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 الفهرس
 الصفحة موضوع الدرس رقم الدرس

 5 أهاًل وسهاًل في مركز مالك الدرس األول
 17 في قاعة الدرس الدرس الثاني
 29 في االستراحة الدرس الثالث
 41 الوقت الدرس الرابع

 55 في الشقة الدرس الخامس
 67 ل األثاثفي مح الدرس السادس

 79 في سيارة اأُلجرة الدرس السابع
 91 في الحارة الدرس الثامن
 103 في المطعم الدرس التاسع
 115 في محل الخضروات الدرس العاشر

 127 في محل الفواكه الدرس الحادي عشر
 139 في سوق المالبس الدرس الثاني عشر
 151 جسم اإلنسان الدرس الثالث عشر

عشر الدرس الرابع  161 في الُمستشفى 
 173 في بيت عائلة أردنية الدرس الخامس عشر
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 :  لولالدرس ا
 المفردات الجديدة:

 الفعال :
 To study َدَرَس/ َيْدُرُس  To enter دخل/ َيْدُخلُ 

 To teach درَّس/ ُيدر ِّس To ask for طلب/ يطُلب

 To pay دفع/ َيْدفع To ask سأل/ َيْسَأل

 To say قال/ َيقول To want أراد/ ُيريد

ل/ ُيسج ِّل  To read َقرأ/ َيقرأ To register سجَّ

 
 السماء :

 A program برنامج / برامج A student طالب/ُطالب

 Fees ُرسوم An employee ُموظَّف / ُموظَّفون 

 Reception استعالمات A teacher ُمدر ِّس / ُمدر ِّسون 

ة A day ميوم / أيا  Period ُمدَّ

 At least على األقل A week ُأسبوع / أسابيع
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 المفردات الجديدة:
 الفعال :

 To study  َدَرس To enter  دخل

  طلب
To ask for درَّس  To teach 

 To pay  دفع To ask  سأل

 To say  قال To want  أراد

 To read  َقرأ To register  سجَّل

 
 :السماء 

 
 A program  برنامج  A student  طالب

 An  ُموظَّف

employee ُرسوم  
Fees 

 Reception  استعالمات A teacher  ُمدر ِّس

ة A day  يوم   Period  ُمدَّ

 At least  على األقل A week  ُأسبوع 
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 المفردات الجديدة:
 الفعال :

 To study َيْدُرُس   To enter َيْدُخل 

 To teach ُيدر ِّس  To ask for يطُلب 

 To pay َيْدفع  To ask َيْسَأل 

 To say َيقول  To want ُيريد 

ل   To read َيقرأ  To register ُيسج ِّ

 
 السماء :

 A program برامج   A student  ُطالب 

 Fees ُرسوم  employee  ُموظَّفون  

 Reception استعالمات  A teacher  ُمدر ِّسون  

ة  A day  أيام   Period ُمدَّ

 At least على األقل  A week  أسابيع 
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 المفردات الجديدة:
 الفعال :

 To enter  To study 

 To ask for  To teach 

 To ask  To pay 

 To want  To say 

 To register  To read 

 
 السماء:

 A student  A program 

 An employee  Fees 

 A teacher  Reception 

 A day  Period 

 A week  At least 
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 الجمل التمهيدية:
 
 أهاًل وسهاًل في مركز مالك. 1
 دخل مارك مركز مالك. 2
 سأل مارك عن اإلستعالمات. 3
 طلب مارك أن يسجل في برنامج الطالب. 4
 مدة البرنامج أربعة أسابيع على األقل. 5
  فصحى والقواعد والعامية الشامية.الصحافة وال ُندرس 6
 رسوم الدراسة خمسمئة دينار. 7
 مقدمًا. الرسوم يجب أن تدفع 8
 وقت الدراسة من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة. 9

 أيام الدراسة كل يوم من األحد إلى الخميس. 10
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 تمارين االستماع :
 :فقط تسمُعها يالت الكلمات ضع دائرة علىالتمرين األول: 

 التاسعة مركز األحد كم دخل

 وقت سأل الساعة قالت مالك

 برنامج مقدماً  سجَّل كل يوم طلب

 موظفة دينار الطالب الخميس تدفع

 أسابيع العامية ُمدة استعالمات رسوم

 الصحافة الفصحى مدرس شكراً  القواعد

 كيف؟ أهاًل وسهالً  على األقل عفواً  أربعة
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 الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:التمرين 
ة ل ُند ِّرس البرنامج ُرسوم ُمدَّ  ُيسج ِّ
 ُمقدماً  مركز حتى أريد أن إلى

 
 .ل عن االستعالماتمالك وسأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك  .1

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك: كيف وقت  .2

راسة؟ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأل" مارك "  كم  .3  لد ِّ

 .ي برنامج الطالبف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب" مارك "  أن  .4

عة  .5  .دةالساعة الواحِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت الدراسة من الساعة التاسِّ

 .ابيع برنامج أربعة أسال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالت موظَّفة االستعالمات  .6

د والعامي ِّ و حافة والفصحى الص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7  . ة الشاميةالقواعِّ

 .اعدلُفصحى  والقو اأدُرس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك :  .8

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُرسوم الدراسة خمسمائة دينار يجب أن تدفع .9

 يوم الخميس. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيام الدراسة كل يوم من األحد و .10
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 الجمل التالية كما تسمُعها: التمرين الثالث: رت ِّب
 .عن/دخل  /المركز /  وسأل /االستعالمات  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ل  / في /طلب .2  أن. / برنامج/ الطالب/يسج ِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مدة. /على/البرنامج  /ةعأرب /األقل/أسابيع  .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .خمسمائة /يجب  /دينار / مقدماً  / الدراسة /أن  /رسوم  /تدفع  .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .وحتى /يوم  /األحد  / الدراسة / من /الخميس  .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 



  
           

 Modern Arabic Language International Center 
The All-in-One Arabic Language Center 

 Page | 13  

 

 القراءة: 
 في مركز مالك أهاًل وسهالً 

ل فُيسَ  نْ َطَلَب أ وَ  ،االْستِّْعالمات نْ َسأَل عَ  وَ  ،الِّكَدَخَل "مارك " َمْركِّز مَ  ي ج ِّ
 ج الطُّالب .نامَ رْ بَ 

س ن ُنَدر ِّ حْ ونَ  ،ى األقلع علئْ ابيسَ ة أَ عَ بَ ج أرْ نامَ رْ ة البَ ُمدَّ  :اتالمَ عْ تِّ االسْ  ظَّفةُ وَ مُ  ْت قالَ 
امية . ية الشَّ د والعام ِّ حافة والُفْصحى والَقواعِّ  الصَّ

راسة؟ مْ والقواعد ، كَ  ،أن أدُرس الُفصحى  ريدُ مارك : أُ  قالَ   ُرسوم الد ِّ
راسَ  ومُ الموظَّفة : ُرسُ  قالْت  ينارمْ ة خَ الد ِّ  مًا.قديجب أن تدفع مُ  ،ُسمائة دِّ
 وقت البرنامج ؟ مامارك:  قالَ 

عة إلى السَّ اعة التَّ السَّ  نة مِّ راسَ الد ِّ  تُ الموظَّفة: وقْ  قالْت  وم من دة كل يلواحِّ اعة ااسِّ
 س.يْ مِّ الخَ  ومُ ى يَ األحد وحتَّ 

  كراً مارك : شُ  قالَ 
 قالت الموظَّفة : عفواً 
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 القراءة والفهم :
ل برنامج  ابيعأس ُرسوم ُموظَّفة ُيسج ِّ
 االستعالمات وقت مركز ُمقدماً  ُند ِّرس

 أهاًل وسهاًل في مركز مالك
وطلب أن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن  مالك وسأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك 

 الطالب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة البرنامج أربعة مُ االستعالمات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالت  على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

د و  الصحافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألقل ونحن   لشامية .االعامية والفصحى والقواعِّ
راسة؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : أريد أن أدُرس الُفصحى  والقواعد ، كم   الد ِّ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالت الموظَّفة :خمسمائة دينار يجب أن ُتدفع 
 البرنامج ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك: كيف 

دة كل يوم من األحد قالت الم عة إلى الساعة الواحِّ حتى و وظَّفة: من الساعة التاسِّ
 يوم الخميس.

 قال مارك : شكراً 
 قالت الموظَّفة : عفواً 
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 تمارين التعزيز:
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأل" مارك" عن  .1
ظَّفة ج. االستعالمات ب. المركز أ.   الموَّ
 طالب.في برنامج ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب" مارك" أن  .2
ل ب. يسأل أ.   يدفع  ج. ُيسج ِّ
ة البرنامج  .3  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمدَّ
 ة أسابيعخمس ج. ثالثة أسابيع ب. أربعة أسابيع أ. 
د والعامية الشامية.والفصحى والـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيدر ِّس المركز  .4  قواعِّ
 اإلنجليزية ج. الصحافة ب. التاريخ أ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد " مارك" أن يدرس يري .5
 الفصحى  ج. االستعالمات ب. الرُّسوم أ. 
 خمسمائة دينار.الدراسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
 برنامج ج. ُرسوم ب. وقت أ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالت الموظَّفة يجب أن تدفع  .7
ماً  أ.   يوم الخميس ج. الساعة الواحدة ب. ُمقدَّ
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت البرنامج من الساعة  .8
عة ب. الواحدة أ.   األحد ج. التاسِّ
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 تمارين التحدُّث:
 

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:أوال: 
ة ج الطُّالبنامَ رْ بَ  نْ َسأَل عَ  َدَخلَ  د ُمدَّ  والَقواعِّ
 ن ُنَدر ِّسحْ ونَ  ةراسَ الد ِّ  تُ وقْ  ُمقدماً  ُرسوم اتالمَ عْ تِّ االسْ 

 مارك الموظَّفة كل يوم على األقل وقت البرنامج
 

 عن األسئلة التالية: ةباجتحدث عن أفكار النص من خالل اإل ثانيًا :
 أين دخل مارك؟ .1
 عن ماذا سأل  مارك؟ .2
 في أي برنامج طلب أن يسج ل مارك؟ .3
ة البرنامج؟ .4  كم ُمد 
 ا ُيدر س مركز مالك؟ماذ .5
 ماذا يريد مارك أن يدرس؟ .6
 كم ُرسوم الدراسة؟ .7
 ما وقت الدراسة؟ .8
 ما أيام الد راسة؟ .9

 متى يجب أن يدفع مارك؟ .10
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 : نيالدرس الثا

 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To hear َيْستمع اْسَتَمع To enter َيْدُخل َدَخلَ 

 To حلُّ ي حلَّ  To say يقول قال

solve/Answer 
    To read َيْقَرأ َقَرأ

    To write َيْكُتبُ   َكَتبَ 

    To talk َيَتَحدَّث َتَحدَّث

 
 األسماء :

 A lesson ُدروس َدْرس A book ُكُتب كِّتاب

 A holiday ُعَطل ُعْطلة A page َصَفَحات َصْفَحة

 The weekend نِّهاَية األسبوع A paper َأْوراق َوَرقة

 An exercise َتمارْين َتْمرين A teacher أساتذة ُأْستاذ

 A paragraph فِّْقرات فِّْقرة A level ُمْستويات ُمْستوى 
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To hear  اْسَتَمع To enter  َدَخلَ 

 /To solve  حلَّ  To say  قال

 To Answer  أجاب To read  َقَرأ

    To write  َكَتبَ 

    To talk  َتَحدَّث

 
 األسماء :

 A lesson  َدْرس A book  كِّتاب

 A holiday  ُعْطلة A page  َصْفَحة

 The  نِّهاَية A paper  َوَرقة

weekend 
 An exercise  َتْمرين A teacher  ُأْستاذ

 A  فِّْقرة A level  ُمْستوى 

paragraph 
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 المفردات الجديدة:
 :األفعال 

 To hear َيْستمع  To enter َيْدُخل 

 To يحلُّ   To say يقول 

solve/Answer 
    To read َيْقَرأ 

    To write َيْكُتبُ   

    To talk َيَتَحدَّث 

 
 األسماء :

 A lesson ُدروس  A book ُكُتب 

 A holiday ُعَطل  A page َصَفَحات 

 A paper   The weekend َأْوراق 

 An exercise َتمارْين  A teacher اتذةأس 

 A paragraph فِّْقرات  A level ُمْستويات 
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To enter  To hear 

 To say  To solve/Answer 

 To read   

 To write   

 To talk   

 
 األسماء :

 A book  A lesson 

 A page  A holiday 

 A paper  The weekend 

 A teacher  An exercise 

 A level  A paragraph 
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 الجمل التمهيدية:
 دخل مارك قاعة الدرس. 1
 قال مارك صباح الخير. 2
 قال األستاذ صباح النور. 3
 سندرس التحية في الدرس األول. 4
 صباح النور. /صباح الخير  5
 مساء النور. /مساء الخير  6
 وعليكم السالم. /يكم السالم عل 7
 مرحبتين. /مرحبا  8
 عفوًا. /شكرًا  9

 هللا يسلمك. /مع السالمة  10
 وأنت أيضًا. /عطلة سعيدة  11
 في الدرس األول، يوجد القراءة والكتابة واالستماع والتحدث. 12
 التمرين األول. 4افتح الكتاب صفحة  13
 عندك واجب. 14
 األولى فقرة عن نفسك. يجب أن تكتب في الصفحة 15
 يجب أن تحل تمرين االستماع. 16
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 مارين االستماع :ت
 :فقط تسمُعها التيالكلمات  ضع دائرة علىالتمرين األول: 

 
 واجِّب الكتابة القراءة وأنَت أيضاً 

 صفحة ُعطلة سعيدة هللا يسلَمك مع السالمة

 التمرين األول عفواً  ُشكراً  وعليكم السالم

 فقرة السالُم عليُكم مساء النور   رمساء الخي

 التحدُّث الدرس األول التحية صباح النور

 حل التمرين المستوى األول   اأُلستاذ صباح الخير

 االستماع كتاب صباح النور قال

 عندك أهاًل وسهالً  قاعة الدرس دخل
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 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 في األول وى المست واجب النور

 وعليكم السالم افتح االستماع اأُلستاذ الدرس
 
 وقال صباح الخير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك قاعة  .1

 أهاًل وسهالً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال اأُلستاذ صباح .2

 األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا كتاب  .3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسندرس التحية في الدرس  .4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال اأُلستاذ :السالم عليكم ،قال مارك :  .5

 لنور.امساء ، قال مارك :  اء الخيرمس :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال  .6

 .تحدثو ألول قراءة وكتابة واستماع االدرس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 رين األول.التم 4الكتاب صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال اأُلستاذ:  .8

 يجب أن تكتب فقرة عن نفسك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عندك .9

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل التمرين الثاني تمرين  .10
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 قال /صباح /مارك  /لألستاذ /الخير .1
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول / في /  سندرس /الدرس  / التحية .2
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول. /صفحة   /ينالتمر   /4  /افتح /الكتاب  .3
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عندك /  تمرين / الثاني /االستماع  /واجب  /التمرين  .4
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول. / اقرأ /من  /الفقرة  /األولى / الدرس .5
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القراءة
 في قاعة الدرس

 .دخل مارك قاعة الدرس ، وقال صباح الخير
الً قال اأُلستاذ : صباح النور أهاًل وسه    

 . األستاذ: سَنْدُرُس التحية في الدرس األول
صباح النور -في الصباح  :  صباح الخير   

مساء النور –في المساء   :   مساء الخير     
وعليكم السالم –في أي وقت :  السالُم عليُكم    

مرحبتين –في أي وقت :  مرحبًا   
 : عبارات يومية

عفواً  –ُشكرًا    
كهللا يسلمَ  –مع السالمة    

وأنَت أيضاً  –ُعطلة سعيدة   
 في الدرس األول القراءة والكتابة واالستماع والتحدُّث

التمرين األول 4افتح الكتاب صفحة    
 عندك واجِّب ، يجب أن تكتب في الصفحة األولى فقرة عن نفسك ، 

.وتُحل  التَّمرين الثَّاني تمرين االستماع   
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 الفهم :
 صباح النور مالسال األول قاعة مساء النور  

 فقرة المستوى  واجِّب الكتاب سعيدة
 في قاعة الدرس

اأُلستاذ :صباح  الدرس وقال صباح الخير قالــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك ــ
ول  وسندرس األـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنور أهاًل وسهاًل قال اأُلستاذ : هذا كتاب 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحية في الدرس 
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -صباح الخير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –مساء الخير  
 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعليكم  –السالُم عليُكم  

 عفوًا  –ُشكرًا 
 هللا يسلَمك  –السالمة مع 

 يضاً أوأنَت  –ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعطلة 
 في الدرس األول القراءة والكتابة واالستماع والتحدُّث

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتمرين األول عندك ا 4صفحة ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتح  
مرين ل التعن نفسك وتحُ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب أن تكتب في الصفحة األولى 

 الثاني .
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 تمرين االستماع .
 تمارين التعزيز:

 .الدرس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك  .1
 التحية ج. قاعة ب. الكتاب أ. 
  األول. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا كتاب  .2
 اأُلستاذ ج. المستوى  ب. الدرس أ. 
 .في الدرس األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسَنْدُرُس  .3
 التحية ج. الصف. ب. المستوى  أ. 
 4رقم  صفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتح  .4
 الكتاب ج. الفقرة ب. الدرس أ. 
 عن نفسك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب أن تكتب  .5
 التحية ج. فقرة ب. ستوى م أ. 
 ستماع.الثاني تمرين اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل  .6
 الصفحة ج. التمرين ب. العطلة أ. 
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندما نقول عطلة سعيدة يكون الرد  .7
 وأنَت أيضاً  ج. صباح النور ب. مع السالمة أ. 
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندما نقول مع السالمة يكون الرد  .8
 هللا يسلمك ج. عفواً  ب. وعليكم السالم أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: 
 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:

 تمرين السالم عليكم قاعة الدرس صفحة أهال و سهالا 

 الصباح فقرة االستماع كتاب عطلة سعيدة
 مساء النور واجب الت حي ة مع السالمة دخل

  ثانيًا:
 أجب عن األسئلة التالية: 
أين دخل مارك؟  -1  

ماذا قال مارك و ماذا ردّ عليه األستاذ؟ -2  

ما الذي سيدرسه األستاذ في الدرس األول؟ -3  

؟في المساء  و ما التحية التي نقولها في الصباح -4  

ما التحية التي نقولها في أي وقت؟ -6  

ما العبارات التي نقولها عند الشكر؟ -7  

ا العبارات التي نقولها عند الوداع؟م -8  

ما العبارات التي نقولها قبل العطلة؟ -9  

ما هي الدروس الموجودة في الدرس األول؟ -10  

ما هو الواجب المطلوب من مارك؟ -11  
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 : ثالثالدرس ال
 المفردات الجديدة:

  األفعال :
 To be happy ُيَسرُّ  ُسر   To exit َيخُرج  َخَرَج)من(

 To end ينتهي انتهى To meet قييلت التقى

(intransitive) 
 To end ُيْنهي أْنهى To drink َيشَربُ  َشرِّب

(transitive) 
 To see يرى  رأى To want ُيريدُ  أراد

    To study َيدُرُس  َدَرَس 

  األسماء :
 Tea or coffee شاي أو قهوة   The break االْستراحة

 A university جامعة A name اسم

 A little bit قليالً  Nice to meet you ُفرصة سعيدة

 The pleasure is وإحنا أسعد

ours  ًأراكِّ الحقا See you later 

 Ok حسناً  A semester َفْصل

 A level ُمْستوى  Goodbye إلى اللقاء.
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 المفردات الجديدة:
 األفعال : 
 To be happy  ُسر   To exit  َخَرَج)من(

 To end  انتهى To meet  التقى

(intransitive) 
 To end  أْنهى To drink  َشرِّب

(transitive) 
 To see  رأى To want  أراد

    To study  َدَرَس 

  األسماء :
 The break  Tea or coffee 

 A name  A university 

 Nice to meet you  A little bit 

 The pleasure is 

ours  See you later 

 A semester  Ok 

 Goodbye  A level 
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 المفردات الجديدة:
 األفعال : 

 To be happy ُيَسرُّ   To exit َيخُرج  

 To end ينتهي  To meet يلتقي 

(intransitive) 
 To end ُيْنهي  To drink َيشَربُ  

(transitive) 
 To see يرى   To want ُيريدُ  

    To study َيدُرُس  

  األسماء :
  شاي أو قهوة    االْستراحة

  جامعة  اسم

  قليالً   ُفرصة سعيدة

  أراكِّ الحقاً   وإحنا أسعد

  حسناً   َفْصل

  ُمْستوى   إلى اللقاء.
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 المفردات الجديدة:
 األفعال : 

 To exit  To be happy 

 To meet  To end 

(intransitive) 
 To drink  To end (transitive) 

 To want  To see 

 To study   
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 الجمل التمهيدية:
 خرج مارك في وقت االستراحة. .1
 التقى مارك طالبة من ألمانيا. .2
 أنا كريستينا من ألمانيا. .3
 أنا مارك من أمريكا. .4
 وأنا أسعد. /فرصة سعيدة  .5
 هل تريد أن تشرب شاي أو قهوة. .6
 قهوة وسط. نعم، أريد .7
 درست اللغة العربية في جامعة ألمانية. .8
 درست اللغة العربية كمدة فصل واحد. .9

 درست اللغة العربية في جامعة أمريكية. .10
 أنت في مستوى مبتدئ. .11
 أنا أدرس العامية في المستوى المبتدئ. 12
 سررت بالتحدث إليك. .13
 يجب أن أذهب إلى الدرس اآلن. .14
 انتهت اإلستراحة. .15
 أراك الحقًا. .16
 إلى اللقاء. .17
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
 

 قهوة وقت رجخ استراحة

 تشرفنا قال طالبة التقى

 فصل وإحنا اسعد فرصة سعيدة أهاًل وسهالً 

 مستوى  شاي تشرب تريد

ل قهوة  درسال جامعة تفض 

 العامية مستوى  رائع فصل

ة ألمانيا انتهى مبتدئ  مدَّ

 خرج الحقاً  جي د وسط
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 التمرين الثاني : 
 امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:

 درستُ  طالبة إلى أين
 في سعيدة أنا هل

 
 من ألمانيا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتقىخرج مارك في وقت االستراحة  .1

 مريكا.من أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمي مارك  .2

 : وإحنا أسعد."مارك "، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفرصة  : "كرستينا" .3

  ؟شرب شاي أو قهوة تتريد أن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ؟لغة العربيةال درستَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 .ة فصل دراسي واحدلمد عربي ة في جامعة ألماني ةاللغة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 المستوى المبتدئ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَت  .7

 أراكِّ الحقًا. احةانتهت االستر الدرس اآلن، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب أن أذهب  .8
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 التمرين الثالث:
 رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها: 
 .التقى / ألمانيا /"مارك" /  من /  طالبة .1
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قال / سعدأ /مارك  /وإحنا   /كرستينا /سعيدة  / قالت / فرصة .2
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  / جامعة /درسُت  /فصل  /في  /اللغة العربي ة  /واحد  .3  راسي.د/  ألماني ة  /لُمد 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. / أذهب / الدرس /يجب  / إلى /اآلن  / أن /الحقًا  .4  أراكِّ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟أو /  هل /شاي   /أن / تريد /تشرب  /قهوة  .5
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القراءة
 في االستراحة

راحة ، والتقى طالبة من ألمانياخرج مارك في وقت االست   
مريكاوقالت أنا كرستينا من ألمانيا قال مارك :أهاًل وسهاًل  اسمي مارك أنا من أ . 

 .كرستينا : ُفرصة سعيدة ، قال مارك : وإحنا أسعد
.كرستينا : هل تريد أن تشرب شاي أو قهوة  ، مارك : نعم أريد قهوة وسط  

ل ، مارك : شكرًا. أين درستِّ اللغة العربي ة؟ كرستينا : تفضَّ  
ة فصل دراسي واحد. و أنَت؟ كريستينا: درسُت اللغة العربي ة في جامعة ألماني ة لُمد   

.مارك: درسُت اللغة العربي ة قلياًل في جامعة أمريكي ة  
 كريستينا: هذا رائع! يعني أنَت في مستوى مبتدئ؟

؟ كريستينا: أدرس العامي ة في المس .توى الُمبَتدِّئمارك: نعم، و أنتِّ  
رت بالتَّحد ِّث إليك، يجب أن أذهب إلى الدرس اآل ن، انتهت مارك: جي د! ُسرِّ

.اإلستراحة. أراكِّ الحقا . 
.كريستينا: حسنًا، إلى اللقاء  
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 الفهم :
 وإحنا أسعد التقى ُفرصة سعيدة تشرب اسمي

ئ ة أين مستوى  وقت الُمبَتدِّ  لُمد 
 في االستراحة
طالبة من ألمانيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االستراحة و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرج مارك في 

مارك أنا من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهاًل وسهاًل  وقالت أنا كرستينا من ألمانيا قال مارك :
 أمريكا.

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك : ، ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرستينا :
 عم أريد قهوة وسط.ن شاي أو قهوة  ، مارك : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرستينا : هل تريد أن

ل ، مارك : شكرًا. كرستينا : ت  العربي ة؟ درستِّ اللغة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفضَّ

فصل دراسي واحد.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كريستينا: درسُت اللغة العربي ة في جامعة ألماني ة
 و أنَت؟مارك: درسُت اللغة العربي ة قلياًل في جامعة أمريكي ة.

 مبتدئ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكريستينا: هذا رائع! يعني أنَت في 
؟ كريستينا: أدرس العامي ة في المستوى مارك: نعم، و أن  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِّ

رت بالتَّحد ِّث إليك، يجب أن أذهب إلى الدرس اآلن، انتهت اإلستراح راكِّ ة. أمارك: جي د! ُسرِّ
 الحقًا.

 لقاء.كريستينا: حسنًا، إلى ال
 
 
 
 



  
           

 Modern Arabic Language International Center 
The All-in-One Arabic Language Center 

 Page | 39  

 

  تمارين التعزيز:
 لمانيا.أوالتقى طالبة من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرج مارك في وقت  .1
 ُفرصة سعيدة ج. االستراحة ب. الدرس أ. 
 أمريكا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمي مارك أنا  .2
 من ج. درست ب. اللغة العربية أ. 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفرصة سعيدة ، مارك :  كرستينا : .3
 وإحنا أسعد ج. أهاًل وسهالً  ب. مع السالمة أ. 
 شاي أو قهوة .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل تريد أن  .4
 االستراحة ج. تدرس ب. تشرب أ. 
 غة العربية.الل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين  .5
ة ج. درستَ  ب. فصل أ.   ُمدَّ
ة  .6  واحد. دراسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرسُت اللغة العربي ة لُمد 
 فصل ج. مستوى  ب. المبتدئ أ. 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستوى أنَت في  .7
 الدرس ج. الجامعة ب. المبتدئ أ. 
 ًا.ن، أراكِّ الحقاآل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب أن أذهب إلى  .8
 الصحافة ج. الدرس ب. العامي ة أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: 
 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:

 مستوى  االستراحة فرصة سعيدة تفضل أراك الحقا
 سررت التقى قليال فصل جامعة
 إلى اللقاء أدرس أريد انتهت المبتدئ

 ثانيًا:
 عن األسئلة التالية: أجب

 متى خرج مارك؟ .1
 من التقى مارك؟ .2
 ماذا درست كرستينا؟ .3
 أين درست كرستينا؟ .4
 ماذا درس مارك؟ .5
 أين درس مارك؟ .6
 ماذا تدرس كرستينا؟ .7
 في أي مستوى يدرس مارك؟ .8
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 :رابعلدرس الا
 الوقت: 

 Now اآلن Today اليوم
  Morning الصبح  Tomorrow غداً 

 Noon الظُُّهر  After tomorrow بعد غد  
  Sunset الَمغرِّب  Yesterday أمس

  Midnight ُنص الليل  Before yesterday قبل أمس

نة   Evening الَمساء  Year السَّ

 Month/ 1-12 12-1شهر/ Season َفْصل

  Sunday األحد  Spring الربيع

تاء  Monday االثنين  Winter الش ِّ

  Tuesday الثالثاء Autumn الَخريف

يف   Wednesday األربعاء  Summer الصَّ

م / الماضي   Thursday الخميس Next/last القادِّ

  Friday الُجمعة After/ Before بعد / قبل

بت     Saturday السَّ
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 الوقت:

 Today  Now 
 Tomorrow   Morning  
 After tomorrow   Noon 
 Yesterday   Sunset  
 Before yesterday   Midnight  
 Year   Evening  

 Season  Month/ 1-12 

 Spring   Sunday  

 Winter   Monday 

 Autumn  Tuesday  

 Summer   Wednesday  

 Next/last  Thursday  

 After/ Before  Friday  

   Saturday  
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 الوقت:

  اآلن  يومال
  الصبح  غداً 

  الظُُّهر  بعد غد  
  الَمغرِّب  أمس

  ُنص الليل  قبل أمس

نة   الَمساء  السَّ

  12-1شهر/  َفْصل

  األحد  الربيع

تاء   االثنين  الش ِّ

  الثالثاء  الَخريف

يف   األربعاء  الصَّ

م / الماضي   الخميس  القادِّ

  الُجمعة  بعد / قبل

بت     السَّ
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 الجمل التمهيدية:
 اليوم استيقظت مبكرًا في الصباح. 1
 ذهبت إلى مركز مالك الساعة التاسعة. 2
 درست اللغة العربية حتى الظهر. 3
 تنتهي الدراسة في الساعة الواحدة تمامًا. 4
 بعد الظهر، أتناول الغداء مع أصدقائي في المطعم. 5
 بعد العصر، أدرس في المكتبة. 6
 قبل المغرب، أرجع إلى البيت. 7
 ارتاح قلياًل واتناول العشاء. 8
 بعد العشاء، اخرج مع صديقي زيد إلى السينما. 9

 أخرج مع صديقي زيد إلى وسط البلد. 10
 بحضر فيلم. 11
 نجلس في مقهى حتى منتصف الليل. 12
 زرت البتراء قبل أمس. 13
 رجعت إلى عمان في المساء. 14
 جرش في نهاية األسبوع القادم. سنزور 15
 سنزور أم قيس في يوم السبت. 16
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 :تمارين : امأل الفراغ فيما يلي شفوياً 
 الوقت:

   اليوم  
 

 

 أوقات اليوم :
 
 
 

 

 
 

 :  أيام السبوع

     

 الثُّالثاء  األحد
  الُجمعة  

م الماضي     بعد قبل القادِّ

 :الفصول 

تاء الفصل   ريفالخَ   الشَّ

م الماضي   بعد قبل القادِّ
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   :  األشهر

 :   األشهر باألرقام

   شهر اثنين 

 شهر ثمانية   شهرخمسة

 رشع شهر أحد شهر عشرة 
 

 
  تدرب على لفظ األوقات التالية وتفهَّم معانيهاتدريبات :

م الحالي الفصل  الماضي القادِّ
    الشهر
    السنة

    األسبوع
    شهر واحد

تاء     فصل الش ِّ
    يوم األحد

    االثنين
    شهر خمسة
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 تماماً  ُمتأخراً  فصل األحد شهر

تاء الظُّهر المساء ُأسبوع الماضي  الش ِّ

م االثنين السنة ُأسبوعين منتصف الليل  القادِّ

 الخريف غداً  الربيع ثاءالثال اليوم

 الصباح األربعاء أمس فصلين الُجمعة

يف  السبت شهرين قبل قبل أمس الصَّ

 بعد بعد غد   اآلن الخميس ُمبكراً 
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 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
شاء الساعة ُمبكراً  ُمْنَتَصف الظُّهر  المساء العِّ

 تماماً  حتى نهاية العصر أمس قبل
 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يومكل أستيقُظ  .1
 .التاسعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذهُب إلى مركز "مالك"  .2
 .لظُّهرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرسُت اللغة العربية  .3
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنتهي دروسي كل يوم في الساعة الواحدة .4
 أصدقائي في المطعم . ناول الغداء معأت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد  .5
 .ةُرُس في المكتبأد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد  .6
 .بالمغر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجعُت إلى البيت  .7
 .د إلى السينمامع صديقي زي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرجُت بعد  .8
 الليل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى  حضرنا فيلم .9

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزرت البتراء قبل  .10
 زور جرش.سبوع القادم سناأل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  .11

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجعُت إلى عمَّان  .12
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 الواحدة.من / /الساعة  /التاسعة تمامًا / تبدأ /  /الساعة  / دروسيوحتى /  .1
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عدب / وأدرس /المكتبة المغرب /  /إلى  /العصرإلى / أذهب /  .2
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قبل.مع /الليل //البيت  /إلى  /وأرجع منتصف/ أخرج / أصدقائي/  /المساء /في  .3
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسبوع.زرُت //نهاية  ش/جر /و القادم/  /أمس/قبل في /سأزور/  /البتراء  .4
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سأتناول /الخميس /مع /الغداء القادم /أستاذي / .5
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ءة :القرا
 الوقت

اليوم أستيقظُت ُمبكرًا في الصباح، ذهبُت إلى مركز "مالك" الساعة التاسعة 
ًا ة تمامكل يوم في الساعة الواحد اسةدر ال،درسُت اللغة العربية حتى الظُّهر، تنتهي 

 ،بعد الظهر أتناول الغداء مع أصدقائي في المطعم . 
 أتناولاح قلياًل و قبل المغرب وارت إلى البيت أرجعفي المكتبة ،  أْدُرُس بعد العصر 

شاء مع صديقي زيد إلى السينما  أخرجالَعشاء ، و   أو نذهب اً فيلم نحضربعد العِّ
 حتى منتصف الليل.نجلس في مقهى  إلى وسط البلد

قادم ورجعُت إلى عمَّان في المساء ، في نهاية األسبوع ال ،ُزرت البتراء قبل أمس
م سنزور   جرش ، وفي يوم السبت سنزور ُأم قيس.في يوم الُجمعة القادِّ
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 القراءة والفهم :
 قبل الصباح منتصف أمس التاسعة
شاء  المساء بعد ُمبكراً  تماماً  العِّ

  يوم القادم نهاية 
 الوقت

، ذهبُت إلى مركز "مالك"  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم أستيقظُت 

هر، تنتهي دروسي كل يوم عربية حتى الظُّ للغة الارسُت ،د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالساعة 

الظهر أتناول الغداء مع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدة ،الوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الساعة 

 أصدقائي في المطعم . 

المغرب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد العصر درسُت في المكتبة ، رجعُت إلى البيت

مع صديقي زيد إلى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتناولُت الَعشاء ، وخرجُت بعد وارتحُت قليالً 

 الليل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسينما حضرنا فيلم حتى 

، في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في جعُت إلى عمَّ ، ور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزرت البتراء قبل 

م ، وفيسن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسبوع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زور جرش في يوم الُجمعة القادِّ

 م قيس.ور أُ السبت سنز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمارين التعزيز:
 .ي الصباحف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم أستيقظُت  .1
 ُمبكراً  جـ. ع القادماألسبو  ب. بعد غد   أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبُت إلى مركز "مالك" الساعة  .2
 التسع جـ. التاسعة ب. التاسع أ. 
 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنتهي دروسي كل يوم في الساعة الواحدة  .3
 بعد جـ. تماماً  ب. أحياناً  أ. 
 .الظُّهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرسُت اللغة العربية  .4
 حتى جـ. الساعة ب. يوم أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورجعُت إلى عمَّان في  .5
 قبل جـ. المساء ب. اليوم أ. 
 .أمس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزرت البتراء  .6
 حتى جـ. قبل ب. بعد أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجعُت إلى البيت قبل  .7
 اآلن جـ. غربالم ب. الساعة أ. 
 الليل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى  وخرجُت مع صديقي زيد إلى السينما .8
 قبل جـ. بعد ب. ُمنتصف أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: 
 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:

 منتصف الليل العشاء صديقي اولأتن نهاية األسبوع
 نجلس المغرب زرت أخرج المساء

 نشاهد قبل أمس القادم الظهر استيقظت
 ثانيًا: 

 أجب عن األسئلة التالية: 
 أين ذهب المتحدث الساعة التاسعة؟ .1
 ماذا درس حتى الظهر؟ .2
 متى تنتهي الدراسة كل يوم؟ .3
 أين تناول الغداء؟ ومع من؟ .4
 رجع إلى البيت؟متى  .5
 أين خرج بعد العشاء؟ ومع من؟ .6
 متى زار البتراء؟ .7
 متى رجع إلى عمان؟ .8
 متى سيزور جرش؟ ومتى سيزور أم قيس؟ .9
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 :الخامسالدرس 
 المفردات الجديدة:

 A bathroom حمَّام To rent استأجر 

 A balcony بلكونة To be made up of تتكون 

قة  A door باب /أبواب An apartment شُّ

 A window ُشبَّاك / شبابيك A building عمارة

 A dining room ُغرفة ُسفرة Spacious واسعة

 A guest room صالة ُضيوف Large كبيرة

 /Empty فارغة

Unfurnished صالة ُجلوس A sitting room 

 A garden حديقة Furnished مفروشة

 A fence ُسور A room ُغرفة /ُغَرف

 A garage كراج A kitchen مطبخ

 An elevator مصعد A floor/Storey طابِّق /طوابِّق

 Stairs درج Private Entrance مدخل خاص
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 المفردات الجديدة:
 To rent  A bathroom 

 To be made up of  A balcony 

 An apartment  A door 

 A building  A window 

 Spacious  A dining room 

 Large  A guest room 

 Empty/ 

Unfurnished  A sitting room 

 Furnished  A garden 

 A room  A fence 

 A kitchen  A garage 

 A floor/Storey  An elevator 

 Private Entrance  Stairs 
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 المفردات الجديدة:
 

  حمَّام  استأجر 

  لكونةب  تتكون 

قة   باب /أبواب  شُّ

  ُشبَّاك / شبابيك  عمارة

  ُغرفة ُسفرة  واسعة

  صالة ُضيوف  كبيرة

  صالة ُجلوس  فارغة

  حديقة  مفروشة

  ُسور  ُغرفة /ُغَرف

  كراج  مطبخ

  مصعد  طابِّق /طوابِّق

  درج  مدخل خاص
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 الجمل التمهيدية:
 استأجر مارك شقة فارغة. 1
 لشقة قريبة من مركز مالك.ا 2
 الشقة في الطابق األول في عمارة. 3
 العمارة تتكون من أربعة طوابق. 4
 العمارة فيها مصعد ودرج. 5
 للشقة مدخل خاص. 6
 للشقة بوابة حديدية كبيرة. 7
 للشقة سور عالي حول العمارة. 8
 للشقة حديقة خاصة واسعة. 9

 للشقة كراج للسيارة. 10
 كون الشقة من ثالث غرف نوم واسعة ومطبخ وحمامان.تت 11
 تتكون الشقة من صالة ضيوف وغرفة جلوس وغرفة سفرة. 12
 تتكون الشقة من بلكونة صغيرة. 13
 الشبابيك كبيرة وواسعة. 14
 األبواب من الخشب. 15
 في الحمام يوجد تواليت وشطافة ومغسلة ودش وبانيو. 16
 في المطبخ مجلى. 17
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 مارين االستماع :ت
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 شبابيك مصعد الشق ة

 حم امان درج استأجر

 صالة خاص قريبة

 غرفة جلوس مدخل مركز

 بلكونة بو ابة الطابق

 صغيرة كبيرة عمارة

ن من  األبواب واسعة تتكو 

 الخشب غرف أربعة
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  الفراغ بالكلمات المناسبة:التمرين الثاني : امأل
 طوابق واسعة عمارة مدخل كراج
 مطبخ قريبة مجلى الحم ام كبيرة

    
 .من مركز مالك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستأجر مارك ُشقَّة فارغة  .1

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبق األول في الُشقَّة  في الطا .2

 ج.وفيها مصعد ودر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمارة تتكون من أربعة  .3

 و بو ابة حديدي ة كبيرة. خاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللُشقَّة  .4

قة حديقة خاصة واسعة  .5  للسيارة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وللشُّ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون الُشقَّة من ثالث ُغَرف نوم  .6

قة  .7  .صالة ُضيوف وحمَّامان و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشُّ

 سعة واألبواب من الخشب.ووا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشبابيك  .8

 بانيو  ويت و شطَّافة و مغسلة و دش يوجد توال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في .9

يوف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي المطبخ  .10  .اتطقم كنباي وفي ُغرفة الضُّ
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 رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:التمرين الثالث: 
 .من /  في / عمارةال / األول /الُشقَّة  /الطابق  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .مصعد / ودرج / طوابق /العمارة  /  أربعة /من /تتكون  /وفيها  .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .خاص /حديدي ة  /للُشقَّة  /وبو ابة  / مدخل /كبيرة  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .الشبابيك / كبيرة /من  /واألبواب  / واسعة /  الخشبو  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

يوف / كنبايات /المطبخ  /طقم  /ُغرفة  /وفي  /  في /مجلى  .5  .الضُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة: 
قة  في الشُّ

في  استأجر مارك ُشقَّة فارغة قريبة من مركز مالك ، الُشقَّة  في الطابق األول
 بق ، العمارة فيها مصعد ودرج.عمارة العمارة تتكون من أربعة طوا

 حديقةللُشقَّة مدخل خاص ، و بو ابة حديدي ة كبيرة ، وسور عالي حول العمارة ، و  
 خاصة واسعة ، وكراج للسيارة.

صالة ُضيوف  تتكون الُشقَّة من ثالث ُغَرف نوم واسعة، ومطبخ ، وحمَّامان، و
اب األبو ابيك كبيرة وواسعة ، و ،وغرفة ُجلوس، وُغرفة ُسفرة ، وبلكونة صغيرة ، والشب

 من الخشب.
طبخ الحم ام يوجد تواليت ، و شطَّافة ، و مغسلة ، و دش ، و بانيو،  وفي الم في

 مجلى.
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 الفهم :
 مدخل مركز مصعد ُشقَّة الطابق

 ُضيوف حديقة نوم سور بو ابة
قة  في الشُّ

ة  مالك ، الُشقَّ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقريبة من  ارغةف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستأجر مارك 
بق وفيها ة تتكون من أربعة طوامارة ، العمار عول في األ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي 

 درج.و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيرة و حديدي ة ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص و خا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللُشقَّة  

خاصة واسعة وكراج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارة وول العمالي حع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للسيارة.

صالة  واسعة، ومطبخ وحمَّامان و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون الُشقَّة من ثالث ُغَرف 
لكونة صغيرة والشبابيك كبيرة رفة ُسفرة وبلوس وغُ جُ غرفة و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وواسعة واألبواب من الخشب.
 و مغسلة و دش و بانيو وفي المطبخ مجلى. الحم ام يوجد تواليت و شطَّافة في
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  تمارين التعزيز:
 ن مركز مالك.مقريبة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستأجر مارك ُشقَّة  .1
 فارغة ج. بوابة ب. حديقة أ. 
 ارة.في عم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الُشقَّة  في الطابق .2
باك ج. المصعد ب. األول أ.   الشُّ
 ودرج.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمارة تتكون من أربعة طوابق وفيها  .3
 قريبة ج. مصعد ب. سيارة أ. 
 ي ة كبيرة.حديد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للُشقَّة مدخل خاص و .4
 حديقة ج. بو ابة ب. كراج أ. 
قة  .5  لسيارة.لواسعة وكراج  خاصة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللشُّ
 حديقة ج. مطبخ ب. خشب أ. 
 نوم واسعة.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون الُشقَّة من ثالث  .6
 بلكونة ج. ُغَرف ب. مطبخ أ. 
قة مطبخ وحمَّامان و صالة  .7  .وغرفة ُجلوس صغيرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشُّ
 ُضيوف ج. شبابيك ب. قريبة أ. 
 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وواسعة واألبواب من الشبابيك كبي .8
 غرفة النوم ج. الحمام ب. الخشب أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص: أوال: 
 غرفة سفرة فارغة و ابةب طابق كراج
 استأجر شبابيك تواليت مصعد واسعة
 مدخل خاص بلكونة صغيرة دش ُشق ة مطبخ

 ثانيًا:
 أجب عن األسئلة التالية: 
 ماذا استأجر مارك؟  .1
ق ة؟  .2  في أي طابق تقع الشُّ
ن العمارة؟  .3  من كم طابق تتكو 
 ماذا يوجد في العمارة؟  .4
ق ة؟ ماذا يوجد في ال .5  شُّ
ق ة؟  .6 ن الشُّ  من ماذا تتكو 
ق ة؟  .7  كم غرفة نوم يوجد في الشُّ
 ماذا يوجد في الحم ام؟  .8
 ماذا يوجد في المطبخ؟ .9

 من ماذا صنعت األبواب؟  .10
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 : السادسالدرس 
 المفردات الجديدة:

 األفعال :
 To organize/ tidy رتَّب / ُيرت ِّب To go َذَهَب / يذَهبُ 

 To put وضع / َيَضع To buy اشترى/ َيشتري 

ن من ف To be made up of تتكوَّ  To clean نظَّف / ُينظ ِّ

 To turn on شغَّل / ُيشغ ِّل To open فتح/ يفتح

 To try جرَّب/ ُيجر ِّب To close/turn off أغلق/ ُيغلِّق

 
 األسماء :

ادة A shop محالت محل  جَّ جَّ   سِّ  A carpet اداتسِّ

الة  االت  غسَّ  غسَّ
A washing 

machine ُغَرف  ُغْرفة A room 

رَّة  سرير A table طاوِّالت طاولة   A bed أسِّ

 A fridge ثالجات  ثالجة A chair كراسي ُكرسي 

 A closet َخَزانات  َخزاَنة A phone َهواتِّف  هاتِّف 
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 /To organize ُيرت ِّب  To go يذَهبُ  

tidy 
 To put َيَضع  To buy َيشتري  

ن من   To be made تتكوَّ

up of  ف  To clean ُينظ ِّ

 To turn on ُيشغ ِّل  To open يفتح 

 To close/turn ُيغلِّق 

off  ُيجر ِّب To try 

 
 األسماء :

ادات  A shop محالت  جَّ  A carpet سِّ

االت   غسَّ
A washing 

machine  ُغَرف A room 

رَّة  A table طاوِّالت   A bed أسِّ

 A fridge ثالجات  A chair كراسي 

 A closet َخَزانات  A phone َهواتِّف 
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 َذَهبَ 
 

To go  رتَّب 
 To 

organize/ 

tidy 
 To put  وضع  To buy  اشترى 

ن من  To be made  تتكوَّ

up of  نظَّف  
To clean 

 To turn on  شغَّل  To open  فتح

 أغلق
 To 

close/turn 

off 
 جرَّب

 
To try 

 
 األسماء :

ادة A shop  محل   جَّ  A carpet  سِّ

الة    A washing  غسَّ

machine ُغْرفة  
A room 

 A bed  سرير A table  طاولة  

 A fridge  ثالجة A chair  ُكرسي 

 A closet  َخزاَنة A phone  هاتِّف  
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To go  To organize/ tidy 

 To buy  To put 

 To be made up of  To clean 

 To open  To turn on 

 To close/turn off  To try 

 
 األسماء :

 A shop  A carpet 
 A washing 

machine  A room 
 A table  A bed 
 A chair  A fridge 
 A phone  A closet 
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 الجمل التمهيدية:
 ذهب مارك إلى محل األثاث. 1
 اشترى مارك غرفة نوم. 2
 غرفة النوم تتكون من سرير مزدوج وخزانة كبيرة ومرآة. 3
 اشترى غرفة سفرة. 4
 غرفة السفرة تتكون من طاولة وستة كراسي. 5
 اشترى سجادة لغرفة الضيوف. 6
 اشترى برادي للشبابيك. 7
 اشترى كنبيات لغرفة الضيوف مع ثالث طربيزات. 8
 اشترى مارك ثالجة وغسالة وميكرويف وخالط وغاز. 9

 اشترى مارك تلفزيون وهاتف. 10
 شغل البائع التلفزيون. 11
 جرب الغسالة. 12
 نظف الثالجة. 13
 وضع البائع األغراض في الشاحنة. 14
 ئع األغراض إلى بيت مارك.أرسل البا 15
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
 نظ ف طاولة محل  

 وضع كراسي ذهب

 األغراض ست ة األثاث

 ثالث أيضاً  اشترى 

 تلفزيون  بيت سرير

الة شغ ل خزانة  غس 

 جر ب أرسلها مزدوج

 طقم البائع مرآة 
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 ن الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:التمري
يوف خزانة وضع كنبايات  للشبابيك الضُّ
 طاولة سرير هاتِّف األثاث الثالجة

 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى محل  .1

 مزدوج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون ُغرفة النوم من  .2

فرة تتكون من  .3  اسي .وستة كر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُغرفة السُّ

يوف طقم  .4  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى مارك لُغرفة الضُّ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى مارك برادي  .5

 كبيرة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ُغرفة النوم  .6

ادة في ُغرفة  .7 جَّ  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضع مارك السِّ

 في المطبخ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضع مارك  .8

الة في المطبخ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9  مارك الغسَّ

 وخال ط وغاز. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى مارك  .10
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 .ُغرفة /مزدوج  /كبيرة  /من  /النوم  /خزانة  /وسرير   /تتكون  /ومرآة  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

فرة  /تتكون  /  طاولة .2  كراسي. /ُغرفة  /وستة  /من  /السُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

يوف  /طقم  /ُغرفة  .3  في. /وثالثة  /كنبايات  /ت طربيزا /الضُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .اشترى  / للشبابيك /مارك  /برادي  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

الة /وضع  /المطبخ  /في  /الثالجة  /في  /مارك  /الحمَّام  .5   .والغسَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة:
 في محل الثاث

، وخزانة  ذهب مارك إلى محل األثاث ، واشترى ُغرفة نوم تتكون من سرير مزدوج
 كبيرة ، ومرآة .

ادة لغُ  جَّ رفة اشترى ُغرفة ُسفرة تتكون من طاولة وستة كراسي ، واشترى أيضًا سِّ
 الضيوف، وبرادي للشبابيك ، وطقم كنبيات لغرفة الُضيوف مع ثالث طربيزات.

الة ، وتلفزيون ، وهاتف ، وميكرويف ، وخالط ،  اشترى مارك ثالجة ، وغسَّ
 وغاز.

الة ، ونظَّف الثالجة ، وضع البائع شغَّل البائع راض األغ التلفزيون ، وجرَّب الغسَّ
 في الشاحنة ، وأرسلها إلى بيت مارك.
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 الفهم :
 ُغرفة كراسي محل مزدوج ُسفرة

ادة جَّ  برادي نظَّف طقم طربيزات سِّ

 
 في محل الثاث

نوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألثاث واشترى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى 
ُغرفة  بيرة ومرآة واشترى وخزانة ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون من سرير 

واشترى أيضًا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة وستة تتكون من طا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للشبابيك و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وف ولُغرفة الضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الُضيوف مع ثالث كنبيات لغرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الة وتلفزيون وهاتف وميكرويف و  خالط وغاز. اشترى مارك ثالجة وغسَّ

الة و  الثالجة وضع البائع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشغَّل البائع التلفزيون وجرَّب الغسَّ
 األغراض في الشاحنة وأرسلها إلى بيت مارك.
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 تمارين التعزيز:
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى محل  .1
وق  .أ   المالبِّس ج. األثاث ب. السُّ
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى مارك ثالثة  .2
 مالبِّس ج. سيارات ب. كراسي أ. 
ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى مارك  .3  . ُملوَّ
 تلفزيون  ج. بيت ب. ُسفرة أ. 
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد الطربيزات التي اشتراها مارك  .4
 خمسة ج. أربعة ب. ثالثة أ. 
فرة .5  كراسي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون من طاولة و  ُغرفة السُّ
تَّة ب. سبعة أ.   ثالثة ج. سِّ
 دوج وخزانة ومرآة .مز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون ُغرفة النوم من  .6
 ُكرسي ج. سرير ب. برادي أ. 
 للشبابيك . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى مارك  .7
الة ب. طقم أ.   برادي ج. غسَّ
يوف  .8  ات .كنباي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ُغرفة الضُّ
ْرآة  أ.   هاتِّف ج. َطقم ب. مِّ
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ث:  تمارين التحدُّ

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص: أوال: 
 األثاث جر ب مزدوج أرسلها طربيزات

 محل جر ب ترى اش طقم كنبايات البائع
 برادي سرير شغ ل تلفزيون  األغراض

 ثانيًا: 
 أجب عن األسئلة التالية: 
 إلى أين ذهب مارك؟   .1
 ماذا اشترى مارك؟  .2
ن غرفة الن وم؟  .3  من ماذا تتكو 
ن غرفة الُسفرة؟  .4  من ماذا تتكو 
 ماذا اشترى مارك لغرفة الضيوف؟  .5
بابي .6  ك؟ ماذا اشترى مارك للش 
 ما عدد الطربيزات التي اشتراها مارك؟  .7
 ماذا فعل البائع؟  .8
 أين وضع البائع األغراض؟ .9

 إلى أين أرسل البائع األغراض؟  .10
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 :السابعالدرس 
 المفردات الجديدة:

 األفعال :
 To want ُيريد  أراد To take يأُخذُ  أخذ 

 َيْرَكبُ   َركَِّب 
To ride/get 

into زِّلين  نزل To get 

down  
 To put َيضع  وضع To ask for َيْطُلبُ   طلب 

لُ   شغَّل   To pay يدفع  دفع To turn on ُيشغ ِّ

 To keep يحَتفِّظ بـ  احتفظ To say يقول  قال 

 
 األسماء :

 سيارة 
 سيارات

A car 
اإلشارة 
 الضوئية

 Traffic 

light 

زام The fare  اأُلجرة  A belt أحزِّمة حِّ

 A Dinar دنانير دينار change  لباقيا

 A tunnel أنفاق َنفق A driver سائِّقون  سائِّق 

سر   A street َشوارِّع شارِّع A bridge ُجسور جِّ
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To want  أراد To take  أخذ 

 To ride/get  َركَِّب 

into نزل  To get 

down  
 To put  وضع To ask for  طلب 

 To pay  دفع To turn on  شغَّل 

 To keep  احتفظ To say  قال 

 
 األسماء :

 سيارة 
 

A car 
إشارة 

 ضوئية
 Traffic 

light 

زام The fare  اأُلجرة  A belt  حِّ

 /The remainder  الباقي

change دينار  A Dinar 

 A tunnel  َنفق A driver  سائِّق 

سر   A street  شارِّع A bridge  جِّ
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To want ُيريد  To take يأُخذُ  

 َيْرَكبُ  
To ride/get 

into  ينزِّل To get 

down  
 To put َيضع  To ask for َيْطُلبُ  

لُ    To pay يدفع  To turn on ُيشغ ِّ

 To keep يحَتفِّظ بـ  To say يقول 

 
 األسماء :

 A car   Traffic سيارات 

light 
  The fare  أحزِّمة A belt 

  The remainder/ 

change  دنانير A Dinar 

 A tunnel أنفاق  A driver سائِّقون  

 A street َشوارِّع  A bridge ُجسور 
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 المفردات الجديدة:
 األفعال :

 To take  To want 
 To ride/get into  To get down  
 To ask for  To put 
 To turn on  To pay 
 To say  To keep 

 
 األسماء :

 A car  Traffic light 

 The fare  A belt 

 The remainder/ 

change  A Dinar 

 A driver  A tunnel 

 A bridge  A street 
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 الجمل التمهيدية:
 
 أخذ مارك سيارة األجرة إلى وسط البلد. 1
 ركب مارك السيارة. 2
 من السائق أن يشغل العداد.طلب  3
 قال أريد أن أنزل قبل الجسر بعد اإلشارة الضوئية. 4
 طلب السائق من مارك أن يضع حزام األمان. 5
 قال مارك: كم األجرة؟ 6
 قال السائق: ثالثة دنانير ونصف. 7
 قال مارك: تفضل واحتفظ بالباقي. 8
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 تمارين االستماع :
 دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط: التمرين األول: ضع

 السائِّق البيت ذهَب إلى

وار الجِّسر  وصل الدُّ

اد  حزام األمان شغ ِّل العدَّ

ل  قبل أخذ تفضَّ

 كم اأُلجرة؟ احتفظ الباقي

 قال دفع وضع

 ركب طلب  نزل 

 سيارة األجرة وسط البلد اإلشارة الضوئية
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 لكلمات المناسبة:التمرين الثاني : امأل الفراغ با
 ُيشغ ِّل األمان بالباقي بعد دفعتُ 
سر الدوار إلى السائِّق أخذتُ   الجِّ

 
 سيارة اأًلجرة إلى وسط البلد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركبُت سيارة األجرة قبل  .2

 .العداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلبُت من السائِّق أن  .3

 اإلشارة الضوئية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزلُت  .4

زام  .5  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضعُت حِّ

 كم اأًلجرة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسألُت  .6

 ثالثة دنانير ونصف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُقلُت للسائِّق احتفظ  .8

 الثالث. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريد أن أذهب إلى  .9

 البيت بسيارة األجرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصلُت  .10
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 ا تسمُعها:التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كم
 .إلى /مارك  / البلد /أخذ  /وسط  /سيارة  /األجرة  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

ل. /طلب  /أن  / السائِّق /العداد  /مارك  /من  .2  يشغ ِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .أن / الجسر /أريد  /قبل  /أنزل  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .ووضع / األمان /ركب  /حزام  /مارك  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

ل / واحتفظ /قال  /اأُلجرة  /للسائِّق  /مارك  /بالباقي  .5  .تفضَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة
 في سيارة اُلجرة

ق أخذ مارك سيارة اأُلجرة إلى وسط البلد ، ركب مارك السيارة ، وطلب من السائِّ 
سر بعد اإلشارة الضوئية .  أن ُيشغ ِّل العداد ، وقال أريد أن أنزل قبل الجِّ

زا  م األمان .طلب منه السائِّق أن يضع حِّ
 قال مارك : كم اأُلجرة؟ قال السائِّق : ثالثة دنانير و نصف. 

ل واحتفظ بالباقي.  قال مارك : تفضَّ
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 الفهم :
 بالباقي كم ركب السائِّق أنزل

زام األمان سر حِّ  اإلشارة الضوئية اأُلجرة العداد الجِّ

 
 في سيارة اُلجرة

مارك السيارة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلى وسط البل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخذ مارك سيارة 
وقال أريد أن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ِّل أن ُيش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطلب من 

طلب منه السائِّق أن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيضع 

 سائِّق : ثالثة دنانير و نصف. جرة؟ قال الاألُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك :  

ل واحتفظ  قال مارك :  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفضَّ
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 تمارين التعزيز:
 البلد. إلى وسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخذ مارك سيارة  .1
 الباص ج. األجرة ب. التاكسي أ. 
 مان.األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئِّق أن يضع طلب السا .2
 األجرة ج. حزام ب. العداد أ. 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كانت األجرة ثالثة دنانير و .3
 الباقي ج. دينار ب. ونصف أ. 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب مارك من السائِّق أن ًيشغ ِّلطل .4
 حزام األمان ج. العداد ب. السيارة أ. 
 ام األمان.حز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ركب مارك السيارة و .5
 وضع ج. شغَّل ب. أخذ أ. 
 لجِّسر.قبل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك أريد أن  .6
 السائِّق ج. أركب ب. أنزل أ. 
 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك كم  .7
 األجرة ج. ةاإلشارة الضوئي ب.  أ. 
 قي.بالبا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك للسائِّق  .8
ل أ.   ثالثة دنانير ج. احتفظ ب. تفضَّ
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: 

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:
ئيةاإلشارة الضو جسر حزام  نزل ركب 

 الباقي السائق األجرة يشغل احتفظ
اد قبل  وسط أريد كم العد 

 ثانيًا: 
 أجب عن األسئلة التالية:

ماذا أخذ مارك إلى وسط البلد؟ -1  

ماذا طلب مارك من السائق؟ -2  

أين يريد أن ينزل مارك؟-3  

ماذا طلب السائق من مارك؟ -4  

ماذا سأل مارك السائق عندما وصل؟ -5  

ماذا احتفظ مارك بعد أن دفع األجرة؟ب -6  
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 :الثامنالدرس 
 األفعال :

 To see/watch شاهد/ُيشاهِّد To go out خرج /يخرج

ل ل/ يتجوَّ  To stand وقف/يقِّف To walk around تجوَّ

 To have a hair cut حلق/ يحلِّق To meet التقى/ يلتقي

 To walk مشى/يمشي To say hello سلَّم /ُيسل ِّم

 
 األسماء :
 The coffee seller بائع القهوة A house بيت/بيوت

 Juice عصير A building بناية/بنايات

 A pharmacist صيدالني A neighbour جار/جيران

 A yard ساحة/ساحات A family عائلة/عائالت

 A sidewalk رصيف/أرصفة A street شارع/شوارع

 A barbershop ةصالون حالق Football كرة القدم

 A friend صديق/أصدقاء A kid ولد/أوالد
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 األفعال :
  خرج 

To go out شاهد  To 

see/watch 
ل  To walk  تجوَّ

around وقف  
To stand 

  التقى
To meet حلق  To have a 

hair cut 
 To say  سلَّم 

hello مشى  
To walk 

 
 األسماء :

  بيت
A house بائع القهوة  The coffee 

seller 
 Juice  عصير A building  بناية

 A  جار

neighbour صيدالني  A 

pharmacist 
 A yard  ساحة A family  عائلة

 A sidewalk  رصيف A street  شارع

 كرة القدم
 

Football 
صالون 

 حالقة

 
A 

barbershop 

 A friend  صديق A kid  ولد
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 األفعال :
 To شاهِّديُ   To go out يخرج 

see/watch 
ل   To walk يتجوَّ

around  يقِّف To stand 

 To have a يحلِّق  To meet يلتقي 

hair cut 
 To say ُيسل ِّم 

hello  يمشي To walk 

 
 األسماء :

 The coffee بائع القهوة  A house بيوت 

seller 
 Juice عصير  A building بنايات 

 A جيران 

neighbour  صيدالني A pharmacist 

 A yard ساحات  A family عائالت 

 A sidewalk أرصفة  A street شوارع 

 
 Football كرة القدم

صالون  
 حالقة

A barbershop 

 A friend أصدقاء  A kid أوالد 
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 األفعال :
 To go out  To see/watch 

 To walk around  To stand 

 To meet  To have a hair cut 

 To say hello  To walk 

 
 األسماء :

 A house  The coffee seller 

 A building  Juice 

 A neighbour  A pharmacist 

 A family  A yard 

 A street  A sidewalk 

 Football  A barbershop 

 A kid  A friend 
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 :القراءة
 في الحارة

قى الت ،بجانب البنايةمع صديقه سامر ارة ل في الحتجوَّ و ، خرج مارك من البيت   
عصير من اشترى ، و ثم مشى في الشارع، وسأله عن عائلته ،سلَّم عليهجاره، 

 .وسلَّم على الصيدالني وبائع القهوة، السوبرماركت
وقف مع صديقه سامر على  .األوالد يلعبون كرة القدم في الساحةمارك شاهد   

 حلِّق شعره.يلثم دخل مارك الصالون  ، الرصيف
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  الجمل التمهيدية:
 
 خرج مارك من البيت. 1
 تجول في الحارة مع صديقه سامر بجانب البناية. 2
 التقى جاره. 3
 سلم عليه. 4
 سأله عن عائلته. 5
 مشى في الشارع. 6
 اشترى عصير من السوبرماركت. 7
 سلم على الصيدالني وبائع القهوة. 8
 والد.شاهد مارك األ 9

 األوالد يلعبون كرة القدم في الساحة. 10
 وقف مع صديقه على الرصيف. 11
 دخل مارك الصالون. 12
 يريد مارك أن يحلق شعره. 13
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 البيت الحارة خرج

 بائع الر صيف يريد أن

 دخل صديقه وقف

 القهوة الصيدالني سل م

 مشى يلعبون  شاهد

 السوبر ماركت اشترى  الشارع

 الساحة كرة األوالد

 البناية عائلته القدم
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 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 الصيدلية عائلته سلَّم يحلق بجانب
 الرصيف الحارة القهوة حلق اشترى 

 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن يتجول في خرج مارك من البيت يريد  .1

 عليه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التقى جاره  و .2

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأل مارك جاره عن  .3

 البناية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقف مع صديقه سامر في الساحة .4

 البناية. وشاهد األوالد يلعبون بجانب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرب  .5

 شعره. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دخل الصالون يريد أن .6

 عصير من السوبرماركت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 وسلَّم على الصيدالني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك  .8

ل في الحارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشى مارك على  .9  .وتجوَّ

 مارك شعره وخرج من الصالون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 .التقى /ك مار  / البناية /صديقه  /أمام  .1
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من /على  /وسلَّم  /البيت  /خرج  /مارك  /جاره  .2
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دخل / عصير /ماركت  /السوبر  / واشترى  .3
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .األوالد /في  /القدم  /يلعبون  /كرة  /الساحة  .4
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دخل /يحلق  /شعره  /أن  /يريد  /الصالون  .5
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفهم :
 الساحة جاره يريد البناية سلَّم

 الصالون  كرة القدم مشى يتجول الرصيف

 
 في الحارة

في الحارة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خرج مارك من البيت

م عليه وسأله أبا محمد سلَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجانب 

صير من ترى عمارك في الشارع اش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن عائلته ثم 

لقهوة وشاهد األوالد اعلى الصيدالني وبائع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السوبرماركت و

امر وقف مع صديقه س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلعبون 

يحلِّق يريد أن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخل مارك دثم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى 

 شعره.
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 تمارين التعزيز:
 في الحارة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيريد مارك أن  .1
 يحلق ج. يتجول ب. سلَّم أ. 
 ع جاره وسلَّم عليه.م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 يريد ج. التقى ب. سأل أ. 
 ارع.في الش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأل جاره عن عائلته ثم  .3
 مشى ج. الرصيف ب. الصالون  أ. 
 من السوبرماركت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى  .4
 يتجول ج. عصير ب. الساحة أ. 
 لساحة.اكرة القدم في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد األوالد .5
 يتجول ج. جاره ب. يلعبون  أ. 
 .سامر على الرصيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقف مارك مع  .6
 الصالون  ج. صديقه ب. كرة القدم أ. 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل مارك  .7
 الصالون  ج. الرصيف ب. اشترى  أ. 
 شعره. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يريد مارك أن .8
 يلعبون  ج. يشتري  ب. يحلق أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص: أوال: 

 
 كرة القدم سوبرماركت سلّم على بناية تجّول   

 شارع بيت بائع صالون رصيف

ى  اشترى  كرة القدم عائلة يحلق مش 
 

 أجب عن األسئلة التالية:ثانيًا: 
لماذا خرج مارك من البيت؟ -1  

مع من تجّول مارك، و أين؟ -2  

ماذا عمل مارك عندما التقى بجارِه؟ -3  

أين مشى مارك و ماذا اشترى؟ -4  

ماذا كان يعمل األوالد عندما شاهدهم مارك؟  -5  

أين وقف مارك مع صديقه سامر؟ -6  

الصالون؟ لماذا دخل مارك -7  
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 : التاسعالدرس 
  المفردات الجديدة:

 األفعال :
 To want أريد To go ذهب

 To ask سأل To call اتَّصل

 To impress أعجب To book حجز

 To allow سمح To sit جلس

 To pay دفع To order طلب

 األسماء :
 The food list/ Menu قائمة الطعام A restaurant مطعم

 Appetizers مقب ِّالت A table طاولة

 A plate صحن  A person شخص

 Soup شوربة A waiter الجرسون 

 Delicious لذيذ The bill الحساب

 A tip بخشيش Food أكل

 A bill فاتورة A lunch غداء

 A breakfast ُفطور A dinner عشاء
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 المفردات الجديدة: 
 األفعال :

 To go  To want 

 To call  To ask 

 To book  To impress 

 To sit  To allow 

 To order  To pay 

 األسماء :
 A restaurant  The food list/ Menu 

 A table  Appetizers 

 A person  A plate 

 A waiter  Soup 

 The bill  Delicious 

 Food  A tip 

 A lunch  A bill 

 A dinner  A breakfast 
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 مفردات الجديدة: ال
 األفعال :

  أريد  ذهب

  سأل  اتَّصل

  أعجب  حجز

  سمح  جلس

  دفع  طلب

 األسماء :
  قائمة الطعام  مطعم

  مقب ِّالت  طاولة

  صحن   شخص

  شوربة  الجرسون 

  لذيذ  الحساب

  بخشيش  أكل

  فاتورة  غداء

  ُفطور  عشاء
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 الجمل التمهيدية:
 مطعم "ريم البوادي". ذهب مارك إلى 1
 مطعم "ريم البوادي" قريب من دوار الواحة. 2
 قال: اتصلت بالمطعم أمس. 3
 حجزت طاولة لشخصين. 4
  7قال الجرسون: تفضل الطاولة رقم  5
 جلس مارك. 6
 طلب مارك من الجرسون قائمة الطعام. 7
 أريد مقبالت صحن متبل، وصحن سلطة عربية، وصحن كبة. 8
 يد صحن مقلوبة وشوربة خضار.أر  9

 أريد زجاجة ماء وعصير برتقال. 10
 سأل الجرسون: كيف األكل؟ 11
 قال مارك: شكرًا جزياًل األكل لذيذ. 12
 قال مارك للجرسون: ممكن الفاتورة لو سمحت؟ 13
 قال الجرسون: الحساب سبعة دنانير. 14
 قال هذا الدينار بخشيش. 15
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 :تمارين االستماع 
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 برتقال حجزتُ  المطعم

 صحن ات صلتُ  البوادي

 شوربة أمس رقم

 خضار لذيذ قريب

 مقلوبة زجاجة دو ار

 االنتهاء الفاتورة بخشيش

 ممكن الحساب شخص

 قائمة مقب الت األكل
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 لمناسبة:التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات ا
 هذا صحن إلى الُمقبالت للجرسون 

 لشخصين دنانير ممكن األكل من

 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال"مارك" اتَّصلُت أمس وحجزُت طاولة  .1

 م.الجرسون قائمة الطعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب "مارك" طل .2

 ورة .الفات "مارك"طلب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد االنتهاء من  .3

 .ذيذجزياًل األكل ل شكراً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مارك"قال  .4

 الفاتورة لو سمحت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال "مارك "  .5

 دينار بخشيش. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع مارك ثمانية دنانير وقال  .6

 عصير برتقال.و مقلوبة و زجاجة ماء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب "مارك"  .7

 احة.مطعم قريب من دوار الو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك  .8

 ُكبَّة. صحن متبل وصحن سلطة عربية وصحن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الجرسون :  الحِّساب سبعة  .10
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 .يذهب /طاولة /مطعم  /وحجز /إلى /أن  /يريد"مارك"  /لشخصين  /اتَّصل  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 الطعام. /أحضر /الجرسون /قائمة  .2
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 ُخضار. /طلب /مقبالت /مقلوبة  /وعصير /"مارك"   /وصحن /وشوربة .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

ساب  /"مارك"  /سبعة  .4  .طلب / دنانير /وكان  /الفاتورة  /الحِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .قال /األكل  /دينار  /"مارك"  /ودفع  /لذيذ /بخشيش  .5
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة :
 في المطعم

 م "ريم البوادي" قريب من دوار الواحة ، وقال اتَّصلُت أمسذهب مارك إلى مطع
 وحجزُت طاولة لشخصين.

ل الطاولة رقم   .7قال الجرسون: تفضَّ
 جلس مارك وطلب من الجرسون قائمة الطعام. 

 أريد ُمقبالت صحن متبل ، وصحن سلطة عربية، وصحن ُكبَّة.
 ء ، وعصير برتقال.وأريد أيضًا صحن مقلوبة ، وشوربة ُخضار ، و زجاجة ما

 سأل الجرسون : كيف األكل؟ إن شاء هللا عجبك.
 قال مارك للجرسون شكرًا جزياًل األكل لذيذ ، ممكن الفاتورة لو سمحت؟

 قال الجرسون :  الحِّساب سبعة دنانير.
 دفع مارك ثمانية دنانير ، وقال هذا دينار بخشيش.
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  الفهم :
 طاولة لفاتورةا حجزتُ  قائمة الطعام الُمقبالت

ساب األكل لذيذ  زجاجة  مطعم الحِّ

 
 في المطعم

دوار الواحة وقال  "ريم البوادي" قريب من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى 
 لشخصين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتَّصلُت أمس و

ل الطاولة رقم   .7قال الجرسون: تفضَّ
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلس مارك وطلب من الجرسون  

 ُكبَّة. ن متبل وصحن سلطة عربية وصحنصح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريد 
 ر برتقالماء وعصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصحن مقلوبة وشوربة ُخضار و 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعد االنتهاء من األكل طلب 
 بك.؟ إن شاء هللا عج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأل الجرسون : كيف 

، ممكن الفاتورة لو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك للجرسون شكرًا جزياًل األكل 
 سمحت.

 سبعة دنانير. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الجرسون :  
 بخشيش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع مارك ثمانية دنانير وقال هذا دينار

 
 



  
           

 Modern Arabic Language International Center 
The All-in-One Arabic Language Center 

 Page | 112  

 

  تمارين التعزيز:
 الواحة. من دوار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذهب مارك إلى مطعم "ريم البوادي" .1
 قريب ج. الجرسون  ب. طاولة أ. 
 ن.طاولة لشخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتَّصل "مارك" و .2
 الحساب ج. حجز ب. صحن أ. 
 الطعام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب"مارك" من الجرسون  .3
 لذيذ ج. اتَّصل ب. قائمة  أ. 
 بَّة.كُ ة عربية وصحن سلطحن تبل وصممن الُمقبالت صحن ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ .4
 حجز ج. الطعام ب. طلب أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد االنتهاء من األكل طلب  .5
 ُكبَّة ج. الفاتورة ب. بخشيش أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال مارك للجرسون شكرًا جزياًل األكل .6
 لذيذ ج. متبل ب. جديد أ. 
 "مارك" الفاتورة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7
 دفع ج. أكل ب. طلب أ. 
 خشيش.سبعة دنانير وهذا دينار ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن :  قال الجرسو  .8
ساب ب. األكل أ.   الطاولة ج. الحِّ
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: 

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:
 صحن مقبالت جرسون حجز مطعم
 بقشيش الحساب أعجبك الفاتورة لذيذ

 دو ار زجاجة األكل شوربة الط اولة
 ثانيًا: 

 أجب عن األسئلة التالية:
إلى أين ذهب مارك؟-1  

أين يقع مطعم ريم البوادي؟ -2  

ماذا حجز مارك؟-3  

ماذا طلب مارك من الجرسون؟-4  

ما األطعمة التي يريدها مارك ؟-5  

ام؟ما هو رأي مارك في الطع-6  

ماذا طلب مارك من الجرسون بعد أن أنهى طعامه؟-7  

كم كان حساب مارك؟-8  

لماذا دفع مارك ديناراا إضافياَ؟-9  
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 : العاشرالدرس 
  المفردات الجديدة:

 An ounce وقية To go out خرج

 Half a kilogram نصف كيلو To buy اشترى 

 A kilogram كيلو To ask سأل

 Two kilograms اثنين كيلو To weigh وزَّن 

 Three kilograms ثالثة كيلو)رطل( To put وضع

 A bunch ضم ة To deliver أوصل

 األسماء :
 Zucchini كوسا Onion بصل

 Green beans فاصوليا خضراء Cauliflower زهرة

 Lettuce خس Eggplant باذنجان

 Spring onion بصل أخضر Potato بطاطا

 Carrot جزر Tomato بندورة

 Rocket/Watercress جرجير Okra باميا

   Parsley بقدونس
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 المفردات الجديدة: 
 To go out  An ounce 

 To buy  Half a kilogram 

 To ask  A kilogram 

 To weigh  Two kilograms 

 To put  Three kilograms 

 To deliver  A bunch 

 سماء :األ
 Onion  Zucchini 

 Cauliflower  Green beans 

 Eggplant  Lettuce 

 Potato  Spring onion 

 Tomato  Carrot 

 Okra  Rocket/Watercress 

 Parsley   
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 المفردات الجديدة: 
  وقية  خرج

  نصف كيلو  اشترى 

  كيلو  سأل

  اثنين كيلو  وزَّن 

  طل(ثالثة كيلو)ر   وضع

  ضم ة  أوصل

 األسماء :
  كوسا  بصل

  فاصوليا خضراء  زهرة

  خس  باذنجان

  بصل أخضر  بطاطا

  جزر  بندورة

  جرجير  باميا

    بقدونس
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 الجمل التمهيدية:
 خرج مارك إلى سوق الخضراوات. 1
 اشترى مارك كيلو بصل، واثنين كيلو بندورة، وثالثة كيلو بطاطا. 2
 اشترى مارك ضمة بقدونس، وضمة جرجير، وضمة خس. 3
 سأل مارك: كم كيلو الكوسا؟ 4
 قال البائع: كيلو الكوسا بنصف دينار. 5
 طلب مارك كيلو من الزهرة. 6
 طلب كيلو من الباذنجان. 7
 طلب كيلو من الكوسا. 8
 وزن البائع الخضراوات. 9

 وضع البائع الخضراوات في أكياس. 10
 ل البائع الخضراوات إلى السيارة.أوص 11
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
راً   حب ة كل مبك 

 جرجير كوسا بنصف

 خرج الخضروات ضم ة

 الز هرة سوق  وز ن 

 وضعها اشترى  قال

 أكياس بصل أريد

 أوصلها اثنين كيلو

 الباذنجان خس نوع
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 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 كم بصل بقدونس ذهب كيلو

 بدينار لـ سعر دفع طلب

 
 سوق الخضروات. مارك مبكرًا إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 أخضر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يريد "مارك" أن يشتري فاصوليا و .2

 ن؟كيلو الكوسا والزهرة والباذنجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 بصل واثنين كيلو بندورة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى  .4

 ي أكياس.ر وحب ة َخس فوضم ِّة جرجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضع البائع ضم ِّة  .5

 كيلو بصل. "مارك" ثالثة كيلو بطاطاواثنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلو الزهرة بخمسة وسبعين قرشًا والباذنجان الكيلو .7

 لسيارة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوصل البائِّع الخضروات  .8

 ئِّع."مارك" ثمن الخضروات وشكر البا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

 غالية. الخضروات مناسب ليست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال "مارك"  .10
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 .سعر / غال   /الخضروات  /رخيص  /وليس  .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

 كيلو ؟ /سأل  /كم  /"مارك"  /البصل  .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .وضع  /الخضروات /في  /البائِّع  /أكياس  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .أوصل /الخضروات  /البائِّع  /للسيارة  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .كيلو / وضم ة /بطاطا  /اشترى  /اثنين  /"مارك"  /بقدونس  .5
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة
 في سوق الخضروات

خرج مارك مبكرًا إلى سوق الخضروات ، اشترى كيلو بصل، واثنين كيلو بندورة 
 ة بقدونس، وضم ِّة جرجير، وحب ة َخس .وثالثة كيلو بطاطا ، وضم ِّ 

 سأل مارك: كم كيلو الكوسا؟وكم كيلو الزهرة ؟ وكم كيلو الباذنجان؟ 
قال البائع :كيلو الكوسا بنصف دينار، وكيلو الزهرة بخمسة وسبعين قرشًا ، 

 والباذنجان الكيلو بدينار.
 قال مارك : أريد كيلو من كل نوع.

 ها في أكياس وأوصلها للسيارة.وزَّن البائع الخضروات ووضع
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 الفهم :
 حب ة وضعها بنصف بصل ضم ِّة

 كيلو الخضروات كم أوصلها وزَّن 

 
 في سوق الخضروات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى كيلوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خرج مارك مبكرًا إلى سوق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقدونس وضم ِّة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واثنين كيلو بندورة وثالثة كيلو بطاطا و

 َخس . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرجير و
 زهرة والباذنجان؟ كيلو الكوسا وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأل مارك: 

نار وكيلو الزهرة خمسة وسبعون دي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الكوسا قال البائع :كيل
 قرشًا والباذنجان الكيلو بدينار.

 من كل نوع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : أريد 
 في أكياس و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البائع الخضروات و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للسيارة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمارين التعزيز:
 الخضروات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرج مارك مبكرًا إلى  .1
 دينار ج. سوق  ب. كيلو أ. 
 ثة كيلو بطاطا.بندورة وثال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشترى كيلو بصل واثنين  .2
 كيلو ج. صندوق  ب. رطل أ. 
 وحب ة َخس . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضم ِّة بقدونس وضم ِّة  .3
 بصل ج. جرجير ب. بندورة أ. 
 باذنجان؟ والزهرة وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سأل مارك: كم كيلو .4
 الخضراء ج. الكوسا ب. األكياس أ. 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيلو الكوسا بنصف دينار وكيلو الزهرة خمسة وسبعون  .5
 وزَّن  ج. حبَّة ب. قرشاً  أ. 
 ارة.وأوصلها للسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزَّن البائع الخضروات ووضعها في  .6
 أكياس ج. اثنين كيلو ب. البائع أ. 
 خضراء. واثنين كيلو فاصوليا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضع البائِّع كيلو بصل  .7
 رطل ج. أخضر ب. خس أ. 
 بطاطا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رى "مارك" رطل بندورة واشت .8
 السيارة ج. صندوق  ب. ضم ة أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: 
 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:

 ضمة وضع بكرام نوع وز ن 
 وضع الخضراوات أوصل البائع جرجير
 الزهرة اشترى  الباذنجان انتهت أكياس

    ثانيًا: أجب عن األسئلة التالية:

 أين خرج مارك؟ .1
 ماذا اشترى مارك؟ .2
 كم كيلو بصل اشترى مارك؟ .3
 كم كيلو بطاطا اشترى مارك؟ .4
 كم كيلو بندورة اشترى مارك؟ .5
 و الكوسا؟كم كيل .6
 كم كيلو الزهرة؟ .7
 كم كيلو الباذنجان؟ .8
 ماذا فعل البائع؟ .9

 أين وضع الخضراوات؟ .10
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 شر:ع الحاديالدرس 
 المفردات الجديدة:

 Kiwi كيوي  Apple ُتفاح

 Mango منجا Orange ُبرتقال

 Cherry كرز Banana موز

 Guava جوافة Watermelon بطيخ

َنب Melon ُشمَّام  Grape عِّ

 Berry توت Strawberry فراولة

 Fig تين Peach ُدرَّاق

   Apricot مِّشمش
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 المفردات الجديدة:
 Apple  Kiwi 

 Orange  Mango 

 Banana  Cherry 

 Watermelon  Guava 

 Melon  Grape 

 Strawberry  Berry 

 Peach  Fig 

 Apricot   
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 المفردات الجديدة:
  كيوي   ُتفاح

  منجا  ُبرتقال

  كرز  موز

  جوافة  بطيخ

َنب  ُشمَّام   عِّ

  توت  فراولة

  تين  ُدرَّاق

    مِّشمش
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 الجمل التمهيدية:
 
 .ذهب مارك إلى سوق الفواكه 1
 سأل مارك: كم كيلو التفاح؟ 2
 ن.قال البائع: كيلو التفاح بديناري 3
 طلب مارك اثنين كيلو تفاح. 4
 قال البائع: عندي فراولة، ودراق، ومشمش، وتين، وكرز. 5
 سأل مارك: هل يوجد موز صومالي؟ 6
 قال البائع: يوجد موز صومالي بدينارين للكيلو. 7
 اشترى مارك ثالثة كيلو  موز صومالي. 8
 دفع مارك الحساب. 9

 قال البائع: شكرًا. 10
 مارك: عفوًا.قال  11
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
 صومالي الفواكه ضع

 مشمش سوق  يوجد

 تين ذهب قال

 كرز سأل الحساب

 در اق كم كيلو

 فراولة عندي موز

 محل ي الصندوق  البرتقال

ل ربعةبأ شكراً   تفض 
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  الفراغ بالكلمات المناسبة:التمرين الثاني : امأل
 البائِّع شكراً  الفواكه كيلو بنصف

 صومالي اثنين ُبرتقال ضع الموز

 
 ح ؟ وسأل البائِّع كم كيلو التُّفا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى سوق  .1

 مام بربع دينار.دينار وكيلو الشُّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيلو الَبطيخ  .2

 :عندي تين وكرز وفراولة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال  .3

 كيلو ُتفَّاح. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك ضع لي  .4

 الُبرتقال؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : كم  .5

 للعصير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال مارك : أريد ُصندق .6

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : عندك موز  .7

 لموز المحلي بدينار للكيلو.ين للكيلو واي بدينار الصومال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 ومالي؟لي ثالثة كيلو موز ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك :  .9

ساب؟ قال البائِّع:  .10 ل الحِّ  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : تفضَّ
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 .الدُّراق / بدينار /المِّشمش  /ونصف  /وكيلو  /كيلو   /بدينارين .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .مارك /كيلو  /اثنين  /لي  /قال  /ضع  /ُتفَّاح  .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 ؟لي / جوافة /ثالثة  / :قال /موز /كيلو /مارك  /ضع  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .صندوق  /أريد  /برتقال  /للعصير  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

ل .5 ساب /مارك /قال /البائِّع  /قال  /تفضَّ  شكرًا. /الحِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة:
 في سوق الفواكه

 ذهب مارك إلى سوق الفواكه وسأل البائِّع كم كيلو التُّفاح ؟ 
 ح.و التُّفاح بدينارين . قال مارك ضع لي اثنين كيلو ُتفَّاقال البائِّع : كيل

 قال مارك : كم كيلو الُبرتقال؟
ندوق بأربعة دنانير.  قال البائِّع : كيلو الُبرتقال بدينار ونصف والصُّ

 قال مارك : أريد ُصندق ُبرتقال للعصير.
 كرز. و تين و مشمش و ُدرَّاق و  قال البائِّع :عندي فراولة

 : هل يوجد موز صومالي؟ قال مارك
 قال البائِّع : يوجد موز صومالي بدينارين للكيلو وموز محلي بدينار للكيلو.

 قال مارك : ضع لي ثالثة كيلو موز صومالي؟
ساب؟ ل الحِّ  قال مارك : تفضَّ

 قال البائِّع: شكرًا.
 قال مارك : عفوًا.
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 الفهم :
ندوق  محلي البائِّع كم التُّفاح  الصُّ

 ضع الفواكه للعصير زمو  كيلو

 
 في سوق الفواكه

 
 كم كيلو التُّفاح ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى سوق 

ين لي اثن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك  بدينارين . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع : كيلو 
 كيلو ُتفَّاح.

 ؟الُبرتقال كيلو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : 
بأربعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ار ونصف ولُبرتقال بدينا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع : 

 دنانير.
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : أريد ُصندق ُبرتقال 

 كرز. و تين و مشمش وُدرَّاق و قال البائِّع :عندي فراولة
 صومالي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : هل يوجد 

 للكيلو. بدينار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع : يوجد موز صومالي بدينارين للكيلو وموز 
 قال مارك : ضع لي ثالثة كيلو موز صومالي؟

ساب؟ ل الحِّ  قال مارك : تفضَّ
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  تمارين التعزيز:
 ح ؟أل البائِّع كم كيلو التُّفاالفواكه وس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مارك إلى  .1
ندوق  ج. ق سو  ب. البائِّع أ.   الصُّ
ندوق بـ  .2  دنانير. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيلو الُبرتقال بدينار ونصف والصُّ
 العصير ج. كيلو ب. أربعة أ. 
 للعصير. رتقالبُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : أريد  .3
 اثنين ج. ُصندق ب. سأل أ. 
 يلو ُتفَّاح.لي اثنين ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع : كيلو التُّفاح بدينارين . قال مارك  .4
 ضع ج. نصف دينار ب. كم أ. 
 بدينار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيلو الموز الصومالي بدينارين وكيلوالموز  .5
 المحلي ج. الدراق ب. العصير أ. 
 كرز. و تين و مشمش ُدرَّاق و و  فراولة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال البائِّع : .6
ساب ج. ضع ب. عندي أ.   الحِّ
 و موز صومالي؟ثالثة كيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : ضع  .7
ساب ب. لي أ.   عندي ج. الحِّ
ساب؟ قال البائِّع:ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــقال مارك :  .8  ك : عفوًا.ر امشكرًا. قال  الحِّ
ل أ.   بدينار ج. كم ب. تفضَّ
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ث:  تمارين التحدُّ
 أوال: ثانيًا: 

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:
 صومالي شكرا فراولة نصف موز

 للعصير برتقال عفوا الحساب محلي
 صندوق  تفضل مشمش الفواكه تفاح

 أجب عن األسئلة التالية:ثالثًا: 
 أين ذهب مارك؟ .1
 كم كيلو التفاح؟ .2
 كم كيلو البرتقال؟ .3
 ذا يوجد عند البائع؟ما .4
 كم كيلو الموز الصومالي؟ .5
 كم كيلو الموز المحلي؟ .6
 كم كيلو موز صومالي يريد مارك أن يشتري؟ .7
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 : عشر الثانيالدرس 
 المفردات الجديدة:

ل ل/يتجو   Red أحمر/حمراء To walk around تجوَّ

 To measure/try قاس/يقيس

on زرق/ زرقاءأ Blue 

 Black أسود / سوداء To pay دفع/يدفع

 White أبيض /بيضاء A discount خصم/يخصم

ب  Brown ُبن ي/ ُبن ية Fitting مناسِّ

 Large/Medium/Small صغير/وسط/كبير Comfortable ُمريح

ع  A Shirt قميص Loose/Baggy واسِّ

 Pants بنطلون  Tight َضي ِّق

 A blouse/ T-Shirt بلوزة Short قصير

 A jacket جاكيت Long طويل

 A suit بدلة Wool صوف

 A tie ربطة عنق Cotton ُقطن

 Shoes حذاء Measurement قِّياس

 Underwear مالبس داخلية Size َحْجم
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 المفردات الجديدة:
 To walk around  Red 

 To measure/try 

on  Blue 

 To pay  Black 

 A discount  White 

 Fitting  Brown 

 Comfortable  Large/Medium/Small 

 Loose/Baggy  A Shirt 

 Tight  Pants 

 Short  A blouse/ T-Shirt 

 Long  A jacket 

 Wool  A suit 

 Cotton  A tie 

 Measurement  Shoes 

 Size  Underwear 
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 المفردات الجديدة:
ل ل/يتجو    أحمر/حمراء  تجوَّ

  أزرق/ زرقاء  قاس/يقيس

  أسود / سوداء  دفع/يدفع

  أبيض /بيضاء  خصم/يخصم

ب   ُبن ي/ ُبن ية  مناسِّ

  صغير/وسط/كبير  ُمريح

ع   قميص  واسِّ

  بنطلون   َضي ِّق

  بلوزة  قصير

  جاكيت  طويل

  بدلة  صوف

  ربطة عنق  ُقطن

  حذاء  قِّياس

  مالبس داخلية  َحْجم
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 التمهيدية: الجمل
 خرج مارك إلى سوق المالبس. 1
 قال مارك: أريد بنطلون لون أسود حجم وسط. 2
 طلب مارك قميص سادة قطن قياس وسط لون أسود. 3
 قال البائع: جرب هذا البنطلون وهذا القميص. 4
 طلب مارك جاكيت طويل وبدلة للمناسبات وربطة عنق. 5
 من الصوف.قال البائع: هذا الجاكيت مصنوع  6
 قال مارك: هل يوجد جاكيت قصير؟ 7
 قال البائع: عندي جاكيت قصير. 8
 اشترى مارك مالبس داخلية وكندرة وجرابات. 9

 دفع مارك الحساب. 10
 شكر مارك البائع. 11
 قال البائع: عفوًا. 12
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 تمارين االستماع :
 فقط: التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها

 
 ربطة لون  قال

 عنق قياس يوجد

 على قياسي الجاكيت هل

 الداخلي ة المالبس البنطلون 

 كندرة حجم هذا

 جرابات سادة القميص

 طويل قطن مريح

 بدلة للمناسبات وسط
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 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 مالبس لون  عندي أزرق  ُمريح
 بدلة بجر ِّ  تجول مناسبة طويل

 
 .أسود حجم وسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل محل المالبِّس وقال للبائِّع أريد بنطلون  .1

 ي سوق المالبس.ف" مارك"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريد قميص سادة قطن قياس وسط لون أزرق وبنطلون  .3

  ميص.هذا البنطلون وهذا الق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع :  .4

ب والقميص .5  وعلى قياسي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال مارك : هذا البنطلون مناسِّ

 وربطة ُعُنق. وبدلة للمناسبات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاكيت  قال مارك: أريد .6

وف وهذه  .7  إيطالية نخب أول.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر ِّب هذا الجاكيت مصنوع من الصُّ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيت طويل هل يوجد جاكيت قصير لكن البدلةقال مارك :الجا .8

  وع.جاكيت قصير من نفس الن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع :  .9

 داخلية وكندرة وجرابات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريد  .10
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 الث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:التمرين الث
 .للبائِّع /حجم  /أسود  /أريد  / " مارك" /قال /لون  /بنطلون  /وسط  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 أول. /وهذه  /نخب  /الجاكيت  /هذا  /جر ِّب  /بدلة  /إيطالية  .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 رق.أز  /أريد  /وبنطلون  /قميص /قطن /قياس  /سادة  /أزرق  /لون  /وسط  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .وهذا /القميص /جر ِّب  /هذا  /البنطلون  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 نفس. /جاكيت  /قصير  /عندي /من  /النوع  .5
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة:
 في سوق المالبس

 خرج مارك يتجول في سوق المالبس دخل محل المالبِّس وقال للبائِّع أريد بنطلون 
 ياس وسط لون أزرق.لون أسود حجم وسط وقميص سادة قطن ق

 قال البائِّع : جر ِّب هذا البنطلون وهذا القميص.
ب والقميص ُمريح وعلى قياسي.  قال مارك : هذا البنطلون مناسِّ

 جاكيت طويل وبدلة للمناسبات وربطة ُعُنق. قال مارك: أريد
وف وهذه بدلة إيطالية نخب   ول.أقال البائِّع : جر ِّب هذا الجاكيت مصنوع من الصُّ

 مارك :الجاكيت طويل هل يوجد جاكيت قصير لكن البدلة مناسبة.قال 
ل.  قال البائِّع : عندي جاكيت قصير من نفس النوع تفضَّ

 أريد بعض المالبس الداخلية واشترى كندرة وجرابات. قال مارك:
ساب وشكرًا. ل الحِّ  قال مارك: تفضَّ

 قال البائِّع: عفواً 
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 الفهم :
بم وسط جر ِّب سادة للبائِّع  ناسِّ
 محل عندي المالبس بنطلون  بدلة

 
 في سوق المالبس

المالبِّس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرج مارك يتجول في سوق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون أسود حجم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريد أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقال 

 رق.اس وسط لون أز قطن قي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقميص 
 ن وهذا القميص.هذا البنطلو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع : 

 لقميص ُمريح وعلى قياسي.وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : هذا البنطلون 
 للمناسبات وربطة ُعُنق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جاكيت طويل و قال مارك: أريد

وف وهذه بدلة إيطالية نخب   ول.أقال البائِّع : جر ِّب هذا الجاكيت مصنوع من الصُّ
 ويل هل يوجد جاكيت قصير لكن البدلة مناسبة.قال مارك :الجاكيت ط

ل.مجاكيت قصير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع :   ن نفس النوع تفضَّ
 أريد بعض المالبس الداخلية واشترى كندرة وجرابات. قال مارك:

ساب وشكرًا. ل الحِّ  قال مارك: تفضَّ
 لبائِّع: عفواً قال ا
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 تمارين التعزيز:
 سط لون أزرق.قطن قياس و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريد قميص  .1
 بنطلون  ج. سادة ب. صغير أ. 
 أسود حجم وسط. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال " مارك" للبائِّع أريد بنطلون  .2
 لون  ج. قصير ب. طويل أ. 
 جرابات.و و كندرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أريد مالبس .3
 قياس ج. كبيرة ب. داخلية أ. 
 لنوع.صير من نفس ااكيت قج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4
 حجم ج. عندي ب. سادة أ. 
 طلون وهذا القميص.هذا البن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال البائِّع  .5
 الصوف ج. طويل ب. جر ِّب أ. 
ب والقميص  .6  وعلى قياسي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبنطلون مناسِّ
 ُمريح ج. واسع ب. البدلة أ. 
وف وهذه بدلة إيطالية من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر ِّب هذا الجاكيت  .7 نخب  الصُّ

 أول.
 عندي ج. مصنوع ب. ُقطن أ. 
 لكن البدلة مناسبة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيت طويل هل يوجد جاكيت الجا .8
 قياس ج. البائع ب. قصير أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ
 أوال: 

          
 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:

 ربطة عنق قميص قصير مناسب بدلة
 جوارب صوف حجم أسود مناسبات
 بنطال مريح  قياس طويل  وسط 

     
    ثانيًا: أجب عن األسئلة التالية:

 أين تجول مارك؟ .1
 أين دخل مارك؟ .2
 ماذا قال مارك للبائع؟ .3
 ما لون البنطال؟ وما حجمه؟ .4
 ما لون القميص؟ وما حجمه؟ .5
 من ماذا مصنوع الجاكيت؟ .6
 ترى مارك أيضا؟ماذا اش .7
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 :عشر الثالثالدرس 
 المفردات الجديدة:

ْدر The head الرَّأس  The chest الصَّ

 The stomach البطن The face الوجه

 A palm كفَّة اليد The eyes العيون 

 A finger ُأصبع /أصابِّع The nose األنف

 A leg رجل /أرُجل The ears اآلذان

 A foot قدم / أقدام The mouth الفم

 A leg ساق The tongue الل ِّسان

عر  A thigh فخذ The hair الشَّ

 A knee ُرْكَبة The neck الرَّقبة

 A throat حْلق The hand اليد

ن/ أسنان  A shoulder كتف / أكتاف A tooth سِّ

 An elbow كوع Blood دم

ظام  A chin ذقن A bone عظمة /عِّ

 A moustache شوارِّب A beard لِّحية
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 المفردات الجديدة:
 The head  The chest 

 The face  The stomach 

 The eyes  A palm 

 The nose  A finger 

 The ears  A leg 

 The mouth  A foot 

 The tongue  A leg 

 The hair  A thigh 

 The neck  A knee 

 The hand  A throat 

 A tooth  A shoulder 

 Blood  An elbow 

 A bone  A chin 

 A beard  A moustache 
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 المفردات الجديدة:
ْدر  الرَّأس   الصَّ

  البطن  الوجه

  كفَّة اليد  العيون 

  ُأصبع /أصابِّع  األنف

  رجل /أرُجل  اآلذان

  قدم / أقدام  الفم

  ساق  الل ِّسان

عر   فخذ  الشَّ

  ُرْكَبة  الرَّقبة

  حْلق  اليد

ن/ أسنان   كتف / أكتاف  سِّ

  كوع  دم

ظام   ذقن  عظمة /عِّ

  شوارِّب  لِّحية
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
 اليد كف ة خد الر جلين

ن من  األصابع ذقن يتكو 

 الكتف شعر أسفل

 األيمن يناليد الرأس

در عيون   األيسر الص 

 الجسم البطن أنف

 القدم الر قبة آذان

اقين الظ هر وجه  الس 

 
 
 
 



  
           

 Modern Arabic Language International Center 
The All-in-One Arabic Language Center 

 Page | 155  

 

 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 األكتاف لِّسان في أصابع

سم الفخذ  الرقبة أنف الجِّ
 
 وآذان ووجه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الرأس عيون و .1

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الوجه ذقن وفم وفي الفم أسنان و .2

 كتاف.الصدر والبطن واليدين واأل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وسط  .3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرأس فوق  .4

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي اليد  .5

  أسفل الجسم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرجالن  .6

 والساق والرُّكبة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكون الرجل من  .7

 الجسم.جزء األوسط من في ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 التمرين الثالث: رت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:
 .الرأس / أعلى / في /جسم اإلنسان /  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 الرجل. /والساق  تتكون / /من والرُّكبة/ .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .الكتفين / / الرأس فوق  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 ./ األوسط منالصدر/ / الجسم /الجزء /في  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .في/ اليد / خمسةأصابع /  .5
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة:
 جسم اإلنسان

يتكون جسم اإلنسان من الرأس وفيه عيون وأنف وآذان ووجه وخد وذقن وشعر 
ويتكون وسط الجسم من اليدين والصدر والبطن والرقبة والظهر وكفَّة اليد 

 واألصابِّع والكتف األيمن واأليسر .
ذين الرجلين والقدم اليمنى والقدم اليسرى والساقين والفخويتكون أسفل الجسم من 

 والركبتين وأصابِّع القدم.
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 الفهم :
 الكتف الرجلين اليدين البطن

 الصدر وجه والرقبة الساقين
 عيون  القدم جسم أنف

 جسم اإلنسان
 و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان من الرأس وفيه اإلنس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتكون  

ذقن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ووخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن ووآذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وشعر. 

 و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويتكون وسط الجسم من  

األيمن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة اليد واألصابِّع ووالظهر وكفَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واأليسر . 

اليمنى والقدم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويتكون أسفل الجسم من 
 دم.الركبتين وأصابِّع القلفخذين و وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليسرى و
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  تمارين التعزيز:
 ن وأنف وآذان ووجه.عيو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  .1
 الرجل ج. اليد ب. الرأس أ. 
 .وفم وفي الفم أسنان ولِّسان ذقن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  .2
 الوجه ج. الصدر ب. البطن أ. 
سم  .3  ألكتاف.والبطن واليدين وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وسط الجِّ
 الوجه ج. الصدر ب. رجلاأل أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرأس فوق  .4
 األصابع ج. الرقبة ب. الساق أ. 
 بع .أصا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  .5
 الذقن ج. البطن ب. اليد أ. 
 فل الجسم. في أس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
 العيون  ج. الرأس ب. الرجالن أ. 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتكون الرجل من الفخذ والساق و .7
 الرُّكبة ج. األنف ب. اليد أ. 
 جزء األوسط من الجسم.في ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
 القدم .ج الرأس ب. األكتاف أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ
 أوال: لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:

 صدر أصابع القدم عيون  كف ة اليد ركبتين
اقين اإلنسان رقبة أسفل  جسم  الس 
 الكتف الر أس فخذين ذقن صدر

 
 أجب عن األسئلة التالية:ثانيًا: 

ن جسم اإلنسان؟  .1  مم ا يتكو 
 ؟ ماذا يوجد في الر أس .2
 ماذا يوجد في الوجه؟  .3
 أين توجد العيون واألنف واآلذان والوجه؟  .4
 ماذا يوجد في وسط الجسم؟  .5
 أين يوجد الر اس؟  .6
 ماذا يوجد في اليد؟  .7
 أين توجد الرجالن؟  .8
 مم ا تتكون الرجل؟  .9

ن أسفل الجسم؟  .10  مم ا يتكو 
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 : عشر الرابعالدرس 
  لجديدة:المفردات ا

 األفعال :
 To measure يقيس قاس To feel يشعر شَعر

 To get tired يتعب تعب  To go يذهب ذهب

 To get sick يمَرُض  مرَِّض  To check يفحص فَحص

 To ask يطلبُ  طلب To ask يسأل سأل

 يصرف صرف To consult يراجع راجع
To 

prescribe 
 To eat يأكل أكل To rest يرتاح ارتاح

    To avoid يتجنَّبُ  تجنَّب

 األسماء :
 A doctor طبيب A pain ألم

 A stomach ache مغِّص A hospital ُمستشفى

 A headache ُصداع A check فحص

سم A pain وجع  A body جِّ

 Temperature درجة الحرارة A nurse ُممر ِّض

م  غط الدَّ  An inflammation التهاب Blood pressure ضَّ
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 المفردات الجديدة: 
 األفعال :

 To measure  قاس To feel  شَعر

 To get tired  تعب To go  ذهب

 To get sick  مرَِّض  To check  فَحص

 To ask  طلب To ask  سأل

  راجع
To consult صرف  To 

prescribe 
 To eat  أكل To rest  ارتاح

    To avoid  تجنَّب

 
 األسماء :

 A pain  A doctor 

 A hospital  A stomach ache 

 A check  A headache 

 A pain  A body 

 A nurse  Temperature 

 Blood pressure  An inflammation 
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 المفردات الجديدة: 
 األفعال :

 To measure يقيس  To feel يشعر 

 To get tired يتعب  To go يذهب 

 To get sick يمَرُض   To check يفحص 

 To ask يطلبُ   To ask يسأل 

 To يصرف  To consult يراجع 

prescribe 
 To eat يأكل  To rest يرتاح 

    To avoid يتجنَّبُ  

 
 األسماء :

  طبيب  ألم

  مغِّص  ُمستشفى

  ُصداع  فحص

سم  وجع   جِّ

  درجة الحرارة  ُممر ِّض

م  غط الدَّ   التهاب  ضَّ
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 دة: المفردات الجدي
 األفعال :

 To feel  To measure 

 To go  To get tired 

 To check  To get sick 

 To ask  To ask 

 To consult  To prescribe 

 To rest  To eat 

 To avoid   
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 الجمل التمهيدية:
 شعر مارك بألم في بطنه. 1
 ذهب مارك إلى المستشفى. 2
 عمل بعض الفحوصات. 3
 سأل الطبيب مارك ماذا تشعر؟ 4
 أشعر بالصداع. 5
 ال أشعر بوجع في اليدين والرجلين. 6
 أشعر بالتعب في كل جسمي. 7
 الممرضة ستقيس حرارة الجسم وضغط الدم. 8
 صرف الطبيب دواًء لمارك. 9

 صرف له مسكنًا لأللم ومضادًا حيويًا. 10
 حلق.المضاد الحيوي يعالج االلتهاب في ال 11
 مارك لديه مراجعة بعد ثالثة أيام. 12
 طلب الطبيب من مارك أن يرتاح في السرير. 13
 يجب على مارك أن يأكل الفواكه. 14
 مارك يتجنب الزيوت واللحوم. 15
 مارك لديه التهاب في الحلق. 16
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
 الحلق سأله الط بيب

 فحص ذهب عندك

 البطن المستشفى مراجعة

 صرف ليعمل لكن ني

 دواء الفحوصات تشعر

 مسك ن مضاد بَوَجع

 لأللم حيوي  اللحوم

 يرتاح االلتهاب الز يوت

 
 
 
 



  
           

 Modern Arabic Language International Center 
The All-in-One Arabic Language Center 

 Page | 167  

 

 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 الفحوصات كل شعر دواء التهاب

 ُمضاد دشدي الرأس طلب بعد
 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب إلى الُمستشفى ليعمل بعض  .1

 مارك بألم في بطنه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الصباح  .2

 في البطن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك أشعر بمغص  .3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندي ُصداع خفيف في  .4

 في الحلق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندك  .5

ة الحرارة وضغط الطبيب من الممرضة أن تقيس درج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
 الدم.

 جسمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال مارك : أشعر بتعب في  .7

  أللم.لوقال له هذا عالج ًمسكن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرف له  .8

 لق والمغص.حيوي لعالج االلتهاب في الح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا  .9

 يام.ثالثة أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ك مراجعةدقال الطبيب عن .10
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 لجمل التالية كما تسمُعها:التمرين الثالث: رت ِّب ا
 .الُمستشفى /بعض  /إلى /ذهب  /ليعمل  /الفحوصات  .1

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 المغص. /وهذا  /في  /لعالج  /حيوي /االلتهاب  / ُمضاد/الحلق  .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

  .أن / الحرارة /طلب  /درجة  /تقيس /من  /الطبيب /الممرضة  .3

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .هذا / ًمسكن /دواء  /له  /صرف  /عالج  /له  /وقال /لأللم  .4
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .مراجعة /قال  /ثالثة  /بعد  /ك دعن /الطبيب  /أيام  .5

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة:
 في الُمستشفى

في الصباح شعر مارك بألم في بطنه وذهب إلى الُمستشفى ليعمل بعض 
أشعر بمغص شديد الفحوصات وعندما قابل الطبيب سأله بماذا تشعر؟ قال مارك 

في البطن وُصداع خفيف في الرأس سأله الطبيب هل تشعر بوجع في اليدين 
 والرجلين ؟ 

 قال مارك :ال ، ولكنني أشعر بتعب في كل جسمي.
طلب الطبيب من الممرضة أن تقيس درجة الحرارة وضغط الدم وصرف له دواء 

اللتهاب في الحلق وقال له هذا عالج ُمسك ِّن لأللم وهذا ُمضاد حيوي لعالج ا
والمغص وقال الطبيب عندك مراجعة بعد ثالثة أيام.وطلب منه أن يرتاح في 

 السرير ويأكل الفواكه ويتجنَّب الزيوت واللحوم. 
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 الفهم :
 الفحوصات شعر مغص الُمستشفى مراجعة
 ألم وجع الطبيب عالج ُصداع

 تقيس دواء الحلق صرف االلتهاب
 في الُمستشفى

طنه وذهب إلى بفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مارك بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلصباح في ا
ل وعندما قاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل بعض لي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ له بماذا تشعرسأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شديد في البطن و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال مارك أشعر بـ

ن في اليدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خفيف في الرأس سأله الطبيب هل تشعر بـ
 والرجلين ؟ 

 قال مارك :ال ، ولكنني أشعر بتعب في كل جسمي.
 لدم ودرجة الحرارة وضغط ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب الطبيب من الممرضة أن 

ًمسكن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقال له هذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأللم وهذا ُمضاد حيوي لعالج 
 بعد ثالثة أيام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمغص وقال الطبيب عندك 

 وطلب منه أن يرتاح في السرير ويأكل الفواكه ويتجنَّب الزيوت واللحوم. 
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  تمارين التعزيز:
 لُمستشفى.اوذهب إلى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الصباح شعر "مارك" بألم في  .1
 سأل ج. بطنه ب. حوصاتالف أ. 
 شديد في البطن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال مارك أشعر بـ .2
 اليدين ج. مغص ب. ُصداع أ. 
 ن ؟بوجع في اليدين والرجلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأله الطبيب هل  .3
 مغص ج. ُصداع ب. تشعر أ. 
 في كل جسمي.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال مارك : أشعر بـ .4
 الصدر ج. تعب ب. العالج أ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلب الطبيب من الممرضة أن تقيس درجة الحرارة و .5

 الدم.
 ضغط ج. الحلق ب. االلتهاب أ. 
 لأللم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصرف له دواء وقال له هذا عالج  .6
 وجع ج. قيست ب. ُمسك ِّن أ. 
 الج االلتهاب في الحلق.حيوي لع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا  .7
 ُمرجعة ج. ُصداع ب. ُمضاد أ. 
 مراجعة بعد ثالثة أيام.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقال الطبيب  .8
 دواء ج. عندك ب. التهاب أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:ثانيًا: 
باح صداع مراجعة رير  الص  م الس   ضغط الد 
 وجع تقيس فواكه َشَعرَ  مغص

 قابل مضاد حيوي  عالج يرتاح المستشفى
 

 األسئلة التالية: أجب عنثالثًا: 
 متى شعر مارك بألم في بطنه؟  .1
 لماذا ذهب مارك إلى المستشفى؟  .2
 ماذا سأل الطبيب مارك؟  .3
 ماذا قال مارك؟  .4
 ماذا طلب الط بيب من الممرضة؟  .5
 ماذا صرف الطبيب دواًء لمارك؟  .6
 متى موعد مراجعة مارك؟  .7
 ماذا طلب الط بيب من مارك؟  .8
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 : عشر الخامسالدرس 
  المفردات الجديدة:

 األفعال :
 To invite يدعو دعا To meet يقابل قابل

 To visit يزور زار To help يساعد ساعد

 To arrive يصل وصل To learn يتعلم تعلَّم

 يعرِّ ف عرَّف To work يعمل عمل
To 

introduce 

(people) 
 To thank يشكر شكر To sit يجلس جلس

 
 األسماء :

 Nice to meet you فرصة سعيدة A friend صديق

 A mother ُأم A partner شريك

 A sister ُأخت A house بيت

ب  The university الجامعة An accountant ُمحاسِّ

   Famous مشهور
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 المفردات الجديدة: 
 األفعال :

 To invite  دعا To meet  قابل

 To visit  زار To help  ساعد

 To arrive  وصل To learn  تعلَّم

 عمل
 

To work عرَّف 
 To 

introduce 

(people) 
 To thank  شكر To sit  جلس

 
 األسماء :

 A friend  Nice to meet you 

 A partner  A mother 

 A house  A sister 

 An accountant  The university 

 Famous   
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 ة: المفردات الجديد
 األفعال :

 To invite يدعو  To meet يقابل 

 To visit يزور  To help يساعد 

لم   To arrive يصل  To learn يتع 

 يعرِّ ف  To work يعمل 
To 

introduce 

(people) 
 To thank يشكر  To sit يجلس 

 
 األسماء :

  فرصة سعيدة  صديق

  ُأم  شريك

  ُأخت  بيت

ب   الجامعة  ُمحاسِّ

    مشهور
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 المفردات الجديدة: 
 األفعال :

 To meet  To invite 

 To help  To visit 

 To learn  To arrive 

 To work  To introduce 

(people) 
 To sit  To thank 
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 الجمل التمهيدية:
 قابل مارك صديقه سامر في مركز مالك. 1
 سامر صديق مارك. 2
 مارك اللغوي. سامر شريك 3
 سامر يساعد مارك في تعلم اللغة العربية. 4
 دعا سامر مارك إلى بيته. 5
 زار مارك سامر في بيته. 6
 عمل سامر المنسف لمارك. 7
 المنسف الطعام األردني المشهور. 8
 وصل سامر إلى البيت. 9

 عرف على نفسه. 10
 مارك في أمريكا. 11
 .قال الجميع: أهاًل وسهالً  12
 عرف سامر على عائلته. 13
 يعمل أخو سامر محاسبًا. 14
 أخت سامر طالبة في الجامعة. 15
 سعد مارك بمقابلة عائلة سامر. 16
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 تمارين االستماع :
 التمرين األول: ضع دائرة على الكلمات التي تسمُعها فقط:

 
 لغوي  الجامعة أم ي

 يساعده دعا أختي

فت الظ هر  تعل م تش 

 الل غة بمعرفتكم سفالمن

 لزيارته طالبة جلس

 عمل فرصة عر ف على

 المشهور سعيدة نفسه

 الجميع شريك أخي
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 التمرين الثاني : امأل الفراغ بالكلمات المناسبة:
 ُأختي دعا سعيدة عمل على
 الساعة في عائلة معرفتكم أكل

    
 رك لزيارته في بيته.امر صديقه ماس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 األردني الطعام المشهور. سامر" المنسف" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 للغة العربية.اتعلُّم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامر هو شريك مارك اللغوي ُيساعده  .3

 هر.الثانية بعد الظُّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصل مارك إلى البيت في  .4

 ل أنا مارك من أمريكا.نفسه قا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعرَّف  .5

 أسعد. ك وأنا ، قال مار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الجميع: أهاًل وسهاًل ُفرصة  .6

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـقال "مارك": ُفرصة سعيدة وتشرَّفت ب .7

معة وأخي ي الجاالبة فط ـــــــــــــــــــــــــــــــقال سامر: هذا أبي وهذه ُأم ي وهذه  .8
ب.   ُمحاسِّ

 ردني.المنسف األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زار "مارك"صديقه سامر في بيته و .9

 ر على طعام أمريكي.سام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا "مارك"  .10
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 التمرين الثالث: 
 ت ِّب الجمل التالية كما تسمُعها:ر 
 .عمل /الطعام  /المنسف  /"سامر"  /األردني  /المشهور  .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .وصل / الظُّهر/الثانية  /إلى  /الساعة  /في  /البيت  /مارك  / بعد .2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .وعرَّف / من /مارك  /أنا  /أمريكا  /قال  /على  /نفسه  .3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

ب /الجامعة  /في /وهذه  /أبي  /هذا /وأخي  .4  لبة.طا/ُأختي/وهذه  / ُأم ي / ُمحاسِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 .وتشرَّفت /: سعيدة  /"مارك" /صة ُفر  /قال /بمعرفتكم  .5
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
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 القراءة
 في بيت عائلة عربية

ُيساعده  ،سامر هو شريك مارك اللغوي  ،قابل مارك صديقه سامر في مركز مالك
منسف دعا سامر صديقه مارك لزيارته في بيته وعمل له ال،في تعلُّم اللغة العربية 

 األردني الطعام المشهور.
ال البيت في الساعة الثانية بعد الظُّهر وجلس وعرَّف على نفسه قوصل مارك إلى 

 سعد.أأنا مارك من أمريكا قال الجميع: أهاًل وسهاًل ُفرصة سعيدة، قال مارك وأنا 
 ب .قال سامر: هذا أبي وهذه ُأم ي وهذه ُأختي طالبة في الجامعة وهذا أخي ُمحاسِّ 

 قال مارك: ُفرصة سعيدة وتشرَّفت بمعرفتكم.
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 الفهم :
ب  دعا المشهور تعلُّم المنسف ُمحاسِّ

 عرَّف زيارته شريك ُفرصة وصل
 في بيت عائلة عربية

مارك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقابل مارك صديقه سامر في مركز مالك سامر هو 
سامر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغة العربية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغوي ُيساعده في 

األردني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل له في بيته وع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صديقه مارك لـ
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطعام 

 ظُّهر وجلس وبيت في الساعة الثانية بعد المارك إلى ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل أنا مارك من أمريكا.على نفسه قا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رك وأنا أسعد.سعيدة، قال ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الجميع: أهاًل وسهاًل  

 قال سامر: هذا أبي وهذه ُأم ي وهذه ُأختي طالبة في الجامعة وهذا أخي

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال مارك: ُفرصة سعيدة وتشرَّفت بمعرفتكم.
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  تمارين التعزيز:
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا سامر صديقه مارك لزيارته في  .1
 بيته ج. أسعد ب. وصل أ. 
 .المشهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل "سامر" المنسف األردني  .2
 تشرفت .ج الطعام ب. فرصة سعيدة أ. 
 العربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامر هو شريك مارك اللغوي ُيساعده في تعلُّم  .3
 اللغة ج. صديقه ب. المنسف أ. 
 الظُّهر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الساعة الثانية  وصل مارك إلى البيت .4
 دعا ج. بعد ب. لـ أ. 
 كا.مارك من أمري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعرَّف على نفسه قال  .5
 بيته ج. مشهور ب. أنا أ. 
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الجميع: أهاًل وسهاًل ُفرصة سعيدة، قال مارك وأنا  .6
 طالبة ج. شريك ب. أسعد أ. 
 م.بمعرفتك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال "مارك": ُفرصة سعيدة و .7
 أخي ج. تشرَّفت ب. الجميع أ. 
ب. و وُأختي طالبة في الجامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا أبي .8  أخي ُمحاسِّ
 ُمحامي ج. منسف ب. عرَّف أ. 
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ث:  تمارين التحدُّ

 أوال: لماذا ذكرت الكلمات التالية في النص:
 عر ف محاسب مركز مالك البيت  فرصة سعيدة

اعة أختي قابل   أهاًل وسهالً  دعا  الس 
 أمريكا شريك منسف صديق الجامعة

 
 أجب عن األسئلة التالية:ثانيًا: 

 من قابل مارك؟  .1
 أين قابل مارك صديقه؟ .2
 من هَو سامر؟  .3
 إلى أين دعا سامر صديقه مارك؟  .4
 ماذا عمل سامر لمارك؟  .5
 متى وصل مارك إلى البيت؟  .6
 ماذا عر ف مارك عن نفسه؟  .7
 ماذا قال الجميع؟ .8
 ماذا يعمل أخو سامر؟ .9

 ماذا قال مارك؟ .10
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