين: * القواعد: قام وْضع محتوى القواعد في هذا الكتاب على ُمحّدِ

- األبواب النحوية األكثر ُشيوًعا واستعمااًل في اللغة العربية.
- تحليل أخطاء الطالب النحوية والصرفية واالستفادة منها في وضع محتوى المنهج.

َعــت المهــارات الرئيســية األربــع علــى مــدار الوحــدة، بواقــع مهارتيــن  ــة : ُوّزِ * المهــارات اللغوي
فــي كل قســم: االســتماع والمحادثــة فــي القســم األول، والقــراءة والكتابــة فــي القســم الثانــي.

ــز المفــردات المدروســة وطــرق  ــتماع: تســتهدف مهــارة االســتماع إقــداَر الطالــب علــى تميي الس
اســتخدامها فــي قوالــب وتراكيــب متنوعــة واســتيعابها وفهمهــا داخــل َنــّصٍ َســردي أو حــواري، إضافــة 

إلــى مســاعدتهم فــي فهــم واســتيعاب مفــردات أخــرى مــن خــالل الســياق.



المحادثــة: تعــزز مهــارة المحادثــة دافعيــة الطــالب نحــو إكمــال مســيرتهم فــي عمليــة التعلُّــم، ومــن 
ــرات  ــيطرته علــى التراكيــب والتعبي ــى إحــكام الطالــب َس ــاب إل ــة فــي هــذا الكت ــم هدفــت المحادث ث
قــاش فيمــا يتعلــق  ــال، باإلضافــة إلــى ُقدرتــه علــى إدارة النِّ الجديــدة الــواردة واســتخدامها بشــكل فعَّ

بموضــوع الوحــدة.
القــراءة والفهــم: تســبق نصــوَص القــراءة المختــارة بعنايــة بعــُض األســئلة والصــور باعتبارهــا تهيئــة 
حافــزة، يعُقبهــا أســئلة االســتيعاب والفهــم والتمييــز بيــن الخطــأ والصــواب. باإلضافــة إلــى مــا ســبق 
كانــت القــراءة الجهريــة عامــاًل مــن عوامــل ضبــط األداء وتصحيــح المخــارج وتنغيــم العبــارات 

وتطبيــق القواعــد.
ــم اللغــات، وال ســيَّما فــي المســتويات  الكتابــة: تُعتبــر الكتابــة مــن أصعــب المهــارات فــي تعلُّ

األولــى، لذلــك ُجِعَلــت آخــر المهــارات. وتتضمــن مهــارُة الكتابــة العناصــر التاليــة: 
ُب الطــالب عليــه مــن خــالل َمــلِء البيانــات الشــخصية وكتابــة أرقــام  ــَدرَّ ــر الوظيفــي: ويُ أ- التعبي

الهواتــف وغيرهــا مــن البيانــات.
ــه فــي هــذا الكتــاب يكتــب فيــه الطالــب موضوعــات  ب- التعبيــر اإلبداعــي: وهــو تعبيــر ُمَوجَّ
بــط بيــن الجمــل بشــكل  دة، مــع اســتخدام أدوات الرَّ قــة بعنــوان الوحــدة َوْفــق خطــوات ُمحــدَّ ُمتعّلِ

صحيــح.
ت- اإلمــاء: وهــو يتــم فــي الكتــاب بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــالل اإلجابــة عــن بعــض األســئلة، 
ومــلء الفراغــات وكتابــة مفــردات الوحــدة بشــكل صحيــح. وقــد ُعِنــَي كتــاب التدريبــات بهــذا 

الموضــوع بشــكل مباشــر.
ــاب إعطــاء الطــالب نمــاذج بديعــة بخــط النســخ مــن القــرآن  ــَي فــي هــذا الكت : ُروِع ــطُّ ث- الَخ
ب فــي كتاباتهــم، وصــواًل إلــى  والحديــث النبــوي مرتبطــة بموضــوع الوحــدة، علــى أن يتمثلهــا الطُّــالَّ

ــة. إجــادة خــّط النســخ إجــادة تامَّ
* األصــوات : وهــي تمرينــاٌت صوتيــة يتــدرب فيهــا الطالــب علــى تمييــز الحــروف المتشــابهة فــي 
ل باإلضافــة إلــى بعــض التدريبــات  النطــق اســتماًعا وإخراًجــا، مــن خــالل نمــاذج مــن الحــوار األوَّ

الطريفــة.
* الوْصــل: وهــو فــي األصــل تعزيــز لمهــارة القــراءة، وتنميــة للســرعة فيهــا، وحــل لكثيــر مــن 

مشــكالت القــراءة مــن خــالل نمــاذج مــن َنــّص القــراءة نفســه.



ب. َأَنا َسِعيٌد بِلَِقائَِك أ. أْهًا َوَسْهًااْلَوْحَدُة اأْلُوَلى
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اأْلُوَلى1 اْلَوْحَدُة 

التََّعاُرُف
Greetings / Making 

Acquaintance 



أ. َأْهًا َوَسْهًا
Welcome

ب. َأنـَا َسِعيٌد بِلَِقائَِك
Nice to meet you



Welcomeأ. َأْهًا َوَسْهًا1

ْر ُاْنُظْر َواْسَتِمْع َوَكرِّ ²أ          

1

2

3

4

5

َصَباُح النُّوِر.

اَلُم. َوَعَلْيُكُم السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم.  السَّ

َصَباُح الَخْيِر.

َكْيَف َحالَُك؟ / َكْيَف اْلَحاُل؟

ِ / ِبَخْيٍر. ِبَخْيِرٍ َواْلَحْمُد ِلَّ

َمَساُء النُّوِر.

َمَساُء الَخْيِر.

أَْهاًل َوَسْهاًل / َمْرَحًبا.

أَْهاًل ِبَك / َمْرَحًبا ِبَك.

Look, listen and repeat

اْلُمْفَرَداُت
Vocabulary



التََّعاُرُف   1Greetingsأ

7

6

8

9

َما ِجْنِسيَُّتَك؟ / ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

ْفَنا ِبَك / ُفْرَصٌة َسِعيَدةٌ. َتَشرَّ

َبٌة. ْفَنا / ُفْرَصٌة َطّيِ َتَشرَّ

9

10111213

14151617

1٠. تُْرِكَيا

ُعوِديَُّة 12. السُّ

14. ِمْصُر

16. ِليْبَيا

11. تُْرِكيٌّ

13. ُسُعوِديٌّ

1٥. ِمْصِريٌَّة

1٧. ِليِبيٌَّة

اِْقَرْأ ب          

اَلَمِة. َقاِء / َمَع السَّ ُ.ِإَلى الّلِ ِ / َسلََّمك الَّ اَلَمِة، ِفي أََماِن الَّ َمَع السَّ

َما اْسُمَك؟
ِاْسِمي ____.

Read

أََنا ِمْصِريٌّ / أََنا ِمْن ِمْصَر.



Welcomeتدريباتأ. َأْهًا َوَسْهًا1

ُعوِديَُّة    4. َصَباُح الَخيِر   5. ِمْصُر    6. أَْهًل َوَسْهًل َلَمِة    2. َمَساُء الَخْيِر   3. السُّ 1. َمَع السَّ

دِّ الُمنَاِسِب َكَما فِي الِمَثاِل ُل: ِصِل التَِّحيََّة بِالرَّ التَّْدِريُب األَوَّ           1

وَرِة الُمنَاِسَبِة ْقَم َتْحَت الصُّ التَّْدِريُب الثَّانِي: اِْقَرْأ ُثمَّ َضع ِالرَّ           2

َمَساُء الَخْيِر َصَباُح الَخْيِر اَلُم َعَليُكْم السَّ َمْرَحًبا )أ(

اَلُم َوَعَلْيُكُم السَّ َمَساُء النُّوِر َمْرَحًبا ِبَك َصَباُح النُّوِر )ب(

الُمْفَرَداُت ًل Vocabularyَأوَّ

Exercise 1: Match each  greeting with the suitable response.

Exercise 2: Read and match the pictures with the phrases. 



التََّعاُرُف   1Greetingsأ

ْفَنا َتَشرَّ اَلَمِة   َمَع السَّ َمْرَحًبا   َقاءِ  1. إَلى الّلِ

أَْهاًل ِبَك َبٌة   ُفْرَصٌة َطّيِ   ِ الَحْمُد ِلَّ 2. أَْهاًل َوَسْهاًل         

ِاْسُمَها َفاِطَمُة دٌ  ِاْسِمي ُمَحمَّ ِاْسُمُه ُحَسْينٌ  3. َما اْسُمَك؟              

ْفَنا ِبَك َتَشرَّ أَْهاًل ِبَك     َمْرَحًبا ِبَك  ْفَنا                  4. َتَشرَّ

التَّْدِريُب الثَّالُِث: َضْع َخطًّا َتْحَت الَجَواِب الُمنَاِسِب           3

اِبُع:  َأْكِمْل بِالُمنَاِسِب التَّْدِريُب الرَّ           4

التَّْدِريُب الَخاِمُس: َضْع َأْسئَِلًة لإِِلَجاَباِت التَِيِة           5

____؟ 1. َكيَف  

____ 2. أَْهاًل 

____ 3. ِفي أََماِن  

____ 4. َصَباُح    

____ ٥. أََنا ِمْن  

____ 6. ُفْرَصٌة  

٧. َمَساُء ____

____؟ 8. َما  

9. ِمْن أَْيَن ____؟

1٠. ِاْسِمي  ____

.ِ أََنا ِبَخْيٍرَوالَحْمُد ِلَّ 1. _____________؟  

ِاْسِمي ِإْبَراِهيُم. 2. _____________؟    

. 3. ________________؟  أََنا تُْرِكيٌّ

ُعوِديَِّة. 4. ________________؟  أََنا ِمَن السُّ

Exercise 3: Underline the correct answer.

Exercise 4: Complete with proper words. 

Exercise 5: Form questions to the following answers. 



Welcomeأ. َأْهًا َوَسْهًا1

َصَباُح اْلَخْيِر.   : َسْلَمى 
َصَباُح النُّوِر.   : ُرَقـيَّـةُ 
َكْيَف َحالُِك؟  : َسْلَمى 

.ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد ِلَّ  : ُرَقـيَّـةُ 
أََنا اْسِمي َسْلَمى، َوأَْنِت َما اْسُمِك؟  : َسْلَمى 
ِاْسِمي ُرَقيَُّة، ِمْن أَْيَن أَْنِت َيا َسْلَمى؟  : ُرَقـيَّـةُ 

أََنا ِمْن ِليْبَيا، َوأَْنِت َما ِجْنِسيَُّتِك؟  : َسْلَمى 
أََنا ِمْصريٌَّة.  : ُرَقـيَّـةُ 

أَْهاًل َوَسْهاًل.  : َسْلَمى 
أَْهاًل ِبِك.  : ُرَقـيَّـةُ 

َقاِء. ِإَلى الّلِ  : َسْلَمى 
.ِ ِفي أََماِن الَّ  : ُرَقـيَّـةُ 

اِْقَرْأ َماِرِس اْلِحَواَر َمَع َزِميلَِكب           ُة( ت           دَّ ْوِن اأْلَْحَمِر )الشَّ َلِحْظ ُنْطَق اْلَمْكُتوِب بِاللَّ ث          

اَلُم َعَلْيُكْم. : السَّ َقاِسمٌ 
ِ َوَبَرَكاتُُه. اَلُم َوَرْحَمُة الَّ : َوَعَلْيُكُم السَّ َعلِيٌّ 

: َكْيَف َحالَُك؟ َقاِسمٌ 
.ِ : ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد ِلَّ َعلِيٌّ 

: أََنا اْسِمي َقاِسٌم، َوأَْنَت َما اْسُمَك؟ َقاِسمٌ 
. ِمْن أَْيَن أَْنَت َيا َقاِسُم؟ : ِاْسِمي َعِليٌّ َعلِيٌّ 

: أََنا ِمْن تُْرِكَيا. َوأَْنَت َما ِجْنِسيَُّتَك؟ َقاِسمٌ 
. : أََنا ُسُعوِديٌّ َعلِيٌّ 

ْفَنا. : َتَشرَّ َقاِسمٌ 
ْفَنا ِبَك. : َتَشرَّ َعلِيٌّ 
َقاِء. : ِإَلى الّلِ َقاِسمٌ 

اَلَمِة. : َمَع السَّ َعلِيٌّ 

َأَنا اْسِمي َقاِسٌم

َأَنا اْسِمي َسْلَمى

اِْسَتِمْع َواْفَهْم ²Listen and understandأ          

ReadPractice with your partnerNotice the intonation in red 

اْلِحَواُر
Dialogue



التََّعاُرُف   1Greetingsأ

أَْهًل َوَسْهًل.

أَْهًل ِبَك.

إَِل اللَِّقاِء.

َلَمِة. / ِف أََماِن اللَِّه. َمَع السَّ

ُفرَْصٌة طَيَِّبٌة.

إَِل اللَِّقاِء. / ُفرَْصٌة َسِعيَدٌة.

تََشَّْفَنا.

َُف لََنا. تََشَّْفَنا ِبَك. / الشَّ

َلِحْظ َما َيْأِت Notice the followingج          



Welcomeتدريباتأ. َأْهًا َوَسْهًا1

_______________ 1. ِمْن أَْيَن َقاِسٌم؟ 

_______________ ؟     2. َما ِجْنِسيَُّة َعِلّيٍ

_______________ 3. َهْل ُرَقيَُّة ِمْن ِليْبيا؟ 

_______________ 4. َما ِجْنِسيَُّة َسْلَمى؟  

ابِِق ُثمَّ َماِرْسُه َمَع َزِميلَِك )ب(. َأِعْد َتْرتِيَب اْلِحَواِر السَّ

(.. َأِجْب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَِيِة اِدُس: )َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ التَّْدِريُب السَّ           6

َن ُجْمَلًة َكَما فِي الِمَثاِل اِبُع: )أ(. َرتِِّب الَكلَِماِت لُِتَكوِّ التَّْدِريُب السَّ           7

  ____________ .ِ ِبَخيٍر- أََنا - َوالَحْمُد ِلَّ
____________ ُة - ِاْسِمي  َعزَّ
____________ َحالُِك - َكيَف - ؟ 
____________ ُسوَداِنيٌَّة - أََنا 

____________   اْسُمِك - ؟ - َما 
____________   ؟ - ِجْنِسيَُّتِك - َما 
____________   الَخْيِر - َمَساءُ 
____________   النُّوِر - َمَساُء       

أَنَا ِبَخيٍر َوالَحْمُد لِلَِّه.

الِحَواُر Dialogueَثانًِيا

Exercise 6: Answer the following questions from the reading text. 

Exercise -7A: Unscramble the words to form sentences. 

Exercise -7B: Put the sentences in the correct order to form a dialogue. Practice with your partner. 



التََّعاُرُف   1Greetingsأ

ا َيْأتِي التَّْدِريُب الثَّاِمُن: اِْمَلِ الَفَراَغ ِممَّ           8

التَّْدِريُب التَّاِسُع: َأِجْب بِنَْفِسَك            9

1. َما اْسُمَك؟ _____ 2. َكيَف َحالَُك؟ _____ 3. ِمْن أَْيَن أَْنَت؟______ 4. َما ِجْنِسيَُّتَك؟ _____

َلَمِة - َما ِجْنِسيَُّتَك - َما اْسُمَك - النُّوِر 3تََشرَّْفَنا ِبَك - َصَباُح - َمَع السَّ

َصَباُح ____، اِْسِمي _____ الَخيِر.

َسِعيٌد، ____؟

اِْسِمي أَْحَمُد، أَنَا ِمَن 

الَيَمِن، _____؟

. أَنَا كَُويِتيٌّ

تََشرَّْفَنا.

_________

إِلَى اللَِّقاِء.

.__________

Exercise 8: Fill in the blank using the phrases below.

Exercise 9: Answer the following questions by yourself.



Welcomeأ. َأْهًا َوَسْهًا1

أَنَا

أَنَْت - أَنِْت

ُهَو - ِهَي

ب           اِْمَلِ اْلَفَراَغاِت َكَما فِي اْلِمَثاِل

ِميَر اْلُمنَاِسَب َكَما فِي اْلِمَثاِل ُاْكُتِب الضَّ ث          

ُهَو أَْنَت أََنا

َحالَُها َحالُـ.. َحالُِك َحالُـ.. َحاِلي

ِم َلِحِظ اأْلَْمثَِلَة َمَع اْلُمَعلِّ أ          

ِهَي ُهَو َأْنِت َأْنَت َأَنا

..ـها ..ـه ..ـِك ..ـَك ..ـي

ِاْسُمَها ِاْسُمُه اِْسُمِك ِاْسُمَك ِاْسِمي

    _______   ______   ِاْسِمي َعاِدٌل. 

_______   ______ 1. ِاْسُمُه َساِلٌم. 

_______   ______ 2. ِاْسُمَك َمْحُموٌد. 

_______   ______ 3. ِاْسُمَها َصاِلَحُة. 

_______   ______ 4. ِاْسِمي َكِريَمُة. 

_______   ______ ٥. ِاْسُمِك َمْرَيُم. 

 أَنَا                َعاِدٌل.3

َأْكِمْل َكَما فِي اْلِمَثاِل ت          

_______   ______     ُهَو ُمَراٌد. 

_______   ______ 1. أََنا َزْيَنُب. 

_______   ______ 2. أَْنَت َحَسٌن. 

_______   ______ 3. أَْنِت َعاِئَشُة. 

_______   ______  . 4. ُهَو َعِليٌّ

_______   ______ ٥. ِهَي َسْلَمى. 

اِْسُمُه            ُمَراٌد.3

اِْسِمي

Notice the following examples

Fill in the blanks as in the examples

Complete as in the exampleWrite the correct pronoun as in the example. 

َمائُِر اْلُمْفَرَدُة Singular Pronounsالضَّ

اْلَقَواِعُد
Grammar



التََّعاُرُف   1Greetingsأ

َأْكِمْل َكَما فِي اْلِمَثاِل ب          

وَداُن السُّ  ____________       َكَمالٌ 

ِمْصُر   ____________       َعاِئَشُة  

الَْجزَائُِر  ____________   1. َخاِلٌد  

وَماُل الصُّ  ____________   2. َفاِطَمُة   

َمالِيْزيَا  ____________   3. َجِميَلُة  

الَْيابَاُن   ____________   4. ِجيُن  

ُلْبَناُن  ____________   ٥. ِإْسَحاُق  

تُْرِكَيا   ____________   6. ُمَراٌد  

أَلَْمانَْيا  ____________   ٧. ِميْرَكُل 

َفرَنَْسا  ____________   8. َباِتريُس 

كَاَزِخْسَتان  ____________   9. أَِلُف 

الَْبْحَريِْن  ____________ 1٠. ُسَعادُ 

3

ِم َلِحْظ َمَع اْلُمَعلِّ أ          
. أَنَا أَْمِريِكيٌّ

1

234

٥6٧

891٠

ُسوَدانِيٌّ

ِمْصِريٌَّة  3

33

ِمْصِريٌَّة ِمْصِريٌّ ــــ ِمْصر 1. ِمْصُر

أَْمِريِكيٌَّة أَْمِريِكيٌّ ا أَْمِريكـ 2. أَْمِريَكا

أُْرُدِنيٌَّة أُْرُدِنيٌّ أل أُْرُدن 3. اأْلُْرُدُن

يٌَّة
َمّكِ يٌّ

َمّكِ ـة ـ.. َمكَّ 4. َمكَُّة

ُسُعوِديٌَّة ُسُعوِديٌّ أل..ـية ُسُعوِد ُعوِديَُّة ٥. السُّ

تُْرِكيٌَّة تُْرِكيٌّ يا تُْرِكــ 6. تُْرِكَيا

×

×

×
×

×

Notice the following

Complete as in the example

ـة(   Nationalitiesَياُء النََّسِب )ّي - يَّ



Welcomeتدريباتأ. َأْهًا َوَسْهًا1

التَّْدِريُب الَعاِشُر: َأْكِمْل َكَما فِي الِمَثاِل             10

ِكَتاِبي3    ِكَتاٌب ____  1. َبْيٌت____  2. َقَلٌم ____ 3. َثْوٌب ____ 4. َحاُسوٌب ____  ٥. أُْسَرةٌ ____

َضَمائُِر الُمْفرَِد,

Exercise 10: Complete as shown in the example. 

الَقَواِعُد Grammar Rulesَثالًِثا

Singular Pronouns

التَّْدِريُب الَحاِدي َعَشَر: اِْمَلِ الَفَراَغ َكَما فِي الِمَثاَلْيِن           11

 _________    _________   ُمَعّلِمٌ 

_________    _________ ِعَماَرةٌ    

_________    _________ 1. َنظَّاَرةٌ     

_________    _________ 2. َطاِلٌب  

 _________    _________ 3. ِوَساَدةٌ  

_________    _________ 4. َيٌد       

_________    _________ ٥. َطِبيٌب   

_________    _________ 6. َحِقيَبٌة   

ِعَماَرتَُك                    ِعَماَرتُِك

ُمَعلُِّمَك                     ُمَعلُِّمِك 3

3

Exercise 11: Fill in the blanks as in the examples.

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: ُاْكُتْب َكَما فِي الِمَثاِل           12

________     ________    َساَعٌة     

________     ________ 1. َهاِتٌف  

________     ________ 2. ُسلٌَّم  

________     ________ 3. َخِريَطةٌ 

________     ________ 4. ُدواَلٌر    

________     ________ ٥. َعَلٌم      

َساَعُتُه                      َساَعُتَها3

Exercise 12: Write as shown in the example.

 أنَا - أَنَْت - أَنِْت - ُهَو - ِهَي

ا َيْأتِي َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: اْمِل الَفَراَغ بَِضِميٍر ُمنَاِسٍب ِممَّ           13

  _____ اْسِمي َكِريٌم.
1. _____ اْسُمُه َنِبيٌل. 

2. _____ اْسُمِك َكِريَمُة. أَنا3
3. _____ اْسِمي َلْيَلى.                      

ِحيِم.                   4. _____ اْسُمَك َعْبُد الرَّ
٥. _____ اْسُمَها أَِميَنُة.

Exercise 13: Fill in the blanks using the suitable pronoun. 

اِبَع َعَشَر: ُاْكُتْب َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الرَّ           14

_____________ :     َبْيٌت + أََنا 

_____________ : 1. َحاُسوٌب + ِهَي 

_____________ : 2. َهاِتٌف + ُهوَ 

3_____________ : 3. ِوَساَدةٌ + أََنا 

_____________ : 4. َساَعٌة + أَْنَت 

_____________ : ٥. ِكَتاٌب + أَْنِت 

بَْيِتي

Exercise 14: Write as shown in the example. 



التََّعاُرُف   1Greetingsأ

ا َبيَن الَقوَسْيِن َكَما فِي الِمَثاِل  التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: اِْخَتِر الُمنَاِسَب ِممَّ           15

)ُهَو - ِهَي - أَنِْت(    َقَلُمُه ___.  

)ِهَي - ُهَو - أَنِْت( 1. َبْيُتِك ___.  

2. َطاِلَبُتـ __ ِهَي.  )ـي - ـُه - َها(

)أَنِْت - أَنَا - أَنَْت( 3. َعَلُمَك ___. 

3
)َك - ي - ِك( 4. َيِد ___ أََنا. 

)ُهَو - أَنَا - ِهَي( ٥. َهاِتُفُه ___.  

)َك - ـه - ِك( ُمـ__ أَْنَت.  6. ُمَعّلِ

ُهَو

Exercise 15: Choose the correct answer from the brackets.

اِدَس َعَشَر: ُاْكُتْب َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب السَّ           16

________   ________   َمْحُموٌد / ِمْصرَ 

ُعوِديَُّة ________   ________ 1. َعِليٌّ / السُّ

2. ِإْبَراِهيُم / أَْمِريَكا ________   ________

3. ________   ________َمْحُموٌد ِمْن ِمْصَر.   َمْحُموٌد ِمْصِريٌّ 3. أََنا / لُْبَنانُ 

________   ________ 4. ِهَي / َقَطرُ 

________   ________ ٥. ُهَو / الَمْغِرُب   

Exercise 16: Write as shown in the example.

1. _______________؟ أَْحَمُد ِمْن تُونَُس.

. 2. _______________؟ أََنا ِسْنَغاِليٌّ

3. _______________؟ َنَعْم، َفاِطَمُة َجَزاِئِريٌَّة.

4. _______________؟ اَل، أََنا ِمَن الَمْغِرِب.

ا َيْأتِي اِبَع َعَشَر: َضْع ُسَؤاًل لُِكلِّ إَِجاَبٍة ِممَّ التَّْدِريُب السَّ           17Exercise 17: Form questions to the following questions. 

التَّْدِريُب التَّاِسَع َعَشَر: َهاِت الِجنِْسيََّة ِمَن البَِاِد التَِيِة َكَما فِي الِمَثاِل           19

                _______  _______      ُعَمانُ 

________  ________ 1. الَبْحَرْينِ 

________  ________ 2. ِإيَطالَيا 

________  ________ 3. َنْيِجيْرَيا 

________  ________ 4. تُْرِكَيا 

________  ________ ٥. الَجَزاِئرُ 

________  ________ 6. ِمْصرُ 

ُعَمانِيٌّ                    ُعَمانِيٌَّة 3

Exercise 19: Write the nationalities for the following countries. 

ة(,  Nationalitiesيَاُء النََّسِب )ّي - يَـّ

التَّْدِريُب الثَّاِمَن َعَشَر: ِصِل الَبَلَد بِالِجنِْسيَِّة الُمنَاِسَبِة            18Exercise 18: Match the countries with nationalities. 

أُوَغْنَدا الِعَراُق يُن الّصِ ُروَما َقَطُر )أ(       الَبَلُد:

ُروِميٌّ ِصيِنيٌّ أُوَغْنِديٌّ َقَطِريٌّ ِعَراِقيٌّ )ب(    الِجنِْسيَُّة:



Welcomeتدريباتأ. َأْهًا َوَسْهًا1

ِح الَخَطَأ َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الِعْشُروَن: َضْع َعَاَمَة )√( َأْو )× ( ُثمَّ َصحِّ           20

_______ )×( ـاٌر، ُهَو تُونُِسيٌَّة.      َهَذا َعمَّ

_______ )  ( 1. َهِذِه َناِدَيُة، ِهَي َمْغِرِبيٌَّة. 

 _______ )  (  . 2. َهَذا َفيَصٌل، ِهَي ُسُعوِديٌّ

_______ )  ( 3. َهِذِه َزْيَنُب، ِهَي ُسوَداِنيٌَّة. 

_______ )  ( 4. َهَذا َساْرُكوِزي، ُهَو َفَرْنَسا. 

_______ )  ( ٥. َهِذِه َعِزيَزُة، ِهَي َقاَزاِقيٌَّة. 

تُونُِسيٌّ

Exercise 20:  Put a tick () or cross (×) then correct the mistakes. 

3

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن ِحيَحِة ِممَّ التَّْدِريُب الَحاِدي َوالِعْشُروَن: اْمِل الَفَراَغ بِالَكلَِمِة الصَّ           21

1. َهْل أَْنَت ______؟ )بَاِكْسَتانِيٌّ - بَاِكْسَتاُن - بَاِكْسَتانِيٌَّة(

) )َجزَائِِريٍَّة - الَجزَائِِر - َجزَائِِريٍّ ٌد ِمَن ______.  2. ُمَحمَّ

3. َهْل أَْنِت ِمَن _____؟ )يُونَانِيٍَّة - يُونَانِيٍّ - الُيونَاِن(

) )َمْغِرِبيٌَّة - الَمْغرُِب - َمْغِرِبيٌّ 4. َنَعْم، ِهَي _______. 

وَداِن - ُسوَدانِيٍّ - ُسوَدانِيٍَّة( )السُّ ٥. اَل، ُهَو ِمَن ______. 

Exercise 21: Choose the correct answer from the brackets.
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:  أَلِيَنا اِلْسُم   

: َتاِميُشالِْجْنِسّيُة : اِلْسُم   
اْلِجنِْسيُّة :

ُة : َسارَّ اِلْسُم   

الِْجْنِسّيُة :

دِّ اْلُمنَاِسِب ْقَم َأَماَم الرَّ اِْسَتِمْع َوَضِع الرَّ أ          

ب           اِْسَتِمْع إَِلى اْلِحَواَراِت َواْكُتِب اْلِجنِْسيََّة            

²

²

َمَساُء النُّوِر.
ِبَخْيٍر َوالَْحْمُد لِلَِّه.

َصَباُح النُّوِر.

إِلَى اللَِّقاِء.

تََشرَّْفَنا ِبَك.

أَْهًل ِبَك.

: َزْينَُب اِلْسُم   
اْلِجنِْسيُّة :

Listen and number the correct response.

Listen to the dialogue. Then write the nationality.

اِلْستَِماُع َواْلَفْهُم
Listening - Understanding
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وَرِة اْلُمنَاِسَبِة ْقَم َتْحَت الصُّ اِْسَتِمْع َوَضِع الرَّ ت          

ْر اِْسَتِمْع َوَكرِّ أ          

اِْقَرْأ  ب          

²

²

ك    ق 
كَْيَف - َحالَُك - َحالُِك

َعلَْيكُْم - تُْرِكَيا

اللَِّقاُء - َقاِسٌم - ُرَقيَُّة

س    ص
َلُم - ِجْنِسيٌَّة  اِْسٌم - السَّ

َوَسْهـًل - َسلَْمى - ُسُعوِديٌّ

َصَباُح - ِمْصـِريٌَّة - ُفرَْصٌة

ء    ع 
أَنَا - أَنَْت - إَِل

َعلَْيكُْم - َعِلٌّ

ُسُعوِديٌّ - َمَع

َرْحَمٌة - َحاٌل

الَْحْمُد - َصَباُح

أَْهًل - َوَسْهًل - لِلَّـِه

ح    ه 

Listen and number the correct picture. 

Pronunciation اأْلَْصَواُت

Listen and repeat.

Read



Welcomeأ. َأْهًا َوَسْهًا1

َماَراُت 1. ُمَراٌد / أَْلَماْنَيا    2. أَِميَنُة / اْلَيَمُن    3. َصاِلٌح / ِتَشاُد    4. َداَنُة / اإْلِ

ُسلَْيَماُن / ُروْسَيا

َهَذا ُسلَْيَماُن.َمْن َهَذا؟

.َما ِجْنِسيَُّتُه؟ ُهَو ُروِسيٌّ

َأْجِر اْلِحَواَر َمَع َزِميلَِك َكَما فِي اْلِمَثاِل .Practice with your partnerأ          

اْلُمَحاَدَثُة
Speaking
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َها ِمْن ُكلِّ ُصنُْدوٍق، َوَأْجِر َتَعاُرًفا َمَع َزِميلَِك َكَما فِـي اْلِمَثاِل اِْخَتْر ِعَباَرًة َوَردَّ ب          

فِّ ْم َنْفَسَك َوُزَمَاَءَك فِي الصَّ َقدِّ ت          

 __________________ أََنا اْسِمي  

 __________________ َوأََنا ِمْن  

 __________________ َوَهَذا اْسُمهُ 

__________________ َوُهَو ِمنْ 

 __________________ َوَهِذِه اْسُمَها 

__________________ َوِهَي ِمنْ 

1. التَِّحيَّاُت

اَلُم َعَلْيُكْم. السَّ  -
اَلُم. َوَعَلْيُكُم السَّ  -

َصَباُح اْلَخْيِر.  -
َصَباُح النُّوِر.  -

َمَساُء اْلَخْيِر.  -
َمَساُء النُّوِر.  -

َؤاُل َعِن اْلَحاِل 2. السُّ

َكيَف اْلَحاُل؟  -
.ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد ِلَّ  -

َكيَف َحالَُك؟  -
.ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد ِلَّ  -

َكْيَف أَْنَت؟  -
.ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد ِلَّ  -

َؤاُل َعِن اِلْسِم 3. السُّ

َما اْسُمَك؟  -
اْسِمي...  -

أََنا اْسِمي... َوأَْنَت؟  -
اْسِمي...  -

َهِل اْسُمَك...؟  -
َنَعْم، ِاْسِمي.. / اَل، ِاْسِمي..  -

4. التَّْرِحيُب

أَْهاًل َوَسْهاًل.  -
أَْهاًل ِبَك.  -

َمْرَحًبا.  -
َمْرَحًبا ِبَك.  -

ْفَنا  َتَشرَّ  -
ْفَنا ِبَك. َتَشرَّ  -

َؤاُل َعِن اْلَبَلِد َواْلِجنِْسيَِّة 5. السُّ

ِمْن أَْيَن أَْنَت؟  -
أََنا ِمْن...  -

- َما ِجْنِسيَُّتَك؟
- أََنا...

َهْل أَْنَت...؟  -
َنَعْم، أََنا... / اَل، أََنا...  -

6. اْلَوَداُع

َقاِء. ِإَلى الّلِ  -
اَلَمِة. َمَع السَّ  -

َقاِء. ِإَلى الّلِ  -
.ِ ِفي أََماِن الَّ  -

َبٌة. ُفْرَصٌة َطّيِ  -
اَلَمِة. َمَع السَّ  -

Choose a sentence from the word box. Practice with your partner. 

Introduce yourself and your classmates. 
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وَرِة الُمنَاِسَبِة ْقَم َأَماَم الصُّ التَّْدِريُب الثَّانِي َوالِعْشُروَن: )أ(. اِْسَتِمْع َوَضِع الرَّ           22

التَّْدِريُب الثَّالُِث َوالِعْشُروَن: َتَباَدِل الِحَواَر َمَع َزِميلَِك َكَما فِي الِمَثاِل           23

___________________  ____________________     أَْنَت / اْلِعَراِق / ِمْصرَ 

___________________ وَداِن / ِفِلْسِطيَن ____________________  ٌد / السُّ 1. ُمَحمَّ

___________________  ____________________ 2. ِجيُن / أَْمِريَكا / الَياَبان 

___________________  ____________________ 3. َرِفيِزي / َنْيِجيْرَيا / َماِليْزَيا 

___________________  ____________________ 4. َحَسٌن / اإِلَماَرات / َقَطر 

. ؟ َل، أَنَا ِمْصِريٌّ َهْل أَنَْت ِمَن الِْعَراِق؟ َل، أَنَا ِمْن ِمْصَر.          َهْل أَنَْت ِعَراِقيٌّ 3

وَرةِ الُمنَاِسَبِة ًة ُأْخَرى َواْكُتِب الُجْمَلَة َتْحَت الصُّ )ب(. اِْسَتِمْع َمرَّ

ا َسِمْعَت ْر َواِحًدا ِممَّ ًة َثالَِثًة َوَكرِّ )ت(. اِْسَتِمْع َمرَّ

- َمْسُعوٌد ِإيَطاِليٌّ           - نُوُر ُسوِريٌَّة           - ِإْبَراِهيُم َنْيِجيِريٌّ           - َهَناُء ِعَراِقيٌَّة 

²

__________________________________________

__________________________________________

²

²

Exercise -22A: Listen and put the number to the correct picture. 

Exercise -22B: Listen again and write the sentence under the suitable picture. 

Exercise 23: Practice with your partner as in the example. 

Exercise -22C: Listen once more and repeat one of the sentences. 

الْستَماُع والُمَحاَدَثُة  Listening and Speakingَرابًِعا
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أَْهاًل، ِاْسِمي َناِدَيُة، َمْغِرِبيٌَّة، ِسنِّي 2٧ عاًما،

 : ِلْكِتُروِنيُّ  أَْعَمُل ُمَحاِسَبًة. اْلَبِريُد اإْلِ
nadyass@yahoo.com

ْر َكْم ِسنُّ َناِدَيَة َوإِْسَاٍم َوَحَسٍن َوِر َوَفكِّ ُاْنُظْر إَِلى الصُّ أ          

اِْقَرْأ َوَأِجْب ب          

 ، الُم َعَلْيُكْم، ِاْسِمي َحَسن، أََنا ُسوَداِنيٌّ السَّ
ِسنِّي 6٥ َسَنة، أََنا ُمَتَقاِعٌد. َرْقُم اْلـَهاِتف: 
٠٠2491261313، اْلُعْنواُن: 1٥ َشاِرُع 

اأْلَْنَدلُس - اْلـُخْرطُوم.

َوِر فِّ َكَما فِي الصُّ ْم َنْفَسَك إَِلى الصَّ َقدِّ ث          

، ِسّنِي 2٥ َعاًما،  َمْرَحًبا، اْسِمي ِإْسالٌم، ِمْصِريٌّ

أََنا ُمَعّلٌِم. َرْقُم اْلَمْحُموِل: ٠٠2٠1٠6٥421٧4

eslammoh@hotmail.com : ِلْكِتُروِنيُّ اْلَبِريُد اإْلِ

َضْع َعَاَمَة )√( َأْو )×( ت          

1. ِسنُّ ِإْساَلٍم 2٥ َعاًما.

ًما. 2. َحَسٌن َيْعَمُل ُمَعّلِ

وَداِن.  3. َناِدَيُة ِمَن السُّ

4. َناِدَيُة ُمَتَقاِعَدةٌ.

٥. َحَسٌن ِسنُُّه 63 َسَنًة.

 . 6. ِإْساَلٌم ِمْصِريٌّ

كَِلَمـاٌت ُمِفيَدٌة

َعاٌم    َسَنٌة ِسنٌّ 

Look at the pictures. Try to guess how old Nadia, Islam and Hassan are. 

Introduce yourself to the rest of the class as in the picture. 

Read and answer.

Put a tick )√( or cross )×(. 

اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
Reading - Understanding
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 ٠٠9٠٥4146294٥٠2٠16883٥164٠23681٥469٥٠٠9٠2163216٥٧8

اِْقَرْأ َأْرَقاَم اْلَهَواتِِف اْلتَِيَة ج          

ْر اِْسَتِمْع َوَكرِّ أ          

اِْقَرْأ ُمَراِعًيا اْلَوْصَل ب          

اِْقَرأِ اْلِحَواَر اْلتَِي ُثمَّ َماِرْسُه َمَع َزِميلَِك ح          

َما رَقُْم َهاتِِفَك؟

0020124442256

َمرًَّة أُْخَرى ِمْن فَْضلَِك.

0020124442256

ِ َواْلـَحْمُد ِلَّ

اَلَمِة َمَع السَّ

َقاِء ِإَلى الّلِ

اَلُم َعَلْيُكُم السَّ

َما اْسُمَك؟

أََنا اْسِمي
M

M
َرْقُم اْلـَهاِتِف

َشاِرُع التَّْحِريِر

ِلْكِتُروِنيُّ اْلَبِريُد اإْلِ

MM

M M M

MM

²

Read the following phone numbers.

Read the following dialogue. Then practice with your partner. 

Listen and repeat.

Focus on sounds.  

Connectionاْلَوْصُل



Welcomeتدريباتأ. َأْهًا َوَسْهًا1

التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: اِْقَرْأ           15

اْسِمي ُهَدى ِمَن الَيَمِن، أَْعَمُل ُمَهْنِدَسًة ِفي َصْنَعاَء، ِسنِّي َخْمَسٌة َوَثاَلثُوَن َعاًما.

Exercise 15: Read.

________________ 1. َمَاذا َتْعَمُل ُهَدى؟ 

                 ________________ 2. َكْم ِسنُّها؟ 

)أ(. َأِجْب َعِن األَْسئَِلِة التَِيِة

________________ 3. ِمْن أَْيَن ِهَي؟ 

 ________________ ُتَها؟  4. َما ِجْنِسيَّ

Exercise -15A: Answer the following questions. 

_______ 3. ُهَدى ِمَن الَمْغِرِب.          
_______ 4. ُهَدى  َيَمِنيٌَّة.                  

_______ 1. ُهَدى ُمَهْنِدَسٌة ِفي َصْنَعاَء.          
_______ 2. ِسنُّ ُهَدى َثاَلَثٌة َوَخْمُسوَن َعاًما.  

ِح الَخَطَأ  .Exercise -15B: Put a tick () or cross (×) then correct the mistakes)ب(. َضْع َعَاَمَة )√( َأْو )×( ُثمَّ َصحِّ

______________ : االْسمُ 

______________ : الَوِظيَفةُ 

______________ : نُّ  الّسِ

ْخِصيََّة التَِيَة )ت(. اِْمَلْ َبَياَناتَِك الشَّ

______________ : الِجْنَسيَّةُ 

______________ : الُعْنَوانُ 

َرْقُم الَهاِتِف: ______________

الَبِريُد اإِلِلْكِتُروِنيُّ : ________________________________

Exercise -15C: Fill in your personal information. 

الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة Reading - Writingَرابًِعا



قبل المتوسط
CD + كتاب الطالب + كتاب التدريبات



نبذة عن هذا الكتاب 
يَُعدُّ الكتاب الذي بين أيدينا الحلقة األولى من مرحلة المتوسطين؛ ولذلك سيالحظ الدارسون 
الحوارات  في  وتطوًرا  والصرفية،  النحوية  القواعد  عرض  في  ًعا  وتوسُّ المفردات،  عدد  في  زيادًة 
اللغة. وقد جاء تنظيمه  المتوسطين في  يتناسب مع طالب مرحلة  اللغوية األربعة بما  والمهارات 

على النحو التالي: 

الرجوع  ويمكن  وحدة،  لكل  قسمين  بواقع  وحدات،  ثماني  على  الكتاب  هذا   يحتوي 
ف أهداف الكتاب، وطريقة تدريس محتواه،  إلى »دليل المعلم« على موقع السلسلة اإللكتروني لَتَعرُّ
وقائمة  للكتاب  المختلفة  واْلُمصاِحبات  اْلُمِعينة  الوسائل  إلى  إضافًة  درس،  لكل  الزمنية  والمدة 

السالسل العربية واألجنبية والمراجع النظرية التي استفدنا منها.

الوحدات:
وهي ثماني وحدات، موضوعاتها كاآلتي: 

٤. التسوق ٣. الصحة   ٢. السكن   ١. السفر عبر القاهرة 
٨. ذكريات ٧. الرياضة   ٦. أماكن للزيارة  ٥. العمل   

وتتكون كل َوْحدة من قسمين، يتكون القسم األول من:
المفردات، الحوار، القواعد، االستماع والفهم، المحادثة.

ويتكون القسم الثاني من: 
المفردات، الحوار، القواعد، القراءة والفهم، الكتابة.

* المفردات
يتراوح عدد المفردات في القسَمين بين ٦٠ و٨٠ مفردة، وقد احتوى كتاب الطالب على عدد 
قليل من التدريبات على طرق استخدام هذه المفردات، أما الجزء األكبر منها فقد ُعِنَي به كتاب 

التدريبات.

* الحوار 
ر  وهو موقف طبيعيٌّ اسُتْخِدَمْت فيه مفردات الدرس السابق عرضها من خالل نّصٍ حواري يعّبِ
عن طريقة استخدام تلك المفردات بصورة طبيعية في مواقف الحياة اليومية؛ ليتَسنَّى للطالب تمثلها 
واالحِتَذاء ببعض نماذجها في الحديث والكتابة. كما أعقب كلَّ حوار التركيُز على بعض التراكيب 
الطالب  الواردة فيه، وتقديمها في نماذج متنوعة؛ ليسهل على  التعبيرية  الشائعة والقوالب  اللغوية 
محاكاتها والتمثيل على غرارها بجمل من عنده. باإلضافة إلى أهم الملحوظات الصرفية واللغوية. 



* القواعد
َدين رئيسيَّْين: قام وْضع محتوى القواعد في هذا الكتاب على محّدِ

- األبواب النحوية األكثر شيوًعا واستعمااًل في اللغة العربية.
- تحليل أخطاء الطالب النحوية والصرفية واالستفادة منها في وضع محتوى المنهج.

هذا وقد عولجت القواعد الصرفية بشكل منظم ابتداء من هذا الكتاب على هيئة دروس مستقلة 
بجانب القواعد النحوية. ويسهم كتاب التدريبات بنصيب وافر في تعزيز ما تعلمه الطالب من قواعد 
نحوية وصرفية في كتاب الطالب من خالل تدريبات غنية ومتنوعة، تتيح له القدرة على التمكن من 

القاعدة في شكلها الصحيح.

 المهارات اللغوية 
َعت المهارات الرئيسية األربع على مدار الوحدة، بواقع مهارتين في كل قسم:  ُوّزِ

االستماع والمحادثة في القسم األول، والقراءة والكتابة في القسم الثاني.

- االستماع
تستهدف مهارة االستماع إقداَر الطالب على تمييز المفردات المدروسة وطرق استخدامها في 
قوالب وتراكيب متنوعة واستيعابها وفهمها داخل َنّصٍ سردي أو حواري، إضافة إلى مساعدتهم في 

فهم واستيعاب مفردات أخرى من خالل السياق.

- المحادثة
هدفت  ثم  ومن  التعلُّم،  عملية  في  مسيرتهم  إكمال  نحو  الطالب  دافعية  المحادثة  مهارة  تعزز 
الواردة  التراكيب والتعبيرات الجديدة  الطالب سيطرته على  الكتاب إلى إحكام  المحادثة في هذا 

ال، باإلضافة إلى قدرته على إدارة النِّقاش فيما يتعلق بموضوع الوحدة. واستخدامها بشكل فعَّ

- القراءة والفهم
تسبق نصوص القراءة المختارة بعناية بعُض األسئلة والصور باعتبارها تهيئة حافزة، يعقبها أسئلة 
االستيعاب والفهم والتمييز بين الخطأ والصواب، باإلضافة إلى ما سبق كانت القراءة الجهرية عاماًل 
من عوامل ضبط األداء وتصحيح المخارج وتنغيم العبارات وتطبيق القواعد. وقد توسعت القراءة 
في هذا الكتاب بحيث يستطيع الطالب أن يضع عنواًنا لبعض النصوص المختارة ويناقش أفكارها، 

ويستخرج منها بعًضا مما تعلمه من قواعد النحو والصرف.



- الكتابة
تعكس الكتابة في هذه المرحلة قدرة الطالب على مدى استيعابه لما تعلمه على مدار الوحدة 
زت الكتابة بعناصر مختلفة  وسيطرته على المفردات والتراكيب الواردة فيها بشكل صحيح، لذلك ُعّزِ

لتخدم هذا الغرض. 

وتتضمن مهارُة الكتابة في هذا الكتاب العناصر التالية: 

أ- التعبير الوظيفي: يركز الكتاب في هذه المرحلة من السلسلة على هذا النوع من التعبير بشكل 
ُب الطالب عليه من خالل  خاص لحاجة الطالب الماسة إليه في جوانب الحياة المختلفة؛ حيث يَُدرَّ
القصيرة،  اإلعالنات  الفندق، وكتابة بعض  المطار ونموذج حجز  في  الوصول  بطاقة  بيانات  ملء 

وبطاقات اإلرشاد، وملء القوائم ونماذج السيرة الذاتية، وكتابة تقارير الرحالت.  

متعلقة  الطالب موضوعات  فيه  يكتب  الكتاب  في هذا  ه  تعبير موجَّ وهو  التعبير اإلبداعي:  ب- 
دة، مع استخدام أدوات الربط بين الجمل بشكل صحيح. بعنوان الوحدة َوْفق خطوات محدَّ

اإلمالء  طريق  عن  ما  حد  إلى  الكتابة  أمُر  المبتدئين  مرحلة  في  للطالب  استقام  اإلمالء:  ت- 
الطالب  كتابي  وتراكيب من خالل  مفردات  من  تعلمه  ما  كتابة  على  المستمر  والتدريب  المنظور 
والتدريبات؛ ومن ثم رأينا من المناسب أن نقدم للطالب دروًسا منتظمة في نهاية الوحدة تشتمل 

على أبرز القواعد اإلمالئية، وبعض التدريبات القصيرة عليها.

: ُروِعَي في هذا الكتاب تعليم قواعد خط الرقعة، وإعطاء الطالب نماذج بديعة  منه  ث- الَخطُّ
ب في كتاباتهم، وصواًل إلى إجادة خّط الرقعة إجادة  مرتبطة بموضوع الوحدة، على أن يتمثلها الطُّالَّ

ة؛ كونه من أهم الخطوط المستعملة في الكتابة اليدوية بعد خط النسخ. تامَّ



ب. فِي الُفنُْدِق أ. فِي الَمَطاِر  اْلَوْحَدُة اْلُوَلى

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

1
َفُر َعْبَر الَقاِهَرِة السَّ 33 - 10

ٌة لإِِليَجاِر ب. َشقَّ َكِن؟ أ. َكْيَف نَِظاُم السَّ اْلَوْحَدُة الثَّانَِيُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

2
َكُن السَّ 55 - 34

ب. ِعنَْد الطَّبِيِب ُه َوَعاَفاَك أ. َشَفاَك اللَّ اْلَوْحَدُة الثَّالَِثُة 

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

3
ُة حَّ الصِّ 77 - 56

وِق ب. فِي السُّ أ. َماَذا َتْشَتُروَن َعاَدًة؟ ابَِعُة  اْلَوْحَدُة الرَّ

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

4
ُق التََّسوُّ 101 - 78

ُمْحَتَوَياُت كَِتاِب الطَّالِِب



ب. ُمَقاَبَلٌة َشْخِصيٌَّة أ. ُفْرَصُة َعَمٍل اْلَوْحَدُة الَخاِمَسُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

5
الَعَمُل 123 - 102

ب. َتَعاُدل ِصْفر / ِصْفر أ. الَحَرَكُة بَرَكٌة ابَِعُة اْلَوْحَدُة السَّ

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

7
َياَضُة الرِّ 169 - 146

ب. ِذْكَرَياٌت اَل ُتنَْسى أ. َما أْجَمَل تِْلَك الَيَّاَم! اْلَوْحَدُة الثَّاِمنَُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

8
ِذْكَرَياٌت 192 - 170

ب. ِرْحَلٌة إَِلى آْسَيا الُوْسَطى أ. َماَذا َتْقَتِرُح؟ اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم
- اْلِكَتاَبُة

- اْلُمْفَرَداُت
- اْلِحَواُر
- اْلَقَواِعُد

- ااِلْسِتَمـاُع َواْلَفْهُم
- اْلُمَحاَدَثُة

6
َياَرِة  َأَماكُِن لِلزِّ 145 - 124
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اْلَوْحَدُة اْلُوَلى

َفُر َعْبَر اْلَقاِهَرِة السَّ

1
Traveling through Cairo 



أ. فِي اْلَمَطاِر
At the Airport

ب. فِي الُفنُْدِق
In the Hotel



At the Airportأ. في المطار1

ا َيْأتِي اِْمَلِ الَفَراَغاِت بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة ِممَّ ت          

١. _________ َواِسٌع.
٢. َمَلُْت _________ ِفي الطَّاِئَرِة.

. اِرِع الَعاّمِ ٣. أُِقيُم ِفي َبْيٍت _________ الشَّ
َياِض. ٤. أَِخي َيْعَمُل _________ ِفي َمَطاِر الّرِ

ْرَطِة َواْسَتْخَرْجُت _________ َجِديًدا. ٥. َذَهْبُت ِإَلى ِقْسِم الشُّ

3  ُمَقاِبَل - َجَواَز َسَفٍر - ِبطَاَقَة الُوُصوِل - َضاِبَط َجَواَزاٍت - الَمْيَداُن

ْر ُاْنُظْر َواْسَتِمْع َوَكرِّ ²أ          

اِْقَرْأ ب          

  ١. َضاِبُط َجَواَزاٍت
  ٢. َجَواُز َسَفٍر

  ٣. ِبَطاَقُة ُوُصوٍل
  ٤. َصاَلُة الُوُصوِل

  ٥. ُمَساِفٌر
  ٦. َقاِدٌم ِمْن × َذاِهٌب ِإَلى 

  ٧. َسيَّاَرُة أُْجَرٍة
  ٨. َمْوِقُف َحاِفاَلٍت

  9. اتَِّجاٌه )ج( اتَِّجاَهاٌت
١٠. َمَساَفٌة

١١. ِمْتٌر
١٢. ِكيُلوِمْتٍر

١٣. َمَحطَُّة ِبْنِزيٍن
١٤. َتَقاطٌُع

١٥. ِقْسُم ُشْرَطٍة
١٦. َمْكَتُب َبِريٍد

١٧. َصالُوُن ِحاَلَقٍة
ٌق ١٨. َحالَّ

١9. َمَحلٌّ = ُسوَبر َماْرِكت
٢٠. ِإَشاَرُة ُمُروٍر

٢١. ُمْسَتْشًفى
٢٢. َصْيَدِليٌَّة
٢٣. َمْيَداٌن
٢٤. ُمَقاِبٌل
٢٥. َيِميٌن

٢٦. َيَساٌر = ِشَماٌل
   أ. يُِقيُم

 ب. َيِصُل
 ت. َيِسيُر = َيْمِشي

12

3

4

5

6

10

11

12

7

8

9

اْلُمْفَرَداُت

Look, listen and repeat.

Read.

Fill in the blanks using the following words.

Vocabulary
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تبأ23

24

25
26

13

15
16

17

18

19

20

مستشفي

21

مكتب بريد

قسم الشرطة

سوبر ماركت

صالون حالقة

14

محطة بنزين

صيدلية

22

َعبِّْر َعِن الُجْمَلِة بَِكلَِمٍة َواِحَدٍة َكَما فِي الِمَثاِل ث          

 ________ :   َشْيٌء َنْسَتْحِدُمُه ِفي اْلَمَطاِر   
________ : ١. َمَكاٌن َنْرَكُب ِمْنُه اْلَحاِفَلَة  
________ : اِبُط   ٢. َمَكاٌن َيْعَمُل ِفيه الضَّ
________ : َساِئَل   ٣. َمَكاٌن نُْرِسُل ِمْنُه الرَّ
________ : يَّاَراِت   ُم َحَرَكَة السَّ ٤. َشْيٌء يَُنظِّ
________ : َراَب   ٥. َمَكاٌن َنْشَتِري ِمْنُه الطََّعاَم َوالشَّ
________ : ٦. َشْخٌص َيْسَتْخِدُم اْلِمَقصَّ ِفي َعَمِلِه  

َجَواُز َسَفٍر3

Write the word that best matches each clue as shown in the example.



At the Airportتدريباتأ. في المطار 1

وَرِة َكَما فِي الِمَثاِل  ُل: اْكُتِب ااِلْسَم َتْحَت الصُّ التَّْدِريُب الَوَّ           1

التَّْدِريُب الثَّانِي: َهاِت الَمْطُلوَب َبْيَن الَقْوَسْيِن           2

______: أَْقَسامٍ    ______: ٍت  َمَحالَّ   ______: ٍب  طاُلَّ  ______: ١. )ُمْفَرَد(    َجَواَزاٍت  

______: ٍق  َحالَّ   ______: ُمَساِفرٍ    ______: ِبَطاَقةٍ   ______: ٢. )َجْمَع(    َضاِبطٍ 

 ______: َمَحّلٍ   ______: َمْعِذَرةً    ______: ل  أَوَّ ٣. )ُمَراِدَف(  َيِسيُر  :______ 

______: ِبَداَيةٍ    ______: يُِقيمُ    ______: َيِمين    ______: ٤. )َعْكَس(   َقاِدمٍ 

رْطَِة - َصْيَدلِيٌَّة - َمَحطَُّة ِبْنِزين - َجَواُز َسَفٍر3 ٌق - َمكَْتُب بَِريٍد - إَِشاَرُة ُمُروٍر - ِقْسُم الشُّ ُمْسَتْشَفى - َحالَّ

َجَواُز َسَفٍر

الُمْفَرَداُت اًل  Vocabularyَأوَّ

Exercise 1: Write the word under each picture.

Exercise 2: Find singular, plural, synonym and antonym forms of the words.



 1Traveling throughأ
Cairo

السفر عبر القاهرة

ا َيْأتِي التَّْدِريُب الثَّالُِث: اْمَلِ الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة ِممَّ           3

َفِر - ِبطَاَقَة الُوُصوِل - َقاِدٌم - ِبَدايَِة - إَِشاَرِة الُمُروِر - َذاِهٌب3 َجَواَز السَّ

١. اْنَتِظْرِني ِعْنَد ____________ 

٢. اْمَلْ _______________ ِمْن َفْضِلَك.

٣. َهاِت _________________ ِمْن َفْضِلَك.

Exercise 3: Fill in the blanks using the words below. 

التَّْدِريُب الَخاِمُس: اْبَحْث َعِن الَكلَِماِت اآلتَِيِة           5

َجَواُز َسَفٍر

ِقْسٌم - َمَحطٌَّة

َمطَاٌر - ُمَساِفٌر

َصْيَدلِيٌَّة - اتَِّجاٌه

ُمْسَتْشًفى - بَِريٌد

ه ا ج ت ا ع م م

ة ي ل د ي ص ح س

خ ى ه ض ن ي ط ا

ى ف ش ت س م ة ف

د ي ر ب ئ ظ د ر

ر ف س ز ا و ج ق

ج ال ف ض غ ة ا س

ر ا ط م ع ح ض م

Exercise 5: Word Search

ابِـُع: ِصْل ُكلَّ َكلَِمٍة ِمْن )أ( بَِما ُينَاِسُبَها ِمْن )ب( التَّْدِريُب الرَّ           4
Exercise 4: Match each word from column (A) to the suitable word from column (B).  

ِإَشاَرُة ِقْسُم َمَحطَُّة َمْوِقُف َسيَّاَرُة َصاَلُة ِبَطاَقُة َجَواُز َضاِبُط َمْكَتُب )أ(

ِبْنِزيٍن الُوُصوِل أُْجَرٍة ُمُروٍر َسَفٍر ُشْرَطٍة ُوُصوٍل اْلَبِريِد َجَواَزاٍت َحاِفاَلٍت )ب(

اِرِع. ي ِفي ____________ َهَذا الشَّ ٤. َيْسُكُن َجّدِ

ُعوِديَِّة. ٥. أََنا ________ ِمْن َكَنَدا َو ________ ِإَلى السُّ

ا َبْيَن الَقوَسيِن اِدُس: اْخَتِر الُمنَاِسَب ِممَّ التَّْدِريُب السَّ           6

ِب( )الُمْسَتْشَفى - الَمطَاِر - َسكَِن الطُّالَّ ١. أَِخي َيْسُكُن ِفي ________                            

ْيَدلِيَِّة( )الَمْوِقِف - الِقْسِم - الصَّ ٢. َنْرَكُب الَحاِفَلَة ِمَن ________                         

)ُمَقاِبَل - التََّقاطُُع - اِلتَِّجاُه( ْيَدِليَِّة.                       ْرَطِة ________ الصَّ ٣. ِقْسُم الشُّ

) اَعَة - الَقلََم - الِمَقصَّ )السَّ ُق ________ ِفي َعَمِلِه.                 ٤. َيْسَتْخِدُم الَحالَّ

ْيَدلِيَِّة - اِلتَِّجاِه - الَمطَاِر( )الصَّ ٥. ِسْر ِفي َهَذا ________ َحتَّى َتِجَد الُمْسَتْشَفى.        

Exercise 6: Choose the correct answer. 
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² اِْسَتِمْع َواْفَهْم  .Listen and understandأ          

Dialogue

ابُِط : أَْيَن ِبَطاَقُة الُوُصوِل؟ الضَّ

ْل. الُمَسافُِر : َهِذِه ِهَي، َتَفضَّ

ابُِط : ِمْن أَْيَن أَْنَت َقاِدٌم؟ الضَّ

الُمَسافُِر : أََنا َقاِدٌم ِمَن ِإْسَطْنُبوَل.

ابُِط : ِإَلى أَْيَن أَْنَت َذاِهٌب؟ الضَّ

الُمَسافُِر : أََنا َذاِهٌب ِإَلى الُخْرطُوِم.

ابُِط : َكْم َيْوًما َسُتِقيُم ُهَنا؟ الضَّ

الُمَسافُِر : َيْوَمْيِن َفَقْط.

ابُِط : أَْيَن َسُتِقيُم؟ الضَّ

يِل ِبالتَّْحِريِر. الُمَسافُِر : ِفي ُفْنُدِق النِّ

ابُِط : أَْهاًل ِبَك ِفي الَقاِهَرِة. الضَّ

الُمَسافُِر : ُشْكًرا.

َأَماَم َمْكَتِب الَجَواَزاِت



السفر عرب القاهرة Traveling through Cairo 1أ

اِْقَرْأ َماِرِس الِحَواَر َمَع َزِميلَِكب           ت           Read.Practice with your partner. 

: ِمْن َفْضِلَك، َكْيَف يُْمِكُن أَْن أَِصَل ِإَلى التَّْحِريِر ِمْن ُهَنا؟ الُمَسافِرُ 
: َتْسَتِطيُع أَْن َتْرَكَب َحاِفَلًة أَْو َسيَّاَرَة أُْجَرٍة. الُمَوظَُّف 

ُل ُرُكوَب اْلَحاِفَلِة، أَْيَن َمْوِقُف الَحاِفاَلِت؟ الُمَسافُِر   : أَُفّضِ
اَلِة اتَِّجْه َيِميًنا، ثُمَّ ِسْر ِفي َذِلَك ااِلتَِّجاِه َمَساَفَة ٣٠٠ ِمْتٍر َتْقِريًبا.  الُمَوظَُّف : َبْعَد أْن َتْخُرَج ِمْن َهِذِه الصَّ

الُمَسافُِر   : َثاَلثُِمَئِة ِمْتٍر؟
الُمَوظَُّف  : َنَعْم، َثاَلثُِمَئِة ِمْتٍر، أَْو َحتَّى َتِجَد َمَحطََّة ِبْنِزيٍن َعْن َيِميِنَك.

الُمَسافُِر   : ... أَْو َحتَّى أَِجَد َمَحطََّة ِبْنِزيٍن َعْن َيِميِني.
الُمَوظَُّف : َمْوِقُف الَحاِفاَلِت ُمَقاِبَل ِتْلَك الَمَحطَِّة.

الُمَسافُِر   : َمْعِذَرًة، ُسَؤاٌل أَِخيٌر، َما َرْقُم اْلَحاِفَلِة 
    الَِّتي َتْذَهُب ِإَلى َمْيَداِن التَّْحِريِر؟

الُمَوظَُّف : َرْقُم اْلَحاِفَلِة ١٤.
الُمَسافُِر   : ُشْكًرا.
الُمَوظَُّف : َعْفًوا.

ميدان التحرير 14

فِي َصاَلِة اْلُوُصوِل
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اَلِحْظ َما َيأتِي ث          

تُونَُس

الكَُويِْت

الُخرْطُوِم

َوَذاِهٌب إِلَى

إِْسطَْنُبوَل

الَقاِهرَِة

يَاِض الرِّ

َقاِدٌم ِمن

َقاِدَمٌة؟

أَنِْت

ِهَي

الُمَساِفرَُة

ِمْن أَيَْن

6

َذاِهَبٌة؟

أَنِْت

ِهَي

الُمَساِفرَُة

إِلَى أَيَْن

َقاِدٌم؟

أَنَْت

ُهو

الُمَساِفُر

ِمْن أَيَْن

َذاِهٌب؟

أَنَْت

ُهو

الُمَساِفُر

إِلَى أَيَْن

Notice the following. 

ابِِق َكَما فِي الِمَثاَلْيِن اآلتَِيْيِن ْكِل السَّ ْن ُجَماًل ِمَن الشَّ َكوِّ ج          

اِرِع.             ِل الشَّ ١. ِسْر ِإَلى األََماِم َحتَّى أَوَّ

٢. ِسْر ِإَلى األََماِم َحتَّى َتِجَد َمَحطََّة ِبْنِزيٍن َعْن َيِميِنَك.

Form sentences using the previous chart as shown in the example.

ِسْر

اِْمِش

إِلَى األََماِم

ِفي َهَذا اِلتَِّجاِه

َمَساَفَة 100 ِمْتٍر

َحتَّى

اِرعِ. ِل الشَّ أَوَّ

اِرعِ. نَِهايَِة الشَّ

َمْدَرَسًة

َمَحطََّة ِبْنِزيٍن

َمْنزًِل

َعْن
يَِميِن   

يََساِر

الَحِديَقِة.

الَبْنِك.

ـَك.

ـِك.

   َتِجَد

اِتَِّجْه
يَِميًنا.

يََساًرا.
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اَلِحْظ َتْصِريَف الَْفَعاِل اآْلتَِيِة َوَأْكِمْل َعَلى ِغَراِرِه د          

اَلِحِظ الَفْرَق فِي َعاَلَمِة الَجرِّ ح          

- ِمَن ِإْسَطْنُبوَل / ِمْن َباِريَس / ِمْن َلْنَدَن

- َمِديَنُة ِإْسَطْنُبوَل / َمِديَنُة َباِريَس / َمِديَنُة َلْنَدَن

َياِض - ِمَن الُخْرطُوِم / ِمَن الَقاِهَرِة / ِمَن الّرِ

َياِض - َمِديَنُة الُخْرطُوِم / َمِديَنُة الَقاِهَرِة / َمِديَنُة الّرِ

اَلِحِظ الَفْرَق َوَأْكِمْل َعَلى ِغَراِرِه خ          

ِسْر َيِسيُر َساَر

َعاَش

اِبُط     الضَّ    َضاِبٌط       

الَجَواُز    َجَواٌز       

َضاِبُط الَجَواَزاِت    َضاِبُط َجَواَزاٍت     

َفِر َجَواُز السَّ    َجَواُز َسَفٍر  

__________ ١. ِبَطاَقُة ُوُصوٍل   

__________ ٢. َسيَّاَرُة أُْجَرٍة  

__________ ٣. َمْوِقُف َحاِفاَلٍت  

3
3
3
3

!
!
!
!

!
!
!

ُعْد َيُعوُد َعاَد

َقاَل

َنْم َينَاُم َنامَ

َخاَف

Notice the difference in inflection signs. 

Notice the following verb tenses then complete the pattern. 

Notice the difference then complete the pattern. 
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__________________________________ ١. َهْل َلَدْيَك َجَواُز َسَفٍر؟   

__________________________________ ٢. َما َرْقُمُه؟     

__________________________________ ٍة؟    ٣. ِإَلى أَْيَن َساَفْرَت آِخَر َمرَّ

__________________________________ ٤. أَْيَن أََقْمَت ُهَناَك؟ َوَكْم َيْوًما أََقْمَت؟  

________________________ َؤاِل َعْن َمَكاٍن اَل َتْعِرُفُه؟  ٥. َما الِعَباَرُة الَِّتي َتْسَتْخِدُمَها ِللسُّ

________________________ ُل أَْم ُرُكوَب َسيَّاَراِت األُْجَرِة؟ َوِلَماَذا؟  ٦. أَُرُكوَب الَحاِفاَلِت تَُفّضِ

التَّْدِريُب الثَّاِمُن: أِجْب بِنَْفِسَك           8Exercise 8: Answer the following by yourself.  

: َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة اآلتَِيِة ابُِع: َأْسئَِلٌة َحْوَل النَّصِّ التَّْدِريُب السَّ           7

_________________________________ ١. ِمْن أَْيَن الُمَساِفُر َقاِدٌم؟ َوِإَلى أَْيَن ُهَو َذاِهٌب؟ 

_________________________________ ٢. َكْم َيْوًما َسُيِقيُم؟ َوأَْيَن؟   

_________________________________ ٣. َماَذا َسَيْرَكُب ِلْلُوُصوِل ِإَلى التَّْحِريِر؟  

_________________________________ ٤. أَْيَن َمْوِقُف الَحاِفاَلِت؟   

_________________________________ ٥. َكْم َيْبُعُد َمْوِقُف الَحاِفاَلِت َعِن الَمَطاِر؟  

Exercise 7: Answer the following questions from the text. 

الِحَواُر  Dialogueَثانًِيا



اْلَقَواِعُدAt the Airportأ. في المطار1

َتاُء. ُلُه ُهَو الّشِ ١. الَمْوِسُم الَِّذي أَُفّضِ

٢. َهَذا ُهَو الطَّاِلُب الَِّذي َيْسُكُن َمِعي.

٣. أََكْلُت ِفي الَمْطَعِم الَِّذي ِبَجاِنِب الَبْحِر.

٤. الُعْمَلُة الَِّتي َنْسَتْخِدُمَها ِهَي اْلُجَنيُه.

. ٥. أَِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة الَِّتي َتْحَت النَِّصّ

٦. َما َرْقُم الَحاِفَلِة الَِّتي َتْذَهُب ِإَلى التَّْحِريِر؟

ي. ُزُه أُّمِ ١. أُِحبُّ الطََّعاَم _____ تَُجّهِ

ْفَتِر _____ َمَعَك. ٢. اُْكُتِب اْسَمَك َعَلى الدَّ

َراَسُة. ٣. اإِلْثَنْيِن ُهَو الَيْوُم _____ َتْبَدأُ ِفيِه الّدِ

٤. الَعَمُل َبِعيٌد َعِن الَبْيِت _____ أَْسُكُن ِفيِه.

يَِّة _____ َيْدُرُس ِفيَها ُمَراٌد.
٥. أَْدُرُس ِفي الُكّلِ

٦. الِمْحَفَظُة َعَلى الَجِريَدِة _____ َفْوَق الَمْكَتِب.

اِرِع. ِل الشَّ ٧. َغيَّْرُت الُعْمَلَة ِمَن الَبْنِك _____ ِفي أَوَّ

ُس الَقَواِعَد.  الَِّذي 3َهَذا ُهَو األُْسَتاُذ _____ يَُدّرِ

١. __________ الَِّذي َتْقَرُؤُه ُمِفيٌد.

٢. __________ الَِّتي َتْلَبُسَها َغاِلَيٌة.

٣. __________ الَِّتي أََتَعلَُّمَها َسْهَلٌة.

٤. __________ الَِّتي أَْرَكُبَها ُمْزَدِحَمٌة.

٥. __________ الَِّتي أَْدُرُس ِفيَها َكِبيَرةٌ.

٦. __________ الَِّتي ِفي ااِلْمِتَحاِن َصْعَبٌة.

وَرِة ُهَو أَِبي. ٧. __________ الَِّذي ِفي الصُّ

٨. __________ الَِّذي ِفي َهَذا الَمْطَعِم َلِذيٌذ.

الَبْيُت 3____ الَِّذي أَْسُكُن ِفيِه َبِعيٌد.

ِم اَلِحِظ الَْمثَِلَة َمَع الُمَعلِّ  .Notice the following examplesأ          

اِْربِْط بِااِلْسِم الَمْوُصوِل الُمنَاِسِب َكَما فِي الِمَثاِل َضِع اْسًما ُمنَاِسًبا فِي بَِداَيِة الُجْمَلِة َكَما فِي الِمَثاِلب           ت          
Join the sentences with suitable relative pronoun.Add a suitable noun to each sentence. 

Relative Pronounsااِلْسُم الَمْوُصوُل )الَِّذي - الَّتِي(

Grammar



السفر عرب القاهرة Traveling through Cairo 1أ

َكْيَف يُْمِكُن الُوُصوُل ِإَلى َمْيَداِن التَّْحِريِر؟ ١. َكْيَف يُْمِكُن أَْن أَِصَل ِإَلى َمْيَداِن التَّْحِريِر؟ 

َتْسَتِطيُع ُرُكوَب الَحاِفَلِة. ٢. َتْسَتِطيُع أَْن َتْرَكَب الَحاِفَلَة.  

َبْعَد ُخُروِجَك اتَِّجْه َيِميًنا. ٣. َبْعَد أَْن َتْخُرَج اتَِّجْه َيِميًنا.  

_____________________________________ َراَسِة ِبِمْصَر.    ُر ِفي الّدِ   أَُفّكِ

_____________________________________ ُل ُرُكوَب اْلَحاِفَلِة.  ١. أَُفّضِ

_____________________________________ ٢. أُِحبُّ األَْكَل ِفي الَبْيِت. 

_____________________________________ ْيَلَة.  َفُر اللَّ ٣. اَل يُْمِكنَُك السَّ

_____________________________________ ٤. يُِريُد َمْحُموٌد َدْفَع الِحَساِب. 

_____________________________________ ٥. أَْرُجو ِمْنَك ااِلتَِّصاَل ِبَي الَيْوَم. 

_____________________________________ ٦. أَْسَتِطيُع ُرْؤَيَة الَبْحِر ِمْن ُغْرَفِتي. 

أَُفكُِّر ِفي أَْن أَْدُرَس ِبِمْصَر.3

ِم اَلِحِظ الَْمثَِلَة  َمَع الُمَعلِّ .Notice the following examplesأ          

اِْسَتْبِدْل َكَما فِي الِمَثاِل  .Replace as shown in the exampleب          

اِْخَتِر الُمنَاِسَب َكَما فِي الِمَثاَلْيِن ت          

)تََتَعلََّم - تََعلٌُّم(   يُْمِكُن أَْن _____ الَعَرِبيََّة ِبُسُهوَلٍة.   

)أَْدُرَس - ِدَراَسَة(   أُِحبُّ _____ الَعَرِبيَِّة.    
3

)األَكِْل - تَأْكَُل( َ َقْبَل _______.   ١. َسّمِ اللَّ

َفَر - أَُساِفَر( )السَّ ْيَلَة.  ْرُت _______ اللَّ ٢. َقرَّ

)ِكَتابَِة - تَكُْتَب( ْرِس.   ٣. اَل َتْخُرْج َقْبَل _______ الدَّ

)ِقَراَءَة - أَْقَرأَ( ٤. اَل أَْسَتِطيُع _______ َهِذِه الَكِلَمِة.  

)َوْصَف - تَِصَف( ٥. َهْل يُْمِكُن أَْن ______ الطَّرِيَق ِلي؟  

)َقَضاَء - أَْقِضَي( ٦. أُِحبُّ أَْن _____ الُعْطَلَة ِفي الَقْرَيِة. 

3

تََتَعلََّم

ِدَراَسَة

Choose the correct answer. 

اِْسَأْل بِـ»َهْل ُيْمكُِن« َعِن الَْشَياِء اآْلتَِيِة ج          

- أَْخُذ َهَذا الِكَتاِب.

ُح اإِلْنَتْرِنت. - َتَصفُّ

اَلِحْظ َما َيْأتِي )ُيْمكُِن - اَل ُيْمكُِن( ث          

- َهْل يُْمِكُن أَْن أَْخُرَج اآلَن؟ 

- َنَعْم، يُْمِكُن أَْن َتْخُرَج. 

- اَل، اَل يُْمِكُن أَْن َتْخُرَج.

َهاُب ِإَلى الَمْكَتَبِة. - الذَّ

- الُجُلوُس َعَلى َهَذا الَمْقَعِد.

Notice the following.

Form questions about the following, using 
.”هل يمكن“

Infinitiveَأْن  +  الِفْعُل الُمَضارُع  =  الَمْصَدُر



At the Airportتدريباتأ. في المطار 1

التَّْدِريُب الَعاِشُر: َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة بُِجَمٍل َتْشَتِمُل َعَلى اْسٍم َمْوُصوٍل ُمنَاِسٍب َكَما فِي الِمَثاَلْيِن           10

ْيَلَة؟       ________________     َمْن َزاَرُكُم اللَّ

َز الطََّعاَم؟       ________________     َمْن َجهَّ

ْرَس؟      ________________ ١. َمْن َشَرَح الدَّ

٢. َمْن َساَفَر ِلْلُعْمَرِة؟       ________________

3

ي ُهَو الَِّذي َزاَرنَا اللَّْيلََة.3 َعمِّ

ي ِهَي الَِّتي َجهَّزَِت الطََّعاَم. أُمِّ

_______________ ٣. َمْن َغيََّر النُُّقوَد؟ 

_______________ ٤. َمْن َعلََّمَك الُقْرآَن؟ 

_______________ بُّوَرِة؟  ٥. َمْن َكَتَب َعَلى السَّ

_______________ ٦. َمْن أََخَذ ِبَطاَقَة الُوُصوِل؟ 

Exercise 10: Answer the following questions using a relative pronoun. 

التَّْدِريُب الَحاِدي َعَشَر: اْخَتْر ِمْن )ب( َما ُينَاِسُب )أ( َكَما فِي الِمَثاِل           11

          )أ(
١. الَجاِمَعُة الَِّتي
٢. الَحْلَوى الَِّتي

اُز ُهَو الَِّذي ٣. الُقفَّ
ُف الَبْيَت الَِّذي ٤. أَُنظِّ
٥. التََّزلُُّج َعَلى الَجِليِد

َوَر الَِّتي ٦. َشاَهْدُت الصُّ

          )ب(
أَْسُكُن ِفيِه َيْوِميًّا.
َنْلَبُسُه ِفي الَيَدْيِن.
ا. أََكْلُتَها َلِذيَذةٌ ِجدًّ

اْلَتَقَطَها َصِديِقي أَْمِس.
ا. أَْدُرُس ِفيَها َبِعيَدةٌ ِجدًّ

َتاِء. َياَضُة الَِّتي نَُماِرُسَها ِفي الّشِ ُهَو الّرِ

Exercise 11: Match the following phrases to form sentences. 

التَّْدِريُب التَّاِسُع: اْمَلِ الَفَراَغ بِااِلْسِم الَمْوُصوِل الُمنَاِسِب )الَِّذي / الَّتِي( َكَما فِي الِمَثاِل           9

وُل, اِل�ْصُم الَمْو�صُ

    الَبْيُت ____ أَْسُكُن ِفيِه َقِريٌب ِمَن الَعَمِل.

ا. يَّاَرُة ______ اْشَتَراَها أَِبي َغاِلَيٌة ِجدًّ ١. السَّ

ْخَص ________ َوَجَد الَهاِتَف. ٢. َشَكْرُت الشَّ

٣. أَْعِرُف َرْقَم الَحاِفَلِة ______ َتْذَهُب ِإَلى الَجاِمَعِة.

الَِّذي3

٤. أَْيَن الطَّاِلُب _____ َجاَء أَْمِس؟

الُوِن؟ ْيُف _____ َيْجِلُس ِفي الصَّ ٥. َمِن الضَّ

َساَلَة _____ َوَصَلْت ِإَلْيَك أَْمِس؟ ٦. َهْل َقَرْأَت الّرِ

Exercise 9: Fill in in the blanks using the correct word. 

الَقَواِعُد  Grammar Rulesَثالًِثا



 1Traveling throughأ
Cairo

السفر عبر القاهرة

التَّْدِريُب الثَّانِي َعَشَر: َضْع َخطًّا َتْحَت الَمْصَدِر َكَما فِي الِمَثاَلْيِن           12
َدُر, الَم�صْ

ُل ُمَقاَبَلَة األَْصِدَقاِء ِفي الُعْطَلِة. أَُفّضِ   

ْعِب أَْن َتْنَتِظَر ُهَنا. ِمَن الصَّ   

َراَسُة ِفي َشْهِر ِسْبَتْمِبَر. ١. َسَتْبَدأُ الّدِ

٢. ِمَن الُمِهّمِ أَْن َتْنَجَح ِفي َعَمِلَك.

3

٣. َهْل تُِريُد أَْن تَُساِفَر ِإَلى ُسوْرَيا؟3

ا. ٤. ااِلْسِتْرَخاُء َبْعَد التََّعِب ُمِهمٌّ ِجدًّ

ا. ٥. ُمَشاَهَدُة اآلَثاِر التَّاِريِخيَِّة ُمِفيَدةٌ ِجدًّ

٦. اَل تُِحبُّ َزْوَجِتي أَْن َتْكِوَي الَماَلِبَس.

Exercise 12: Underline the infinitive as shown in the example.

التَّْدِريُب الثَّالَِث َعَشَر: اْسَتْبِدْل َكَما فِي الِمَثاِل           13

____________________________________ َكَن َمَع األَْصِدَقاِء.   ُل السَّ   أَُفّضِ

____________________________________ ١. َيِجُب َعَلْيَك ُرُكوُب َحاِفَلٍة.  

____________________________________ َفِر َخاِرَج َبَلِدَك.   ْر ِفي السَّ ٢. اَل تَُفّكِ

____________________________________ ٣. َهْل تُِريُد َتْغِييَر الُعْمَلِة ِمَن الَبْنِك؟  

____________________________________ ُفِن ِمْن ُهَنا؟   ٤. َهْل َتْسَتِطيُع ُرْؤَيَة السُّ

____________________________________ ٥. َما َرْأيَُك ِفي َقَضاِء الُعْطَلِة ِفي ِمْصَر؟  

ُل أَْن أَْسكَُن َمَع األَْصِدَقاِء. أَُفضِّ 3

Exercise 13: Rewrite these sentences as shown in the example.  

اِبَع َعَشَر: َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة ُمْسَتْخِدًما الَمْصَدَر َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب الرَّ           14

______________________  ___________________     َماَذا َتْسَتِطيُع؟  

______________________  ___________________ ْرتُْم؟   ١. َماَذا َقرَّ

______________________  ___________________ ُل؟   ٢. َماذا تَُفّضِ

______________________  ___________________ ٣. َماَذا تُِريِديَن؟  

______________________  ___________________ ُر؟   ٤. ِفي أَّيِ َشيٍء تَُفّكِ

______________________  ___________________ ٥. َماَذا يُِحبُّ األَْطَفاُل؟ 

َث ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة.3 َث ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة.       /      أَْسَتِطيُع التََّحدُّ أَْسَتِطيُع أَْن أَتََحدَّ

Exercise 14: Answer these questions using the infinitive as shown in the example. 



ااِلْستَِماُع َواْلَفْهُمAt the Airportأ. في المطار1

² وَرِة الُمنَاِسَبِة ْقَم َتْحَت الصُّ اْسَتِمْع َوَضِع الرَّ  .Listen and number the correct pictureأ          

Listening - Understanding

محطة البنزين

الصيدليةالمستشفى

قسم الرشطة

المستشفى

الحالق

السوبر ماركت

الحالق
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١. ِزَياٌد َقاِدٌم ِمَن الَجاِمَعِة. 

٢. ِزَياٌد َذاِهٌب ِإَلى الَمْكَتَبِة.

ا. ٣. الَمْكَتَبُة َبِعيَدةٌ ِجدًّ

ِب. ٤. الَمْكَتَبُة َخْلَف َسَكِن الطُّالَّ

٥. َسَيُعوُد ِزَياٌد ِإَلى الَبْيِت َمَساًء.

٦. َرْقُم اْلَحاِفَلِة الَِّتي َتْذَهُب ِإَلى الَبْيِت )٢٤(.

_________________________ .١

_________________________ .٢

_________________________ .٣

_________________________ .٤

ًة ُأْخَرى َواْكُتْب َأْسَماَء َأْرَبَعِة َأَماكَِن اِْسَتِمْع َمرَّ ²ت          

اِْسَتِمْع إَِلى الِحَواِر َوَضْع َعاَلَمة )√( أَْو )×( .(×) ²Listen to the conversation then put a tick () or crossب          

Listen again then write the names of four places. 



At the Airportأ. في المطار1

!

الصيدلية

100 متر

الحديقة

أ

اْلُمَحاَدَثُة

َأْجِر الِحَواَر َكَما فِي الِمَثاِل أ          

ْكِل اآْلتِي ُثمَّ َأْجِر الِحَواَر َكَما فِي الِمَثاِل )َأْنَت فِي أ( ُاْنُظْر إَِلى الشَّ ب          

 ِمْنطََقُة )3(3

كَْيَف أَْذَهُب إِلَى الِمْنطََقِة الثَّالَِثِة؟

َل يَِميٍن َوثَانَِي يَِميٍن َواْدُخِل الَيِميَن الثَّالَِث. اُتْرُْك أَوَّ

3َصْيَدلِيٌَّة / 100 ِمْتٍر / ِبَجانِِب / الَحِديَقِة

ْرَطِة ١. ُمْسَتْشَفى / ٤٠٠ ِمْتٍر / َعْن َيَساِر / ِقْسِم الشُّ

٢. َمْكَتُب َبِريٍد / ِكيُلوِمْتٍر / ُمَقاِبَل / الَمْسِجِد

اِرِع ٌق / ٢٠٠ ِمْتٍر / ِفي ِنَهاَيِة / َهَذا الشَّ ٣. َحالَّ

٤. َمَحطَُّة َحاِفاَلٍت / ٥٠٠ ِمْتٍر / َبْعَد التََّقاطُِع

ِمْنَطَقة )٤( - ِمْنَطَقة )٥( - ِمْنَطَقة )١( - ِمْنَطَقة )٦( - ِمْنَطَقة )٢(  -

أَْيَن؟

ِمْن َفْضلَِك، َهْل تُوَجُد 

ِسْر 100 ِمْتٍر إِلَى األََماِمَصْيَدلِيٌَّة َقِريَبٌة ِمْن ُهَنا؟

ْيَدلِيََّة  ِفي َهَذا اِلتَِّجاِه، َسَتِجُد الصَّ

ِبَجانِِب الَحِديَقِة.

نََعْم، تُوَجُد.

ا

ِمْنطََقة )3(ِمْنطََقة )2(

 
ِمْنطََقة )6(

ِمْنطََقة )5(

ِمْنطََقة )4(ِمْنطََقة )1(

أ

!

Practice with a partner. 

Look at the following figure then run the conversation as shown in the example.

Speaking
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رْطَِة  ِقْسم الشُّ

ق الَحالَّ

الَمْسِجد

َمَحطَّة الِبْنِزيِن

ْيَدلِيَّة الصَّ

الُمْسَتْشَفى

َمكَْتب الَبَريِد 

ِق َمْركَز التََّسوُّ

الَمطَْعم

َمَحطَّة الَحاِفاَلِت

ْكِل اآْلتِي َوَتَباَدِل اْلَْسئَِلَة َمَع َزِميلَِك ُاْنُظْر إَِلى الشَّ ت          

١. َكْيَف أَْذَهُب ِمَن الَمْطَعِم ِإَلى الَمْسِجِد؟

ِق؟ ْرَطِة ِإَلى الَحالَّ ٢. َكْيَف أَِصُل ِمْن ِقْسِم الشُّ

ْيَدِليَِّة؟ ٣. َكْيَف يُْمِكُن أَْن أَِصَل ِمْن َمَحطَِّة الِبْنِزيِن ِإَلى الصَّ

٤. َكْيَف يُْمِكُن أَْن أَِصَل ِمْن َمَحطَِّة الَحاِفاَلِت ِإَلى الَمْطَعِم؟

ِق؟ ٥. َكْيَف يُْمِكُن أَْن أَْذَهَب ِمْن َمْكَتِب الَبِريِد ِإَلى َمْرَكِز التََّسوُّ

٦. َكْيَف يُْمِكُن أَْن أَْذَهَب ِمَن الُمْسَتْشَفى ِإَلى َمَحطَِّة الَحاِفاَلِت؟

Look at the following map then practice the questions with your partner. 
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 _______________________________ )   ( ْعِب ِفي َشاِرِع َصاَلح َساِلم.  ١. ُفْنُدُق الشَّ

_______________________________ )   ( ٢. ُفْنُدُق الُعُروَبِة ُمَقاِبَل الُمْسَتْشَفى. 

_______________________________ )   ( ُجُل َماِشًيا ِإَلى الُفْنُدِق.  ٣. َلْن َيْذَهَب الرَّ

_______________________________ )   ( ٤. َرْقُم الَحاِفَلِة الَِّتي َسَيْرَكُبَها ٣٥. 

_______________________________ )   ( ٥. الُمْسَتْشَفى ِفي آِخِر َشاِرِع َصاَلح َساِلم. 

ِح الَخَطَأ التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: )أ( اْسَتِمْع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ َضْع َعاَلَمَة )√( َأْو )×( َوَصحِّ           15²

Exercise 15-A: Listen to the conversation then put a tick () or cross (×). Correct the mistakes.

ااِلْستَِماُع  Listeningَرابًِعا

١. أَْيَن ُفْنُدُق ________؟     ٢. الُفْنُدُق _______ الُمْسَتْشَفى.     ٣. ُفْنُدُق الُعُروَبِة ِفي َشاِرِع ______.

ِل َشاِرِع َصاَلح َساِلم. ٤. اْرَكِب ________ َرْقَم ________.        ٥. َسَتِجُد الُمْسَتْشَفى _______ ِفي أَوَّ

Exercise 15-B: Listen again and fill in the blanks. ًة ُأْخَرى ُثمَّ َأْكِمِل النَّاِقَص ²)ب( اْسَتِمْع إَِلى الِحَواِر َمرَّ

الُمَحاَدَثُة Speakingَخاِمًسا

١. الَعَمُل / الَبْنُك

٢. الَمَطاُر / الُفْنُدُق

٣. الَمْدَرَسُة / الَمْسِجُد

ْيَدِليَُّة ٤. الُمْسَتْشَفى / الصَّ

٥. الَمْطَعُم / َمْكَتُب الَبِريِد

ِب / الَمْكَتَبُة ٦. َسَكُن الطُّالَّ

 الَبْيُت / الَجاِمَعُة3

ِمْن أَيَْن أَنَْت َقاِدٌم؟ 

إِلَى أَيَْن أَنَْت َذاِهٌب؟

أَنَا َقاِدٌم ِمَن الَبْيِت.

أَنَا َذاِهٌب إِلَى الَجاِمَعِة.

Exercise 16-A: Practice this conversation as shown in the example. اِدَس َعَشَر: )أ( َأْجِر الِحَواَر َكَما فِي الِمَثاِل التَّْدِريُب السَّ           16
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١. الَمْسِجُد / ٥٠ / ُمَقاِبَل الَمْدَرَسِة

ْرَطِة / ٥٠٠ / َيِميَن الَحِديَقِة ٢. ِقْسُم الشُّ

ْيَدِليَُّة / ٣٠٠ / ِبَجاِنِب َمْوِقِف الَحاِفاَلِت ٣. الصَّ

)ب( َأْجِر الِحَواَر َكَما فِي الِمَثاِل

3   َمَحطَُّة الِبْنِزيِن / 200 / أََماَم الَحِديَقِة 

٤. الَمْطَعُم / ٧٠ / َيِميَن َمْكَتِب الَبِريِد

٥. الُمْسَتْشَفى / ١٥٠ / َخْلَف َمَحطَِّة الِبْنِزيِن

َراَفِة / ٤٠٠ / َعْن َيَساِر الَجاِمَعِة ٦. َمْكَتُب الّصِ

ِمْن َفْضلَِك، كَْيَف يُْمِكُن أَْن أَِصَل 

إِلَى َمَحطَِّة الِبْنِزيِن ِمْن ُهَنا؟

اِْمِش ِفي َهَذا اِلتَِّجاِه َمَساَفَة 200 ِمْتٍر 

َوَسَتِجُد َمَحطََّة الِبْنِزيِن أََماَم الَحِديَقِة.

َعْفًوا.ُشكًْرا.

Exercise 16-B: Practice these conversations as shown in the example. 
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َكَن َوالطََّعاَم َوِخْدَماٍت أُْخَرى َكِثيَرًة. ُم ِللنَُّزاَلِء ِفيِه السَّ ، يَُقّدِ الُفْنُدُق ُهَو َمَكاٌن ِتَجاِريٌّ ِسَياِحيٌّ

َبَدأَْت ِفْكَرُة الَفَناِدِق ُمْنُذ َزَمٍن َطِويٍل، َوَقْد َكاَنْت ِفي الِبَداَيِة أََماِكَن َصِغيَرًة َتْسَتْقِبُل الُمَساِفِريَن ِفي ُغَرٍف 

ُم ِخْدَماٍت َقِليَلًة ِمْثل الَمِبيِت َواإِلْفَطاِر َوااِلْسِتْحَماِم.  َقٍة، َوتَُقِدّ َضّيِ

َوَقِديًما أُْطِلَق َعَلى َهِذِه األََماِكِن اْسُم َخاَناٍت -الُمْفَرُد َخاٌن- وَكاَنْت َمْوُجوَدًة َعَلى طُوِل الطُُّرِق الِتَّجاِريَِّة 

اِنيًَّة ِمَن  ُم ِخْدَماٍت َمجَّ ِب الِعْلِم، َوَكاَن َبْعُضَها يَُقِدّ اِر َوطاُلَّ َبْيَن الُمُدِن اإِلْساَلِميَِّة، َوَكاَن نَُزاَلُؤَها ِمَن التُّجَّ

َيُقوُموَن  الُمْسِلِميَن  أَْغِنَياِء  َبْعُض  أَو  ْوَلُة  الدَّ َوَكاَنِت  ِبيِل،  السَّ َوأَْبَناِء  َوالَمَساِكيِن  ِلْلُفَقَراِء  َراِب  َوالشَّ الطََّعاِم 

َياَفِة«.  اِة بـ»َداِر الّضِ وِر اْلُمَسمَّ ِبِرَعاَيِة َهِذِه الدُّ

َرِت الَفَناِدُق ِفي َهِذِه األَيَّاِم َواْنَتَشَرْت ِفي ُكّلِ َمَكاٍن َفأَْصَبَحْت ِفي اْلَمَطاَراِت َوَوَسَط الَمِديَنِة  َوَلَقْد َتَطوَّ

ُم  تَُعّلِ َوَمَعاِهُد  َمَداِرُس  َوَظَهَرْت  َكِثيَرًة  ِخْدَماٍت  ُم  تَُقِدّ َوَبَدأَْت  َوالتَّاِريِخيَِّة.  َياِحيَِّة  الّسِ األََماِكِن  َوِبَجاِنِب 

َب أُُموَر الَفَناِدِق ِمْثل اإِلَداَرِة َوَطْبِخ الطََّعاِم َوِخْدَمِة الُعَماَلِء َواْسِتْقَباِلِهم.  الطُّالَّ

الثَّاِنَيِة  َرَجِة  الدَّ َوَفَناِدُق  نُُجوٍم«،  »الَخْمِس  أَِو  األُوَلى،  َرَجِة  الدَّ َفَناِدُق  َفِمْنَها  َكِثيَرةٌ،  أَْنَواٌع  الَيْوَم  َوِهَي 

َوالثَّاِلَثِة، َوَهَكَذا... َوَبْعُض َهِذِه الَفَنادِق َيَقُع َفْوَق الِجَباِل، أْو َتْحَت الِبَحاِر، أْو َوَسَط الطَِّبيَعِة َوالَغاَباِت.

اِْقَرأِ الَمْوُضوَع اآلتِي ُثمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسئَِلِة ب          

َتاِريُخ الَفنَاِدِق
ْر فِي إَِجاَبِة اْلَْسئَِلِة اآْلتَِيِة َفكِّ أ          

- َهْل َسَكْنَت ِفي ُفْنُدٍق ِمْن َقْبُل؟ أَْيَن؟ َوَمَتى؟

ُمَها الُفْنُدُق ِللنَُّزاَلِء؟ - َما الِخْدَماُت الَِّتي يَُقِدّ

- َهْل َتْعِرُف َشْيًئا َعْن َتاِريِخ الَفَناِدِق؟

اْلِقَراَءُة َواْلَفْهُم

Think of answers to the following questions. 

Read the following passage then answer the questions. 

Reading - Understanding
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ا َيْأتِي ِحيَحَة ِممَّ اِْخَتِر اإِلَجاَبَة الصَّ ث          

َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة اآْلتَِيِة ت          

______________________________ ١. َماَذا َكاَن اْسُم الَفَناِدِق َقِديًما؟ َوأَْيَن َكاَنْت تُوَجُد؟ 

______________________________ اِنيًَّة؟  ُم ِخْدَماٍت َمجَّ ٢. ِلَمْن َكاَنِت الَفَناِدُق تَُقِدّ

______________________________ َرِت الَفَناِدُق ِفي َهِذِه األَيَّاِم؟  ٣. َكْيَف َتَطوَّ

______________________________ ٤. اُْذُكْر َثاَلَثًة ِمْن أَْنَواِع الَفَناِدِق اآلَن. 

َرَجِة األُوَلى َتْخَتِلُف َعِن الَفَناِدِق األُْخَرى ِفي _____________. ٣. َفَناِدُق الدَّ

    أ. َعَدِد الطََّواِبِق

ب. َنْوِع الطََّعاِم َوَعَدِد الُغَرِف   

ْعِر َوالِخْدَماِت َوالَمْوِقِع ت. الّسِ   

ُم ِخْدَماِتَها ِلـ ________________. ٤. َتْفَهُم ِمَن النَّّصِ أَنَّ الَفَناِدَق ِفي التَّاِريِخ اإِلْساَلِمّيِ َكاَنْت تَُقِدّ

ِب الِعْلِم     أ. الُمَوظَِّفيَن َوطاُلَّ

ِب الِعْلِم اِل َوطاُلَّ ب. الُعمَّ   

ِب الِعْلِم اِر َوطاُلَّ ت. التُّجَّ   

Answer the following questions. 

Choose the correct answer. 

١. نَُزاَلُء الُفْنُدِق ُهْم ______________.

    أ. ُمَوظَُّفو الُفْنُدِق

اُل الُفْنُدِق ب. ُعمَّ   

ت. المَساِفُروَن   

٢. الُفْنُدُق ُهَو َمَكاٌن ______________.

    أ. ِتَجاِريٌّ َوَسَكِنيٌّ

ب. ِتَجاِريٌّ َوِسَياِحيٌّ   

ت. ِتَجاِريٌّ َوِخْدِميٌّ   



At the Airportتدريباتأ. في المطار 1

َساَلَة اآلتَِيَة ابَِع َعَشَر: اْقَرأِ الرِّ التَّْدِريُب الرَّ           14

اَلُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمُة اللَِّه َوَبَركَاتُُه ي الَحِبيَبَة: السَّ »أُمِّ

ـاَلم«، َوُهَو ُفْنـُدٌق َرائٌِع  أَكُْتـُب إِلَْيـِك ِمـْن ُفْنـُدِق »السَّ

ا َوِسـْعُرُه ُمَناِسـٌب.  ِجدًّ

الُفْنـُدُق ُيِطـلُّ َعلَـى نَْهـِر النِّيـِل َوَقِريـٌب ِمـْن َمْبَنـى 

َشـاَء  إِْن  أُْسـُبوًعا  ِفيـِه  َسـأُِقيُم  َوالتِّلِيِفْزُيـون،  اإلَِذاَعـِة 

ُه، أََخـْذُت ُغْرَفـًة ُمزَْدِوَجـًة أَنَـا َوَصِديَقِتـي َفاِطَمـُة،  اللَـّ

ا َوُمكَيََّفـٌة، ِسـْعُر  َرْقـُم الُغْرَفـِة 117، َوِهـَي َواِسـَعٌة ِجـدًّ

الُغْرَفـِة 300 ُجَنْيـٍه ِفي الَيْوِم، َشـاِملًَة الَفطُوَر َوالَعَشـاَء، 

َوالِخْدَمـُة ِفـي الُفْنـُدِق ُمْمَتـازٌَة...

اِْبَنُتِك لَْيلَى

Exercise 14: Read the following letter.

الِقَراَءُة َوالكَِتاَبُة Reading and Writingَرابًِعا

)أ( َأِجْب َعِن الَْسئَِلِة اآلتَِيِة

______________________________________ ١. َما اْسُم الُفْنُدِق الَِّذي تُِقيُم ِفيِه َلْيَلى؟ 

______________________________________ َزاُت الُفْنُدِق؟    ٢. َما ُمَمّيِ

______________________________________ ٣. َكْم َيْوًما َسُتِقيُم ِفيِه؟ َوَمَع َمْن َسُتِقيُم؟ 

______________________________________ ٤. َكْم ِسْعُر الُغْرَفِة؟ َوَما َرْقُمَها؟  

______________________________________ ُم الُفْنُدُق؟ َوَما ِهَي؟  ٥. َكْم َوْجَبًة يَُقّدِ

Exercise 14-A: Answer the following questions.  

)ب( َأْكِمْل َما َيْأتِي

١. الُفْنُدُق _______ َعَلى َنْهِر ________

٢. الُفْنُدُق َقِريٌب ِمْن َمْبَنى ____________

ا َو _________ ٣. الُغْرَفُة _________ ِجدًّ

٤. الُغْرَفُة ________

٥. ________ َصِديَقُة َفاِطَمَة.

٦. ِسْعُر الُغْرَفِة ____ ِفي الَيْوِم َشاِمَلًة _____ و _____

Exercise 14-B: Complete the following. 



At the Airportأ. في المطار1

اِْمَلْ بَِطاَقَة الُوُصوِل اآْلتَِيَةَ أ          

اِْمَلْ َنُموَذَج َحْجِز الُفنُْدِق اآلتِي ب          

التَّْعبِيُر اًل َأوَّ

نموذج حجز فندق
_________________

__ : االسم 

_________________
__ : البريد اإللكتروني 

_________________
__ : الجنسية 

_________________
__ : رقم الهاتف 

_________________
__ : العنوان 

اإلقامة المطلوبة
_________________

__ : اسم الفندق 

 : نوع الغرفة 

_________________
__ : تاريخ الوصول 

_________________
__ : تاريخ المغادرة 

_________________
__ : عدد الليالي 

 : معلومات بطاقة االئتمان 

_________________
__ : رقم البطاقة 

_________________
__ : صالحة حتى 

مفردة                 مزدوجة

visa       mastercard        amex

اْلكَِتاَبُة

Fill in the arrival card.

Fill in the following hotel reservation form. 

Writing



السفر عرب القاهرة Traveling through Cairo 1أ

ْقَعِة( اَلِحْظ َواْنَسْخ )اِْبَدْأ ِمْن َأْسَفَل إَِلى َأْعَلى(           )َخطُّ الرُّ

اإِلْماَلُء )َتنْويُن الَفْتِح( َثانًِيا

الَخطُّ َثالًِثا

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ç

َمَساء َحاِفلَة ُشكْر     ُشْكًرا - َحاِفَلًة - َمَساًء

اًل ١. َعْفًوا - أَْهاًل َوَسْهاًل - أَوَّ

٢. ِبَطاَقًة - ُمْفَرَدًة - َلْيَلًة

٣. َغَداًء - َسَماًء - ِفَناًء

اَلِحِظ اْلَكلَِماِت اآْلتَِيَة َوَأْكِمْل َعَلى ِغَراِرَهاأ          

ابَِقَة ِمَن التَّنِْويِن َواْكُتْبَها َكَما فِي الِمَثاِلب           ِد الَكلَِماِت السَّ َجرِّ

3

اًل ١. ُشْكًرا - َعْفًوا - أَْهاًل َوَسْهاًل - أَوَّ

٢. َحاِفَلًة - ِبَطاَقًة - ُمْفَرَدًة - َلْيَلًة

٣. َمَساًء - َغَداًء - َسَماًء - ِفَناًء

Notice the words then complete the chart. 

Remove the modulation ًfrom each word then rewrite as shown in the example. 

Write the following. 



At the Airportتدريباتأ. في المطار 1
ْقَعِة )اِْبَدْأ ِمْن َأْسَفَل إَِلى َأْعَلى( التَّْدِريُب الَخاِمَس َعَشَر: اْكُتْب َما َيْأتِي َبَخطِّ الرُّ           15

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ç

Exercise 15: Write the following. 



المتوسط
CD + كتاب الطالب + كتاب التدريبات



نبذة عن هذا الكتاب 
حرصنــا فــي هــذه الحلقــة مــن السلســلة علــى أن يســتكمل الطالــب أساســياته فــي اللغــة قبــل االنتقــال إلــى 
الحلقــة التاليــة؛ فشــهد الكتــاب توســًعا فــي كافــة عناصــر المحتــوى بشــكل َســِلس، باإلضافــة إلــى االنتقــال 
التدريجــي إلــى مرحلــة التــذوق الفنــي والجمالــي عبــر بعــض هــذه العناصــر. وقــد جــاء تنظيمــه علــى النحــو 

اآلتي: 

الوحدات
وهي ثماني وحدات، موضوعاتها كاآلتي: 

٢. األعياد والمناسبات الدينية ١. وصف الناس   
٤. الطبيعة  ا    ٣. مضحك جدًّ

٦. أمثال وتعبيرات وحكم ٥. ثقافات مختلفة    
٨. التعليم ٧. شخصيات لها تاريخ  

وتتكون كل َوْحدة من قسمين، يتكون القسم األول من:
المفردات، الحوار، القواعد، االستماع والفهم، المحادثة.

ويتكون القسم الثاني من: 
المفردات، الحوار، القواعد، القراءة والفهم، الكتابة.

* المفردات
يتــراوح عــدد المفــردات فــي القســَمين بيــن ٨٠ و١٠٠ مفــردة، وقــد احتــوى كتــاب الطالــب على عدد قليل 

مــن التدريبــات علــى طــرق اســتخدام هــذه المفــردات، أمــا الجــزء األكبــر منهــا فقــد ُعِنَي به كتــاب التدريبات.

* الحوار 
ــر  وهــو موقــف طبيعــيٌّ اســُتْخِدَمْت فيــه مفــردات الــدرس الســابق عرضهــا مــن خــال نــّصٍ حــواري يعّبِ
عــن طريقــة اســتخدام تلــك المفــردات بصــورة طبيعيــة فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة؛ ليتَســنَّى للطالــب تمثلهــا 
واالحِتــَذاء ببعــض نماذجهــا فــي الحديــث والكتابــة. كمــا أعقــب كلَّ حــوار التركيــُز علــى بعــض التراكيــب 
ــه، وتقديمهــا فــي نمــاذج متنوعــة؛ ليســُهل علــى الطالــب  ــواردة في ــة ال ــة الشــائعة والقوالــب التعبيري اللغوي
ُمحاكاتهــا والتمثيــل علــى غرارهــا بجمــل مــن عنــده. باإلضافــة إلــى أهــم الملحوظــات الصرفيــة واللغويــة 

بشــكل موســع عمــا كان عليــه األمــر مــن قبــل. 



* القواعد
َدين رئيسيَّْين: قام وْضع محتوى القواعد في هذا الكتاب على محّدِ

- األبواب النحوية األكثر شيوًعا واستعمااًل في اللغة العربية.

- تحليل أخطاء الطاب النحوية والصرفية واالستفادة منها في وضع محتوى المنهج.

وتمثــل القواعــد الصرفيــة المقدمــة بشــكل مســتقل  ابتــداء مــن الكتــاب الثانــي قاســًما مشــترًكا مــع 
القواعــد النحويــة فــي هــذا الكتــاب، وتهــدف إلــى أن يتمكــن الطالــب مــن فهــم النظــام االشــتقاقي وإثــراء 

ــد مــن معــان.  ــا يري ــر بهــا عمَّ ــرة مــن جــذر واحــد يعب ــه مــن خــال اشــتقاق كلمــات كثي مفردات

ويســهم كتــاب التدريبــات بنصيــب وافــر فــي تعزيــز مــا تعلمــه الطالــب مــن قواعــد نحويــة وصرفيــة فــي 
كتــاب الطالــب مــن خــال تدريبــات غنيــة ومتنوعــة تُتيــح لــه الُقــدرة علــى التمكــن مــن القاعــدة فــي شــكلها 

الصحيــح.

المهارات اللغوية 
َعــت المهــارات الرئيســية األربــع علــى َمــدار الوحــدة، بواقــع مهارتيــن فــي كل قســم: االســتماع  ُوّزِ

والمحادثــة فــي القســم األول، والقــراءة والكتابــة فــي القســم الثانــي.

- االستماع
المدروســة وطــرق اســتخدامها  المفــردات  الطالــب علــى تمييــز  إقــداَر   تســتهدف مهــارة االســتماع 
فــي قوالــب وتراكيــب متنوعــة واســتيعابها وفهمهــا داخــل َنــّصٍ َســرِدي أو حــواري، إضافــة إلــى مســاعدتهم 

فــي فهــم واســتيعاب مفــردات أخــرى مــن خــال الســياق.

ويتميــز االســتماع فــي هــذا الكتــاب بتقديــم مــواد حقيقيــة مــن وســائل اإلعــام المختلفــة ســواء أكانــت 
أخبــاًرا أو برامــج تلفزيونيــة أو مــواد فيلميــة تُعــرض علــى القنــوات الفضائيــة المختلفــة، ممــا يُتيــح للطالــب 
ــن  ــي الكتابي ــه الحــال ف ــطة كمــا كان علي ــة دون نُصــوص َوســيطة ُمبسَّ ــام العربي ــا لوجــه أم أن يكــون وجًه

الســابقين. 

- المحادثة
ــم، ومــن َثــمَّ هدفــت  تُعــزز مهــارة المحادثــة دافعيــة الطــاب نحــو إكمــال مســيرتهم فــي عمليــة التعلُّ
ــواردة  ــدة ال ــرات الجدي ــى إحــكام الطالــب ســيطرَته علــى التراكيــب والتعبي ــاب إل ــة فــي هــذا الكت المحادث

قــاش فيمــا يتعلــق بموضــوع الوحــدة. ــال، باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى إدارة النِّ واســتخدامها بشــكل فعَّ

ويُعــدُّ التعبيــر الشــفوي الُحــرُّ أبــرز مــا يميــز المحادثــة فــي هــذا الكتــاب حيــث يقــوم الطالــب بوصــف 
ــة وإلقــاء بعــض الطَّرائــف  ــر، أو َســرد حكاي ــراه مــن صــور أو التعليــق علــى بعــض رســوم الكاريكاتي مــا ي

ــرة. ــة ُمؤث ــكات بأســلوبه الخــاص، وبطريق والنِّ



- القراءة والفهم
تســبق نصــوص القــراءة الُمختــارة بعنايــة بعــُض األســئلة والصــور باعتبارهــا تهيئــة حافــزة، يعقبهــا أســئلة 
االســتيعاب والفهــم والتمييــز بيــن الخطــأ والصــواب باإلضافــة إلــى مــا ســبق كانــت القــراءة الجهريــة عامــًا 
مــن عوامــل ضبــط األداء وتصحيــح المخــارج وتنغيــم العبــارات وتطبيــق القواعــد. وقــد توســعت القــراءة 
فــي هــذا الكتــاب بحيــث يســتطيع الطالــب أن يضــع ُعنواًنــا لبعــض النصــوص الُمختــارة ويناقــش أفكارهــا، 
ــا تعلمــه مــن قواعــد النحــو والصــرف. فضــًا عــن التعليــق برأيــه حــول الموضــوع  ويســتخرج منهــا بعًضــا ممَّ
ــي  واســتخراج مظاِهــر الَجَمــال مــن بعــض الجمــل والعبــارات التــي تحتــوي علــى صــور فنيــة بديعــة ممــا يُنّمِ

ائقــة اللغويــة لديــه.  الذَّ

- الكتابة
َتعكــس الكتابــة فــي هــذه المرحلــة ُقــدرة الطالــب علــى مــدى اســتيعابه لمــا تعلمــه علــى مــدار الوحــدة  
زت الكتابــة بعناصــر مختلفة  وســيطرته علــى المفــردات والتراكيــب الــواردة فيهــا بشــكل صحيــح، لذلــك ُعــّزِ

لتخــدم هــذا الغــرض. 

وتتضمن مهارُة الكتابة في هذا الكتاب العناصر التالية: 

ــط: يركــز الكتــاب فــي هــذه المرحلــة مــن السلســلة علــى أدوات الربــط  بشــكل خــاص  أ- أدوات الرب
ــر علــى مســتوى الجمــل  ــة مــن التعبي ــي الكتاب ــًدا لنقلهــم ف نظــًرا لتطــور مســتوى الطــاب اللغــوي وتمهي
القصيــرة، إلــى التعبيــر علــى مســتوى الجمــل الطويلــة الممتــدة وحســن االنتقــال مــن معنــى إلــى معنــى آخــر 

وربــط، المقدمــات بالنتائــج واألســباب بالمســببات.

ــر اإلبداعــي: وهــو تعبيــر ُحــرٌّ لكنــه ُمنظــم يهــدف إلــى إقــدار الطالــب علــى ترتيــب أفــكاره،  ب- التعبي
ــول والِقَصــر مــع تأكيــد مــا  وعرضهــا فــي شــكل منظــم وتقســيمها علــى مســتوى فقــرات متنوعــة بيــن الطُّ

يطرحــه مــن أفــكار بشــواهد وأدلــة وقرائــن، وتعزيزهــا بضــرب األمثــال واســتخدام الصــور البيانيــة.

: ُروِعــَي فــي هــذا الكتــاب إعطــاء الطــاب نمــاذج بديعــة بخطــي النســخ والرقعــة مرتبطــة  ــطُّ ت- الَخ
ــل. ــن بشــكل ُمفصَّ ــن ِســمات ِكا الخطي ــة بي ــه المقارن بموضــوع الوحــدة، ليتســنَّى ل
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ة؟    أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

ب. اْبنِي َخُجوٌل َواْنطَِوائِيٌّ





ة؟1 أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

يَّة
١٨. َعَسِليَّة  ١9. سوداء  ٢٠. َزْرقاء   ٢١. بُنِّ

َقة ٢٢. خضراء      ٢٣. واِسعة     ٢٤. َضّيِ

العيون

18
1921

22

20

2324

اقرأ وافهم أ          

- ذو َشاِرب
- ذو ِلْحَية / ُمْلَتٍح

- َحِليق
َبة - ُمَحجَّ
- ُمْنَتِقَبة

َجة / َساِفَرة - ُمَتَبّرِ
- عليه أَثُر ُجُروح / نُُدوب

- ذو - ذات َشاَمة / ذو - ذات َخاٍل
- أَْصَلع )َصْلَعاء(

- أَْقَرع )َقْرَعاء(

ِسَمات ُأخرى

١. ُمستِدير   ٢. َبْيَضاِوّي 

الوجه
12

١٥. قِوّي)ة(   ١٦. ضعيف)ة(
١٧. ذو َعَضات

البِنَْية

1517 16

٥٢. َغالية                ٥٣. َرخيَصة  
٥٤. جديدة              ٥٥. َباِلية / َرثَّة / قديمة  

٥٦. ُمَهْنَدَمة / ُمَرتََّبة    ٥٧. غير ُمَرتََّبة 

المالبس

د   ٣. ناِعم    ٤. َخِشن  ٥. ُمَجعَّ
ج  ٧. أَْسود   ٨. أَْشَيب  9. أَْشقر ٦. ُمَموَّ

ْعر الشَّ

3456

9 ١٠. طويل)ة(    ١١. قصير)ة(  78
ط)ة( / معتِدل)ة(  ١٢. متوّسِ
١٣. ُمستقيم      ١٤. ُمْنَحٍن

الَقاَمة

13

14 12 1011

٢٥. َدِقيق / َصغير
٢٦. كبير / أَْفَطس

25األنف

26

٢٧. َداِكنة     ٢٨. َفاِتحة     ٢9. َقْمِحيَّة / ِحْنِطيَّة
٣٠. بيضاء    ٣١. َشْقراء     ٣٢. شاِحبة

الَبَشَرة

272829

303132

٣٣. ِطفل
٣٤. ُمراِهق

٣٥. شابٌّ

٣٦. َكْهل
٣٧. عُجوز

٣٨. ُمِسنٌّ

٣9. في الِعْشرينيَّات
٤٠. في الثَّاِثينيَّات

٤١. في األْرَبعينيَّات

نُّ السِّ

35
36

37

38
394041

33
34

٤٢. َوِسيم
٤٣. َقِبيح / َدِميم

٤٤. أَِنيق
٤٥. َسِمين
٤٦. َنِحيف

ط الَوْزن ٤٧. ُمَتَوّسِ

٤٨. َحاِمل
٤9. ُمَعاق

٥٠. أَْعَمى / َفاِقد الَبَصر / َكِفيف
ْمع ٥١. أََصّم / فاِقد السَّ

ْكل الشَّ

51

4244

47

48

49

43

50

52
53

545556

57 46 45

المفردات
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أكمْل كما في النموذج ت          

انظْر وأْكمل بالوصِف المناسب ب          

ر الصفَة المشتَركة مرتين( امأل الفراغات بالكلمة المناسبة َحَسَب الِجنس )يُمِكن أن تَُكّرِ ث          
اء - ُمحجبة - ُمْنَتِقَبة - في الِعشرينيات - عُجوز - شابٌّ 3ُملَْتح - ذو شارِب - حاِمل - أَْصلَع - َصمَّ

هذا الرجُل قامُته ____ 

هذا الطفُل َبشرتُه ____هذه البنُت شعُرها _____

هذا الرجُل ذو ___ كِثيفٍة.هذه المرأة _______ هذا الشابُّ في ____ من ُعْمره.

هو

هي

ذو شْعٍر أشقَر شعرُه أشقُر   أشقُر الشعِر هذا الولد
عُر / أشقر الشَّ

ذاُت شعٍر أشقَر شعرُها أشقُر شقراُء الشعِر هذه البنُت

هذا الولد
هذه البنُتالقاَمُة / طويل

هذا الولد
هذه البنُتالَوْزن / ثقيل

هذا الولد
هذه البنُتالِبْنَية / ضعيف

هذا الولد
هذه البنُتالشكُل / َوِسيم

هذا الولد
هذه البنُتالمابُس / أَِنيق

هذا الولد
هذه البنُتالوجه / ُمستِدير

هذا الولد
هذه البنُتالرأس / أَْصَلع

هذا الولد
نُّ / كبير هذه البنُتالّسِ



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
الُمْفَرَداُت اًل َأوَّ

ضع كلَّ كلمة مما يأتي في جملة من عندك           3

د           : _________________________________________________________ ُمَجعَّ

ُمستِقيم        : _________________________________________________________

أَْشَقر            : _________________________________________________________

في الثَّالثِينيات : _________________________________________________________

َخْضَراء          : _________________________________________________________

نَاِعم             : _________________________________________________________

امأل الفراغ بمَضادِّ ما بين القوسين           1

)ُمسَتقيم( ي شيٌخ _______ القاَمة.  ١. جّدِ

)َخِشٌن( ٢. يُوَلُد الطفُل وشعُرُه ______ 

)َضعيف( ٣. الرَياضيُّ _________ الِبْنَية. 

٤. هل زوجُتك ________؟        )ُمَتَبرَِّجة(

٥. أبي ________ وذو شارب.        )َحلِيق(

باِب.        )األبيض( عُر ______ دليُل الشَّ ٦. الشَّ

امأل الفراغ بُمرادِف ما بين القوسين           2

اِفرة( )السَّ َبة؟  ُل المرأَة ________ أِم الُمَحجَّ ١. أَتَُفّضِ

)القديمة( ة للمابِس ______  ٢. توجُد أسواٌق خاصَّ

)الُمرَتََّبة(  ٣. المابُس _____ َتُدلُّ على َشْخصيَّة صاحِبها. 

٤. هل يمكُن ِعاج األنِف ______؟    )الكبير(

٥. يتميَُّز الِمصريُّون ِبَبْشَرِتهم _____    )الِحْنِطيَّة(

٦. ساِعد _______ عند عبور الطريق. )األْعَمى(

ن من األحُرِف اآلتية المطلوَب بين القوسين كما في المثال كوِّ           4

)أ - ب-  ت - ح - د - ر - س - ص - ض - ط - ع - ف - ق - ل - م - ن - و - ي(

١. )أَْرَبَع صفاٍت للقاَمة(     :________     ________     ________     ________     ________

٢. )صفتين للِبْنَية(            :________     ________ 

٣. )صفتين للَوْجه(           :________     ________

٤. )ِصفتين لألْنِف(           :________     ________

كل(  :________     ________     _________ ٥. )ثاَث صفاٍت للشَّ

٦. )ثاَث صفاٍت للعين(    :________     ________     ________

ُمستِقيم



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

ضْع دائرًة حْوَل الغريب من الصفات           5

ماذا َنْعنِي بِـ......؟           6

ت. ال يرى ب. ال يرى ليًا  أ. يرى قليًا   1. َأْعَمى                  : 
ت. ليس له ِلْحَية ب. له شارب كبير  أ. ذو ِلْحَية   2. ُمْلَتٍح                   : 
ت. ليَس له َشعٌر ب. َشْعُرُه َخِفيف  أ. ذو َشعٍر   3. َأْقَرع                   : 
ت. َطويل األنف ب. صِغير األنف  أ. كبير األَْنف   4. َأْفَطس األْنِف     : 

ت. من ٣٠ إلى ٣9 ب. من ٢٠ إلى ٢9  أ. ِمن ١٠ إلى ١9  5. في الِعشرينيات : 

َضّيِقة واسعة  َدة  ُمَجعَّ َسْوداء  َعَسِليَّة  1. الُعيون  :  

َأْشقر َأسود  َناِعم   ُمْنحنٍ  َخِشن  عر   :   2. الشَّ

َنِحيف َسِميٌن   َأِنيق  َوِسيم  واسع  كُل :    3. الشَّ

ُمستقيمة بيَضاء  َقْمِحيَّة  فاِتحة  َداِكنة  4. الَبَشرة  :  

ط الوزن ُمتوّسِ َعجوز   شابٌّ  ُمراهق  طفلٌ  5. الُعْمر   :  





ة؟1 الحوارأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

استمع وافهم ²أ          

اقرأ مارس الحوار مع زميلكب           ت          

ة؟ َخيًرا، َعمَّ تبحثين يا حاجَّ
أَبحُث عن ابنتي يا َوَلِدي.

ابنُتِك! كم سنُّها؟
في العشرينيات من عمرها.

إنها شابة، لعلها هنا أو هناك؛ َفِلَم تبحثين عنها؟
ور الثاني من السوق،  ل مًعا في الدَّ لقد كنَّا َنَتجوَّ
َيَتَوكَّأ  عجوًزا  رجًا  وجدنا  المصعد  وبجواِر 
النُّزول  في  مساعدَته  ِمنَّا  ويطلب  َعصا،  على 
َرج. بالمصعد، ألنه ال يستطيُع النزول على الدَّ

ثم ماذا حدث؟
ثـُـم قــال لنــا: إنــه ال يســتطيع اســتعماَل المصعــد، 
النــزول،  فــي  تســاِعَده  أن  ابنتــي  مــن  فطلبــُت 
ســاعٌة  ت  مــرَّ ولقــد  تعــود،  َرْيَثَمــا   وانتظرتهــا 

ا َتُعْد؟ أو أكثر َوَها ِهي ِذي لمَّ
هل اتصلِت بها على المحمول؟

مع األسف، لقد ترَكْته مِعي.
ة؟ كيف شكُلها يا حاجَّ

إنها بيضاُء وطويلُة القاَمة.
يَّة ومعطًفا  هل هي نحيفٌة وترتدي نظارًة ِطّبِ

أسوَد؟
بط. نعم، بالضَّ

وما شكُل الرجِل العجوز؟
إنه أَْصَلُع ووجهه مستدير، وعيناه ضيقتان، 
وظهره ُمْنَحٍن، وذو ِلْحَيٍة وشارٍب خفيفين. 
ه األيمِن نُْدَبة أو أثُر ُجرٍح قديم؟ هل في َخّدِ
فــي الحقيقــة يــا وَلــِدي لــم أاُلِحــظ جيــًدا، 
ــه -كمــا قلــُت- عجــوز، ويرتــدي ِحــَذاًء  لِكنَّ

ــب. ــر ُمَرتَّ ــه غي ــا، وِهْنَداُم بالًي

: حارس األمن 
: األم  
: حارس األْمن 
: األم  
: حارس األمن 
: األم  

: حارس األمن 
: األم  

: حارس األمن 
: األم  
: حارس األمن 
: األم  
: حارس األمن 

: األم  
: حارس األمن 
: األم  

: حارس األمن 
: األم  

أخشى أن ابنَتِك قد ُخِطَفْت يا حاجة..
ُخِطَفت! كيف ذلك؟ هل رأيَتُهما؟ أخبرني. 
منذ ساعٍة تقريًبا، خرج عجوٌز ومعه فتاةٌ 
بهذه األوصاف من المصعد، وبدأ يصيُح 
ساِعدوني!  »ساِعدوني!  عالًيا:  صياًحا 
لقد أُْغِمَي على ابنتي«. وكان يبدو عليه 
فأسرْعنا  ها؛  جدُّ أو  أبوها  كأنه  التَّأثُّر 
وأركبناهما  البنت،  معه  وحملنا  إليه، 

سيارة كانت تنتظرهما أمام الباب.
يا َوْيِلي! لقد ضاعت ابنتي، ضاعت 

ابنتي! ماذا أفعل اآلن؟
َغ  هيَّا بنا نذهب إلى قسم الشرطة ِلنَُبّلِ

عن الحادثة. 

: حارس األمن 
 : األم  
 : حارس األمن 

: األم  

 : حارس األمن 



ة؟ َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ
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الحظ  استعمال التعبيرات في الجمل اآلتية وهات جماًل على ِغرارها ث          

الحظ معنى الرابط في الجمل التالية وهات جماًل على غرارها  ج          

َرْيَثَما = ِمقدار الوقت الذي / حتى
- انتظرتُها َرْيَثَما تعود.

- سأَنتهي من كتابِة التقريِر َرْيَثَما تتناول قهوَتك.
_______________________________ -
_______________________________ -

الحظ ما يأتي خ

عن + ما = َعمَّ      ِمن + ما = ِممَّ         بـ + ما = بَِم
إلى + ما = إاَلَم     في + ما = فِيَم        لـ + ما = لَِم

- تُْحذف ألف »ما« االستفهامية عندما تَلِي َحرًفا من حروِف الجر.

1. َخيًرا
ماذا حدث؟

ما األمُر؟
ماذا بك؟

ماذا يوجد؟
ماذا لديك من أخبار؟

= َفَقَد َوْعَيُه 2. ُأْغِمَي َعَليه 
أُْغِمى عَلى ابنتي.         ____________________________
أُْغِمي عَلْيه من الخوِف. ____________________________
أُْغِمي عَليَّ عندما رأيته. ____________________________

ْكل  4. الشَّ
َشْكل الرجل؟ كيف             
ما                             شْكل البنِت؟

شكله. ِصف لنا   
شكلها؟ هل تستطيع أن تصف 

3

أ على.... = َيْسَتنِد إلى.... 3. َيَتَوكَّ
َيَتَوكَّأ على عصا / ُعكَّاز / الحاِئط.

قال تعالى: ﴿َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى َقاَل ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعَلْيَها َوأَُهشُّ 
                 ِبَها َعَلى َغَنِمي﴾.

5. في العشرينيات
في العشرينيات من عمرها.     سنُّها من ٢٠ إلى ٢9 عاًما.
في الثاثينيات من عمرها.      سنُّها من ...  إلى ... عاًما.
في _______ من عمرها.     سنُّها من ٤٠ إلى ٤9 عاًما.
________________      ________________

( في المثالين اآلتيين واستخدمها في ما تحته خط بعدهما  الحظ )َكَأنَّ ح

    كان يبدو عليه التأثُّر، كأنه أبوها.
    أحب هذا المعلم كثيًرا، كأنه أبي.
١. يبدو عليك التعُب، أنت مريٌض.
٢. لماذا يصيح هكذا؟ هو مجنون.

٣. من هذه الطالبة؟ هي طالبة جديدة.
٤. ال تْسَتِندوا إلى طاوالِتكم، أنتم نائمون. 

3
3

) - )كأنَّ من أخوات إنَّ
- الطالُب جديٌد.    - كأنَّ الطالَب جديٌد. 

- سأنتظرك أسفَل البيت َرْيَثَما ترتدي مابَسك.
- كيف تُساعد الُمصاب في حادثٍة َرْيَثَما يحضر الطبيب؟
________________________________ -
________________________________ -



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1

الِحَواُر َثانًِيا

)أ( أجب عن األسئلة اآلتية           7

ْن تبحُث المرأُة؟ ___________________________________________________ ١. عمَّ

جَل؟ ________________________________________________ ٢. بَم وصفِت المرأُة الرَّ

٣. كم مَن الوقِت َمرَّ على ِغياب الفتاِة؟ __________________________________________

٤. أين َتَقاَبل الرجُل مع المرأِة وابنِتها؟ __________________________________________

٥. ماذا حَدَث للفتاِة داِخَل الِمْصعد؟ ___________________________________________

ر  )ب( بَِم ُتَفسِّ

َرج؟ _____________________________________________ ١. عدَم نُزوِل الرجِل على الدَّ

٢. عدم استخَداِم الرجِل للمصعد؟ _____________________________________________

٣. َقَلق األّمِ على ابنِتها؟ ___________________________________________________

٤. عدم اتَصاِل األّمِ بالمْحُمول؟ ______________________________________________

ب حاِرس األمِن ِمن البْحِث عن الفتاة؟ _____________________________________ ٥. تَعجُّ

تناَقش مع زميِلك ُثم أجب عن األسئلة اآلتية           8

١. كيف حدَث ِإْغماُء الفتاة؟ ________________________________________________

٢. لماذا صاَح الرجُل وطلَب الُمساعدة؟ _________________________________________

ر ُوجوَد سيارٍة تنتِظُرهما؟ ____________________________________________ ٣. بَم تُفّسِ

٤. ما الهدُف من َخْطِف الفتاة؟ _______________________________________________

؟ ________________________________________________ ِف األُّمِ ٥. ما رأيُك في َتَصرُّ

هاَية التي َتَتَوقَُّعها لهذه القصة؟ __________________________________________ ٦. ما النِّ

ُهها للنِّساء في مثِل هذا الحال؟ __________________________________ ٧. ما النَّصيحُة التي تُوّجِ



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

هات من الحوار موقًفا أو تعبيًرا أعجَبك / لم يْعجْبك ُمبيًنا السبب           9

استخرْج من الحوار ما يأتي           10

اختْر أفضل ُعنواٍن للدرس مما يلي ُمبينًا السبب           11

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

١. أسلوَب استفهام: ______________ 

٢. مصدًرا صريًحا: __________ ومصدًرا ُمؤواًل: __________

٣. حرًفا ناسًخا: ________ )اسمه(: ________ )َخبره(: ________

٤. فعَل أمٍر: ________ فعًا مبنيًّا للَمجهول: ________ اسَم تْفضيٍل: ________

٥. اسَم فاِعل: __________ )ِفعله(: ________ واسم مفعول: _________ )ِفعله(: ________

١. ُمساعدة اآلخرين         ٢. قلُق أّمٍ على ابنتها          ٣. اْنَتِبه          ٤. َخْطُف النِّساِء في األسواق

_________________________________________________________________

ب أخطاءك بنفسك اختر جزًءا من الحوار، ثم اقرأه جيًدا، واطلْب من زميلِك أْن ُيملِيه عليَك، ثم صوِّ           12

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________





ة؟1 القواعدأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

األسماء الخمسة  )َأٌب، أٌخ، َحٌم، ُفو، ُذو(
الحظ األمثلة مع المعلم أ          

ا( 1. إعراب األسماء الخمسة بالواو )رفًعا( واأللف )نصًبا( والياء )جرًّ

ا( 2. ما ال ُيعرب من هذه األسماء بالواو )رفًعا( واأللف )نصًبا( والياء )جرًّ

المثنَّى

الجمع

غير المضافة

المضافة إلى المتكلم

الفم )بالميم(

- وجدت محموًدا عند حموْيه.

ب الشركُة بذِوي الخبرة. - تُرّحِ
- اتصَلت المدرسة باألِب اليوم.

- كتبُت رسالة إلى أبي.
- التدخيُن ضارٌّ بالفِم واألسناِن.

- قابلت أخَوْي مليح.
مِت الدولُة آباء الشهداء. - كرَّ

- كم أًخا لك؟
- استقبلت أخي في المطار.

ي الشفتان الفَم. - تُغطِّ

- هذان أبوا سليم.
- لي ثالثُة إخوٍة.

- الَحُم هو والد الزوج.

- َحِمي يعمل مهندًسا.
- الَفُم ُعنوان الصحة.

ضع دائرة حول األسماء الخمسة كما في المثال اكتب ما بين القوسين بالشكل المناسب كما في المثالب           ت          
    هل رجع ___ك من العمرة يا علي؟        )أب(
١. ال تفتْح _____َك عندما تأكُل.        )فو(
٢. هذا الرجل لم يكن _____ البنِت.        )أب(
٣. هل تبحثيَن عن ____ـِك الصغير يا آنسة؟       )أخ(
٤. كان الرجل العجوز _____ ِلْحَيٍة وشارٍب.       )ذو(
٥. ساِعْد _____َك في النزوِل بالمصعد يا سليم.       )حم(
٦. احترم ___َك األكبر واعطف على ___ـَك األصغر. )أخ(

أبو3

استخرج ما ال يعرب إعراب األسماء الخمسة  في ما يأتي وبين عالمة إعرابه كما في المثال ث          
    أرسلت رسالة إلى أخي بالبريد.     ____  ______________
١. أعرف أنَّ أخاك مسافٌر.      ____  ______________
٢. اْستَفدُت ِمْن أبي أَْشياَء كثيرًة.     ____  ______________
َب سيُدنا عثماُن  بذي النُّوَرين.     ____  ______________ ٣. لُّقِ
ْر قبَل أن تُخِرَج الكاَم من ِفيك.     ____  ______________ ٤. َفّكِ
٥. كان الُمَتَنّبِي من أكبر شعراء العربية.      ____  ______________
ئَة.     ____  ______________ ٦. التدخيُن يسبب َسَرَطان الفم والّرِ
٧. قال تعالى: ﴿ِإنََّما الُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ﴾.     ____  ______________
٨. الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلِم اَل َيْظِلُمه واَل يُْسِلُمه. ____  ______________

أخي      مجرور بالكسرة المقدرة3

    كان يبدو عليه التأثر كأنه أبوها .
١. ماذا يعمل أبوَك؟

٢. أنت ذو ُخلٍق كريٍم.  
٣. هل تعرُف حما عادل؟

٤. سلَّمُت على أخيَك في الجامعة.
٥. زرت أخا عمٍرو في المستشفى. 

٦. اتصلُت بمحمود فوجدتُه عند حميه.

3

الحظ ما ييل ج          

 زار أبو بكٍر أخاه عند َحِميِه. 

َفاِعٌل َمرُْفوٌع    

الواو 

َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب

األلف

مضاف إليه مجرور

 الياء 

t

t

t

مجرور بالياء منصوب باأللف مرفوع بالواو
فُت على َحِميَك. - َتَعرَّ

- يشكو الطفل من ألٍم في ِفيه.

- رأيُت أخاك في المسجد.

- افتح فاك في هذا الحرف.

- هل رجع أبوك من السفر؟

- هذا موظف ذو خبرة.





وصف الناس  1Character Descriptionsأ

اتِه مع المعلم الحظ الَجْذَر وُمْشَتقَّ أ          

1. ك  ت  ب  : يْكُتُب - اُْكُتْب - ِكَتاَبة - َكاِتٌب - ِكَتاٌب - ُكتَّاٌب - ُكُتٌب - َمْكَتٌب - َمْكَتَبٌة.
ٌم - َتْعِليٌم 2. ع  ل  م     : َيْعَلُم - اْعَلْم - ِعْلٌم - َعاِلٌم - ُعلَماُء - َمْعُلوٌم - َمْعُلوَمٌة - َمْعُلوَمات - َتَعلََّم - ُمَتَعّلِ

َمة - اْسَتْعَلَم - اْسِتْعَاَمات. ٌم - َعَاَمٌة - َعِليٌم - َعاَّ          ُمَعّلِ

هاِت الجذر من الكلمات اآلتية كما في المثال ب          

الَجْذُر

الِمْصعد:______      
عُجوز  :_____    أوَصاف :_____    سيارة    :_____    الحاِدثة       :_____    استْعَمال :_____
عمارة   :_____    ُمشترك  :_____    ِذكريات :_____    المواصات :_____    حاسوب :_____
فْكرة    :_____    ُمرتَّب    :_____    ِصياح   :_____    َمذُكور        :_____    منظر      :_____
فنا   :_____    اْطمئَنان :_____    مطبخ         :_____    مستْقَبل   :_____ ِهنَدام   :_____    تشرَّ

ص ع د

ْمتها من الجذور اآلتية هات كلمات تعلَّ ت          
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : د ر س 
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : ع م ل 
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : ن ظ ر 
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : ر س ل 
 _______      _______      _______      _______      _______      _______  : ط ل ب 

ا من كل جذر مما يأتي وضْعه في جملٍة مفيدة من عندك هات مشتقًّ ج          

  الجذر          المشتق                                                     الجملة
____________________________________________  ________  : ع ط ف 
____________________________________________  ________  : ج و ل 
____________________________________________  ________  : ق ر ب 
____________________________________________  ________  : و ظ ف 
____________________________________________  ________  : ح د ث 
____________________________________________  ________  : س م ع 

امأل الفراغات في الجمل اآلتية بالُمْشَتقِّ المناسب من الجذر )ح س ب( مما بين القوسين ث          
     )حاسوبًا - الِحساب - مُحاسًبا - تُحاَسب - َحَسٍب - َحَسَب(

١. أبي يعمُل ________ في شركة كبيرة.
٢. تزوجُت فتاًة ذات ِديٍن و _________

٣.  ________ الطالُب درجاِته في االمتحان.

3
٤. َحاِسْب نْفسَك قبل أْن ________

٥. اشتريُت  __________ جديًدا أمِس.
٦. درسُت  ________ والعلوم في االبتدائية.



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
الَقَواِعُد َثالًِثا

األسماُء الَخمسة,
عيِّن األسماَء الخمسة في الُجمِل اآلتية وبيِّن عالمَة إعرابِها كما في المثال           13

العالمة االسم الجملة

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

    ُعِرَف أَُخوَك ِبِحْلِمِه.

١. هذا شابٌّ ذو ُخُلٍق.

٢. اْعَمْل بَنِصيحِة أَِبيَك. 

٣. أخو حِميك رجٌل عجوٌز.

٤. رأيُت أخاَك في مركِز التسوِق.

٥. َتعلَّمُت مع شيٍخ ِذي ِعْلٍم َغِزيٍر.

أخوك                         الواو3

امأل الفراغ باسٍم من األسماء الخمسة مما بين القوسين           14

١. إن ______ كريٌم.          )أخاك - أخوك - أخيك(

ْر _____ بذْكِر الّلِ.      )َفاَك - َفَمَك - ِفيَك( ٢. َعطِّ

٣. أَْحِسن إلى ___ وَحَماِتَك. )حماَك - حميك - حماي(

٤. ____ هريرَة صَحاِبيٌّ جِليٌل.         )أبا - أبو - أب(

٥. اْجِلس مع ____ األَْخاِق والِعْلِم. )ذا - ذو - ذي(

٦. ____ ابنتي وحماتُها ُمتقاِعدان.     )حٌم - َحمو - َحَماَي(

أْدِخل على كل جملة النَّاِسخ الذي بين القوسين وغير ما يلزم كما في المثال           15

___________________________________  ) )لَعلَّ     حُموك حَسُن األَخاِق. 

___________________________________  ) )لعلَّ ١. أبو محمٍد بخيٍر. 

___________________________________ )ليَت(  ٢. فوَك كامُل األسناِن. 

___________________________________ )كاَن(  ٣. أبي معلم للغة العربية. 

___________________________________ )ما زال(  اًرا.  ٤. أخو زوجتي يعمُل نجَّ

___________________________________  ) )إنَّ ٥. ذو الُخلِق َمحبوٌب بين الناِس. 

لَعلَّ حَماك حَسُن األَخالِق. 3

ة ُأخرى، وغيِّر ما يلزم كما في المثال احذْف ما تحته خّط، وأعد كتابَة الجملة مرَّ           16
______________________________     إنَّ أباك يُشاِرك في أعماِل الخيِر دائًما.  

______________________________ ُث بالخيِر دائًما.    ١. إنَّ فاَك يتحدَّ

 ______________________________ ٢. َلعلَّ أخاك َيتَعلَُّم العربية جيًدا.   

______________________________ ب.   ٌص في الطِّ ٣. لَعلَّ أَخا َعِلّيٍ ُمتَخّصِ

______________________________ ٤. ما زاَل أبوَك يُساعد َذا الَحاَجِة الضعيف.  

______________________________ ٥. قديًما كان حمو الُموظََّفِة وحماتُها يْعَتنُوَن بأطفاِلها. 

أبوك يشارُِك في أعماِل الخيِر دائًما. 3



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

امأل الفراغ بـ)ُذو( مع ضبطها الضبط المناسب في ما يأتي           17

١. َمن هو ____ النُّوَريِن؟      ٢. ماذا تعِرُفون عن ____ الَقْرَنْيِن؟     ٣. هل قابلَت رجًا ____ ِلْحيٍة بيضاَء؟ 

ح األخطاَء الواِردَة في إعراِب األسماء الخمسة في ما يأتي صحِّ           18

ذهَب رجٌل وأخيه إلى القاضي، فقال: إنَّ أبونا مات، وإنَّ أخينا أخذ مال أبانا كله.   

الخطأ

الصواب

فيك: ________________     حُموك: __________________     ذا: __________________

ا يأتي في جملة مع المحافظة على شْكلها ضع كلَّ كلمٍة ممَّ           19

ة وبالحروف ُأخرى اجعل كلمَة )فم( في جملتين من عندك، بحيث ُتعَرب بالحركات مرَّ           20

_____________________________ .١. _____________________________      ٢

الجذر,
صل بيَن الجذِر في العموِد )أ( واالسم المشتق منه في العموِد )ب( كما في المثال            21

)أ(
- )ض ب ط(

- )ح ط ط(
- )و ص ل(
- )س ف ر(

- )ل و ن(
- )ع ل ن(

- )ق ب ل(
- )ح ف ظ(

- )ن د ب(
- )ح ب ط(
- )ش ك ل(

)ب(
ن - ُمَلوَّ

- ُمسافِر
- َضابِط

- الوُصول
- َمحطَّة

- ِمحَفظة
- َمنُْدوب

- إْعَلنات
- ُمْشِكَلة
- مقابلة
- ُمْحَبط



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1

٣. هل _____ بأَلٍم في َبْطِنك؟                 )ش ع ر( 

َبة يوميًّا.         )ع ل ن( ٤. أَْقَرأُ َصْفَحة _____ الُمَبوَّ

٥. من َفْضِلك كيَف _____ ِلهذه الَوِظيفِة؟  )ق د م(

امأل الفراغ بُمشَتقٍّ مناسٍب من الجذِر الذي بيَن القوَسْيِن كما في المثال           24

وق. )س و ق(  هرية من السُّ     َنشَتِري َحاِجياِتنا الشَّ

١. َعْفًوا، هذه الطَّاِوَلة _____.        )ح ج ز(

٢. اَل _____ الَقْهَوَة قبَل النَّوِم.        )ش ر ب(

3

ا بين القوسين لَِما تحته خّط كما في المثال اختِر الجذَر الصحيَح ممَّ           22

)ق م د - ق د م - م د ق(      قابلُت أمِس جيراني الُقَدَماء.        

)ل ك م - م ل ك - ك ل م( ١. ال تتكلَّْم أثناَء الدرِس.                   

)و ظ ف - و ف ظ - ف ظ و( ٢. ما ُممّيِزات هذه الَوِظيفة؟               

)ح م د - ح م ر - ح م ل( ٣. يعمُل الَمْحمول بالَبطَّاِرية.              

)م ر س - م س ر - ر م س( ياَضَة.               ٤. حاِوْل أْن تُماِرَس الّرِ

)ش ك ر - ش ر ك - ك ش ر( كن.    ٥. َمْطلوب شابٌّ للُمشاَركة في السَّ

3

ضع دائرًة حْول الكلمِة الغريبة عن الجذِر الذي بين القوَسيِن كما في المثال           23

    )ش ر ك(   َشارَك - اْشَترََك - ُمَشاَركَة - َشكََر - ُمْشَترٌِك 

ر - اْشرَْب - َشرِْب ١. )ش ر ب(  َمْشُروبَات - َشَراٌب - بَشَّ

٢. )ج م ع(    يَْجَمُع - َجاِمَعة - َمْجموٌع - الُجُمُعة - َمَعاِجم

٣. )د ف ع(    َفَدْع - َدَفَع - ِدَفاٌع - ِمْدَفع- يَُداِفع

غ - يُْفِرُغ ٤. )ف ر غ(    َفاِرٌغ - َفَراٌغ - َغَفَر- ُمَتَفرِّ

٥. )أ ذ ن(      اْسَتأَْذَن - ُمَؤذِّن - َذنَأَ - يَأَْذُن - أَِذَن

3

امأل الفراغ بكلمٍة ُمناسبة، ثم اكتْب جذَرها كما في المثال           25

  )_________(     أَْنَتِظُر الصاَة بعَد الصاِة.   

)_________( ى في _________ كلَّ يوٍم.   ١. أَتَغدَّ

)_________( ٢. _________ أخي القرآَن في شهٍر.  

)_________( ٣. آسٌف، ال أستطيُع __________ اآلن.  

)_________( ٤. __________ أصدقاِئي الرياَضة دائًما.  

)_________( ٥. يدرُس الطاُب في __________ األزهِر.  

ن ظ ر3

هات فعاًل ماضًيا من كلِّ جْذٍر مما يأتي ثم ضعه في جملة مفيدة            26

الجملة الفعل الماضي الجذر
ر س م

س م ر

م ر س





ة؟1 االستماع والفهمأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

اكتْب رقم العبارة التي تسمعها أمام الكلمة / الكلمات المناسبة مما يأتي ت          

مساَعدة َرج الدَّ عجوز قسم الشرطة َخيًرا ة َحاجَّ أََصّم َشابَّة الكلمات

األرقام

استمع إلى األوصاف واكتب أمام كل رقم اسَم الشخصية المناسبة ب          

ل َماَلِمَح األشخاص فيها انظر إلى هذه الصور وتأمَّ أ          

____________________ .1
____________________ .2
____________________ .3

____________________ .4
____________________ .5
____________________ .6

____________________ .7
____________________ .8
____________________ .9

²

²

باللصهيبعمر

الزبيررفيدةعبد اللَّه

سلمانسلمىعبير





وصف الناس  1Character Descriptionsأ

أواًل: استمع إلى هذا الحوار جيًدا، ثم أجب عن األسئلة ²ث          

ثانًيا: اكتب الحرف الدالَّ على اإلجابة الصحيحة في المربع
١. هذا الحواُر في ................

   أ. المطعم
ب. السوق  

ت. الصيدلية  
ث. حديقة الحيوانات  

َته منذ ......... ٣. َفَقَد الصغير جدَّ
   أ. نصف ساعة

ب. ربع ساعة  
ت. ساعة  

ث. ساعة ونصف  

٥. ترتدي العجوز.................
   أ. نظارة حمراء
ب. نظارة صغيرة  

ت. نظارة طبية  
ث. نظارة شمسية  

٢. يبكي الصغيُر ألنَّه ..................
   أ. سقط على األرض

ب. َفَقَد أُمه  
ت. ال يستطيع أن يجَد جدَته  

ث. َفَقَد أخته  

٤. فقد الولد جدَته عندما ..............
   أ. ذهب ليشتري لعبة

ب. خرج من حديقة األلعاب   
ت. رجع من السوبرماركت  
ث. تركها وَجَرى بعيًدا عنها  

ور ............. ٦. غرفة اإلدارة في الدَّ
   أ. األول

ب. األرضي    
ت. الثاني  

ث. األخير  





ة؟1 أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

خطوات اللعبة
١. يختار أحُد الطاب شخصيًة من زمائه في الصف وال يُخبر زميَله بها.

ف اآلخر على الشخصية. ٢. يسأله زميُله اآلخر أسئلًة بـ)هل( ويُجيب الطالب المسؤوُل بـ)نعم / ال( فقط حتى يتعرَّ
ملحوظة: عدُد األسئلة ال يزيُد على خمسة، وعندما ال يعِرف زميُلك، صف له أنَت الشخصية حتى يعرَفها.

ِصْف نفَسك أ          
ِصْف لنا شخًصا تعرفه ب          

كل والمالبس هاتان صورتان لشخٍص واحٍد في ِسنَّْيِن مختلفتين. َقاِرن بينهما من حيُث الشَّ ت          

العْب مع زميلِك / زمالئك اللعبتين اللغويتين اآلتيتين ث          

اللعبة األولى*

من هو؟



المحادثة



وصف الناس  1Character Descriptionsأ

ُخطوات اللعبة
١. ينظر أحُد الطاب إلى الشخصيات الواردة في صفحة االستماع ويختاُر شخصيًة منها وال يُخبر زماءه بها.

٢. يصُف الطالب لزمائه الشخصية التي اختارها بعكس صفاتها حتى يتعرف عليها الطاب اآلخرون.

*
اللُّعبة الثانية

عكس الصفات 





ة؟1 أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

ُل مدرسٍة األمُّ هي أوَّ

اقرأ النص اآلتي ب          

َياسيين والُملوك وُرَؤساء الجمهوريات،  ج فيها ِكباُر العلماء، وكباُر الّسِ األم هي المدرسُة األُولى التي يَتخرَّ
ير.  ّرِ وكباُر الفنَّانين والُموِسيقيين، والعامل والُجندي، والَهاِمل والكاِمل، والطَّيب والّشِ

صات السياسية أو الثقافية كافًة. وهي المدرسة الوحيدة الجامعة للتَّخصُّ
وإذا كانت األم اجتماعيًة مع الناس فإن أبناءها يُصبحون مثلها اجتماعيين، وإذا كانت اْنِطَواِئيًة وُمْنَعِزَلًة عن 

الناس والمجتمع فإنَّ أبناءها يُصبحون مثَلها أو يتأثرون بالجو الُمـحيط بهم.
ه،  من هنا أقول ليس شرًطا أن يكون الَمَثُل القائل )الولُد ِسرُّ أبيه( صحيًحا، بل غالًبا ما يكون الولُد ِسرَّ أُّمِ
ج فيها الطفل ومعه َشهادة لَُغِويَّة وُسلوكية  ًقا بها، فاألمُّ هي المدرسة األُولى التي يتخرَّ وُخصوًصا إذا كان متعّلِ

ُمَوقََّعة من َصْدر األم. 
ر، إِن اْسُتِغلَّْت في الخير أصبحت َمْحِضًنا يَُربِّي األْجيال  فاألم َطاقة َعظيمة، وقوةٌ كبيرة في الخيِر أو في الشَّ

ج األبطال، فهي مدرسة إيمانية كما قال حاَفُظ إبراهيم شاعر النيل: ويُخّرِ
األُمُّ َمْدَرَسٌة ِإَذا أَْعَدْدَتها               أَْعَدْدَت َشْعًبا َطّيَِب األَْعَراِق    

بعد قراءة هذا النص أجب عما يأتي ت          
- ما أبرُز صفٍة في أمك كان لها تأثير في شخصيتك حتى اآلن؟

أجب عما يأتي قبل قراءة النص أ          

١- هل بين شخصية األم وشخصية األبناء عاقة؟ كيف؟
٢- اذكر ثاث شخصيات مشهورة تعرفها تأثرت بأمهاتها.

٣- صِف الصورَة السابقة بأسلوبك.



القراءة والفهم



وصف الناس  1Character Descriptionsأ

أسئلة وتدريبات حول النص ث          

1. تناقش مع زمالئك ثم أجب
أ. هل يُعجبك ُعنوان النص؟ ولماذا؟  ____________________________________________
ب. لماذا كانت األم مدرسة؟ _________________________________________________
ت. كيف تُؤثر األم على شخصية األبناء؟ __________________________________________
ث. هل تُوافق الكاتَب على أن الولد ِسرُّ أمه؟ ولماذا؟  __________________________________
ج. ماذا استفدَت من هذا النص؟ _______________________________________________

2. ابحث مع زمالئك عن المطلوب ثم ضعه في جملة
أ. مفرد         الملوك :_______    األدباء     :_______    األجيال   :_______    األعراق :_______
ب. مجع        األم     :_______    المدرسة  :_______    شعب     :_______    طاقة      :_______
ت. مرادف    ُمنعزلة  :_______    يُصبحون  :_______    طاقة       :_______    أعَدْدت   :_______
ث. مضاد      كبار    :_______    صحيًحا   :_______    خصوًصا  :_______    طيب      :_______

 

3. ضع عالمة )×( أمام الفْكَرة التي لم تِرد في النص
)    ( أ. الولُد ِسر أمه.  
)    ( ب. لألم تأثيٌر كبير في شخصية األبناء.  
)    ( ت. يأتي َدور األم قبل َدوِر األب في تربية األبناء.  
)    ( ث. كان حاِفُظ إبراهيم شاعُر النيل ُمتأثًرا بشخصية أمه.  
)    ( ج. علينا االهتماُم بتربية البناِت لكي يصبْحَن أمهاٍت ُفْضَليات. 

4. َتحاور مع زمالئك حول ِسرِّ جمال التعبيرات اآلتية
ب. الولد سر أبيه. أ. األم مدرسة.  

5. استخرج من النص ما يأتي 
أ. مبتدأ مرفوًعا بالضمة:  __________________

ب. مضاًفا إليه مجروًرا بالياء: _________________
ت. مفعواًل به منصوًبا بالفتحة: __________________

ث. اسًما على وزن »َمْفَعلة«: _______________________
ج. فاعاًل: _________ وبين عالمة رفعه: _________ واذكر فعله: ________

ج« و»الجمهوريات«: _____________           ____________ 6. هات الجذر من كلمتي »يتخرَّ





ة؟1 الكتابةأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

أِعْد كتابَة الجمل اآلتية بشكٍل صحيح أ          

١. كانت البنُت في عشرينيات من عمرها.
_______________________________________________________________

٢. األم هي المدرسة األولى التي يتخرج الطفل.
_______________________________________________________________

٣. جسمه ضخم، وعيناه واسعة، وطويلة رقبة، وظهر ُمنحٍن، ويعمل في شركة الكبيرة.
_______________________________________________________________

٤. الشركة تبحث فتاة متخصص في الحاسوب محجبة ومظهرها حسنة، ويعمل كل يوم ثماني ساعة.
_______________________________________________________________

٥. ضاعت حقيبة السائحة وهي ال يستطيع يعثر عليها حتى اآلن.
_______________________________________________________________

٦. عندما تكون األم اْنِطَواِئية يكون هم أيًضا اْنِطَواِئيون وعندما تكون اجتماعية يكون هم أيًضا مثلها.
_______________________________________________________________

٧. قضيت األُْطلة السنة ماضي في القريتي.
_______________________________________________________________

٨. أستيقظ كل يوم في الساعة الخامس والنسف صباًح.
_______________________________________________________________

9. جلست مع أسرتي. أسبوعين ثم زرتم أقاريب. يومة الجمعة ذهبت في مساجد.
_______________________________________________________________

١٠. أكتب لك ألخبرك عطلتي، أنا هنا في ألبانيا في تيرانا عاصمة.
_______________________________________________________________

الحظ استخدام هذه الروابط في الجمل اآلتية ب          

1. بْل         : ال تصاحْب األحمَق بْل العاقل. - أنا لسُت غنيًّا بْل فقير.
 . 2. لكنَّ       : الغيوُم كثيفة في السماء لكنَّ الجو معتدٌل. - الولد شِقيٌّ لكنه ذِكيٌّ

ْث﴾. ا ِبِنْعَمِة َرِبَّك َفَحِدّ اِئَل َفَا َتْنَهْر َوأَمَّ ا السَّ ا اْلَيِتيَم َفَا َتْقَهْر َوأَمَّ ا ... َفـ  : قال تعالى: ﴿َفأَمَّ 3. َأمَّ
4. خصوًصا : الطقس الليلة رطٌب بارد خصوًصا على السواحل. - أحب الفواكَه خصوًصا التفاَح.

5. كما           : عاِمل الناس كما تحبُّ أن يعاِملوك. - خديجة معلمة في الثانوية كما أنها زوجة وأم لثاثة أطفال.
6. في حين  : يتراجُع سعُر اليورو في حين يرتفُع سعُر الدوالر. - لماذا ينجُح بعُض الناس في حين يفشُل اآلخرون؟





وصف الناس  1Character Descriptionsأ

اقرأ القطعة اآلتية وامأل الفراغات بالرابط المناسب مما يأتي ت          

اكتب موضوًعا ُتقاِرن فيه بين شخصيتين ُمتشابهتين في بعض الصفات وُمختلِفتين في األُخرى باتباع الخطوات اآلتية ث          

١. اجمع معلوماِتك وماحظاِتك عن صفات هاتين الشخصيتين ودونها في ورقة خارجية قبل أن تكتب الموضوع.
ل هذه األفكار. ٢. رتِّْب هذه المعلومات والماحظات َوْفق ثاثة أو أربعة أفكاٍر رئيسية وسّجِ

٣. اكتب فقرة عن كل فكرة ُمراعًيا عامات الترقيم المختلفة، كما في التدريب »ت«.
٤. حاِول أن تستخدَم أدواِت الربط السابقة في أثناء كتابة الفقرات.

٥. راجع موضوعك بعد كتابته من النواِحي اآلتية: القواعد النحوية والصرفية، األخطاء اإلمائية واألسلوبية، 
    عامات الترقيم.

  خصوًصا - لكن - بل - كما - في حين - أما ... فـ ...
زينب وحفصة أختان توأَم تتشابهان في كثير من الصفات الشكِليَّة ________ لوَن الشعِر، والعينين 

والَبَشرة كما أنَّ طوَلهما واحٌد تقريًبا.
ل حفصة  ا غيُر ذلك من الصفات فهما تختلفان فيه تماًما. فزينُب تحب اللوَن األحمر ______ تفّضِ أمَّ
اللوَن األزرق خصوًصا األزرق الفاتح. وزينُب هادئة قليلُة الكام ال تحب الخروَج كثيًرا ________ 
تفضُل البقاء في البيت، ________ حفصة َمِرحة وَثْرَثارة ال تحب البقاء في البيت بل تحب الخروَج 

ق والرحات.  دائًما وقَضاَء العطلة وأوقاِت الفراغ في التسوُّ
قتان، لكن حفصَة تحب دراسَة اللغات األجنبية خصوًصا  أما الُمستوى الِعلمّي والدراسّي فهما متفّوِ
العربية واإلنجليزية كما تحب مشاَهدة األفام والمسلسات التلفزيونية بهاتين اللغتين. ______ زينُب 
___ـَتِميل إلى دراسة المواّدِ العلمية مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء وال تفضُل مشاهدَة التلفزيون بل 
اع خصوًصا القصص القصيرة والمجات العلمية. َوَواِلدا زينَب وحفصَة يحترمانهما  تحب القراءة واالطِّ

قان بينهما في المَعاَملة. ويحبان كلَّ واحدٍة منهما ______ يحبان األُخرى وال يُفّرِ

3



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
القراءة والكتابة َرابًِعا

آُل ياِسٍر
ــا اآلخــُر  ــا أحُدُهمــا فأســوُد، طويــُل القاَمــة، وأمَّ ثــاِن أمــاَم داِر األَْرَقــِم بــن أَِبــي األْرَقــم: أمَّ وقــف رجــاِن يتحدَّ

ــط القاَمــة بيــَن الطُّــوِل والِقَصِر.  فأشــقُر اللَّــوِن، ُمتوّسِ

قال األسوُد ِلصاِحبه: ماذا َتصَنُع ُهنا؟ فأجاَب األشقُر: وأَنَت ماذا َتصنُع هنا؟ 

قال األسوُد: جئُت أِلْدُخل عَلى محمٍد فأَْسَمَع ِمنه وأَْعَلَم ِعْلَمه. 

وقاَل األَْشقُر: وأنا جئُت لذلَك أيًضا. 

ودخَل الرجاِن وَجَلَسا مَع الرسوِل الكريم  وَسِمَعا ِمنه وأَْعَلَنا ُدُخوَلهما في اإلسام. 

 .) وِميُّ اُر بُن ياِسٍر(، وكان الرجُل األشقُر هو )ُصَهْيٌب الرُّ كاَن الرجُل األَسوُد هو )َعمَّ

ــه قــْد أَْســلَمْت، َوكانــت  ــَر أََبَوْيــِه )َياســًرا وُســَميََّة(؛ فلــْم َيِجــْد أََبــاُه ولِكنَّــه وجــَد أُمَّ ــار إلــى َبْيِتــه ِلُيَبّشِ ذهــَب َعمَّ

ُســَميَُّة أََمــًة َســْوَداَء ِفيهــا َجَمــاٌل َقاِتــٌم )َداِكــن(. 

ــار  ُمْبَتِســَمًة َيْظهــُر نُــوُر اإليمــاِن علــى َوْجِهَهــا. وَدَعــاُه ابنُــُه عمَّ َلِقَيْتــُه َزْوجُتــه ُســَميَّة  ــا َعــاَد األُب   ولمَّ

إلى اإلسام. 

غيــَرُة إلــى َرُســوِل اللَّ  فــي داِر األَْرَقــِم بــِن أِبــي األَْرَقــم ِلُتْعِلــَن أََماَمــه إْســَاَمَها،  وَذَهَبــِت األســرُة الصَّ

ــام.   ــِكينِة والسَّ ــَم أُُمــوَر ِديِنهــا، وَتْنَعــَم باألَْمــِن والسَّ وَتْســَمَع ِمنــه القــرآَن الكِريــَم، وَتَتَعلَّ

)بتصرف من كتاب سيف الّل المسلول / للدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد( 



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

١. أيَن تقابَل الرجاِن؟ _____________________________________________________

٢. لماذا ذهَب الرجاِن إلى محمٍد ؟ ____________________________________________

٣. مــاذا َتْعــِرف عــن ُســَميَّة؟ ___________________________________________________

جَليِن؟ ________________________________________________ ٤. ِبَم َوَصَف الكاِتُب الرَّ

٥. ما ِجْنِسيَُّة الرجِل األَْشَقر؟ __________________________________________________

أجب عن األسئلة اآلتية           23

ب الخطَأ ضع عالمَة )√( أو )×( ثم صوِّ           24

__________________  )    ( ُط القاَمة، واآلخُر أشقُر اللَّوِن، طويُل القاَمة.  ١. الرجُل األوُل أسوُد، ُمتوّسِ

__________________  )    ( ٢. تقابَل الرجاِن أماَم داِر األَْرَقم بِن أبي َبْكٍر.   

__________________  )    ( َر أبَويِه ياِسر وُسَميَّة.    ار إلى بيِته ِلُيَبّشِ ٣. ذهَب عمَّ

__________________  )    (   . ٤. دخَل الرجاِن في اإلساِم بعَد َسَماِعِهَما ِمن محمد

__________________  )    ( ار سبًبا ِلدخوِل أسرِته في اإلسام.    ٥. كان عمَّ

ا يلي مبينًا السبب اختْر عنواًنا آخَر للقطعة ممَّ           25

١. إساُم ُصَهْيٍب.             ٢. إساُم آِل ياِسر.           ٣. داُر األرقِم بِن أبي األرقم.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ة أخرى واستخرْج ما يلي  اقرأِ القطعَة مرَّ           26

١. فعًا ماِضًيا: __________ وآخر ُمضارًعا: __________

٢. صفًة وردْت ُمذكًَّرا: ____________ وُمؤنًَّثا: ____________

٣. ُمثنَّى مرفوًعا: ____________ وآخر منصوًبا: ______________

٤. اسًما ُمعرًبا بالحروف: ____________ وبّيِن السبَب: ______________

ْرف: ____________ وآخَر َمْصروًفا: ______________ ٥. اسًما َمْمنُوًعا من الصَّ

٦. ِصفتيِن للبَشَرِة: __________، __________ وصفتيِن للقاَمة: __________، __________ 

اْحِك للصِف قصًة أخرى عن إسالِم أحِد الشخصيات التي َتعِرُفها أو َقَرأَت عنها            27



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
اكتب ما يأتي مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة             28
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