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 محد أ شكيل : املادة منسق   

  ة وآداا،  العربي  اللغة بقسم التدريس هيئة عضو
 والدراسات اإلسالمية،   العربية اللغة كلية

 . آباد إسالم العالمة إقبال املفتوحة، جامعة

  د. شهناز ظهري   -١  :  وناملراجع
  ة وآداا،  العربي اللغة قسمة يسرئ

 والدراسات اإلسالمية،   العربية اللغة كلية

 . آباد إسالم العالمة إقبال املفتوحة، جامعة

 د. عبد املجيد بغدادي  -٢

  ة وآداا،  العربي  اللغة بقسم التدريس هيئة عضو
 والدراسات اإلسالمية،   العربية اللغة كلية

 . آباد إسالم العالمة إقبال املفتوحة، جامعة

  د. مسيع اهللا زبريي  -٣

  ة وآداا،  العربي  اللغة بقسم التدريس هيئة عضو
 والدراسات اإلسالمية،   العربية اللغة كلية

  . آباد إسالم العالمة إقبال املفتوحة، جامعة
   نازيه كوهر   -٣

  ة وآداا،  العربي اللغةباحثة مشاركة بقسم 
  . آباد مإسالالعالمة إقبال املفتوحة،  جامعة

  ، كاتب اللغة العربيةعظمأ حممد:  الفىن اإلخراج
 والدراسات اإلسالمية،   العربية اللغة  كليةب

 . آباد إسالم العالمة إقبال املفتوحة،  امعةجب
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الرحيم الرمحن  اهللا بسم  

 املقدمة 

  وأصحابه آله وعلى سيداملرسلني على والسالم والصالة العاملني رب  هللا احلمد
 !أمجعني

 :بعد أما 

  فرص توفري دف م١٩٧٣ عام املفتوحة إقبال العالمة جامعة ُأنشئت فقد
 الفصول  يف  واالنتظام  بالتفرغ  والوظيفية  املعيشية   الظروف  له   تسمح   مل  من  لكل  الدراسة
 .التقليدية واجلامعات  املدارس  يف الدراسية

 التعليم منهج اجلامعة هذه اعتمدت  اجلميع متناول يف والعلم الثقافة جعل بغية
  التوجيهات  مع  والتمارين املقررة الكتب للطالب ترسل  اجلامعة أن  حبيث، ُبعد عن

 الطلبة  مرشد مع والتنسيق بالتعاون والواجبات  التمارين بتحليل الطالب فيقوم، الالزمة
  املراكز أحد إىل احلضور منهم يطلب الدراسى الفصل اية ويف، اجلامعة ِقَبل من اُملَعيَّن

 .النهائية  االمتحانات  ليؤدوا للجامعة الفرعية

 اهتمامًا   البداية  من  ملفتوحةا  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظرًا
 وُأنشئت، باكستان أطراف سائر يف أسسها  وتوطيد  العربية اللغة نشر  سبيل يف بالغًا
 األهداف تلك  لتحقيق املضنية جهودها لتبذل اإلسالمية والدراسات  العربية اللغة كلية

  والثانوية  اإلبتدائية : املراحل لكافة الدراسية  املناهج بتصميم الكلية وقامت. املنشودة
  بتدريب  قامت أا كما، احلديثة  الدراسات  إليه ماتوصلت ضوء  يف واجلامعية والكلية

 .احلديثة املناهج حسب والكليات  املدارس يف العربية اللغة يمعلم



iv 

 

"  )١العربية الوظيفية(" يشتمل الكتاب  وهذا، العليا اسات درال اآلن تقدم وهي
تنسيقه وترتيبه شكيل ه وعمجب قام الذي وآداا العربية اللغة يف البكاليوروس ملرحلة
  أمحد.

بقسم اللغة العربية، كليه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جبامعة  رحماض
ة من أعضاء هيئة التدريس  بخن تهمراجعالعالمة إقبال مفتوحة إسالم آباد وساعدت يف 

بقسم اللغة العربية وآداا، كليه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال 
  فتوحة، اسالم آباد. امل

 اإلسالمية   والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف
  عبد احلميد خان العباسي   الدكتور  األستاذ  يةكل ال  عميد  جانب  من  الكبرية  لرعايةل  نتيجة

 .واالمتنان  الشكر  بكل  جيدران  فهما،  ضياء القيوم  الدكتور  األستاذ  فضيلة  اجلامعة  ورئيس

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  اهللا  ندعو  اخلتام  ويف
 .الوكيل ونعم  حسبنا وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 

 ة شهناز ظهري  ورالدكت

 وآداا العربية  اللغة قسم ةرئيس

  كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  
  آباد   سالمإ،    املفتوحة  إقبال  العّالمة    جامعة 
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 الرحيم  الرمحن اهللا  بسم

  التمهيد 
  وأصحابه آله وعلى سيداملرسلني على والسالم والصالة العاملني رب  هللا احلمد

 . الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن، أمجعني

 :بعد أما

  اللغة  يفالبكاليوروس  ملرحلة نقدمه" )١العربية الوظيفية (" مادة  يف كتاب  فهذا
 . وآداا العربية

 أعظم  وهي  الناس  مجيع  ا  يتحدث   الناس   بني  التفاهم  وسيلة   اللغة  أن  املعلوم  ومن
  والتقاليد   والثقافة  احلضارة  أسس  يتنتم  استخدامًا  وأكثر  األرض  ظهر  على  بشرى  إجناز

 . لإلنسان املدنية  وال احلضارة قامت ما اللغة ال فلو اللغة إىل واألديان

اليومية، مع بعض التدريبات والتمرينات ارات للحياة احلو يشمل الكتاب  فهذا
 : مثل عليها

التحية واألسرة، السكن، الطعام والشرب، الدراسة والعمل، الناس    -١
 و، السفر، احلج والعمرة الصحة والعطلة.واهلوايات، التسوق واجل

ألهم مايدخل  شاملة ستكونحواراته    ألن، لكتاب ا هلذا  االسم هذا  اخترنا وقد
 . حتت العربية الوظيفية

  الوحدة  جعلنا.  حبيث:  الكليه  ِقَبل  من  مرسومة  خطة  حتت  املادة  هذه  وضعنا   وقد
  .األوىل

ة الثانية  دا، والوحرينات عليهيبات والتمرللتعارف أعىن التحية واألسرة مع التد
يب والتنسيق تالتريها وذا عل مع التدريبات والتمرينات، تتعلق بالسكن واحلياة اليومية 

امة يف تعليم اللغة هلخذا من بعض السالسل من الكتب اأقد وضعنا املادة لكل الوحدات  
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ك الكتب  وبعض من تل   من احلذف واإلضافةريطقني ا بتصرف يس ناالعربية لغري ال
  :  هى مايلى امةاهل

 .  )  العربية للناشئني الكتاب األساسي ٢(    ) العربية بني يدك.  ١(

وكذلك  األهداف حتديد هو معينا مسلكًا املادة هذهتنسيق  يف سلكنا وقد
 على الضوء تسليط مث . كل وحدةٍ  بداية  يف باملحتويات  والتعريفالتعارف لكل وحدٍة 

  كل  اية  يف  التمارينالتدريبات و  وأوردنا ،  ممل  وإطناب   لخم  إجياز  دون  الوحدة  مفردات 
كما ذكرنا املصادر  ،وفهمها  الوحدة دراسة بعد األسئلة على الطالب ليجيب وحدة

 . املصادر األصلية واملراجع اهلامة إىلمكن الوصول يتواملراجع يف اية الكتاب ل 

 يف -تعاىل  اهللا اظهحف-ة الشهناز الدكتور العربية اللغة قسم ة رئيس  تأسهم قد
 املستمر اتشجيعه ولوال، القيّمة ابآرائه الصورة هذه يف وإخراجها املادة هذهمراجعة 
 إلخراج املبذولة  املضنيه اجلهود مثار قطف أمكن ملا السديدة ئها وآرا املتواصل اودعمه

 ريخ اهللا اوجزاه، العرفان و الشكر بكل درجت يفه، املالئمة الصورة ذه املادة هذه
 . الدارين يف اجلزاء

  الكرمي  القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه جهود  ُيثمر أن تعاىل اهللا  ندعو األخري ويف
 اللغة يملتذوق   مفيدًا وجيعله  املرجوة  األهداف  الكتاب  هلذا  حيقق و  باكستان  أرجاء  يف

 .  وآدااالعربية 

 . العاملني رب  يا آمني             

 . التوفيق ويل واهللا

   محد  شكيل أ

 املادة منسق

  العربية اللغة قسمب وحماضر
  اإلسالمية والدراسات  العربية اللغة كلية

    آباد  سالمإ ،املفتوحة إقبال العالمة جامعة
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@ @
  الصفحة  العنوان   الرقم 

  iii  املقدمة  

  v  التمهيد   

  ñ‡��yì�Ûa@¶ëüa@Z@ @
ñ‹����þaë@ò�î��znÛa@ @

١  
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٢٤  
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٥١  
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٩٠  
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@ @

an�����bíìp@ @

@ @
  الصفحة  العنوان    الرقم
  ٣  تعـارفال  -١
  ٤  ـدافاأله  -٢
٣-  Ûazn���@òî@ @

  الـحــــوار
١٠-٨  

  ١١  املـفـــــردات  -٤
٥-  þañ‹����@ @

  الـحــــوار
١٣-١٢  

  ١٩-١٧  املـفـــــردات  -٦
  

@ @
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@ @

ÛaÈn����ÒŠb@@ @
 

     :تعاىلقال 
اُ�ْ ُشُعو��ً َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ {  ٰ َوَجَعْلَن َ �ن َذَكٍر َوُأن� اُ( ِمّ اُس ِإ�-, َخَلْقَن ا الن, َ ِإن, �1َ َأ012

 ٌ َ َعِل15 اُ�ْ ۚ ِإن, ا7, ِ َأْتَق ٌ   َأْكَرَمُ:ْ ِعنَد ا7,   )١٣(احلجرات:   }َخِب;1

ا فيما بينهم، وهذا هو اهلدف الرئيس من خلق اهللا لقد خلق اهللا البشر، ليتعارفوا ويتآلفو
لنا، واآلية الكرمية تدلنا على ذلك، ويف هذه الوحدة أحاول جاهًدا أن أساعد أبنائي  

بنايت الطلبة والطالبات إىل الوصول هلذه الغاية الطيبة، كي يتمكن كل منهم أن يقدم و
بسيطة من خالل كلمات ومجل ة  تعارًفا عن هويته الشخصية وأسرته إىل األخرين بصور

  بسيطة سهلة أقدمها هلم. 

 وأدعو اهللا أن ينفع بنا طالبنا األعزاء. 

@ @
@ @
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@ @
@ @

þa@Òa‡�����ç 

@ @
  هى كمايلى:

 من التعبري عن نفسه وعن اآلخرين.الطالب  أن يتمكن -١

 

 أن ُيجيد مهارات االتصال مع اآلخرين. -٢

 

 أن يكتسب بعض األلفاظ واملصطلحات اجلديدة. -٣

  @ @
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  ÒŠb�ÈnÛa@IQH@ @
  

  السالم عليكم  :  أنس 
  وعليكم السالم  :  حممد
  كيف حالك؟   :  أنس 
  احلمد هللا أنا خبري، وأنت؟  :  حممد 
  ك ؟أنا خبري ، ما هي جنسيت  :  أنس

  يت إىل مصر من أجل الدراسة.  تا باكستاىن اجلنسية. وقد أأن  :  حممد 
  . وأنا مصرى اجلنسية. خيك أبأهًال   :  أنس

  منطقة أنت؟  أين تسكن؟من أى   :  حممد 
  صر، وأنت؟أسكن ىف مدينة ن  :  أنس

  أسكن ىف مدينة البعوث اإلسالمية.   :  حممد 
  ة أنت تدرس؟يىف أى سنة دراس  :  أنس

  جبامعة األزهر الشريف. السنة األوىل بكلية اللغة العربية نا أدرس ىفأ  :  حممد 
  أهًال بك ىف مصرنا احلبيبة.   :  أنس
  ك.لقد سعدت بلقاء  :    حممد
  قاء.ل وأنا كذلك. إىل ال  :  أنس

  إىل اللقاء.  :  حممد 
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Ûa@ÒŠb���ÈnIRH@ @
  

  صباح اخلري    : حممود 
  صباح اخلري   :  على

  ما امسك؟  :  حممود
  ا امسك؟على، وأنت مامسى   :  على

  عى حممود.ُأد  :  حممود
  أين تسكن؟  :  على

  الزهور.  يّ ح  مدينة إسالم آباد يف أسكن يف  :  حممود
  مبفردك؟يش عهل ت  :  على

  ال، أنا أعيش مع أسريت، أىب وأمي وأخي    :  حممود
  ماذا يعمل والدك؟  :  على

  إدارة املرور.  يعمل موظفًا يف يبأ  :  حممود
  تك؟وهل تعمل والد  :  على

  .التعليم العايل نعم ، هى موظفة مبدرية  :  حممود
وثالث أخوات وأخ  أنا أيضًا أعيش مع أسريت املكونة من أيب وأمي  على:

  واحد. 
  وماذا يعمل والدك؟  :  دوحمم
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  جامعة العالمة إقبال املفتوحة  حماضر يف أيب  :  على
  هل والدتك تعمل أيضًا؟  :  دوحمم
  تعمل. ال، هى ال  :  على
  د سعدُت بلقائك . وإن شاء اهللا نلتقى مرة أخرى قل  :  دوحمم
  وأنا أيضًا سعدت بلقاءك.   :  على
  اللقاء.إىل   :  دوحمم
  إىل اللقاء.  :  على

  @
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Ûa�n�z�î����ò@ @
  

¨a����Þëþa@Šaì@HÑÛaI@ @
  السالم عليكم  :  أنس
  وعليكم السالم  :  حممد
  ، وما امسك ؟ أنس امسى   :  أنس
  امسى حممد  :  حممد
  كيف حالك؟   :  أنس

  خبري واحلمد هللا  :  مدحم
  وكيف حالك أنت؟

  خبري، واحلمد هللا  :  أنس
  

¨a����@ŠaìČëþaHlI@Þ@ @
  السالم عليكم  :  فاطمة
  وعليكم السالم  :  زينب
  ، ما امسك؟ فاطمة امسي  :  فاطمة
  زينبامسى   :  زينب
  كيف حالك؟   :  فاطمة
  خبري ، واحلمد هللا   :  زينب

  وكيف حالك أنت؟
  خبري ، واحلمد هللا   :    فاطمة
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¨a����@ŠaìI@ïãbrÛaÑÛaH@ @
  السالم عليكم   :  محد أ

  وعليكم السالم   :  بالل
  من أين أنت؟  :    أمحد
  أنا من باكستان   :  بالل
  هل أنت باكستاين؟  :    أمحد
  وما جنسينك أنت؟اين ،  نعم ، أنا باكست  :    بالل
  أفغانستان، أنا من أفغاينأنا   :  أمحد
  أهًال وسهالً   :  بالل

  
¨a�����rÛa@Šaì��HlI@ïãb@ @

  السالم عليكم  :  هدى
  وعليكم السالم  :  سلمى
  من أين أنت؟  :  هدى
  السعوديةأنا من   :  سلمى
  ؟السعودية هل أنت   : هدى
  نسيتك أنت؟، وما ج السعودية نعم ، أنا   :  سلمى
  أنا سورية، أنا من سوريا.   :  هدى
  أهًال وسهالً   :  سلمى
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¨a����@ŠaìHÑÛaI@sÛbrÛa@ @
  السالم عليكم  :    حازم
  وعليكم السالم  :  باسم 
  هذا أخى ،  هو مدرس   :  حازم
  أهًال وسهالً    :  باسم 
  دس هن،  هو مصديقىهذا   :  حازم
  أهًال وسهالً   :  األخ
  مع السالمة  :  باسم 

  
¨a����@ŠaìHlI@sÛbrÛa@ @

  السالم عليكم  :    ندى
  وعليكم السالم  :  فريدة
  هذه أخىت ، هي طيبة   :  َندى
  أهًال وسهالً   :  فريدة
  قىت ، هي طالبة ه صديهذ  :  فريدة

  أهًال وسهالً   األخت :
  مع السالمة   :  ندى  
  مع الّسالمة  :  فريدة

   



11 

 

Ð¾a�����pa†‹@ @
    صديق    مدّرس 

    صديقة    طالبة 
    باكستاين    طبيبة 

    تركّية    ُمهندس
    مصرى    أخ

    سورية     أخت
  

Ðß���ša@pa†‹���Ïb��òî@ @
١  

  واحد
٢  

  اثنان 
٣  

  ثالثة 
٤  

  أربعة
٥  

  مخسة

  الية: سئلة التأجب عن األ
 ما اُمسَك؟ -١

 كيف حاُلك؟  -٢

 أْيَن أنت؟ِمْن  -٣

 ما جنسيتك؟ -٤

 هل أنت باكستاين؟ -٥

 هل أنِت من سوريا؟ -٦
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�þa�����ñ‹@ @
¨a����ÞČëþa@Šaì@ @

  
  الّسالم عليكم  :  أمحد
  وعليكم الّسالم  :  سعيد

  
  أسريت  يتورهذه ص  :  أمحد
  ما شاء اهللا!   :  سعيد

  من هذا ؟    
  

  و مهندسهذا والدي عدنان وه  :  أمحد
  ومن هذه ؟  :  سعيد

  
  والديت سعيدة وهي طبيبة هذه   :  أمحد
  ومن هذا؟  :  سعيد

  
  هذا أخي عيسى وهو طالب  :  أمحد
  ومن هذه؟   :  سعيد

  
  هذه أخيت عبلة وهي معلمة  :  أمحد

  وهذا جدي ، وهذه جّديت.
  ما شاء اهللا !   :  سعيد
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¨a��ïãbrÛa@Šaì@ @
  

  هل هذه شجرة ؟  :  عمران
   عليه وسلم. أسرة الرسول صلى اهللانعم ، هذه   :  عثمان
  صلى اهللا عليه وسلم.   :  عمران
  هذا والده عبد اهللا.   :  عثمان
  وهذه والدته آمنة   :  عمران
  عبد املطلب. وهذا جّده   :  عثمان
  وهذا عمه العباس.    :  عمران
  وهذا عّمه محزة.   :  عثمان
  وهذا عمه أبو طالب.    :  عمران
  وهذه عمته صفية.   :  عثمان
  ابنه القاسم.  ذاوه  :  عمران
  وهذا ابنه عبد اهللا.    :  عثمان
  وهذا ابنه إبراهيم   :  عمران
  وهذه ابنته فاطمة.    :  عثمان
  وهذه ابنته رقية.   :  عمران
  وهذه ابنته زينب.    :  عثمان
  وهذه ابنته أم كلثوم.    :  عمران
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¨a�����sÛbrÛa@Šaì@ @
  ذان الفجرهذا أ  :  األم

  اهللا أكرب، اهللا أكرب،  :  األب
  والد؟أين األ

  احلمام يتوضا سعد يف   :  األم
  وأين سعيد؟    :  األب

  سعيد يف الغرفة يقرأ القرآن  :  األم
  وأين سعيدة؟    :  األب

  ة يف املصلى تصليسعيد  :  األم
  أين املعطف؟  :    األب

  هذا هو املعطف، يا والدي   :  سعد 
  وأين الّنظارة؟   :  األب

  هذه هى النّظارة يا والدي   :  سعيد
  إىل املسجد.هّيا بنا   :  األب

  هيا بنا.   وسعيد: سعد 
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¾a��Ð����pa†‹@ @
    غرفة     صورة 
    أذان الفجر    أسرة
    القرآن     والد

    معطف    والدة
    نظارة     جدّ 

    ّمحام    جّدة 
    يتوّضأ     ابن
    يقرأ    ابنة 
    يصلّي    عمّ 

    معّلمة    عّمة
    مسجد    أوالد

    ّىمصل     شجرة
@ @

Ðß��ša@pa†‹��Ïb��òî@ @
٦  
  سّتة 

٧  
  سبعة

٨  
  مثانية 

٩  
  تسعة

١٠  
  عشرة

  
  أجب عن األسئلة التالية: 

 من والد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟  -١

 من والدة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ -٢

 ّد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟من ج -٣
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 من عّم الّرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ -٤

 من ابن الّرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ -٥

 وسلم ؟ عليه من بنات الّرسول صلى اهللا  -٦

 من والدك؟ -٧

 دك؟جمن  -٨

 من عّمك؟ -٩

 من صديقك؟ -١٠
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‚a��n�Ðã@��Ù� 

@ @
GüČëc@@Z@ @¾a��Ð���pa†‹@ @

 ضع الكلمات التية يف مكاا املناسب من اجلدول )١

نت ، ثالث ، مخسة ، باكستان  مصدر ، طالب ، أنت مدس ، طبيبة ، سوريا ، أ 
ابن مهدسة، مصّلى،    والد، غرفة ، واحد، أخت ّمحام تسعة ، مسجد ، ،  ، هو جّدة 
  ركيا  ت هي،  

  مهنة  مكان  أسرة   رقم  ضمري  بلد   م
  مدرس        أنت     -١
    ّمحام  أخت        -٢
        مخسة    مصدر  -٣
٤-              

 أكمل اجلمل بالكمات التالية: )٢

  – باكستان   –طبيبة  –الغرفة  –جّدي –ايقر –أسرة  -يصّلى –أذان 

 . هذه والديت هي ...  -٢       أمحد يف.....    -١

  . الكرمي. القرآن عادل ...    -٤       هذا .... عمر.     -٣

  هذا .... الفجر.  -٦  يف املسجد. أمحد ....   -٥

  هذه ... الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم .   -٨    . .  أنا من ...   -٧
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  على الكلمة الغريبة. (x)ضع عالمة   -٣

 نظارة    –ابن       –صديق        – أخ      -١

 مسجد   – شجرة      –  فة   غر   – ّمحام      -٢

 يصلي   –يقرأ      –معطف       – يتوضأ      -٣

 أربعة    –اثنان      – ستة       – صورة      -٤

 أنتِ    – أنت       –مصلى       –أنا     -٥

ãbq��Ûa@Zbî�×a���zäÛaë@kî���ì@ @
 صحح األخطاء يف الكلمات اليت حتتها خطوط.   -١

  النظارة �1 أ�A  هوهذه  .١
1 هّيا بنا  .٢ -G اH.سجد 
1 سعيدة  .٣ MAطبيبوالد . 
كيةأ1T أSد ، أ�-  .٤ MV. 
٥.  - 1X1 فاطمة؟ أنَت من أ�  

 صل أداة االستفهام يف القائمة (الف) مبا يناسب من القامة (ب)    -٢

  (ب)      (الف) 
  امسك؟ •  من  . ١
  حالك؟ •  هل . ٢
  هذا ؟ •  أين . ٣
  أنت يا عدنان؟  •  ما . ٤



19 

 

  املعطف؟ •  كيف . ٥
  هذه شجرة؟ •  من أين . ٦
 

 اختر الكلمة الصحيحة. -٣

 (هذا/ هذه)   ................. صورة أسريت. ........ -١

  (شجرة/ معطف)  ......؟  .................هل هذه  -٢
  (يقرا / تقرا)     هو .........................؟  -٣
  (مصر/ مصري)  هل أنت .........................؟  -٤
  (هو/ هي)   هذا أخي ................... مدرس.  -٥
  (من / هل )  ......................... أين أنَت؟ -٦
   / من)(يف  سعد .................... احلّمام.  -٧
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Ûa���yì������îãbrÛa@ñ‡���ò@ @
 

 

 

@ @
Ø�Ûa��å@ë¨a������îÛa@ñbî�Čîßì���ò@ @

  @ @
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n�a����bíì@p@ @
@ @

  الصفحة  العنوان    الرقم
  ٢٦   تعـارفال  
  ٢٧  ـدافهاأل  
  Ûa��å�Ø@@ @

  الـحــــوار
٢٩-٢٣  

  ٣٨ -٣٠  املـفـــــردات  
  ¨a���bîñ@îÛa��ßì��îò@ @

  الـحــــوار
٣٨ -٣٣  

  ٣٩  واألسئلة املـفـــــردات  
  ٤٤ -٤٢  اختربك نفسك  

  

  @
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ÛaÈn���ÒŠb@ @
Ø�ÛaI�¨aë@å��ßìîÛa@ñbî��Hòî@ @

  

هناك عدة شروط جيب على الطالب أخذها يف االعتبار عند تعلمه للغة العربية،  
ذه االعتبارات، االطالع على  وليست العربية فقط، بل أي لغة يريد تعلمها، ومن أهم ه

وتقاليد أهل هذه اللغة واملتحدثني ا، فكانت أول خطوة ألقي الضوء عليها  عادات 
هنا، أال وهي معرفة ثقافة أهل العربية من خالل أسلوب وطريقة سكنهم ومنط حيام  

  اليومية، واالطالع على أهم املصطلحات املستخدمة يف حتقيق هذا اهلدف املنشود. 

 

  @
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@ @
@ @

þaç������Òa‡@ @
  

  كمايلى:هى 
  

أن يتمّكن الطالب من التعبري عما حييط به من األمور   -٤
 اليت متعلق بالسكن واحلياة اليومية . 

 

 ويتقن مهارات اإلتصال باآلخرين. أن ُيِجْيدَ  -٥

 
 أن يكتسب بعض املفردات واملصطلحات اجلديدة. -٦

 

     



24 

 

ÛaČ��å�Ø@ @
¨a����ÞČëþa@Šaì 

  وبركاته. رمحة اهللا السالم عليكم و  :  هدى
  ليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، أخيت هدى. وع  :  سلمى

  

  يوم؟ كيف حالك ال  :  هدى
  احلمد هللا أنا خبري. وأنت كيف حالك؟   :  سلمى

  

  أنا أيضا خبري.   :  هدى
  زيل، ويشرفين حضورك احلفل.ـاليوم سيكون حفل عيد ميالدي مبن  :  سلمى

  

  أين تسكنني؟  :  هدى
  مدينة نصر. ي أسكن يف ح  :  سلمى

  

  زلك؟ـما رقم من  :  هدى
الدور   ،١٣أنا أسكن يف شارع املعز لدين اهللا الفاطمي. مرتل رقم   :   سلمى

  ني (ما هو عنوان مرتلك)؟ن، وأنت أين تسك٠٦الثاين. شقة رقم
  

  ٧زل رقمـلف اجلامعة، منخه، تـزسكن يف حي املنأأنا   :  هدى
  زيل.ـيوم مبن لايسعدين حضورك   :  سلمى

  

  سوف أحضر احلفلة.   :  هدى
  شكرًا لك. إىل اللقاء.  :  سلمى
  إىل اللقاء.  :  هدى
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¨a���ãbrÛa@Šaì�ï@ @

  

  صباح اخلري.   :  أنس
  صباح اخلري أخي أنس.   :  زياد 

  

  كيف حالك؟   :  أنس
  احلمد هللا أنا خبري. وأنت ؟  :  زياد 

  

  يضًا، أنا خبري. أ  :  أنس
  ؟  يومملاذا تأيت إىل املدرسة يف ساعة متأخرة كل   :  زياد 

  خر يف الوصول إىل املدرسة؟ أ ملاذا تت    
  

  قة بعيدة جدًا عن املدرسة. طأسكن مبن ألنين  :  أنس
  ألن مرتيل بعيد عن املدرسة.     

  أين تسكن؟  :  زياد 
  

  أسكن يف مدينة القاهرة اجلديدة.   :  أنس
  وما هو عنوان مرتلك/ سكنك؟  :  زياد 

  

وأنت أين . ٢٩رقم ، شقة ٥٥سكن خلف النادي األهلي، مرتل رقم أ  :      أنس
  تسكن؟

  غري جبوار املدرسة مع عائليت.صأنا أسكن مبرتل   :  زياد 
  

  وما هو عنوان مرتلك؟  :  أنس
  ، خلف املدرسة. ٤٤مرتل رقم   :  زياد 



26 

 

�Ûa�Ø�å @
Ûa�z���ÞČëþa@Šaì@ @
  

  السالم عليكم .  :  أمحد
  وعليكم السالم.  :  حّسان

  
  أين تسكن؟   :  أمحد

  أسكن يف حي املطار    :  حّسان
  وأين تسكن أنت؟    

  
  أسكن يف حي اجلامعة.    :  أمحد

  هل تسكن يف بيت؟   :  حّسان
  

  نعم، أسكن يف بيت.    :  أمحد
  وهل تسكن يف بيت؟    
  ال، أسكن يف شقة.    :  حّسان

  
  ما رقم شقتك؟   :  أمحد

  ، وما رقم بيتك؟ ٥   :  حّسان
  ٩   :  أمحد
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Ûa�z���ïãbrÛa@Šaì@ @
  

  السالم عليكم.   :  جراملستأ
  وعليكم السالم.   :    ر  املؤجَ 

  
  ُاريد شقة من فضلك.  :    املستاجر

  لدينا شقة مجيلة.   :    الؤجر
  

  كم غرفة يف الشقة؟  :  املستأجر
  يف الشقة مخس غرف.  :    املؤجر  

  
  يف أي دور الشقة؟  :  املستأجر
  الشقة يف الدور اخلامس.   :    املؤجر  

  
  الشقة؟أريد مشاهدة   :  املستأجر
  قة.ذا باب الش ل، أدخل، هتفضّ   :    املؤجر  

  
  هذه شقة مجيلة.   :  املستأجر

  
  @
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Ûa�z���sÛbrÛa@Šaì@ @
  

  السالم عليكم.   :  املستشري
  وعليكم السالم.   :    البائع  

  خدمة.  أيّ       
  

  ُاريد بعض األثاث.   :  :  املشتري
  ماذا تريد لغرفة النوم؟  :    البائع 

  
  وستارة. ُأريد سريرًا   :  :  املشتري

  لوس؟ وماذا تريد لغرفة اجل  :    البائع 
  

  أريد أريكة وسجادة.   :  :  املشتري
  وماذا تريد للمطبع؟  :    البائع 

  
  وثالجة.  ْرًناأريد ُف  :  :  املشتري

  ام؟وماذا تريد للحمّ   :    البائع 
  

  أريد سخانا ومرأة.   :    املشتري
  هل تريد شيئا أخر؟  :    البائع 

  
  ة األثاث.شكرًا، أريد مشاهد  :  :  املشتري

  ل.تفضّ   :    البائع 
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¾a��Ð�a†‹p@ @
    ستارة     بيت
    أريكة    شّقة
    سجادة    دورٌ 
    فرن    حيّ 

    ثالحة     غرف
    سحان    غرفة النوم 

    ةآْرمِ     سوغرفة جل 
    أثاث     مطبخ
    سريرٌ     رقم

  
Ðß��ša@pa†‹��òîÏb@ @

  أيام األسبوع 
  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء   اإلثنني  األحد   السبت

              
 

  أجب عن األسئلة التالية. 

 ؟ تسكنأين  -١

 هل تسكن يف شقة؟ -٢

 ك؟تهل تسكن يف بي -٣
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 ما رقم بيتك؟  -٤

 ؟  ما رقم شّقة -٥

 كم غرفة يف بيتك؟ -٦

 قتك؟شكم غرفة يف  -٧

 قة؟شّ يف أّي دوٍر ال -٨

  إقرأ الفقرة ، مث أجب عن األسئلة. 

الدور الثالث. يف  طار. الشقة يف أمحد يسكن يف شقة مجيلة. الشقة يف حي امل
ة. يف املطبخ فرن.  ر. يف غرفة اجللوس أريكالشقة مخس غرف. يف غرفة النوم سري

  ة.يف احلّمام مرآ

  أجب:

 هل يسكن أمحد يف شقة؟   -١

 هل يسكن يف حي املطار؟   -٢

 هل الشقة يف الدور اخلامس؟   -٣

 كم غرفة يف الشقة؟   -٤

 أين الفرن؟   -٥

 ة؟ آأين املر   -٦

 أين السرير؟   -٧

 أين األريكة؟    -٨
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¨a��î�îÛa@ñb��ßì���î��ò@ @

¨a�����Čëþa@ŠaìÞ@ @

  السالم عليكم   :  حازم
  وعليكم السالم، كيف حالك اليوم؟  :  حممد
  احلمد هللا، أنا خبري.   :  حازم
  مىت تستيقظ من النوم؟  :  حممد

تناول  أ، مث فجري ال ا وأصلّ توضّ أيوميًا يف السادسة صباحًا، و ُظستيقِ أ  حازم: 
طار أذهب إىل ريت يف السادسة والنصف، وبعد اإلفطار مع أساإلف

  مدرسىت.
  صل إىل املدرسة؟تمىت   :  حممد
  أصل يف متام الساعة السابعة صباحًا.   :  حازم
  ومىت تعود؟  :  حممد

ر، مث أتناول العداء مع عائلىت يف الظهى صلّ أأعود يف متام الثانية مساء. ف  حازم: 
  الثالثة مساء. 

  دروسك؟ ُركِ ذومىت تست  :  حممد
  لسابعة مساء.أذاكر دروسي بعد أن أنتهي من الغداء، حىت ا  :  حازم
  وماذا تفعل بعد أن تفرغ من املذاكرة؟  :  حممد
نافش مع أيب يف بعض م التلفاز، ونسامر أماأجلس مع عائليت نت  :     حازم

  .ماء اليونا أثنهاليت تواج املشاكل
  ومىت تنام؟  :  حممد

  

  وم.  قصة قبل النيتَجدّ يل  م الساعة الثامنة مساء، بعد أن حتكيأنا  :  حازم
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¨a��a@ŠaìrÛ��ãb�ï@ @

  
  اليوم يوم العطلة.  :  األم

  نعم أمي، ماذا سنفعل اليوم؟  :  األبنة
  

  نريد أن نقوم بعمل مفيد يا أمي.  :  االبن
  املرتل. وأريد مساعدتكما.ظف نسن  :  األم
  

  رفيت.غأنا أساعدك يا أمي، سأنظف   :  االبنة
  وأنا أيضًا، سارتب سريري وأنظم كتيب يا أماه.   :  االبن

  
  ف حجرة الضيوف، وأغسل األطباق. نظّ أكذلك سوأنا   :  األم

  تكم.دأحسنتم، هذا عمل طيب، وأن أيضا أريد مساع  :  األب
  

  تفعل يا علي؟سماذا   :  األم
  كوي مالبسنا. سوف أ  :  األب

  
  أحسنت يا أيب.  :  األبن واالبنة 

  
  @
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¨a��î�îÛa@ñb��ßì���î��ò@ @

Ûa�z���Čëþa@ŠaìÞ@ @

  مىت تستيقظ؟  :  حامد

  ند الفجرأستيقظ ع  :  حممود

  أين تصلي الفجر؟   :  حامد

  أصلي الفجر يف املسجد.  :  حممود

  تنام بعد الصالة؟هل   :  حامد

  بعد الصالة؟  مال، ال أنا  :  حممود

  ماذا تفعل بعد الصالة؟  :  أمحد 

  قرأ القرآن.أ  :  حممود

  تذهب إىل املدرسة؟ ومىت  :  حامد

  أذهب الساعة السابعة.  :  حممود

  هل تذهب بالسيارة؟  :  حامد

  ال، أذهب باحلافلة.   :  حممود
  

  @
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Ûa�z���rÛa@ŽŠaì�ïãb@ @

    هذا يوم العطلة.    :األم

  هذا يوم العمل.  :  األب

  ؟حامدتفعل يا سماذا     :األم 

  سأكنس غرفة اجللوس    :  حامد

  ؟ زينبوما ذا ستفعلني يا   :  األم 

  كنس غرفة النوم. أس  :  زينب  

  وماذا ستفعل يا حممد؟    

  سأغسل املالبس  :  حممد 

  ؟دهنوماذا ستفعلني يا   :    مألا

  كوي املالبس. أس  :  هند

  غسل األطباق. أأنا س  :  اجلدة

  القرآن. قرأ وأنا سأ  :  اجلد
  

  @
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Ûa�z���sÛbrÛa@ŽŠaì@ @

  مىت تستيقظ يوم العطلة؟  :  د بعا

  ستيقظ مبكرًاأ  :  سعد

  وميت تستيقظ أنت؟

  أستيقظ متأخرًا،   :  عابد

  ماذا تفعل يف الصباح؟  :  سعد

  زالتلفاأشاهد   :  دبعا

  وماذا تفعل أنت؟    

  حيفة أو كتابًا صرأ أق  :  سعد

  أين تصلي اجلمعة؟  :  د بعا

  اجلمعة ىف املسجد الكبري.ي صلّ ُأ  : سعد   

  وأين تصلي أنت؟    

  .أصلي يف املسجد الكبري أيضًا    :عادل

  
  @
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Ð¾a�pa†‹ @
    حافلة    ينام

    مالبس    يستيقظ
    أطباق     يذهب
    الصباح    يكنس
    الفجر    يغسل

    ساعة    ُيشاهد 
    صالة     كبري

    رًاكِّ ُمب    كتاب 
    متأخرا    صحيفة

    عمل    تلفاز
    عطلة    مدرسة

  
ß�Ð����ša@pa†‹��Ïb�òî@ @

�þa@âbícj��Êì@ @
١  

  األول 
٢  

  الثاين 
٣  

  ثالث ال
٤  

  الرابع 
٥  

  اخلامس
  : التالية األسئلة عن أجب    -١

 ىت تستقيظ؟م . ١

 صلى الفجر؟أين ُت . ٢

 هل تنام بعد الصالة؟ . ٣

 الصالة؟عل بعد ماذا تف . ٤
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 تكنس الغرفة؟مىت  . ٥

 ذهب إىل املدرسة؟مىت ت . ٦

 قظ يوم العطلة؟يمىت تست . ٧

 يوم العطلة؟ماذا تفعل  . ٨

 أين تصلي اجلمعة؟ . ٩

 مىت تشاهد التلفاز؟ . ١٠

  ، مث أجب.الفقرةاقرأ   -٢
زينب تكنس ، وسيكنس غرفة اجللو  م بعد الصالة يوم العطلة. حامدحممد التناأسرة  

تكوي املالبس، واجلدة تغسل األطباق، اجلد   هند، واملالبس مد يغسلغرفة النوم. وحم
  ن.آيقرأ القر
 ماذا تفعل اجلدة؟  -١

 مد؟ماذا تفعل حم  -٢

 ؟زينبماذا تفعل   -٣

 ؟هندماذا تفعل   -٤

 ؟ماذا يفعل حامد  -٥

 ماذا يفعل اجلد؟ -٦

  أجب مث الفقرة، اقرأ  -٣
  دموحما يف البيت، ويذهب إىل املسجد. يصلى عند الفجر، ويتوضّ  حممودستيقظ ي

  يقرأ القرآن، وال ينام بعد الصالة.حممود الفجر يف املسجد. 
 أين يتوضأ؟  -٢      ؟حممودمىت يستيقظ   -١

 أين يصلي الفجر؟  -٤        أين يذهب؟  -٣

 ماذا يفعل بعد الصالة؟  -٦      هل ينام بعد الصالة؟   -٧
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‚c���ÛaI@Ù�Ðã@�n�yì���æbm‡SMTH@ @
@ @

¾a@ZGüČëc�Ð���pa†‹@ @
  الذي يوجد فيه. ل بني الشئ واملكان ص -١

  غرفة جلوس  -أ فرن . ١
  ّمحام  -ب  سرير    . ٢
  مطبغ  -ج أريكة    . ٣
  غرفة نوم     -د مرآة    . ٤
  مسجد  -هـ كتاب   . ٥

  مدرسة     -و صالة   . ٦    
  كلمتني إىل كل جمموعة. أضف -٢

 غرف: محام، . ٢ أثاث: مرآة . ١

  ماكن : مسجدأ . ٤ أعداد ترتيبية: األّول . ٣
  استفهام: هل  . ٦ أفعال: يذهب . ٥
   أعداد: سبعة . ٧

  على الكلمة الغريبة.(x)عالمة  عض -٣
 غرفة -عمل  –محام  –مطبخ  .  ستارة  –مهندس  –مدرس  – طبيب   . 

  سّخان  –ثالجة   –فرن  –حافلة  .  صحيفة –يكوي   –ينام  –يغسل   . 
  شّقة  – بيت  –أثاث  –غرفة  .  الثالث - واحد  -الّرابع  -األّول  . 
   مصلى –مدرسة  –مسجد  –ساعة  . 
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‚c����Ðã@�n�@Ù�@ @
îãbqZ@Gb@Ûa��×a���zäÛaë@kî���ì@ @

  صل بني جزأي اجلملة.  .١
  اجلمعة يف املسجد  -ت  غسلي . ١
  ىف حي اجلامعة   -ث  يشاهد . ٢
  الصحيفة  -ج يذهب إىل . ٣
  املدرسة     -د يكنس . ٤
  الغرفة  -هـ يقرأ . ٥
  املالبس واألطباق     -و يصلى  . ٦
  التلفاز  -ز  يسكن . ٧
  للصالة  -ح  يتوضأ  . ٨

  .نيأكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بني القوس .٢
 (غرف/ غرفة)  يف الشفة أربع . ١

 (ّمحام محامًا) كم .......... يف الشقة؟ . ٢

 (هىت/ ماذا) ........ تذهب إىل املدرسة . ٣

 (الساعة/ ساعة)  أذهب .......... السابعة. . ٤

 (ُهو / هي)   هذه ........... الشقة.  . ٥

 

 . (x)أوال ) �إقرأ الفقرة، مث أجب بنعم (   ٣-

محد ال ينام بعد ر. يصلي الفجر يف املسجد. أيستقظ أمحد مبكرًا عند الفج
صالة الفجر. هو يقرأ القرآن. يذهب إىل املدرسة باحلافلة الساعة السابعة. 
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يومالعطلة، يستيقظ مبكرًا أيضًا. يوم اجلمعة هي الصباح يقرأ صحيفة أو كتابًا.  
  ويصلي اجلمعة يف املسجد الكبري.

  
 (              )  مبكرًا. يستيقظ أمحد . ١

 (              )  يصلي أمحد اجلمعة يف املسجد الكبري. . ٢

 (              )  يوم اجلمعة يقرأ صحيفة أو كتابًا.  . ٣

 (              )  أمحد ينام بعد صالة الفجر. . ٤

 (              )   يصلي أمحد الفجر يف البيت. . ٥

 (              )   أمحد مهندس. . ٦

)          (        يذهب إىل املدرسة بالسيارة.  . ٧  
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Ûa�yì���rÛa@ñ‡���Ûb��r�ò@ @
@ @
@ @
@ @

*ĐÛa��È���—Ûaë@âb���ñìÜ@ @
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n�a����bíì@p@ @
@ @

  الصفحة  العنوان    الرقم 
  ٥٣   تعـارفال  
  ٥٤  ـدافهاأل  
  ĐÛa�È�l‹“Ûaë@âb@@ @

  الـحــــوار
٢٨-٢٣  

  ĐÛa�È�@âb@ @

  الـحــــوار
٣١  

  ٥٤  املـفـــــردات  
  Ûa—������ñý@ @

  الـحــــوار
٥٧  

  ٦٠  املـفـــــردات  
  Ù�Ðã@�n��‚a  ٦٣ - ٦٢  
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ÛaÒŠb���Èn@ @
@ @

ظهرت اللغة العربية يف البالد اليت متتد بني البحر األمحر، واملحيط اهلندي، وخليج  
فارس، وخط ومهي يتجه شرقا من رأس خليج العقبة حىت الفرات؛ وتسمى تلك البالد  

ة هلذه اللغبشبه جزيرة العرب، كما تسمى اجلزيرة العربية توسعا. هذا وأعظم تشريف 
  أن نزل ا القرآن احلكيم كتاب اهللا الكرمي.  العظيمة

-َ   يقول سبحانه وتعاىل :   1\ ِHَيُل َرّبِ اْلَعا - -; ُه َلَت -ُ  O"َوِإن, وُح اbcِم\1 َل ِبِه الر0 َ- َ -VO  َقْلِبَك ِلَتُكوَن hََع
 َ- 1Xْنِذِر ُiِْمَن اO " ٍ- ٍ ُمِب\1 ّ1 ِ�A١٩٢:١٩٥( الشعراء:  ِبِلَساٍن َعَر(  

القرآن الكرمي، لذا فهي لغة املسلمني مجيعا، فلم تقتصر علي   بية هي لغةاللغة العر
شعب بعينه، وكان هذا من حسن طالعنا حنن كشعب باكستاين مسلم يتعلم اللغة 
العربية، ومتطلع إىل معرفة أهم املصطلحات اخلاصة بالصالة وكيفية أدائها، فنقدم لكم 

الصدد، عالوة علي رات البسيطة يف هذا  هم املصطلحات والعبامن خالل هذه الوحدة أ
ذكر بعض أمساء األطعمة املشهورة يف البالد العربية، وكذلك بعض اجلمل اليت ال غىن  

أي من الدول املتحدثة   -عنها حول هذا املوضوع. فنظًرا حلاجة املسافر الباكستانيإىل 
لغذائية واألطباق  كذلك أمساء املواد امعرفة الكلمات واملصطلحات، و -باللغة العربية

ختلفة اليت سيسعى إىل تناوهلا، واجلمل املستخدمة يف التعامل مع املطاعم والكافترييات امل
واملقاهي. لذلك أقدم للقارئ على الصفحات التالية وجبة دمسة من هذه املفردات 

  واجلمل اليت حيتاج إليها املتعلم املبتدئ للغة العربية. 
 

  @
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þaç������Òa‡@ @
  

  هى كمايلى:
  

 أن ُيلّم الطالب مبفردات الطعام والشراب، وكذلك أمساء الصلوات. . ١

  
 

 أن يستطيع التعامل مع مثل هذه املواقف ىف الفنادق واملطاعم. . ٢

  
 

 ضة الصالة. ريبفأن جييد الطالب التعبري عن بعض األحكام الفقهية اخلاصة   . ٣

  
 

  @
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�Đ�Ûa�È�âb�@l‹“Ûaë@ @
@ @@ @

  تناوهلا اإلنسان يف اليوم؟يالوجبات الرئيسة اليت  دكم عد  :  سلمى
  ثالث وجبات يف اليوم.   :  فريدة
  وما هي تلك الوجبات؟   :    سلمى
  فطار، الغداء والعشاء.اإل  :  فريدة
  ت وجبة االفطار؟اكونّ ما هي أهم م  :  سلمى
  نب مع الشاي أو القهوة. ل ل، العسل ، وايضاخلبز، اجلنب، الب  :  فريدة
  ة لوجبة الغداء؟  يّ س ئي وما هي أهم األطباق الر  :  سلمى
سلة، بامية، فاصوليا،  رز أو املعكرنة طبق اخلضار (طبق األ  فريدة:

  ملحوخية".
م بقري أو جاموسي)،  حل م (دجاج، مسك،وللحا... اخل)    :بطاطس

  السالط وطبق
  ومما يتكون العشاء؟    سلمى:

هي تشتمل على بعض ف ذااإلنسان يتاوهلا قبل النوم، لألن   فريدة  : 
ادي،  ببان (الزتجات األلة من الطعام مثل: منفياألنواع اخلف

اح، برتقال، بلح،  نب، احلليب)، مثرة فاكهة (موز، تفّ اجل
  جنو..... اخل)  ا، مىرثكم

  @
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�Đ�Ûa�È�âb�@“Ûaë��l‹@ @

@ @@ @

  وسهًال، تفضل ماذا تريد من طعام سيدي؟  أهالً   : اجلرسون
  من فضلك. ، منها ينناسبي اختار ما ائمة الطعام كي أريد ق  سجاد:

  تفضل ، ما هو.    اجلرسون: 
من األرز البسميت، مع طبق خضار، وشرحية من اللحم،  ا أريد طبق   سجاد:

  وطبق سالط. 
  أي نوع من اللحم تفضل؟  اجلرسون: 

  .اللحم البقري، من فضلك   سجاد:
  وهل ترغب يف سالط الزبادي، أم اخلضروات؟  اجلرسون: 

  ادي من فضلك.سالط الزي  سجاد:
  هل ترغب يف تناول مشروب مع الغداء؟  اجلرسون: 

  ج من فضلك.عصري الربتقال الطازنعم، كوب من   سجاد:
  آخر سيدي؟ ًالب شيئوهل تط  اجلرسون:  

  شكرًا لك، هذا يكفي.   سجاد:
  ق سيدي.ئاة دقشرع عضونسوف أحضر لك الطعام يف   اجلرسون: 
  نًا ، شكرًا لك. س ح  سجاد:  
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�Đ�Ûa�È�âb�@ @

¨a���Čëþa@ŠaìÞ@ @

  
  ؟نس حأين تذهب يا   :  عدس
  إىل املطعم.  :    نس ح

  كم وجبة تأكل يف اليوم؟  :  سعد
  أكل ثالثة وجبات: الفطور، والغداء والعشاء.   :    حسن
  وجبة واحدة. هذا كثٌري جّدا، أنا أكل   :  سعد

  هذا قليل جّدا.  :    حسن
  ماذا تأكل يف الغداء؟  :  سعد

  ا تأكل أنت؟ماذ. وأكل األرز واخلبز  :    حسن
  أكل السمك والسلطة والفاكهة.   :  سعد

  ما وزنك؟  :    حسن
  كيًال وما وزنك أنت؟ ٦٠  :  سعد

  كيل.١٠٠  :    حسن
  أنت مسني جّدًا.  :  سعد

  وأنت حنيف جّدًا.   :  حسن
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Ûa�z���@ŽŠaìãbrÛa��ï@ @

  
  من الطعام؟ ماذا تطلب  :  املضيف
  بعض السمك واألرز من فضلك.  : املسافر

  من الشراب؟ا تطلب وماذ  :  املضيف
  التمر أو العنب.     :املسافر

  الشائ؟ هل تشرب   املضيف: 
  ال، أفضل القهوة    املسافر:
  القهوة باحلليب؟  : املضيف
  باحلليب.   ةنعم، القهو    املسافر:

  دشيئا آخر؟ هل تري  املضيف: 
  ال، شكرًا    املسافر:

    عفوًا.        املضيف:
  
  

  @
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Ûa�z���ÛbrÛa@ŽŠaì��s@ @
  

  ورمحة اهللا وبركاته،  عليكم السالم    :الّزوج
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته،   :  الزوجة 

  أنا جوعان جدا،     :الزوج
  الغداء على املائدة،   :  الّزوجة 

 ريوأرٌز وسلطة وفاكهة! هذا كثما هذا؟! مسك وحلٌم ودجاج   الزوج:
  جّدا

  جلسإال تأكل ... التأكل،   :  الزوجة 

  ملاذا ؟ أنا جوعان   :  الزوج
  ضيوف لدينا   :  الّزوجة 

  لدينا ضيوف ! من؟!   :  الزوج
  والدي ووالديت وأخي،   :  الّزوجة 

  أين الضيوف؟  :  الزوج
  يف غرفة اجللوس  :  الّزوجة 

  @
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¾a�Ð���pa†‹@ @
@ @

    ضيوف      مطعم
    مائدة    حلم

    جوعان      دجاج
    ة وجب   مسك
    فطور    أرز

    غداء    سلطة
    عشاء    فاكهة

    يأكل    مئة كيلٍ 
   يشرب    شائ 
    يطلب    ه قهو
    وزن     ماء
    كثري    متر

    قليل    حليب
    حنيف    طعام
   مسني   اب شر

ß�Ð���šg@pa†‹��Ïb��òî@ @
  اخلامسة الّرابعة الثالثة  الثانية  األوىل
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  أجب عن األسئلة التالية:   -١

 أكل يف اليوم؟توجبة  كم  -١

 أكل يف الغداء؟تماذا  -٢

 أكل يف الفطور؟تماذا  -٣

 أكل يف العشاء؟تماذا  -٤

 ماوزنك؟ -٥

 ل من الشراب؟فضّ ماذا ُت -٦

 فّضل من الفاكهة؟ماذا ُت -٧

 تشرب الشاي؟هل  -٨

 هل أنت جوعان؟ -٩

 هل أنت مسني؟ -١٠

  اقرأ القصرة، مث أجب  -٢
ثالثة وجبات يف اليوم. زينب تأكل يف الفطور زينب مسينةجدًا. تأكل 

الشاي. وتأكل يف العشاء   ب السمك، وتشرب القهوة. وتأكل يف الغداء اللحم وتشر
  كيل.١٠٠وزن زينب  ،الدجاج، وتشرب احلليب

 هل زينب حنيفُة -١

 كم وجبة تأكل يف اليوم؟ -٢

 ماذا تأكل وتشرب يف الفطور؟ -٣

 ماذا تأكل وتشرب يف الغداء؟ -٤

 تأكل وتشرب يف العشاء؟ماذا  -٥

 ما وزن زينب؟  -٦
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  اقرأ الفقرة، مث أجب  -٣
بة  ل وج يأك  حسن وجبات يف اليوم: الفطور والغداء والعشاء.  يأكل ثالث سعد 

يأكل يف الغداء: اللحم. والدجاج. والسمك. واألرز. واخلبز.  سعد  واحدة يف اليوم: الغداء.  
يشرب   حسن يشرب املاء. و  عد س يأكل يف الغداء: السمك والسلطة والفاكهة حسن و 

  الشاي. 
  

 ؟سعدكم وجبة يأكل  -١

 ؟حسنكم وجبة يأكل  -٢

 يف الغداء سعد ماذا يأكل  -٣

 يف الغداء؟ حسن  ماذا يأكل -٤

 ؟سعد ماذا يشرب  -٥

 ؟حسن ماذا يشرب  -٦

   



53 

 

—Ûa�����ñý@ @
Ûa�zÞëþa@Šaì���@ @

  
  أين تصلي الصلوات اخلمس؟  : كامل
  والعشاء يف مسجد بالل.أصلي الظهر، والعصر  واملغرب   : باسم

  
  وأين تصلي الفجر؟  :كامل
  أصلي الفجر يف البيت.  :  باسم

  
  ملاذا تصلي الفجر يف البيت؟  :كامل
  ن.ال أمسع األذا  : باسم

  
  هل تستيقظ متأخرًا؟  :كامل
  نعم، بعد صالة الفجر.  : باسم

  
  ستيقظ مبكرًا. أ  :كامل
  ال استطيع، أعمل يف الليل.  :  باسم 

  
  املنبه جبانبك.ضع   :كامل
  بة. جزاك اهللا خريًا. هذه فكرة طي  : باسم
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  السالم عليكم. :    أمحد
  وعليكم السالم.  :  حممد
  مكة، إىل أين أنت مسافر؟افر إىل أنا مس   :  أمحد
  أنا مسافر إىل املدينة،    :  حممد

  ملاذا أنت مسافر إىل مكة؟
  احلرام.للصالة يف املسجد   :  أمحد 
  وملاذا أنت مسافر إىل املدينة؟      
  للصالة يف املسجد النبوي صلى اهللا عليه وسلم.   :  حممد
  ي اجلمعة؟لّ صَ ُتين سأ      
  شاء اهللا. يف املسجد احلرام. إن  :  أمحد
  وأين ستصلي اجلمعة؟      
  يف املسجد النبوي ، إن شاء اهللا.   :  حممد
  كيف ستسافر إىل املدينة؟   :  أمحد
  أركب الطائرة.  :  حممد
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Ûa�z���ÛbrÛa@Šaì���s@ @
  

  هذا اذان العصر  :  حسن
  هيا بنا إىل املسجد  :  حسني

  
  أنا أصلى يف البيت.   :    حسن
  فضل.أالصالة يف املسجد   :     حسني

  
  املسجد بعيد.  :     نس ح

  املسجد قريب.  :    حسني
  هل أنت مريض؟    

  ال، أنا خبري.   :  حسن
  

  أنت كسالن.  :     حسن
  هذا صحيح. آسف.   :     حسني

  
  أنا ذاهب إىل املسجد.  :  حسن
  انتظر، أنا ذاهب معك.  :    حسني
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¾a�Ð��pa†‹ @
    لليال    الفجر
    يضع    الظهر
    هٌ بِّ ُمنَ     العصر
    ينتظر    املغرب
    صالة اجلمعة    العشاء

    قريب    مكة
    بعيد    املسجد احلرام

    مريض    املدينة 
    كسالن    املسجد النبوى 

    ذاهب    األذان
        يسمع

@

Ðß��ša@pa†‹�Ïb�òî@ @
  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاىن  األول

          
  العاشر  التاسع  الثامن  السابع   السادس
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  جب عن األسئلة التالية:أ -١
 ظ متأخرًا؟ستيقهل ت -١

 مع أذان الفجر؟س تهل  -٢

 ؟هل تصلى الفجر يف البيت -٣

 أين تصلي الظهر والعصر؟ -٤

 املغرب والعشاء؟أين تصلى  -٥

 صلى اجلمعة ؟تأين  -٦

 ىل مكة؟إهل أنت مسافر  -٧

 هل أنت مسافر إىل املدينة؟ -٨

 ؟هٌ بِّ نَ هل لديك ُم -٩

 هل تعمل يف الليل؟ -١٠

  إقرا الفقرة، مث أجب عن األسئلة.  -٢
ان مسافر إىل مكة للصالة يف املسجد احلرام. هو لمركي، سركيا، هو تسلمان من ت

ن سيصلي يف املسجد احلرام الصلوات اخلمس: الفجر، مسافر إىل مكة باحلافلة، سلما
والظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء، سلمان سيذهب إىل املدينة يوم اخلميس، سيصلي 

  إن شاء اهللا .  - اجلمعة يف املسجد النبوي
 من أي بلد سلمان؟      -١

 ما جنسيته؟     -٢

 هومسافر؟إىل أين    -٣

 هل هو مسافر بالسيارة؟    -٤

 ملاذا هو مسافر إىل مكة؟  -٥

 ماذا سيصلي يف املدينة؟   -٦

 مىت سيذهب إىل املدينة؟ -٧

 أين سيصلي اجلمعة؟ -٨



58 

 

‚a��Ù�Ðã@�n@ @

¾a@ZGüëc�Ð���@pa†‹@ @
  صل بني الكلمة يف (أ) وما يناسبها يف (ب).  -١

  (ب)  (أ)  
  مسني  . ...... طعام و -١
  دجاج  حنيف و......  -٢
  شراب   و....... شاي  -٣
  كثري  حلم و........  -٤
  قهرة  قليل و.......  -٥
  بعيد  يأكل و......  -٦
  يشرب  قريب و......  -٧
 ) على الكلمة الغربية.xضع عالمة ( -٢

 أذان.   -مغرب    -عصر    -ظهر     -١

 ماء.   -جوعان     -قهوة    -شاي     -٢

 حلم.   -دجاج    -شراب   -مسك     -٣

 عشاء.   -غداء      - فطور    -طعام   -٤

 مريض.   -كسالن    - جوعان    -مائدة     -٥

 اللَّيل.  -يعمل   -يشرب    -يأكل     -٦

 املسجد  النبوي.   -منبه    - املدينة    -مكة     -٧
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  أكمل اجلمل بالكلمات التالية. -٣
 مسافر. –الشاي  –الطعام  -مريض   –الفاكهة  – متاخرا  –اجلمعة 

 أفضل القهوة.     ب ...................؟،   تشرهل   -١

 التمر.   ماذا تفضل من ...................؟    -٢

 األرز والسمك. ماذا تطلبني من ...................؟    -٣

 ال، أنا خبري.     هل أنت ...................؟    -٤

 اهللا. يف املسجد احلرام، إن شاء     أين تصلي ...................؟    -٥

 ال.     تيقظ ...................؟  تس  هل  -٦

 للصالة يف املسجد النبوي.     ملاذا أنت ...................؟    -٧

 

  @
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Ûa@Zbîãbq��×a��zäÛaë@kî���ì@ @

 صحح األخطاء. -١

 ماذا تطلب من الطعام يا فاطمة؟  -١

 هل تشربني الشاي يا أمحد؟ -٢

 أكل ثالثة وجبة يف اليوم.  -٣

 البيت.املسجد بعيدة عن  -٤

  املكة. أنا مسافر إىل -٥

 أنا ذاهب للمسجد. ينتظر أنا ذاهب معك. -٦

 أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بني القوسني. -٢

 (مريض/مريضة)   هل أنت............يا فاطمة؟   -١

 (إىل/ يف)   أنا ذاهب ............ املسجد.  -٢

 (هو/أنت)    أين تصلي اجلمعة............؟   -٣

 (تستيقظ/ استيقظ)     ............ مبكرًا؟هل  -٤

 (مسافرة/ مسافر) ملاذا أنِت ............ إىل مكة يا فاطمة؟  -٥
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حممد من مصر، هو مصري، حممد مسافر إىل مكة: لصالة يف املسجد احلرام. 
املسجد احلرام الصلوات اخلمس: الفجر، سيسافر إىل مكة باحلافلة. سيصلي حممد يف 

 املدينة يوم اخلميس. سيصلي ر. والعصر، واملغرب، والعشاء. حممد ذاهب إىلوالظه
  حممد اجلمعة يف املسجد النبوي. إن شاء اهللا. 

 (      )      حممد من مصر.  -١

  (      )    حممد مسافر إىل مكة واملدينة.   -٢
  (      )     حممد مسافر باسيارة.   -٣
  (      )   حممد الصلوات اخلمس يف املدينة.   سيصلي -٤
  (      )      حممد ذاهب إىل املدينة يوم اجلمعة.  -٥
  (      )   سيصلي حممد اجلمعة يف املسجد احلرام.  -٦
  (      )    حممد مسافر إىل مكة للصالة.   -٧
  (      )    حممد مسافر إىل مكة مع األسرة.   -٨
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Ûa�yì��Ûa@ñ‡‹�Èiaò��@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

Ûa���aŠ‡���ÈÛaë@ò�à����Ý@ @
  @ @
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@ @
n�a����bíì@p@ @

@ @
  الصفحة  ان العنو  الرقم 

  ٧٤   تعـارفال  
  ٧٥  ـدافهاأل  
  ò���aŠ‡���Ûa@ @

  وارــــــــــاحلـ
٦٩  

  ٧٢  املـفـــــردات  
  Ý��à�ÈÛa@ @٧٥  
  ٨٠ -٧٨  واألسئلة املـفـــــردات  
  ٨٢ -٨١  اخترب نفسك   
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ÛaÒŠb����Èn@ @
  

  عزيزي الطالب والطالبة!
اليت أقدم لكم يف هذه الوحدة بعض الكلمات واجلمل البسيطة 

نقدم لك بعض تساعدك يف التعبري حول موضوع الدراسة والعمل، و
الومضات عن كيفية الدراسة وأهم أمساء الوظائف يف املجتمعات 

على أهم مالمح   -املتعلم والدارس للغة العربية  -العربية، دف الوقوف  
إلسالمية يف هذا الصدد، ويف احلقيقة هذا هو اهلدف املجتمعات العربية وا

د جنحت يف رئيس من إعداد هذا الكتاب. وأمتىن من اهللا أن أكون قال
  حتقيق الغاية واهلدف منه. 
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@

 

çþaÒa‡������@ @
  

  هى كمايلى: 
 إكساب الطالب بعض املفردات اجلديدة حول احلياة الدراسة والعلمية.  -٨

     

 لدى الطالب .تنمية مهارة احلوار  -٩

 
الب، مثل اإلتقان وحب غرس بعض القيم األخالقية واملهنية لدى الط -١٠

 . اخلالعمل وطلب العلم...

 

  @
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Ûa���ò���aŠ‡@ @
Ûa�z���Þëþa@Šaì@ @
  

  أنظر إىل اللوحة. إقرأ اجلدول الدراسي.   :  غامن
  ّياٍم يف األسبوٍع. أالّدراسة مخسة   :    غالب

  األحد. م يوَنعم، يوم السبت، و   :  غامن
  ثنني، ويوم الثالثاء، ويوم األربعاء. األويوم     

  يوم اجلمعة.والعطلة يوم اخلميس،   :  غالب

  أكتب املواد الدراسية.   :  غامن
  الثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، والرياضيات.   :    غالب

  بارات؟ ختوالعلوم. واحلاسوب. مىت تبدأ اال    

  يف شهر شعبان.   :  غامن
  ينتهى العام الدراسي؟ومىت   :    غالب
  يف شهر رمضان.   :  غامن

  شهر. العطلة ثالثة أ  :    غالب

  احلمد هللا، العطلة طويلة.     :  غامن
  ت احلصة، وجاء املعلم . هيا بنا إىل الصف. دأب    غالب: 

  هيا بنا.     :غامن
  @
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Ûa�z���ãbrÛa@ŽŠaì��ï@ @
  

  الّسالم عليكم.  :  ىند
  .وعليكم الّسالم  :هلامإ

  

  أنا سورّية. امسي ندى.   :  ندى
  هلام، أنا سعودّية. امسي إ  إهلام:  

  

  .شقمَ امعة دِ أنا طالبة يف ج  : ندى
  أنا طالبة يف جامعة أم القُّرى  :مإهلا

  

  يف أّى كلية تدريسني؟  ندى: 
  التربية.  أدرس يف كليةً   هلام:إ

 تدرسني أنت؟ ويف أي كليةً   

  

  أدرس يف كلية الطب.  : ندى
  إن شاء اهللا. سأكون مدرسةً   اهلام:
  ، إن شاء اهللا. وساكون طبيبةً   ندى: 

  @
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  تذهب يا غسان؟أين   :قاسم
  أذهب إىل املدرسة.  غسان:

  

  ، الساعة اآلن السادسة صباحًا. الوقت مبكرًا  قاسم:
  دة عن البيت. يعاملدرسة ب  غسان:

  

  مىت يبدأ اليوم الدراسي؟   قاسم:
  الّسابعة صباحًا.يبد الساعة   غسان:

  

  هل تذهب باحلافلة؟  قاسم:
  ال، اذهب بالّسيارة.   غسان:

  

  ؟يوم الدراسيُّمىت ينتهي ال  قاسم:
  ينتهي السَّاعة الواحدة ظهرًا.  غسان:

  

  كم حصة تدرس يف اليوم؟  قاسم:
  أدرس ست حصص شئ اليوم.   غسان:

  
  ماذا تفعل يف االستراحة؟  قاسم:
  رب.تخاملكتبة، أو إىل امل أذب إىل   غسان:
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¾a�Ð���pa†‹@ @
    الثقافة اإلسالمية    خمتري

    الّرياضيات     جامعة
    العلوم    جامعة أّم القرى

    احلاسوب    جامعة دمشق
    لوحة     صيف 
    حصة    كلية

    استراحة     كلّية الطب
    اختبار     كلية التربية 

    يدُرس     مكتبة
    يكتب    جدول دراسيّ 

   َيْنُظر    مواد دراسية 
       اللغة العربية

  
ß�Ð����ša@pa†‹��Ïb�òî@ @

Êìj���þa@âbíc@ @
 اخلامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األوىل

          
 العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة
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  أجب عن األسئلة التالية:   -١

 هل أنت طالٌب؟  -١١

 هل أنت مدّرس؟ -١٢

 يف أيِّ جامعة تدرس؟  -١٣

 يف أيِّ كلية تدرس؟  -١٤

 ماذا تدرُس؟  -١٥

 كم يومًا تدرُس يف األسبوع؟ -١٦

 كم حصة تدرُس يف اليوم؟ -١٧

 مىت يبدأ العام الدراسيُّ؟ -١٨

 ؟ مىت ينتهى العام الدراسيُّ -١٩

 مىت عطلة األسبوع؟ -٢٠

 ارات؟بمىت االخت -٢١

 مىت يبدأ اليوم الّدراسيُّ؟  -٢٢

 مىت يبدأ اليوم الدراسيُّ؟  -٢٣

 نتهى اليوم الدراسّي؟مىت ي -٢٤

 ماذا تفعل يف االستراحة؟ -٢٥

 املدرسة؟ تذهب إىلمىت  -٢٦

 هل تذهب احلافلة؟ -٢٧

 أين جامعة أّم القرى؟ -٢٨

  
  

    



71 

 

  عن األسئلة،  رة، مث أجبفققرأ الإ   -٢
عة دمشق يف سوريا. مرمي تدرس يف   جامعة دمشق. جامأخىت مرمي طالبة يف

كلية الطب. وستكون طبيبة، إن شاء اهللا، تسكن مرمي مع األسرة يف شقة. الشقة 
اجلامعة، وتذهب إىل اجلامعة باحلافلة. مرمي تدرس يف الصباح واملساء،  بعيدة عن 

  وتذهب إىل املكتبة واملخترب.
  

 أين تدرس مرمي؟  -٧

 ؟ يف أيِّ كلية تدرس -٨

 أين تسكن مرمي؟ -٩

 هل الشقة بعيدة عن اجلامعة؟ -١٠

 كيف تذهب إىل اجلامعة؟ -١١

 هل تدرس مرمي يف الصباح؟ -١٢

 هل تذهب مرمي إىل املخترب؟ -١٣

  
  @
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Ûa�z���ÞČëþa@Šaì@ @

 

  أعمل طبيبًا، ماذا تعمل أنت؟   :طلحة
  أعمل مهندسًا  على:

 

  أين تعمل؟  :طلحة
  أعمل يف شركة، وأين تعمل أنت؟  على:
  أعمل يف املستشفى.  :طلحة

  
  كم ساعة تعمل يف اليوم؟  على:
  أعمل مثاين ساعات يف اليوم.   :طلحة

  وكم ساعة تعمل أنت؟
  

  ساعات.أعمل سبع   على:
  هل حتب عملك؟  :طلحة

  
  ب عملى.نعم ، أح  على:
  وأنا أحب عملي أيضًا  :طلحة

@ @
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  لدراسة؟ماذا سنعمل بعد ا  الطالب األّول:
  أنا أدرس الطب يف كلية الطب.  الطالب الثاين:

  عمل طبيبًا، إن شاء اهللا. أس
  أنا أدرس الصيدلة يف كلية   :ثالثالطالب ال

  الصيدلة، ساعمل صيدليًا، إن شاء اهللا. 
  أنا أدرس الّتمريض يف كلية  :رابعةالطالب ال

  التمريض، سا عمل ممرضًا، إن شاء اهللا. 
  

 الطالب
  :اخلامس

  ا أدرس اهلندسة يف كلية نأ
  اهلندسة، ساعمل مهندسا، 

  إن شاء اهللا.
  

ب الطال
  :السادس

  أنا أدرس الطريان يف كلية 
  الطريان، سأعمل طيارًا،  

  إن شاء اهللا.
  

  أنا أدرس التربية يف كلية   الطالب األّول:
  التربية، سأعمل مدرسًا،

  إن شاء اهللا.
  

  @
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Ûa�z���ÛbrÛa@Šaì��s@ @
 

  تك؟ ، ما مهنأنا درسة  مرمي:
  زينب:  

  
  مدرسة أيضًا أنا 

  يف أي مرحلة تدرسني؟  مرمي:
  اإلبتدائية أدرس يف املرحلة   زينب:  

  ويف أي ملرحلة تدرسني أنت؟
  

  أدرس يف املرحلة املتوسطة.  مرمي:
  هل لك أطفال؟  زينب:  

  
  نعم، يل أطفال.  مرمي:

  لك؟ كم طفالً   زينب:  
  

  يل مخسة أطفال.  مرمي:
  حتبني عملك؟ له  زينب:  

  
  نعم، أحب عملي.  مرمي:

  وأنا أحب عملي أيضًا  زينب:  
  @
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Ð¾a����pa†‹@ @
@ @

    كلية اهلندسة     طفل
    تدرس      أطفال

    ممّرض    مستشٰفى
    َصْيَدِلىٌّ     شركة

    املرحلة االبتدائية     كلية الطريان
   املرحلة املتوسطة    كلية الصيدله
        كلية املريض

  

Ðß���šg@pa†‹��Ïb���òî@ @
  الساعة الثالثة   الساعة الثانية   الساعة الواحدة 
  الساعة السادسة  اخلامسةالساعة   الساعة الّرابعة

  الساعة التاسعة  الساعة الثامنة  الساعة السابعة
  الساعة الثانية عشرة   الساعة احلادية عشرة     الساعة العاشرة

  : التالية األسئلة عن أجب   -١
 مُل؟أين تع   -٢      ماذا تعمل؟ -١

 عمل يف اليوم؟كم ساعة ت   -٤    ؟بيبٌ هل أنت ط -٢

 أين تدرس؟      -٦    عملك؟ حتبّ  هل    -٥

 ماذا ستعمل بعد الدراسة إن شاء اهللا؟    -٨      تدرس؟  ماذا   -٧

 كم طفال لك؟  -١٠    ؟ أطفال لك  هل   -٩

 كم ساعًة تدرس يف اليوم؟  -١٢      مهنتك؟ ما -١١

 الدراسة؟ حتب هل -١٣
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  . األسئلة عن أجب  مث قة،الف اقرأ  -٢

طّيار، درس الطَّريان يف كلية الطريان، وهو يعمل يف شركة الّطريان، يذهب خالد  
مبكرًا إىل الشركة، يبدأ العمل الساعة السادسة صباحًا، وينتهي الساعة الواحدة  خالد 

سبع ساعات يف اليوم، ويعمل مخسة أيام يف األسبوع. العطلة يوم خالد ظهرًا. يعمل 
  إىل الشركة بالسيارة.  خالدوم اجلمعة. يذهب يميس. اخل

      درس؟تماذا    -٢    ؟  خالد ما مهنة    -١

     يعمل؟ أين   -٤      درس؟أين   -٣

  مىت يبدأ العمل؟   -٦  مىت يذهب إىل الشركة؟  -٥
  كم ساعة يعمل يف اليوم؟   -٨    العمل؟ ينتهي مىت -٧
 لة؟العطمىت     -١٠   األسبوع؟ يف يعمل يومًا كم -٩

  
  الفقرة، مث أجب عن األسئلة. اقرأ    -٣

يف املرحلة اإلبتدائية. تستيقظ الساعة اخلامسة فجرًا، وتذهب إىل   ةفاطمة مدرس
املدرسة الساعة السادسة صباحًا، يبدأ اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحًا، وينتهي  

  تدرس اللغة العربية  هرًا، تدرس فاطمة مخس حصص يف اليوم،ظُ الساعة الثانية عشرة 
فة اإلسالمية العلوم، تذهب فاطمة يف االستراحة إىل املكتبة، وتقرأ كتابًا أو  اوالثق

  صحيفة.
  

 ما مهنة فاطمة؟  -١

 س؟ ريف أي مرحلة تد -٢

 مىت تستيقظ من النوم؟ -٣
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 املدرسة؟ مىت تذهب إىل -٤

 مىت يبدأ اليوم الدراسي؟  -٥

 مىت ينتهى؟  -٦

 كم حصة تدرس فاطمة يف اليوم؟ -٧

 ماذا تدرس؟  -٨

 االستراحة؟أين تذهب يف  -٩

 ماذا تفعل يف املكتبة؟ -١٠
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‚a���n@Ðã��Ù�@ @
Ð¾a@ZGüëc���pa†‹@ @

 ف كلمتني إىل كل جمموعة.ضأ -١

 ............ مهن، طب،    -٢              لية الطب،......... .ليات، كك -١

    ... .......مواد دراسية،   -٤    ................. خمترب أماكن،  -٣
 أشخاص، طيار،.........  -٦    .............. ...، رياضيات   -٥

 ..... ..........صباح،  أوقات،  -٧

 على الكلمة الغريبة.  )xضع عالمة ( -٢

 طفل.   -مدرسة    -كلية   -جامعة  . ١

 علوم.   -استراحة    -حاسوٌب      -رياضيات   . ٢

 صيدلة.    -طريان     -مرحلة ابتدائية     -هندسة   . ٣

 طبيب.   -ممرض     -صيديل     -تربية   . ٤

 حصة.   -يكتب    - ينظر    -يدرس   . ٥

 خمترب.   -شركة    -لوحة    -مكتبة   . ٦

 اختبار.   -هل     -كيف    -أين    . ٧

 أكمل اجلمل بالكلمات التالية. -٣

 سعودية.   -أشهر    - أطفال    -حصص    -مهندسًا    -التمريض  

 أدرس...........   -٢      ...... ..ثالثة العطلة  -١    

 يف اليوم. .......   -٤      .  ..... .ست أدرس  -٣

 أعمل........    -٦      ..؟......لكِ  هل    -٥

 . ....... أنا إهلام،  امسي    -٧

@
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Ù�Ðã@�n‚c 
Ûa@ZGbîãbq�×a���zäÛaë@kî����ì@ @

  ل بني جز أي اجلملة يف (أ) و(ب) ص -١
 بالسيارة   دأتب . ١

 يف الشركة  سأكون  . ٢

 مدرسة  أذهب . ٣

 إىل اللوحة  أكتب . ٤

 احلصة  أعمل . ٥

 املواد الدراسية   أنظر . ٦

  بوضع الكلمة الصحيحة مما بني القوسني. أكمل -٢
 (طفل/ أطفال)  يل مخسة..........   . ١

 (حتب/حتبني)  عملك يا زينب؟ هل .......... . ٢

 مهندسًا/ املهندس)   سأعمل....... إن شاء اهللا. . ٣

 يدرس/أدرس)   نا ........... أ . ٤

 (ساعة/ ساعات)  سبع..........  أعمل . ٥

bqrÛÛa@ZGb��Ô‹cõ@ñ@ @
زينب مدرسة يف اجلامعة، تذهب إىل اجلامعة الساعة السابعة صباحًا. يبدأ اليوم 

حصص يف   ٤الدراسي الساعة الثامنة، وينتهي الساعة الواحدة بعد الظهر. تدرس زينب
  املكتبة. اليوم، وتدرس اللغة العربية يف االستراحة تذهب إىل 

  (   )           ينب مدرسة.  ز . ١
  (   )       نة صباحًا.  تذهب إىل اجلامعة الثام . ٢
  (   )       تدرس زينب الثقافة اإلسالمية.   . ٣
      (   )         تذهب زينب إىل املكتبة.   . ٤
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@ @
@ @
@ @

Ûa�yì���@ñ‡ò�����ßb���©a@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

Ûan@Öì���@ë§a�Čì��@ @
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@ @
n�a����bíì@p@ @

@ @
  الصفحة  العنوان    الرقم

  ٩٢  تعـارفال  
  ٩٣  ـدافهاأل  
  Öì��Ş�n��Ûa@ @

  الـحــــوار
٨٧  

@ـــرداتاملـفــ   @٩٠  
  �Ûav����şì@ @

  الـحــــوار
٩٤  

  ٩٨  املـفـــــردات  

@ @
  @
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@ @
ÛaÒŠb�����Èn@ @

�aë@‘bäÛaI��íaì�Hpb@ @
  

نقدم من خالل هذه الوحدة بعض النماذج واألمثلة اهلامة على كيفية  
توظيف اجلمل والعبارات يف حوارات ممتدة يتواصل فيها الكالم وتبادل اجلمل  

 ثة على النحو الذي حيقق الغرض من االتصال.والعبارات بني طريف املحاد 

@ @
@ @

@

  @
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@ @
þa@Òa‡������ç@ @

  
  هى كمايلى:

  
 الطالب بعض مفردات البيئة املحيطة به. إكساب  . ١

 

 احلوار والتعامل مع األخرين. ت مي لدى الطالب مهاراأن ين . ٢

 
أن يستطيع الطالب استخدام بعض املصطلحات واملفردات  . ٣

 اجلديدة يف مجل. 
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Ûa��nŞ�Öì��@ @
  

¨a����Þëþa@Šaì@ @
@ @

  أهًال وسهًال.   :  البائع 
  أريد معجمًا من فضلك.  الطالب:

@ @
  أّي معجم تريد؟  :  البائع 

  أريد املعجم العريب.  الطالب:
@ @

  تفضل املعجم العريب. وماذا ُتريد أيضًا؟.   :  البائع 
  ة، وكتاب القواعد.أريد كتاب القراء  الطالب:

@ @
  واعد.هذا كتاب القراءة، وهذا كتاب الق  :  البائع 

  أريد دفترًا وقلمًا.  الطالب:
@ @

  املطلوب ثالثون رياًال.   :  البائع 
  . ماذا تقول؟ ثالثون رياالً   لب:الطا
@ @

  . نعم، ثالثون رياالً   :  البائع 
  . تفضل، هذه ثالثون رياالً   الطالب:

  @
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¨a���ãbrÛa@ŽŠaì��ï@ @
  

  مرحبًا، أي خدمة.   :    البائع 
  .دجاجًا وأريد مسكا وحلًما   :  املرأة
  .تفضلي السمك واللحم والدجاج  :    البائع 

  وماذا ُتريدين أيضًا؟    
  أريد خيارًا والبصل والطماطم.    :  املرأة
  . تفضلي اخليار والبصل والطماطم.  :    البائع 

  . وماذا ُتريدين أيضًا؟    
  أريد سكرًا وشايا وبنًا   :  املرأة
  تفضلي السكر والشاي والنب.  :    البائع 

  هل تريدين شيئا آخر؟     
  . بة ملحل نعم، طبق ببض، وع  :  املرأة
  لح. ة املهذا طبق البيض، وهذه علب  :  البائع 

  املطلوب مثانون دينارًا.     
  تفضل هذه مثانون دينارًا.   :  املرأة

  

  @
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Ûa�z���rÛa@ŽŠaì�Ûb��s@ @
  

  تفضل ، أي خدمة.   :  قاسم
  ت.ا لو مسحميصً قأريد   :  املشتري

  وهذا أصفر، ل هنا، هذا قسم القمصان.هذا قميص أبيض، تفضّ   :  قاسم
  وهذا أزرق. وهذا أمحر، وهذا أسود.     

  القميض؟بكم   :  املشتري
  القميص بعشرين دينارًا.  :  البائع 

  أّي قميص تريد؟     
  شتري القميص األزرق. أس  :  املشتري

  هذا هو القميص األزرق.   :  البائع 
  شكرًا  :  املشتري

  لدينا أثواب مجيلة.   :  البائع 
  بكم الثوب؟  :  املشتري

  لثوب بثالثني دينارًا. ا  :  البائع 
  أريد الثوب األبيض.   :  املشتري

  تفضل الثوب األبيض، املطلوب مخسون دينارًا.   :  البائع 
  تفضل، هذه مخسون دينارًا.  :  املشتري

  

  @
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@ @@ @¾a�Ð��pa†‹@ @
@ @

    خيار     معجم
    بصل    دفتر
    اطم طم    ريال
    سكر    دينار 

    ه صلحبعل     العجم العريب
    طبق بيض     كتاب القراءة

    تفضل (خذ)    كتاب القواعد 
    )٢٠عشرون(    قميص 

    ) ٣٠ثالثون (    قمصان
    )٥٠مخسون (    ثوب 

    )٨٠مثانون (    أثواب 
  @ @

Ðß���šg@pa†‹��Ïb��òî@ @
    : فوق    : يف

    : مامأ    :  حتت
    :  َيِمْينَ     :  خلف
        :  ِشمال
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  أجب عن األسئلة التالية:   -١
 ؟  معجم ُتريدأيَّ . ١

 ؟ماذا ُتريُد . ٢

 ؟ ْل ُتريد شيئًا آخرهَ  . ٣

 ؟خدمةٍ أيَّ  . ٤

 ؟بكم القميُص . ٥

 ؟ماذا تريُد أيضًا . ٦

 ؟كم املطلوُب . ٧

  عن األسئلة،  اقرأ القصرة، مث أجب    -٢
مالك ذهب إىل السوق، هو اآلن يف قسم األثواب. هذه أثواب مجيلة جدًا. هذا 

ثواب  ض، وهذا ثوب أصفر، الثوب األزرق بسبعني رياال، واليثوب أزرق. وهذا ثوب أب
رياال، والثوب األصفر بثالثني رياًال. ماذا ُيريد مالك؟ ال يريد الثوب  األبيض بتسعني 

جدًا ماِلك يريد الثوب األصفر، الثوب    ب األبيض بتسعني رياال، هذا كثريٌ األبيض، الثو
  األصفر بثالثني رياًال. 

 أين مالك اآلن ؟ . ١

 بكم الثوب األبيض؟  . ٢

 بكم الثوب األزرق؟  . ٣

 صفر؟بكم الثوب األ . ٤

 ُيريد مالك؟ماذا  . ٥

  ب عن األسئلة.ــرأ الفقرة، مث أجــإق    -٣
راشد يذهُب إىل السوق. راشد يريد قميصًا. هذا قسم القمصان. هذه قمصان  

  مجيلة: 
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ر. القميص األبيض  مح هذا قميص أبيض، وهذا قميص أصفر، وهذا قميص أ 
ياًال، راشد يريد  بأربعني ر  بعشرين رياًال، القميص األصفر بثالثني رياال، القميص األمحر 

  القميص األبيض، راشد حيب اللون األبيض، وال حيب اللون األمحر. 
 إىل أين يذهب راشد؟  - ١

 ماذا يريد راشد؟  - ٢

 بكم القميص األبيض؟  - ٣

 بكم القميص األصفر؟  - ٤

 ر؟ مح بكم القميص األ  - ٥

 بكم قميص راشد؟  - ٦

 

  أكمل العبارات إقرأ الفقرة، مث   -٤
األسرة تريد بعض األثاث، يذهب الزوج  دة، األسرة تسكن اآلن يف شقة جدي 

والزوجة إىل قسم األثاث. هذا أثاُث مجيل جدًا. ماذا ُتريد األسرة ؟ تريد ثالجة فرنا  
تضع الزوجة الثالجة والفرن يف املطبخ، وتضع السخان يف احلمام، وتضع    ز. وسخانا وتلفا 

  التلفاز فـ غرفة النوم، الشقة اآلن مجيلة جدًا. 
  أكمل  

 رة تسكن يف.................................. األس  - ١

 ...................................... تريد األسرة بعض  - ٢

 هي تريد ...........و..........و .............  - ٣

تضع الزوجة الثالجة يف ...........وتضع........ يف احلمام، وتضع   - ٤
 التلفاز يف  

 اآلن..........جدًا. الشقة   - ٥
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  الفقرة، مث أجب عن األسئلة.  إقرأ    -٥
األسرة تذهب إىل السوق يوم اخلميس يف املساء للتسوق. األسرة تذهب إىل السوق  

األم تريد مسكًا وبيضًا وطماطم، واألب يريد صحيفة وكتابًا. واالبن يريد قلما،    رة بالسيا 
خبمسة رياالت    رياًال، والبيض بسبعة رياالٍت، والطماطم السمك بأربعني  فترا  واألبنة تريد د 

والكتاب بعشرين رياًال، والقلم بثالثة رياالٍت، والدفتر بأربعة   ٍل واحٍد، والصحيفة بريا 
  رياالت، املطلوب مثانون رياًال. 

ـ  - ١  ى تذهب األسرة إىل السوق؟ مت

 يف أي وقت تذهب؟  - ٢

 كيف تذهب إىل السوق؟  - ٣

 ماذا تريد األم؟  - ٤

 د األب؟ ماذا يري  - ٥

 ماذا يريد األبن؟  - ٦

 بنة؟ ماذا تريد األ  - ٧
 بكم السمك؟  - ٨

 بكم البيض؟  - ٩

  بكم الدفتر؟  - ١٠
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şì������a§a@ @

ÞČëþa@ŽŠaì��č̈ a@ @
@ @

  كيف اجلّو يف اخلارج؟   الزوجة: 
 :الّزوج

  

 اآلن: هذا فّصل اخلريف. السماء متطر

  ، أين املعطف؟ لّ بتَ ثوبك ُم  الزوجة: 
 الّزوج:

  

  .يف الشركة تركته

  ة؟لّ وأين املظَ   الزوجة: 
 الّزوج:

  

  ارة. تركتها يف السيّ 

  . الدافئشرب هذا الشايَ إ  الزوجة: 
 الّزوج:

  

  بارك اهللا فيك. 

  هل خترج إىل السوق اآلن؟  الزوجة: 
 الّزوج:

  

  املاء كثري جدًا يف اخلارج 

  ماذا تفعل؟  الزوجة: 
 الّزوج:

  

  نبقى الليلة يف البيت

  السوق، إن شاء اهللا . ونذهب غدا إىل   الزوجة: 
  هذه فكرة طيبة.   الّزوج:

@ @
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aï��ãbrÛa@Šaì����¨@ @
 

  السالم عليكم يا بدر، أنا حسان، أكلم من لندن.   : حّسان 
  وعليكم السالم يا حّسان، كيف اجلو يف لندن؟   :  ربـد

  
  حّسان : 

  :    بدر
  

  حّسان : 

  اجلوُّ بارٌد يف لندن، هذا فصل الشتاء.
  لندن؟كم درجة احلرارة ىف 

  
  حتت الّصفر، كيف اّجلو يف الّرياض؟

  :  ربـد
  

  كان اجلّو حارًا، وهو اآلن معتدل.

  ة يف الرياض؟ر اركم درجة احل  حّسان : 
  :  ربـد

  
  درجة احلرارة عشرون. 

  العطلة يف لندن؟ يهل ستقض  حّسان : 
  ال، ساُقضيها يف تونس، إن شاء اهللا.   :  ربـد
@ @

  @
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s��ÛbrÛa@Šaì����¨a 

  اجلّو معتدل هذه األيام.     :  خـالد
  : حـازم 

  
  هذا فصل الربيع

  احلمد هللا، ذهب الصيف، وذهب احلّر.    خـالد : 
  حـازم : 

  
  وذهب الشتاء، وذهب الربد.

  أين نقضي عطلة األسبوع؟    خـالد : 
  حـازم : 

  
  .نذهب إىل الشاطئ

  الشاطي بعيد، نذهب إىل الرب.    خـالد : 
  حـازم : 

  
  فكرة طيبة، نذهب اىل الرب.هذه 

  جادة. حضر اخليمة والسّ  سُأ    خـالد : 
  ـازم : ح
  

  سأحضر الطعام والشراب.

  أسريت ستحضر معي،    خـالد : 
  حـازم : 

  
  وأسريت ستحضر معي أيضًا

@ @
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¾a�Ð���pa†‹@ @

    درجة احلرارة     فصل الصيف
    حتت الصفر    فصل اخلريف
    متطر    فصل الشتاء
    مبّتلّ     فصل الربيع

    خيمة     حارّ 
    حيضر    بارد 

    الربّ     معتدل
    يتعلم    دافئ
    الشاطئ    اءالّسم

  

Ð¾a����@pa†‹gš��Ïb��òî@ @
  أمساء األلوان 

    أخضر    أسود    أبيض
    أزرق    أصفر    أمحر

  أجب عن األسئلة التالية:  -١
 رارة؟ كم درجة احل  -٢      كيف اجلّو اآلن؟ . ١

 صل الشتاء؟فكيف اجلوُّ يف    -٤      متطر السماء؟ ـىمت  -٣

 ف؟يصل الصكيف اجلو يف ف   -٦    كيف اجلو يف فصل الربيع؟  -٥

 أين تقضى عطلة الربيع؟ ملاذا؟     -٨  أين تقضى عطلة األسبوع ؟ ملاذا؟  -٧

 مىت تذهب إىل الشاطئ؟   -١٠  أين تقضى عطلة الصيف؟ ملاذا؟  -٩

 مىت تذهب إىل الرب؟  -١١
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  رة، مث أجب عن األسئلةقرأ الفقإ  -٢
رون. ُأسرة  هذا فصل الربيع، اجلّو معتدل هذه األيام. درجة احلرارة اآلن عش 

حار تقضي العطلة يف الرب، حازم أحضر اخليمة والسجادة، وأحضر القهوة والشاي  
  والتمر. حازم يقرأ كتابًا يف اخليمة. 

 كيف اجلّو؟   -٢      هذا؟ فصل أي  -١

 أين تقضي أسرة حازم العطلة؟  -٤      احلرارة؟  درجة كم -٣

 ماذا يفعل حازم يف اخليمة؟   -٦    حازم؟ أحضر ماذا  -٥

  قرأ الفقرة، مث أجب عن األسئلةإ  -٣
هذا فصل اخلريف. السماء متطر اآلن. أسرة إبراهيم يف البيت. إبراهيم ال يذهب 

 البيت، يقرأ كتابا، أو صحيفة.  اليوم يفإىل العمل. املطر كثري يف اخلارج، إبراهيم يقضي  
  غدًا يف الصباح، سيذهب إبراهيم إىل العمل، إن شاء اهللا . 

        ا؟هذ فصل أي -١
  أين إبراهيم؟ -٢
  هل يذهب اآلن إىل العمل ؟ ملاذا؟  -٣
  أين يقضي إبراهيم اليوم؟  -٤
        هل هو مريض؟  -٥
  ماذا يفعل يف البيت؟  -٦
  العمل؟مىت سيذهب إىل   -٧
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  قرأ الفقرة، مث أجب عن األسئلةإ  -٤
هذا فصل الصيف. اجلو حار يف الرياض هذه األيام، درجة احلرارة أربعون. 

ك ال حيب احلر، يذهب مع أسرته إىل باكستان، تذهب األسرة بالطائرة. يقضي  مال
  مالك مع أسرته شهرًا يف باكستان. اجلو معتدل هناك.

  كيف اجلو يف الرياض؟   -٢    أي فصل هذا؟  -١
  أين يذهب مالك مع أسرته؟   -٤    هل حيب مالك احلر؟  -٣
  أسرته يف باكستان؟ كم شهرًا يقضى مع -٦ تان؟س كيف يذهب إىل باك   -٥
  كيف اجلو هناك؟  -٦

  اقرأ الفقرة، مث أجب عن األسئلة   -٥
د. درجة هذا فصل الشتاء. تركيا بارد جدًا يف هذا الفصل. صاحل ال حيب الرب

احلرارة حتت الصفر يف الليل. العطلة بعد أسبوع، سيذهب صاحل إىل مكة للعمرة والصالة  
  ة هذه األيام. يف املسجد احلرام. اجلو دافئ يف مك

  كيف اجلو يف تركيا؟  -٢      أي فصل هذا ؟   -١
  هل حيب صاحل فصل الشتاء؟ ملاذا؟  -٤       كم درجة احلرارة يف الليل؟  -٣
  أين سيذهب؟ -٦      عطلة صاحل؟ مىت   -٥
  يف اجلو يف مكة؟ك  -٨      ماذا سفعل هناك؟  -٧
  
  

  @
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n‚a��Ù�Ðã@�@ @
  (ب) لتصريا تغبريا واحدًا.صل بني الكلمة يف (أ)  وما يناسبها يف  -١

 الصيف      علبة  -٢

 دينارًا       طبق -٣

 احلرارة       فصل  -٤

 ملح      درجة  -٥

 القواعد      حتت  -٦

 بيض      مخسون  -٧

 الصفر      كتاب  -٨

  على الكلمة الغريبة.  )Xضع عالمة ( -٢
 بيض.   -  بصل   -  طماطم    -  خيار   -١

 ثوب.  -  سكر  -    معطف  -  قميص -٢

 دافئ.  -  بارد   -    مبتل  -  حار  -٣

 ربيع.   -  ء شتا  -    خريف   -  معتدل  -٤

 قلم.  -  دفتر  -    كتاب   -  معجم  -٥

 امللح.  -  البيت  -    الشاطئ  -    الربّ  -٦

 مثانون.   -  الرابع  -    مخسون  -  ثالثون   -٧

  الصحيحة واكتبها يف الفراغ. اختر الكملة  -٣
 تريد / تكتب   ؟    أي معجم -١

 شكرًا/ اخر   ؟  هل تريد شيئًا  -٢

 أيضًا/ خدمة  ؟  ماذا تريدين   -٣

 البيض/امللح   ؟    أين طبق -٤

 دينا / خدمة   ؟    تفضل، أيّ  -٥

 اخلارج/ السماء   ؟  كيف اجلو يف   -٦



98 

 

n‚a��Ù�Ðã@�@ @
  أكمل بوضع الكملة الصحيحة مما بني القوسني. -١

 أريد ثوبا األبيض.  -٢        . البيض الطبق أريد  -١

  أين املظلة؟  -٤      املطلوب مخسني رياًال. -٣
  بكم الثوب؟ بثالثني دينار   - ٦  كم درجة احلرارة؟ درجة احلرارة أربعني.   - ٥

 أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بني القوسني.  - ٢

 (قميصًا/ قميص)     لومسحت. .................. أريد   - ١

ـ    - ٢  (ثالثون/ ثالثني)       دينارًا. ........... الثوب ب
 (معطف/ املعطف)       ؟     ........... ثوبك مبتل: أين    - ٣

 (الشاطئ/ شاطئ)         . ........... نذهب إىل    - ٤

 لعرب/ العريب) (ا       ...........   أريد املعجم.    - ٥
 (تفضلي/ تفضل)     السمك والدجاج. ........... يا فاطمة     - ٦

q���rÛb��Ûa@ZGb�Ô���cñõa‹@ @
    )  xأو بال ( )  �الفقرة، مث أجب بنعم ( اقرأ  

هذا فصل الشتاء. اجلّو بارٌد جدًا، والسماء متِطر اآلن. أسرة مجيل يف البيت،  
اخلارج. مجيل يقضي اليوم يف  العمل يف املدينة. املطر كثري يف ومجيل مل يذهب إىل
  البيت. يقرأ القرآن. 

  اهللا. سيذهب غدًا يف الصباح إىل العمل، إن شاء  
 (    )     اجلّو بارد جدًا.     - ١

 (    )     هذا فصل اخلريف.    - ٢
 (    )      السماء متطر اآلن.     - ٣

 (    )   مجيل وأسرته يف السوق.     - ٤
 (    )   مجيل يقضي اليوم يف العمل.     - ٥
 (    )   ن يف العمل. مجيل يقرأ القرآ    - ٦

    (    )     املطر قليل يف اخلارج.    - ٧
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@ @
Ûa�yì���@ñ‡†b���Ûaò����@ @

@ @
@ @
@ @
@ @

Ûa��ä�ë@@‘b@�a���ìpb�ía@ @
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@ @
n�a����bíì@p@ @

@ @
  الصفحة  العنوان    الرقم 

  ١١١   تعـارفال  
  ١١٢  ـدافهاأل  
  Ûa‘bČä@ @

  الـحــــوار
١٠٦  

@املـفـــــردات   @١٠٩  
  pb��íaì��è�Ûa@ @

  الـحــــوار
١١٢  

  ١١٩-١١٤  واألسئلة املـفـــــردات  
  ١٢٣-١٢٠  نفسكاخترب   

 

@ @
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ÛaÈn�����ÒŠb@ @
  

أن أتوسع يف تقدمي املفردات اخلاصة يف هذه الوحدة سأحاول 
  طالب والطالبة  كي نوفر لل املستخدمة أثناء القيام بعملية التسوق،

هم املصطلحات والتراكيب اخلاصة بعملية إمكانية التعرف على أ
يتسىن له استعراضها  كي؛ سوق، وعند احلديث عن اجلو والطقسالت

  واختيار ما يناسبه منه قبل الشروع يف جوالته الشرائية. 

  وباهللا التوفيق،

  @
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þaÒa‡������ç@ @
  

  هى كمايلى: 
  

 أن يلم الطالب ببعض املفردات اجلديدة.  -١١

 

 أن يتمكن من صياغة مجل مفيدة. -١٢

 

 أن ينمي مهارات احلوار   -١٣

  
 

 

  @
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Ûaä�����‘b�@ @
Ûa�z����ŽŠaì@ČëþaÞ@ @
  

  ملاذا تركت العراق؟  :  ثابت
  انتقلت الشركة إىل جدة،    : حارث 

  وأنا مدير الشركة هنا.     
  

  كنت سعيدًا يف العراق  :  ثابت
  هذا صحيح، العراق بلد مجيل، ويل أصدقاء هناك.     حارث: 

  
  ما رأيك يف جدة؟   :  ثابت

  ومجيلة جدًا. جدة مدينة كبرية    : حارث 
  

  ف تقضي الوقت يف جدة؟كي  :  ثابت
  أذهب مع األسرة إىل شاطئ البحر.    حارث: 

  
  وإىل أين تذهب اآلن؟  :  ثابت

  أذهب إىل مكة: للعمرة    حارث: 
  والصالة يف املسجد احلرام.    

  
  كم تستغرق الرحلة إىل مكة؟  :  ثابت

  .ستغرق ساعة واحدة تقريبًات    حارث: 
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@ @
a¨���ãbrÛa@ŽŠaì��ï@ @
  من أين حضرت؟  :    يثل
  ميين.حضرت من اليمن. أنا     ر:مات

@ @
  ومىت حضرت من اليمن؟  :  ليث

  حضرت قبل عشر سنوات.    ر:مات
@ @

  هل معك اجلنسية اليمنية؟   :  ليث
  نعم، ومعي جواز السفر اليمين.  :  تامر

@ @
  هل حضرت للعمل؟  :  ليث
  ال، حضرت للدراسة، وبعد الدراسة تزوجت.     :تامر

@ @
  وماذا تعمل هنا؟  :  ليث
  يف اجلامعة.  أنا أستاذ    :تامر

@ @
  هل تزور اليمن؟  :  ليث
  نعم، أقضي العطلة مع األسرة يف اليمن.     :تامر

  هل أنت سعيد هنا؟   ليث:
  نعم، واحلمد هللا.    تامر:  



105 

 

¨a���ÛbrÛa@ŽŠaì���s@ @
  

  أين تسكن اآلن يا بدر؟   :  أمحد
  .أسكن يف القرية  :  بدر

  

  ملاذا تركت املدينة؟   :  أمحد
  . يّ قِ نَ  ة، واهلواء ئالقرية هاد  :  بدر

  

  ولكن يف املدينة جامعات، ومستشفيات، وشركات وأسواق.   :  أمحد
  زدحاٌم.اويف املدينة أيضًا ضوضاُء. وتلوث، و  :  بدر

  

  ملاذا تسكن يف القرية، وأنت تعمل يف املدينة؟   :  أمحد
  ليس هناك مشكلة.  :  بدر

  

  كيف تذهب إىل املدينة؟   :  أمحد
  .أذهب بالِقطار  :  بدر

  

  املدينة؟ رق الرحلة إىل كم تسغ  :  أمحد 
 . تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبًا  :  بدر
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@ @@ @¾a�Ð�����pa†‹@ @
@  معجم @  رحلة@ @

@  ُهنا @  عمرة@ @
@  ُهناك @  جواز السفر@ @

@  أصدقاء @  جنسة@ @
@  ازدحام @    قطار@ @

@  شاطئ البحر  @  مشكلة@ @
@  قرية @  ُاستاذ@ @

@  مدينة @  تلوُّث @ @
@  سعيد @  التزّوج@ @
@  هادئ @  ينتقل@ @

@  مدير الشركة @  نقيُّ@ @
@  أسواق  @  يزور @ @

@ شركات  @ نصف لساعة@ @

òîÏbšg@pa†‹Ðß 

@  : بيضاء  @  محراء : @ @
@  :  سوداء  @  : صفراء@ @

@  :  خضراء @  : زرقاء @ @
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  أجب عن األسئلة التالية:   -١
 ؟كيف تقضى الوقت يف البيت   -٢      العطلة؟ تقضي كيف -١

 ؟إىل أين تذهب ىف املساء   -٤    ؟ما رأيك يف هذا الدرس  -٣

 ؟ماذا تعمل هنا   -٦    اليمنية؟  اجلنسية معك  هل  -٥

 هل أنت سعيد هنا ؟  -٨    هل تزور القرية/ املدينة؟  -٧

 كيف تذهب إىل املدرسة؟ -١٠  القرية/ املدينة؟  إىل تذهب كيف -٩

  ).xأو بال  ( ، )�نعم (ب قرة، مث أجبفقرأ الإ   -٢
سعيد  ثابت    نتقل إىل جدة. هو اآلن مدير الشركة يف جدة.اترك ثابت العراق. و

يف جدة مع أسرته، جدة مدينة كبرية ومجيلة جدًا. يذهب ثابت مع أسرته إىل شاطئ  
يوم اخلميس، ويقضي يوم اجلمعة يف مكة. يذهب إىل مكة هو وأسرته يوم اجلمعة البحر  

صباحًا. تستغرق الرحلة من جدة إىل مكة ساعة تقريبًا. يصلى ثابت وأسرته صالة  
هناك. بعد صالةالعصر يذهب إىل بيته  صلي العصر أيضًا م، وياجلمعة يف املسجد احلرا

  يف جدة.  
 (     )           ثابت مدير شركة.  -١

 (     )         ثابت يسكن مع أسرته.  -٢

 (     )       يقضي ثابت يوم اخلميس يف السوق. -٣

 (     )         يقضي يوم اجلمعة يف مكة. -٤

 (     )         يذهب إىل مكة يف الصباح. -٥

 (     )     ونصف ساعة. مكة ساعة تستغرق الرحلة إىل  -٦

 (     )     يصلي ثابت صالة اجلمعة يف املسجد احلرام. -٧

 (     )   يصلي ثابت صالة العصر يف جدة يوم اجلمعة.     -٨
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  قرأ الفقرة ، مث أجب عن األسئلة، إ    -٣
القرى، يف مكة   مّ عة أضر من كينيا للدراسة يف جامي، حعبد العزيز طالب كينّ 
اإلسالمية. عبد العزيز حيب مكة.  ةلغة العربية، والثقافاملكرمة يدرس عبد العزيز ال

  ويقضي الوقت صباحًا يف اجلامعة، ويصلي العصر واملغرب والعشاء يف املسجد احلرام.
 ؟ ما جنسية عبد العزيز . ١

 ؟من أين حضر . ٢

 ؟ أين يدرس  . ٣

 ؟ ماذا يدرس . ٤

 ؟ماذا ُيحب عبد العزيز . ٥

 يومه ؟  كيف يقضي . ٦

 ماذا يفعل يف املسجد احلرام؟ . ٧

 

  قرأ الفقرة، مث أجب عن األسئلةإ  -٤
عبد الرمحن طبيب إريتري، يعمل يف مستشفى اجلامعة، ويدرس يف كلية الطب.  
حضر عبد الرمحن من إريتريا قبل مثاين سنوات. ويسكن يف شقة مجيلة، يف مدينة  

الصباح بسيارته. ويذهب إىل الكلية يف  الرياض. يذهب عبد الرمحن إىل املستشفى يف 
  فلة اجلامعة. املساء حبا

 ما مهنته؟   -٢    ما جنسية عبد الرمحن؟ -١

 مىت حضر من إريتريا؟   -٤        أين يعمل؟   -٣

 كيف يذهب إىل املستشفى؟  -٦        يسكن؟ أين  -٥

 أين يعمل يف املساء؟  -٨      أين يعمل يف الصباح؟  -٧
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pb��íaì��è�Ûa@ @
¨a������ÞČëþa@Šaì  
  ما هو ايتك يا شريف؟   :  شاكر

  القراءة والسفر، واملراسلة، وما هو ايتك أنت؟ ،يت كثريةهوايا  :  شريف 

  راءة أيضًا. قحالت، والهوايايت، الرياضة، والرِّ     شاكر:

  يا شاكر؟  ماذا تقرأ    شريف: 

  أقرا الكتب واملجالت اإلسالمية.     شاكر:

  أنت؟وماذا تقرأ 

  قرأ الكتب اإلسالمية، واملجالت العلمية.أ    شريف: 

  هل لديك مكتبة؟    شاكر:

  كبريٌة. مكتبة  نعم، لديّ     شريف: 

  كم ساعة تقرأ يف اليوم؟    شاكر:

  ساعات تقريبًا. ثالث أقرأ     شريف: 

  ربع ساعات يف اليوم.أنا أقرأ أ    شاكر:

  القراءة هواية مفيدة.     شريف: 
  @
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  هل زرت معرض اهلوايات؟    شهاب: 
  ال، ما زرته، هيا بنا إليه.     شعيب:

  
  معرض اهلوايات. هذا هو     شهاب: 
  هذه هوايات كثرية جدًا.     شعيب:

  
  هذا جناح مجع الطوابع.     شهاب: 
  نسي.رهذه طوابع مجيلة، هذا طابع هندي، وهذا طابع ف    شعيب:

  
  وهذا جناح اخلط العريب.    شهاب: 
  عة.خبط النسخ. وتلك كلمات خبط الّرق هذه كلمات     شعيب:

  
  وهذا جناح الصحافة.  شهاب : 
  .جبميع اللغات هذه صحف   شعيب :
  وهذا جناح التدبري املنـزّيل.     شهاب: 
  هذا طعام سيّين، وهذا طعام عرّيب    شعيب:

  
  وهذا جناح الرياضة.   شهاب : 
  احة. والفروسّية. كرة القدم، والسبّ   شعيب :

  @
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  أّي مجعية ختتارين يا شريفة؟  سة: رِّ ُدامل
  ختار مجعية الصحافة.  أ    شريفة:

  

  أّي مجعية ختتارين يا شادية؟  املدرسة: 
  أختار مجعية الثقافة اإلسالمية.    ية: ادش
  

  أّي مجعية ختتارين يا شيماء؟  املدرسة: 
  أختار مجعية احلاسوب.     : شيماُء

  

  أّي مجعية ختتارين يا شقراء؟  املدرسة: 
  أختار مجعية العلوم.     ة:شقرا

  أّي مجعية ختتارين يا مشس؟  ة: املدرسّ 
  اللغة العربية.  أختار مجعية     :مشس

  آيات خبط   أنا أحب اخلط العريب، ولديّ 
  حاديث خبط الرقعة.أالنسخ، و

  أي مجعية ختتارين يا مسرية؟  املدرسة: 
  أختار مجعية التدبري املرتيل، أنا     :مسرية

  . ةالطبخ واخلياطأحب     
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Ð¾a���pa†‹@ @

    ُكرة القدم    هواية
    مجعية العلوم    الفروسية
    صحف    السباحة

    جمّالت     طابع 
    جناح    خط النسخ 
    مجع الطوابع    خط الرقعة

    مجعية الصحافة    املراسلة
    آيات     الرياضة 

    احاديث    تدبري املرتىلال
    السفر    الّرحالت 

    ختتاُر    كتب عملية
  

Ð¾a���@pa†‹gòîÏbš@ @
  كبري  قصري  طويل
  بعيد  قريب  صغري
  حارّ   قليل  كثري
  رخيص  حنالٍ   بارد 
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QM@@@@جب عن األسئلة التالية:أ  
 ؟ما هوايتك  . ٢

 ؟هل تقرأ الصحف . ٣

 ؟ما رأيك يف الّرحالت  . ٤

 ؟هل لديك مكتبة . ٥

 احة؟بّ هل حتّب الس  . ٦

 ماذا تفعل يف املكتبة؟ . ٧

 يف اليوم؟م ساعة تقرأ ك . ٨

 يف أّي حناح الكتب؟  . ٩

 ؟ ب سواهل وي احل . ١٠

 ماذا تقرأ؟ . ١١

 هل الكتب مجيعها مفيدة؟ . ١٢

 مىت تقرأ القرآن؟ . ١٣

 معرص الكتب؟هل ذرت  . ١٤

 أّي مجعية ختتاُر؟  . ١٥

 فّضل ؟أّي الكتب ُت . ١٦
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@Nرة، مث أجب عن األسئلةـرأ الفقـقإ    ٢- @
اجلامعة أيضًا، هو يدرس  لبة يف طا زينب وأخته  اجلامعة، يف طالب شريف           

ة  ل اهلندسة، وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كثرية؛ هو حيب السفر واملراس
  يها هوايات كثرية أيضًا؛ هي حتب القراءة والصحافة.والقراءة. وزينب لد

 ...................................     أين يدرس شريف؟   -١

 ............. ......................    يف أّي كلية يدرس؟   -٢

 ...................................       ما هواياته؟   -٣

 .... ...............................       ما هواياا؟   -٤

 ...................................   يف أّي كلّية تدرس زينب؟  -٥

  قرأ الفقرة، مث أجب عن األسئلة. إ  -٣
التربية، وسعيد يدرس يف كلية الطريان. أمحد أمحد صديق سعيد. أمحد يدرس يف كلية 

يسكن يف القرية، وسعيد يسكن يف املدينة. يذهب  أمحد إىل اجلامعة باحلافلة. ويذهب 
 ٣٠ساعة، ويدرس سعيد يف األسبوع  ٢٠سعيد بالسيارة. يدرس أمحد يف األسبوع 

  سلة.ساعة. أمحد حيب قراءة الكتب واملجالت والصحف، وسعيد حيب السفر واملرا
 من صديق سعيد؟  -١

 ماذا يدرس أمحد؟ -٢

 ماذا يدرس سعيد؟  -٣

 أين يسكن أمحد؟ -٤

 أين يسكن سعيد؟ -٥

 اجلامعة؟ كيف يذهب أمحد إىل -٦

 يد إىل اجلامعة؟كيف يذهب سع -٧

 كم ساعة يدرس أمحد يف األسبوع؟  -٨
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 كم ساعة يدرس سعيد يف األسبوع؟  -٩

 ما هواية أمحد؟ -١٠

 ما هواية سعيد؟  -١١

  سئلة . رأ الفقرة، مث أجب عن األئـــقإ -٢
ض اهلوايات يف جدة. يف معرض اهلوايات جناح مجع زار مجيل وجالل معرِ 

التدبري املرتيل، وجناح  الطوابع، وجناح اخلط العريب، وجناح الصحافة، وجناح 
  الرياضة. 

يف جناح مجع الطوبع، طوابع من كل بلد، ويف جناح اخلط العريب،  
وكتب.  آيات خبط النسخ وخط الرقعة. ويف جناح الصحافة. صحف وجمالت 

ويف جناح الرياضة، كرة القدم،   د طعام من كل بل ويف جناح التدبري املنـزيل 
  ية. احة، والفروسة، والسبّ لَّوكرة السّ 

 ن معرض اهلوايات؟أي  -٢  من زار معرض اهلوايات؟ -١

 ماذا يف جناح اخلط العريب؟  -٤  الطوابع؟  مجع جناح يف ماذا    -٣

 ماذا يف جناح التدبري املرتيل؟  -٦    الصحافة؟ جناح يف ماذا -٥

 ماذا يف جناح الرياضة. -٧
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an‚�@�@Ù�Ðã@ @
¾a@@ZGüëc�Ð����pa†‹@ @
 صل بني املفرد واجلمع.  -١

  اجلمع  املفردا
 مستشفى  -١

 شركة -٢

 طفل -٣

 طبق -٤

 جامعة -٥

 صديق -٦

  كتاب  -٧

  أطفال  -الف
  مستشفيات   -ب 
  شركات    -ج
  جامعات     -د

  أصدقاء -هـ
  كتب    -و
  أطباق    -ز

 

 ) على كلمة الغريبة.xضع عالمة (  -٢

 العمرة.  –مجع الطوابع  – الفروسية  – الباحة  -١

 كتاب. – قرأءة  –صحيفة  –جملة  -٢

 أمحر.  –اء خضر –هادئ  –سوداء  -٣

 قصري.  – رحلة  – كبري  –طويل  -٤

 أحاديث.  – قرآن  –آيات  –طوابع  -٥

 صديق.  –أستاذ   –مشكلة  –مدير  -٦

 قطار.  –سوق  – مدينة  –قرية  -٧
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 أكمل اجلمل بالكلمات التالية:    -٣

 .......... الشركة إىل جدة.  -١

 كم ....... الرحلة؟ -٢

 أنا ......... يف اجلامعة.  -٣

 أّي ........ ختتارين؟ -٤

 ب ......... . هذا ثو -٥

 ............ الصحافة. هذا  -٦
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an‚�Ù�Ðã@�@ @
ìzäÛaë@kî×a�Ûa@@ZGbîãbq@ @

 صحح األخطاء الىت حتتها خط.   -١

  كنت سعيد يف العراق. -١
 الشركة انتقل إىل جدة. -٢

 هل معه اجلنسية اليمينية يا حممد ؟ -٣

 تسغرق الرحلة ساعة واحدًا. -٤

 لدي مكتبة كبري.  -٥

 يا زينب ؟ أّي مجعية ختتار؟ -٦

 ال، ما شربته. ربت القهوة؟  هل ش -٧

 أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بني القوسني. -٢

  (مجيلة / مجيل)       جدة مدينة ........ جدًا.    -١
  (الشاطئ / شاطئ)   أذهب مع األسرة إىل ........البحر.     -٢
  (سعيدة/سعيد)     هل أنت ........... هنا يا فيصل ؟    -٣
  ثالثة) (ثالث/    بًا.  أقرأ ............ ساعات تقري  -٤
  (صحيفة/خط)       هذه ........... عربية.    -٥
  (هواييت/هوايتك)       أنا ............ القراءة.    -٦
  
  
  
  

  @
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  ) xأو بال ()  ����اقرأ الفقرة، مث أجب بنعم (    -١

يف  إبراهيم طالب يف اجلامعة، وأخته فاطمة طالبة يف اجلامعة أيضًا، إبراهيم يدرس
التربية، وأخته تدرس يف كلية هلندسية. وإبراهيم لديه هوايات كثرية؛ حيب كلية 

  الرياضة، واملراسلة والقراءة. وفاطمة لديها. 
  هوايات قليلة؛ حتب القراءة، وال حتب الرياضة والسفر.

 (         )           إبراهيم يدرس اخلطب.   -١

 (         )             فاطمة تدرس اهلندسة.   -٢

 (         )             ر.  حيب السف إبراهيم -٣

 (         )           فاطمة لديها هوايات كثرية.   -٤

 (         )         إبراهيم طالب: وفاطمة مدرسة.   -٥

 (         )             فاطمة حتب القراءة.   -٦

 (         )             إبراهيم حيب الرياضة.   -٧

   



120 

 

 

@ @
@ @

Ûa�yì���@ñ‡b���ÛaÈ��iò���@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

Ûa��‹����Ð��@ @
         



121 

 

n�a����bíì@p@ @
@ @

  الصفحة  العنوان    الرقم 
  ١٣٣  تعـارفال  
  ١٣٤  ـدافهاأل  
  ���Ûa‹��Ð@ @

  الـحــــوار
١٢٨  
١٢٨  

@املـفـــــردات   @١٣٣-١٣١  
  

@ @
@ @
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ÛaÈn�����ÒŠb@ @
@�Ûa@I��Ð���H‹@ @ أك;� ركزت وأ�- أعد هذه الوحدة عh تلك  1 تتضمن  M�ات ال �S M;ت وال �اoاد�

 1 M�ربية ال - اHسافر؛ وsذا اشتملت الوحدة عh  قدر rكن من جوانب اللغة الع  قد تع\1
وانب الxزمة للتعامل أثناء  �yسافر، وكذلك اHا اz1 يستخد M�مل ال �yصطلحات واHأ� ا

نشائ �cوضوعات اHت وا �s 1ذه اoاد� M� �y1 معا -G ثة �اور السفر، وقد أعتمدتxث hية ع
:   و�1 عh النحو التا�1

راعيُت أن يتضمن � ما يلزم اHسافر من �ور "اHفردات اbcساسية": وقد  - ١
؛ خصوًصا  1 اHعا�� -G ربية، لنوفر عليه عناء البحث ال�ات واHصطلحات الع

. 1 اHعا�� -G ا  وأن الكث;1 من هذه اHفردات c ي�ل العثور عل�1
مل والعبا - ٢ �yمل �ور "ا �yة من ا ود القارئ بذخ;1 - 1V ورoوهذا ا :" Mتداو�Hرات ا

 1 M�1 إعدادي � راعيُت والعبارات ال -Gربية، و ا مع أهل اللغة الع سيتحاور �2
ا الثقافية والع�ية قد   M2 1 مستو�1 -G ربية حقيقة أنه ح�M اHثقف اHتمكن من الع

ت اyوار التقليدي من ا  ات البسيطة ومكو�- ونه بعض التعب;1 - M� مل �yا 1 أمس اyاجة إل�1 -G يكون - 1 قد c تتوارد عh ذهنه ح\1 M�والعبارات وال ..
ننا من خxل هذا اoور نض�ا � عh طرف لسانه. b ف 

 استخراج القواعد ال¡فية والنحوية. - ٣
دي السبيل  و£ من وراء القصد،  وهو 12

  @
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þaç������Òa‡@ @

  
  هى كمايلى: 

  
 واملزارات السياحية.التعرف بأهم املعامل  -٣

  
 

 الطالب باملفردات اليت حيتاجها عند قيامه برحلة. لمِّأن يُ  -٤

  
 

 لة لغوية يف هذا الصدد. يب حصس كتأن ي -٥

  
  @
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Ûa���‹����Ð @
¨a��ŽŠaì@ČëþaÞ@ @
@ @

  أّي خدمة.  : املوظف 
  دة وأريد تاكيد احلـجـز. ـز إىل ُججِ حَ  لَديَّ  املسافر: 
  اخلطوط السعودية؟هل احلـجـز على   : املوظف 
  ال، هو على اخلطوط األندونيسية   املسافر: 

@ @

  التذاكر؟ أين   : املوظف 
، وتذكرة زوجيت، وتذكرة ابين، وتذكرة  يتهذه هي التذاكر: تذكر  املسافر: 

  بنيت.
  ن جوازات السفر؟أيو  : املوظف 
  هذه هي جوازات السفر.  املسافر: 

@ @

  ن تأشرية اخلروج؟ أي  : املوظف 
  . اشرية الدخولتهذه تأشرية اخلروج، وهذه   املسافر: 

  
حضر إىل املطار  ثة فجرًا، ُا، تغادر الطائرة الساعة الثال٧٧٧حلة  رقم الرِّ   : املوظف 

  قبل ساعتني.
  شكرًا  املسافر: 
  حلة سعيدة. رِ   : املوظف 
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  .السالم عليكم    املسافر:
  
  فضلك.السفر من  السالم، أهًال وسهًال جوازوعليكم   الضابط:
  هذا هو جواز السفر.   املسافر: 

  
  هل أنت ماليزي؟  الضابط:  
  كشمريّي.ال، أنا   املسافر: 

  
  هل أنت قادم للعمل؟  الضابط:  
  ال، أنا قادم للزيارة والعمرة.   املسافر: 

  
  كم يوما ستقيم هنا؟   الضابط:  
  تقريبًا. ثالثة أسابيع      املسافر:

  
  أين ستقيم؟  الضابط:
  من املسجد احلرام. ق قريبٍ نُدسأقيم يف ُف    املسافر:

  
  اهللا. ، وعمرة مقبولة، إن شاء َطيَِّبه   إقامة  الضابط:
  جزاك اهللا خريا.     املسافر:
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¨a���ÛbrÛa@ŽŠaì�����s@ @
  
  أهال وسهالً   : ف ظّ املؤ

  فقدت حقيبيت.  املسافر: 
  

  من أين أنت قادم؟   املؤظف:  
  أنا قادم من بنغالديش.   املسافر: 

  
  أين اجلواز؟ وأين التذكرة؟   املؤظف:  
  هذا هو اجلواز، وهذه هي التذكرة.   املسافر: 

  
  ن احلقيبة؟ ما لو  املؤظف:  
  لوا أسود   املسافر: 

  
  هل هذه حقيبتك؟  املؤظف:  
  نعم، هذه حقيبيت.   املسافر: 

  
  احلقيبة؟ ماذا يف   املؤظف:  
  يف احلقيبة مالبس.   املسافر: 

  
  افتح احلقيبة.    املؤظف:  
  نعم، هذه حقيبيت.   املسافر: 
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¾a�Ð����pa†‹@ @
    اخلطوط السعودية    يفتح
    اخلطوط اإلندوسية     يقيم

    تأشرية اخلروج     غادري
    تأشرية الدخول     يفقد

    السعودية    تذكرة
    ماليزيا    تذاكر
    كشمري    املطار
    اندونيسيا     فندق

   بنغالديش    حقيبية 
       قادم

@ @

Ðß��šg@pa†‹��Ïb��òî 

  جنوب  مشال  غرب  شرق 
  أجب عن األسئلة التالية:   -١

 تك؟  بأين حقي   -٢      ماليزي؟ أنت هل  -١     

 من أين أنت ؟  -٤      تك؟بقيح  مالون   -٣

 كم ساعة تنام يف اليوم؟  -٦        ماجنسيتك؟  -٥

 م يف قندق؟يهل تق  -٨      السفر؟ بُّحُت هل  -٧

 ؟ كم تستغرق الرحلة إىل جدة  -١٠      للعمرة؟ سافرت  هل  -٩

 ماذا يف حقيبتك؟  -١٢      أين جواز سفرك؟  -١١

 جد النبوي؟ يف املس يُتهل صلَّ  -١٤    احلرام؟ املسجد زرت  هل -١٣
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  IxH@أوI�@H@ضـع عالمةرة، مث ــقفقرأ الإ    -٢
ادين قادم من السودان إىل السعودية، مجيل قادم للعمرة هو وأسرته  مجيل طبيب سو 

غرية  ص . فقد مجيل حقيبة كبرية. وحقيبة  ٤٣٤على طائرة اخلطوط السعودية، الرحلة رقم 
األسرة، ويف احلقيبة الصغرية كتب   ة. يف احلقيبة الكبرية مالبسه ومالبس دّ يف مطار جُ 

  قيبة نتظر يف املطار ثالث ساعات، أحضر املؤظف احل ا ظف، و ؤ وتذاكر، تكلم مجيل مع امل 
. ذهب مجيل واألسرة إىل مكة، وأقام مع األسرة يف فندق  ة الكبرية، ومعها احلقيبة الصغري 

  قريب من املسجد احلرام شهرًا. هوسعيد واألسرة سعيدة أيضًا. 
    هندس سوداين. مجيل م -١
 مجيل قادم من ماليزيا. -٢

    سافر مجيل مع أسرته.  -٣
 ل حقيبة واحد. فقد مجي -٤

  فقد مجيل تذاكر وكتبا ومالبس    -٥
 انتظر يف املطار أربع ساعات.  -٦

  .أقام مجيل يف فندق قريب من مكة   -٧
 أقامت األسرة يف مكة شهرًا.   -٨

  األسرة قادمة للزيارة والعمرة.  -٩
 ل احلقيبة يف مكة.فقد مجي  -١٠

 

  رأ الفقرة، مث أجب عن األسئلة  ـــقإ   -٣
رة وللزيارة، ولديه حجز يزي. يريد السفر إىل السعودية للُعمحممد مهندس مال

على اخلطوط املاليزية، ويريد تاكيد احلجز، معه أربع تذاكر: تذكرته وتذكرة زوجته،  
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وج.  رفر تاشرية الدخول وتأشرية اخلوليد، وتذكرة ابنته سارة، يف جواز الس   هوتذكرة ابن
بعة عصرا، جبضر هو حممد سيسافر إىل جدة بالطائرة املاليزية. تغادر الطائرة الساعة الرا

طار قبل السفر بساعتني، سيقيم حممد شهرا يف مكة، وسيسكن يف شقة وأسرته إىل امل
 قريبٍة من املسجد احلرام.

  
 كم تذكرة مع حممد ؟  -١

 ابنه؟ اسم ما  -٢

 ما أسم أبنته؟   -٥

 مهنة حممد؟ ما   -٧

  مىت تغادر الطائرة.   -٩

 مىت جبضر هو وأسرته إىل املطار؟   -٢

 كم يوما سيقيم يف مكة؟ -٤

 أين سيسكن يف مكة؟ -٦

 ما جنسّية حممد؟ -٨

  السعودية؟ ملاذا يريد السفر إىل -١٠
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@ @
@ @

Ûa�yì���@ñ‡�Ûarb�ß��äò���@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

ñ‹�à�ŽÈÛa@ë@@w�¨a@ @
  @ @
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@ @
@ @

n�a����bíì@p@ @
@ @

  الصفحة  العنوان    الرقم 
  ١٤٣   تعـارفال  
  ١٤٤  ـدافهاأل  
  ��Ûa‹��à���ÈÛaë@wz@ @

  الـحــــوار
١٣٨  

@واألسئلة املـفـــــردات   @١٤٦  
  

@ @
@ @

  @
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@ @
@ @

nÛaÈ������@ÒŠb@ @
@ @   قال تعا� :

وا  0 ِ M¤َفَما(َوَأ ْ ُM¤ ْحِ¡ْ ُb ْ ۚ  َِإ�- ِ َو اْلُعْمَرَة 7ِ, ج, َyْْدِي)اْسَتْيَ¦َ  ا   )١٩٦(البقرة:  ِمَن اْ©َ
مل حول  �yكن  من ال�ات واr أك;� قدر دف هذه الوحدة إ� تقد¬1  M2
ُت أن أقدم ل  �Vا، وقد آ �2 - ربية لغ;1 الناطق\1 1̄ اللغة الع موضوع اyج والعمرة لدار

H وضوعHرام  هذا اyإذ أن ²³ البيت ا ، - ن ´س�\1 1 حياتنا �- -G ية عظيمةµا � من أ
سxم اy-مسة، لذا فقد وجدُت أن معرفة الطالب والطالبة عh أ� هذه من  �cأر¶ن ا

ع·  � ¸ال و�1 bcوري للغاية، وأسأل £ العظ15 أن يتقبل منا صا¹ ا اHصطلحات أمر «-
ان حسناتنا. - 1 م;1 -G  

@

  @
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@ @
þaç������@Òa‡@ @

  
  هى كمايلى: 

  
 احلج والعمرة.  أن يتعرف الطالب على أهم املفردات اخلاصة بأداء مناسك  -٦

  
 أن يتمكن من صياغة مجل طويلة.  -٧

 

 أن يكون قادرا على شرح بعض القضايا الدينية باللغة العربية.  -٨

  

  @ @
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Ûa�ñ‹��à�ŽÈÛa@ë@w��z�@ @
¨a��ŽŠaì@ČëþaÞ@ @
@ @

  مىت العطلة يا مجيل؟    :سليم
  العطلة هى شهر رمضان.  :  مجيل 

@ @

  أين تقضي العطلة؟    سليم:
  ؟ةمة، واملدينة املنور ركملأقضي العطلة يف مكة ا  مجيل :  

@ @

  كيف تقضي العطلة يف مكة؟    سليم:
  أعتمر وأصوم، وأصلي يف املسجد احلرام.  مجيل :  

@ @

  وماذا تفعل يف املدينة؟     سليم:
  أزور املسجد النبوي.   مجيل :  

@ @

  وأين تقضي أيام العيد؟     سليم:
  أقضيها يف مكة أو يف املدينة.   مجيل :  

@ @

  وماذا تفعل يف مكة؟    سليم:
  أطوف حول الكعبة سبعة أشواط مث أصلي ركعتني خلف مقام   مجيل :  

  إبراهيم.
@ @

  مب تشعر يف مكة واملدينة؟     سليم:
  أشعر بالسرور.   مجيل :  

  @
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ï����ãbrÛa@ŽŠaì����z�Ûa@ @
  اعتمرت يا أيب؟كيف     :االبن

  وصلت إىل امليقات عند الظهر.    ب: األ
@ @

  وماذا فعلت يف امليقات؟    االبن:
  ثويب، ولبست مالبس اإلحرام.  خلعت    ب: األ

  ولبيت بالعمرة. 
@ @

  ومىت وصلت إىل املسجد احلرام؟    االبن:
  وصلت بعد العصر.    ب: األ
@ @

  مب شعرت يف املسجد احلرام؟    االبن:
  بالسرور.شعرت     ب: األ
@ @

  كم شوطا طفت حول الكعبة؟    االبن:
  طفت سبعة أشواط. مث صليت ركعتني .    ب: األ

  خلف مقام إبراهيم.
@ @

  وماذا فعلت بعد ذلك؟    االبن:
  ت بني الصفا واملروة سبعة أشوط. سعي    ب: األ

  مث خلقت رأسي.     
@ @

  ت مالبس اإلحرام؟وأين خلعق    االبن:
  خلعنها يف الفندق.     ب: األ

  @
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¨a���ÛbrÛa@ŽŠaì��s@ @

  مىت يبدأ الوقوف بعرفة؟     :الّرجُل
  يبدأ غدا يف اليوم التاسع بعد الزوال.  :  عدنان 

@ @

  ومىت ينتهي؟     الّرجُل:
  ينتهي عند الفجر  عدنان :  

@ @

  هل نصلي الظهر والعصر يف عرفات؟    الّرجُل:
  نعم، مجعًا وقصرًا وقت الظهر.  عدنان :  

@ @

  ذهب إىل مزدلفة؟ومىت ن    الّرجُل:
  ي فيها املغرب والعشاء مجعًا د غروب الشمس، ونصلّ عنذهب ب  عدنان :  

  وقصرًا.
@ @

  وماذا نفعل بعد ذلك؟    الّرجُل:
مي اجلمرة الكربى، مث نذبح  ر قبل شروق الشمس، ونىننذهب إىل م  نان :  عد

  ووسنا ، وحنلق ُرياهلد
@ @

  وماذا تفعل بعد ذلك؟    الّرجُل:
  اضة وسعي احلج. احلرام لطواف اإلفذهب إىل املسجد ن  عدنان :  

@ @

  ومىت نطوف طواف الوداع؟    الّرجُل:
  الثالث عشر. بعد رمي اجلمرات يف اليوم الثاين عشر، أو  عدنان :  
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Ð¾a���pa†‹@ @

    رأس    الكعبة
    رؤوس     ثـوب اإلحرام

    رمي اجلمرات     مقاُم إبراهيم 
    حيلق    اَهلْدي

    يصوم    شروق الشمس
    َيُطوف    امليقات 
    يصل      الصفا
    الوقوف بعرقه     املروة 

    يسعى    عرفات
    ُيلّبى     غروب الشمس

    يلبس    مزدلفة
   مجعًا    مىن

Ïbšg@pa†‹Ðßòî 

  ١٤ أربعة عشر  ١٣ ثالثة عشر  ١٢إثنا عشر  ١١أحد عشر
  ١٨ مثانية عشر  ١٧ سبعة عشر  ١٦ستة عشر  ١٥مخسة عشر
        ١٩تسعة عشر 
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  األسئلة التالية: أجب عن   -١
 أين تقضى العطلة ؟  -٢   ؟مىت العطلة -٢٩

 هل اعتمرت؟  -٤ مكة؟ إىل ذهبت هل    -٣

 ىل مكة ؟مىت ذهبت إ  -٦ العطلة؟ تقضي وكيف    -٥

 ماذا تفعل ىف امليقات؟  -٨   العمرة؟ مىت    -٧

 مىت احلّج؟  -١٠ هنا؟ مسرور أنت هل   -٩

 ماذا تفعل عندما تدخل املسجد احلرام؟  -١٢ شعر أمام الكعبة؟ت مب  -١١

 كم شوطًا تطوف؟   -١٤  طوف؟ت أين  -١٢

 كم شوطًا تسعى؟  -١٦    تسعى؟أين  -١٠

 هلدى؟ مىت تذبح ا  -١٨   رأسك؟ قختل مىت -١٧

  . عن األسئـلـة رة، مث أجبــقفقرأ الإ   -٢
غادر سعيد بلده للعمرة. ووصل إىل امليقات يف الصباح، لبس ثوب اإلحرام، 
ولىب بالعمرة، مث ذهب إىل مكة املكرمة. وصل سعيد إىل مكة بعد العصر. شعر سعيد  

ني الصفا  بالسرور يف املسجد احلرام، طاف سعيد حول الكعبة سبعة أشواط، مث سعى ب 
  لق رأسه. حواملروة. و

 ملاذا غادر سعيد بلده؟  -١

 مىت وصل إىل امليقات؟  -٣

 ماذا لبس يف امليقات؟  -٥

  عل يف امليقات؟ماذا ف -٧

 إىل أين ذهب بعد ذلك؟  -٢

 مىت وصل سعيد إىل مكة؟  -٤

 احلرام؟ دمب شعر سعيد يف املسج  -٦

  كم شؤطا طاف سعيد حول الكعبة؟   -٨

  

  



139 

 

  مث أجب عن األسئلة     رة،ـــرأ الفقق إ  -٣
طاف أمحد حول الكعبة سبعة أشواط، صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم، مث 

الصفا واملروة سبعة أشواط، مث خلق رأسه، وذهب إىل الفندق، وخلع ثوب سعى بني 
اإلحرام. بعد العمرة، سافر أمحد إىل بلده، بعد عام: سيحضر أمحد مع أسرته للحج  

  . إن شاء اهللاوالعمرة. 
 د بعد الطواف؟محماذا فعل أ . ١

 أين صلى بعد الطواف؟ . ٢

 ماذا فعل بني الصفا واملروة؟ .٣

  ماذا فعل بعد السعي؟ .٤
 ق؟ل ماذا فعل بعد احل . ٥

 أين خلع ثوب اإلحرام؟ . ٦

 كم شوطا طاف حول الكعبة؟ .٧

  مىت سيحضر للحج؟ .٨
  ).  xأو بال ()  �اقرأ الفقرة، مث أجب بنعم (  -٤

 مكة واملدينة. يف مكة يسكن يف فندق قريب من املسجد  صاحل يقضي عطلة رمضان يف 
العصر، ويصلي املغرب والعشاء.  احلرام. يذهب صاحل مع أسرته إىل املسجد قبل صالة 

، وال يأكل كثريًا: يتناول التمر واملاء والقهوة. يف املدينة  د صاحل يتناول الفطور يف املسج 
يذهب مع أسرته إىل املسجد النبوي قبل  يقيم صاحل يف شقة بعيدة عن املسجد النبوي، و 

الشقة باحلافلة.  صالة املغرب، ويبقى إىل صالة العشاء، ويصلي العشاء، مث يذهب إىل 
  يقضي صاحل يوم العيد األول يف املدينة واليوم الثاين يف مكة. 
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 صاحل يقضي عطلة احلج يف مكة واملدينة.  . ١

 يسكن صاحل يف مكة يف شقة. . ٢

 دق يسكن يف املدينة يف فن . ٣

 يذهب إىل املسجد احلرام قبل صالة العصر. . ٤

 يذهب إىل املسجد النبوي قبل صالة العصر.  . ٥

 الفطور التمر واحلليب.يتناول يف  . ٦

 يذهب صاحل إىل الشقة باحلافلة. . ٧

 يسكن يف شقة قريبة من املسجد النبوي.  . ٨

 يقضي صاحل يوم العيد يف املدينة.  .٩

  يقضي اليوم الثاين يف املدينة.  .١٠
        @@@@
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@ZGüëc@ZGüëc@ZGüëc@ZGüëc@@@@¾a¾a¾a¾a������������ÐÐÐÐ����������������pa†‹pa†‹pa†‹pa†‹@ @@ @@ @@ @
 صل بني املفرد واجلمع.  -١

  صحف   •   •  أسبوع   -١
  أيام   •   •  صحيفة -٢
  أسابيع    •   •  تذكرة -٣
  تذاكر   •   •  يوم   -٤
  جوازات    •   •  رأس -٥
  اشواط   •   •  جواز  -٦
  رؤوس    •   •  شؤط -٧

 .الغريبة الكلمة على)  �ضع عالمة ( -٢
 طواف.  –مزدلفة  –عرفات  –مىن  -١

 يطوف.   –يقرأ  –يصوم  –يعتمر  -٢

 السعودية.  – خطوط  –اندونيسيا  –كشمري  -٣

 مسافر. – مطار  – فندق  – طائرة  -٤

 يليب. –يسعى   –يطوف  –يفقد  -٥

 سوق.  –شرق   –جنوب  –مشال  -٦

 تسعة عشر. –مثانية  –السابع عشر  –ستة عشر  -٧

  
 اختر الكلمة املناسبة واكتبها يف الفراغ.  -٢

  (مكتبة / فندق)       يقيم حممد يف ...........  . ١
  ) (احلقيبة/ البيت        فقدت ...........   . ٢
  (تقضي / تشعر)    مب ............... وأنت يف مكة؟  . ٣
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  (طفت/ صليت)     .............. سبعة أشواط.    . ٤
  (عصرًا/ قصرًا)    نصلي الظهر والعصر مجعًا و............   . ٥
  (مشال/يف)        املدينة املنورة ............مكة.    . ٦
 (تاكيد/ متريض)       أريد ............. احلجز.   . ٧

  

@Gbîãbq@Gbîãbq@Gbîãbq@Gbîãbq¾a@Z¾a@Z¾a@Z¾a@Z����ÐÐÐÐ������������pa†‹pa†‹pa†‹pa†‹@ @@ @@ @@ @
 (ب) .واجلواب يف )  ����صل بني السؤال يف (   -١

  حفص  -أ   •   •  تذاكرأين ال . ١
  يا أ   -ب    •   •  كم يؤما   . ٢
  بعة أشواط س  -ج   •   •  ما لون احلقيبة؟  . ٣
   شهر رمضان يف  -د   •   •  مىت العطلة؟ . ٤
  هـ هذه هي التذاكر   •   •  كم شؤطا طفت؟ . ٥
  سة أياممخ  -و   •   •  جواز  . ٦

  أكمل بوضع الكملة الصحيحة مما بني القوسني. -٢

 (لونه / لوا)        حقيبتك؟  .............. أسود.  ما لون   -١

 (قريب/ قريبة)     سأقيم يف فندق .............. من املسجد احلرام.    -٢

 (تذكرتك/ تذكريت)    هل هذه تذكرتك؟ نعم، هذه ............... .   -٣

 (قادمة/ قادم)    من أين أنت قادم؟ أنا ............ من بنغالديش.   -٤

 (مىت/ أين)    العطلة يا مجيل؟ العطلة يف شهر رمضان.  ..................  -٥

  
  @
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ñõa‹ÔÛa@GbrÛbq@ @
  ) xأو بال ()  �أقرأ الفقرة، مث أجب بنعم (  -١

أمحد يقضي العطلة يف مكة واملدينة املنورة. يف مكة بصوم ويعتمر. ويف املدينة  
الكعبة بعد  يصلى ويزوراملسجد النبوي. يشعر يف مكة واملدينة بالسرور. وصل إىل

  العصر. وطاف حول الكعبة سبعة أشواط. 
   يقضي أمحد العطلة يف مكة واملدينة املنورة.   -١
   يصوم يف املدينة ويعتمر يف مكة.  -٢
   يزور املسجد النبوي.   -٣
   أمحد يشعر بالسرور يف مكة.  -٤
   هو ال يشعر بالسرور يف املدينة.   -٥
   وصل إىل الكعبة بعد العصر.  -٦
   سبعة أشواط. يطوف حول الكعبة  -٧
   ذهب أمحد مع األسرة. -٨
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@ @
@ @

Ûa�yì���@ñ‡�Ûanb����Èò���@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

—Ûa����Čz����ŽÈÛa@ë@ò��Đ��òÜ@ @
  @ @



145 

 

@ @
@ @

n�a����bíì@p@ @
@ @

  الصفحة  العنوان   الرقم 
  ١٥٧  تعـارفال  
  ١٥٨  ـدافهاأل  
  —Ûa���z�����Èã@ò�à������ò@ @١٥٩  
  —Ûa���z�����ò   

  الـحــــوار
١٦١  
١٦٤  

@داتاملـفـــــر   @١٦٨  
  �ÛaÈ��@ò�ÜĐ@ @

  الـحــــوار
١٦٥  
١٦٩  

  ١٧٢-١٧٠  واألسئلة املـفـــــردات  
  

@ @
@ @
@ @

@ @

@ @
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nÛaÈ����ÒŠb@ @
@ @

ربية    ا لدارس اللغة الع ب التطرق إل�1 � 1� 1 M�وضوعات الHالصحة، من أ� ا
وخاصة للباحث الذي يعقد النية للسفر إ� أي دو�M عربية، إذ أنه معرض ل�رض 

رة الطبيب، لذا ¶ 1 الضوء ع1h أ� اHصطلحات اHستخدمة أثناء وز�1 M¾1 لنا أن نل ن ينب¿-
1 الذهن و  -G ة رة، 1Á تكون حا«- يد بÂ ي¦. تلك الز�1 1V كنه من التعب;1 ¸ا  MÃ  

1 هذا  -G 1 عند الكتابة 1 ذه�- -G 1̄ الذي وضعته وهذا ¶ن هو اsدف اbcسا
  هوأسال £ ل العفو والعافية والسxمة من � مكرو  اHوضوع، 

 

 

  @
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@

þaç������Òa‡ @
  

  هى كمايلى: 
  

 .أن يكون قادرا على التعبري عما يعاين -٩

   

 املهارات اللغوية.أن يكتسب بعض  -١٠

 

أن يستطيع ضياغة حوار مع األخر باللغة  -١١
 العربية. 

 

    @ @
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—Ûa�z����àÈã@ò���ò@ @
  يا أمحد! لقد استيقظت متأخًرا جًدا اليوم، ترى ما السبب؟  األب: 

  البارحة كثًريا يا أيب، هلذا مل استطع االستيقاظ مبكًرا.لقد سهرت ليلة   أمحد: 

  كثًريا؟وملاذا سهرت   األب: 

ألن اليوم إجازة، وليس لدي مدرسة، هلذا سهرت أمام التلفاز حىت    أمحد: 
  وقت متأخر، وهلذا مل أستطع االستيقاظ مبكًرا.

مفيد  يا بين! أنت تعلم جيًدا أن النوم مبكًرا واالستيقاظ مبكًرا  األب: 
  للصحة.

  أعلم هذا يا أيب، لكين ال أستطيع اإللتزام ذا املبدأ.   أمحد: 

صالة الصبح بانتظام، وال   هذا أمر سيئ، وهذا يعين أنك ال تصلي  األب: 
  صباًحا.  اشيامخترج 

نعم يا أيب، أنين أشعر ذا األمر أيضا، ولكنين أشعر بثقل يف جسمي   أمحد: 
  تيقاظ برغم حماوليت. سبسبب السهر فال أستطيع اال

الذي ال يستيقظ مبكًرا  يا أمحد! ال بد أن تغري عادتك هذه، فالشخص   األب: 
  يشعر بالكسل طوال النهار، وال يستطيع أن يؤدي عمله بشكل طيب.

  ستيقاظ مبكًرا من األن. أيب! سوف أعتاد على اال   أمحد: 

فالصحة نعمة،   يا بين! إن الصحة اجليدة ضرورية جًدا حلياة ناجحة،  األب: 
  وعلينا احلفاظ عليها. 
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  هذا صحيح يا أيب.  أمحد: 

الشخص نسان الصحيح، يفيد نفسه، كما يفيد اآلخرين، أما اإل  األب: 
الضعيف الصحة ال يستطيع أن يفيد نفسه، كما ال يستطيع أن يفيد  

  اآلخرين. 

  صدقت فيما قلت يا أيب. ومن اليوم سأفعل بنصيحتك هذه.  أمحد: 

  ارك اهللا فيك يا بين. ب  األب: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  @
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�Ûa@ò�����Čz�—@ @
  عليكم سيدي الطبيب.السالم   املريض:  

  وعليكم السالم، تفضل باجللوس.   الطبيب: 

  سيدي الطبيب! أرجو أن تتفضل بالكشف علي.  املريض:  

  حسًنا، مما تعاين؟  الطبيب: 

  أشعر بسخونة منذ األمس، وال زلت أشعر حبمى حىت اآلن.  املريض:  

يف   ال داعي للقلق، سوف تتحسن متاًما، خذ هذا الترموميتر وضعه  الطبيب: 
  فمك حتت لسانك، أرين النبض اآلن. 

  تفضل سيدي.  املريض:  

  أنت فعًلا مصاب باحلمى، ولكنها ليست مرتفعة إىل هذا احلد املقلق.  الطبيب: 

  لقئ.سيدي الطبيب، أعاين من أمل برأسي أيًضا، وأشعر مبيل إىل ا  املريض:  

ين من ال بأس، إن شاء اهللا كل شئ سيكون على ما يرام. هل تعا  الطبيب:
  السعال؟

  نعم سيدي.   املريض:  

  لقد كتبُت لك الدواء. أرجو أن تتناوله بانتظام كما صفته لك.   الطبيب: 

  شكًرا لك سيدي الطبيب.   املريض:  

  هذا واجيب، وأراك األسبوع القادم.  الطبيب: 

  . حسًنا سيدي  املريض:  
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Ûa�—��Čz���ò�@@ @
¨a��ŽŠaì@ČëþaÞ@ @
@ @

  ورمحة اهللا وبركاته. السالم عليكم   :سعودم
  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته   :  حممود 

@ @
  ملاذا حضرت اليوم إىل املستشفى؟  :عودس م

  . حضرت لزيارة طبيب األسنان  :  حممود 
@ @

  مب تشعر؟  مسعود:
  بامل شديد يف أسناين.   رأشع  حممود :  

  أنت إىل املستشفي؟ وملاذا حضرت 
@ @

  واألذن وحلنجرة. حضرت لزيارة طبيب األنف   مسعود:
  مب تشعر؟  حممود :  

@ @
  أشعر بامل شديد يف أذين.  مسعود:
  هل لديك موعد مع الطبيب؟  حممود :  

@ @
  نعم، موعدي الساعة العاشرة.   مسعود:
  موعدي الساعة العاشرة أيضًا.  حممود :  

@ @
  الباقي نصف ساعة.  الساعة اآلن التاسعة والنصف.  مسعود:

@ @
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¨a����ãbrÛa@ŽŠaì��ï@ @

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.   املدرس: 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.   الطالب: 
@ @

  ملاذا تغيبت عن الدراسة؟   : املدرس
  أصبت بزكام شديد.   : الطالب

@ @
  مب شعرت؟  املدرس: 

  يت.شعرت بصداع شديد يف الّليل، وارتفعت درجة حرار  الطالب: 
@ @

  هل قابلت الطبيب؟  املدرس: 
  نعم، ذهبت إىل املستشفى باإلسعاف، وقابلت الطبيب.  الطالب: 

@ @
  ومب نصحك الطبيب؟  املدرس: 

  نصحين بالراحة وتناول الدواء، وهذا هو التقرير الطيب.  الطالب: 
@ @

  شكرًا لك، ومب تشعر اآلن؟  املدرس: 
  احلمد هللا، أنا خبري.   الطالب: 

  @
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¨a�����rÛa@ŽŠaìÛb���s@ @

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته. السالم     الّزوجة: 
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.     الّزوج: 

  
  خريًا، هل قابلت الطبيب؟    : الّزوجة
  نعم، وفحص الصدر، والقلب، والكلية، وقاس الضغط.     : الّزوج

  
  وما النتيجة؟     الّزوجة: 
ليل يف الضغط  القلب سليم، واحلمد هللا. هناك ارتفاع ق  الّزوج: 

  والسكري.
  

  ما سبب ذلك؟    الّزوجة: 
  زيادة الوزن.     الّزوج: 

  
  وماذا طلب منك الطبيب؟    الّزوجة: 
  طلب مين ترك السكريات.    الّزوج: 

  
  وهل طلب منك شيئا آخر؟    الّزوجة: 
  نعم، ممارسة الرياضة، وتناول الفاكهة واخلضراوات.     الّزوج: 

  
  شفاك اهللا.    الّزوجة: 
  ك.آمني، شكرًا ل    الّزوج: 
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ò���Ü��Đ���ŽÈÛa@ @
¨a������þa@ŽŠaìÞČë@ @

  كم عيدًا يف اإلسالم يا أيب؟   اإلبن :
  يف اإلسالم عيدان ، عيد الفطر، وعيد األضحى.    األب: 

@ @

  مىت عيد الفطر؟   اإلبن :
  اٍلوّ بعد شهر رمضان ! يف اليوم األول من ش    األب: 

@ @

  ماذا نعمل يف يوم العيد؟   اإلبن :
  زكاة الفطر للفقراء.نعطي     األب: 

@ @

  وما زكاة الفطر؟   اإلبن :
  صاع من طعام عن كل شخص    األب: 

@ @

  وماذا نفعل بعد ذلك؟   اإلبن :
  ألصدقاء.انصلي صالة العيد، ونزور األهل و    األب: 

@ @

  ومىت عيد األضحى؟   اإلبن :
  يف اليوم العاشر من ذي احلجة.    األب: 

@ @

  ضحى؟األوماذا نفعل يف عيد    اإلبن :
  ة، ونزور األهل واألصدقاء. يّ حضنصلي صالة العيد، ونذبح األ    األب: 

  @
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¨a�����ãbrÛa@Šaì���ï@ @
  

  اقتربت العطلة يا أيب.    :أمحد 
  ما رأيك يا ندى؟ إىل أين نسافر؟    األب: 

  
  فكرة، نسافر إىل مصر؟ يَّدَ لَ     ندى:  
  ملاذا نسافر إىل مصر؟    أمحد :

  
  ل. ور النيلنرى مصر،     ندى:  

  موافق، فكرة طيبة.     أمحد : 
  

  كيف نسافر إىل مصر؟    األب: 
  نسافر باجلو.     ندى:  

  
  السفر باجلو غاٍل.     األب: 
  إذن نسافر بالبحر. السفر بالبحر رخيص.     أمحد : 

  
  كم يوما سنقضي يف مصر؟  األدب: 
  سبعة أيام.     ندى:  

  
  ت، إن شاء اهللا. يوم السب سبعة أيام... سبعة أيام... مجيل ! نسافر  األدب: 

  شكرًا لك يا أيب.   وندى: أمحد 
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¨a����ÛbrÛa@Šaì��s@ @
  

  أين ستقضون عطلة الصيف يا أبنائي؟      :  املدرس
  إىل أين ستذهب أنت؟      

  
  قضي عطلة الصيف يف القرية مع سأ    لطالب األّول:ا

  ، واهلواء نقي. ئ املكان هناك هاد جدي
  

  صمةالصيف يف العاساقضي عطلة     الطالب الثاين: 
  سأزور املكتبات واملتاحف. مع عمي؛ 

  
  ساقضي عطلة الصيف بني اجلبال.   الطالب الثالث: 

  مع فريق اجلوالة. 
  

  سأقضي العطلة يف مكة واملدينة     الطالب الرابع:
  ، ونزور املسجد النبوي. سنعتمر، وحنجُّ  مع أسريت؛

  
  سأقضي العطلة يف بلدي،  الطالب اخلامس: 

  .زرعةسأساعد والدي يف املـ
  

  عطلة سعيدة يا أبنائي.     املدرس:  
  عطلة سعيدة يا أستاذ.     الطالب:



157 

 

Ð¾a������pa†‹@ @
@@

@ @
Ðß����šg@pa†‹��Ïb���òî@ @

  ٦٠ستون  ٥٠مخسون   ٤٠أربعون   ٣٠ثالثون   ٢٠عشرون 
  ١٠٠٠ألف   ١٠٠مئة   ٩٠تسعون  ٨٠مثانون   ٧٠سبعون 

    
  
  

    يقابل    أسنان 
    يصاب     أنف
    تقرير طيب    أذن

    سليم    خنجرة
    ينصح    كلية
    راحة     زكام

    زيادة الوزن     صراع 
    سكريات     ضعط
    خضراوات     نتيجة 

    قلب    األسنان طبيب 
    دواء     الضعط يرتفع

    أمل    فحصي
   صدر    إسعاف
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  أجب عن األسئلة التالية:   -١

 ملاذا حضرت اليوم إىل املستشفى؟ -١

 مب تشعر؟ -٢

 ملاذا حضرت أنت إىل املستشفى؟ -٣

 الطبيب؟ هل لديك موعد مع -٤

 بث عن الدراسة؟ـملاذا تغيّ  -٥

 مب شعرت؟ -٦

 ت الطيب؟ابل قهل  -٧

 مب نصحك الطبيب؟ -٨

 مب تشعر اآلن؟ -٩

 ما النتيجة؟  -١٠

 ك؟ما سبب ذل -١١

 ماذا طلب منك الطبيب؟ -١٢

 هل طلب منك شيئا آخر؟ -١٣
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¾a�Ð�����pa†‹@ @
    مزرعة    طالب 
    أضّحية    يساعد
    متاحف      مسافر
    ر النيل    يقترب 
    جبال    جوالة 
    العاصمة    الفطر زكاة
    فريق    فقراء
    حيج    صاحل 

    يعتمر    شخص
   بلد   مكتبات 

@ @
Ðß���šg@pa†‹��îÏb����ò@ @

è“Ûa����ÈÛa@Šì��îi‹��ò@ @
  ىلومجادى اُأل  ربيع اآلخر   ربيع األول   صفر  املحرم

  شوال  رمضان   شعبان   رجب    مجادي األخرة 
        ذواحلجة  ذوالقعدة

    
è“Ûa��¾a@Šì���í†ýî��ò@ @

  مايو  ابريل  مارس  فرباير  يناير  
  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو   يونيو 

        ديسمرب  نوفمرب
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    أجب عن األسئلة التالية.  -١
 كم عيدًا يف اإلسالم؟ . ١

 مىت يكون عيد الفطر؟ . ٢

 مازكاة الفطر؟ . ٣

 فعل يف عيد الفطر؟ماذا ت . ٤

 تفعل يف عيد األضحى؟ماذا  . ٥

 قوم شهر رمضان؟ تأين  . ٦

 كيف تسافر إىل السعودية؟ . ٧

 كم يوما يف األسبوع؟  . ٨

 العطلة؟ يقضتأين س . ٩

 هل تساعد والدك يف عمله؟ . ١٠

 هل زرت مكة؟  . ١١

 هل زرت املدينة؟  . ١٢

 هل زرت املسجد احلرام ؟ . ١٣

 هل زرت املسجد النبوّى؟ . ١٤

  كم يومًا ستقضى يف مصر؟ . ١٥

@ @
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Ð¾a@ZGüČëc����pa†‹@ @

 بني املفرد واجلمع. صل  -٣

  اجلمع          املفرد  
  طوابع    •      صديق -٨
  طالب    •      فقري -٩

  رحالت    •      ةمجر -١٠
  فقراء   •      مكتبة -١١
  أصدقاء   •      طالب -١٢
  مجرات   •      طابع  -١٣
  مكتبات    •      رحلة -١٤

 .الغريبة الكلمة على) �ضع عالمة (  -٢
 زكام . –أذن  – أسنان  –أنف  -١

 رجب.  – شهر  –صفر  –املحرم  -٢

 ألف.  – مئة  –تسعون  –األّول  -٣

 موعد.  –دواء  –مستشفى  –إسعاف  -٤

 اجلو.  –الرب  –البحر  –الّسفر  -٥

 فقراء. –متاحف   –أصدقاء  –أل  -٦

 راحة.   –أمل  – صداع  –زكام  -٧

 : التالية بالكلمات اجلمل أكمل  -٣

 أشعر بأمل يف ................. .  -١

 ذهبت إىل املستشفى بــ............... .  -٢

 ..............، واحلمد هللا.ألقلب  -٣

 موافق ، .................. طيبة.  -٤

 .  السفر بالبحر ................... -٥

 سأساعد والدي يف ..................... .  -٦

    عطلة ....................... يا ُطالب.  -٧



162 

 

@ìzäÛaë@kî×a�Ûa@Z@Gbîãbq@ @

 صل بني السؤال يف (أ)  واجلواب يف (ب)  -١

  اجلواب     )ب(  السؤال   ) أ(
 مب تشعر؟ . ٩

 مب نصحك الطبيب؟ . ١٠

 ماذا طلب منك؟ . ١١

 كم عيدًا يف اإلسالم؟ . ١٢

 كيف نسافر؟ . ١٣

  مىت عيد الفطر؟ . ١٤

 ين ترك السكريات.طلب م  -أ

 عيدان.  -ب 

 بعد شهر رمضان.    -ج

 أشعر بأمل يف صدري.    -د

 نصحين بالراحة. -ـه

  باجلو.  -و

 الكلمة الصحيحة مما بني القوسني.أكمل بوضع  -٢

 (يومًا/ يوم)     كم .......... سنقضي يف مصر؟  -١

 (عشرة/ العاشر)    العيد يف اليوم.................. .  -٢

 (أشواط/ شوط)     .... . طفت سبعة ............... -٣

 (أنا/ أنت)     يا حممد ، مب تشعر و........... .   -٤

 (أذين / أذنه)      أشعر بامل شديد يف ............ .  -٥

  ) x(   بالد  أو)   �قرأ الفقرة، مث أجب بنعم (إ  -٣
بدأت عطلة الصيف. سيسافر إبراهيم مع أسرته إىل بلده. وسيذهب ثامر مع 

يق اجلولة، وسيقضي عمر وأسرته العطلة يف مصر. سريى  أصدقائه إىل اجلبال، مع فر
  ر.عمر وسرته ر النيل، سيقضي هو واألسرة سبعة أيام يف مص

 (           )           بدأت عطلة الربيع. -١

 (           )         سيسافر إبراهيم إىل بلده. -٢
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 (           )         سيذهب ثامر مع أهله. -٣

 )     (               سيقضي عمر العطلة يف مصر. -٤

 (           )         سريى إبراهيم ر النيل.  -٥

 (           )       سيقضي عمر يف مصر ستة أيام.  -٦

 (           )         ثامر إىل اجلبال. سيذهب  -٧

  (           )       عمر مع فريق اجلوالة.  ُرفِ سيسا -٨
  

     



164 

 

¾a@eÈi��ua‹��ßb�a@É���ò@ @
@ @

 طقني بغريهاالعربية بني يديك، سلسلة يف تعليم اللغة العربية للنا -١

 العربية للناطقني بغريها العربية للناشئني، سلسلة يف تعليم اللغة -٢

 األساسي، سلسلة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاالكتاب  -٣

  مفتاح اإلنشاء، حممد بشري -٤
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