
 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

1P a g e|   

 

  

 

 

 

 

Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 
 

 ردنيةة األالعامي
 العربية للناطقين بغيرها

 

 ولالكتاب األ
 

 خالد القضاةد.
info@maliccenter.com 
www.maliccenter.com 

Mobile: 0777447000 

 عمان –األردن 
 

 

mailto:info@maliccenter.com


 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

2P a g e|   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

3P a g e|   

 

  الدرس األول
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 التحية
Meaning التحية The response When you use this 

Good morning رصباح الخي 
sabah Alkhair 

 رصباح النو 
sabah annoor 

Morning 

Good evening رمساء الخي 
masa alkhair 

 رالنو  مساء
masa annoor 

Evening 

Hello امرحب 
Marhaba 

 مرحبتين
marhbteen 

Any time 

    

Hello السالم عليكم 
Asslamo alikum 

 وعليكم السالم
Wa alikum asslam 

Any time 

    

How are you? كيف حاَلك؟ 
kaif halak 

 Tamam/ تمام
 / mneehمنيح

 /kwaisكويس

Good/ Male 
 

How are you? كيف حاِلك؟ 
Kaif halik 

 Tamam/ تمام
 / mneehaمنيحة

 /kwaisehكويسة

Good/ female 

How are you? كيف حالك؟ 
Kaif halak/ Kaif halik 

 Nos Nos Not bad / m/f /ُنص ُنص

Good bye ةمع السالم 
ma assalameh 

 هللا يسلمك
Allah essalmak 

Good bye 
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 أسماء اإلشارة:      

 الكتاب... ،الولد، القلم ا هاد /هاد

 ، الُغرفة، البنت هادي هاي/

 البيت، المطعم، الُفنُدق... داكه

 الشقة، البناية، هديك

 األوالد، الطالب، هدوالك

 الُكُتب، الكراسي، الطاوالت، هدول

 بدرس، هون 

 بسكن، هناك
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 -:ستفهامأدوات اال

 اسَمك؟ ، اسِمك؟ / ايش؟ شو؟

 على البترا؟ رح تروح؟ُرحت  كيف؟

 على البترا؟ رح تروحي على البترا؟ ُرحتِ 

 تدرس؟بتسكن؟ ب وين؟

 تدرسي؟بتسكني؟ ب

 رح تسافر؟ يمتى؟إ

 رح تسافري؟

 يسكن معَك؟ َمِعك؟ب مين؟

 أُستاَذك؟ أُستاِذك؟

 هادا؟ األجرة؟ الحساب؟ الفاتورة؟ قديش؟ كم؟ /

 ك تسافر؟بد   ليش؟ ليه؟ /

 ك تسافري؟بِِد  

 -مالحظات:

 gق: تلفظ أ  أو 
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 الدرس الثاني:

 

 

 

 بمركز مالك وسهلا  أهلا  
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 القاموس: األفعال 

 To see شوفيشاف / ب  To go روحيراح / ب

 To make عمليعمل / ب  To want يبد  

 To enter دخليدخل/ ب  To study درسيدرس / ب

 To return رجعيرجع/ ب  To talk حكييحكى / ب

 To arrive وصليِصل / بوِ   To ask for طلبيطلب/ ب

 

 القاموس: األسماء

 An appointment موعد / مواعيد  A center مركز/ مراكز

  A manager ءمدير/ ُمدرا  A foreigner أجنبي/ أجانب

 A student بطالب / طال    A secretary كرتيراتسكرتيرة/ س

 An hour ساعة / ساعات  A day اميوم/ أي  

 A year سنين() سنة / سنوات  A week ُأسبوع /أسابيع

 A season صولفصل / ف  A month هورشهر/ ش
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 القاموس: األماكن
 A reception ستعالماتاال  A lounge ستراحةاالغرفة 

 An entrance مدخلال  A classroom الصفغرفة 

 An elevator مصعدال  A manager’s office مكتب المدير

 Stairs جرَ د  ال  A library مكتبةال

 

 القاموس: الوقت

 Thursday الخميس  Sunday حداأل

 Friday الجمعة  Monday نينتال

 Saturday السبت  Tuesday اتالالت

 Previous/ next جايلي ال اللي فات /  Wednesday األربعا
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 النص:

 بمركز مالك وسهالا  أهالا 

 عربي بيدر سه يدرس عربي، مركز مالك ، سامي بد  راح سامي على مركز مالك
 وطلب موعد. ، حكى تلفون مع السكرتيرةبس لألجانب

 يعمل لك خصم ألنه إحنا عاملين علشان حكت السكرتيرة: الزم تشوف المدير
 .احدعشا الساعة للطالب، موعدك مع المدير يوم التالت خصم

 سامي: ماشي. حكى
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 التمرين األول:

 ي الفراغ بالكلمة المناسبة:عب  

 مع الساعة حكى تشوف

 شانلع على عاملين خصم

 هبد   موعد راح لألجانب

 

مركز مالك ، سامي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ بيدر س عربييدرس عربي، مركز مالك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع السكرتيرة، وطلب  تلفون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بس

يعمل لك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكت السكرتيرة: الزم 

خصم للطالب، موعدك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إحنا ألنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .احدعش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدير يوم التالتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التمرين الثاني:
 :للمدرساقرأ هاي الجمل وعيدها عن غيب 

  .راح سامي على مركز مالك

  .رحت على مركز مالك
   .بس لألجانب عربي بيدر سمركز مالك 

  .ه يدرس عربيسامي بد  

  .ي أدرس عربيبد  

  .حكى تلفون مع السكرتيرة

  .حكيت تلفون مع السكرتيرة

  .ي أحكي تلفون مع السكرتيرةبد  

  .سامي طلب موعد

  .طلبت موعد مع المدير

  .بمركز مالك وسهالا  أهالا 

  .ألنه إحنا عاملين خصم للطالب

  .احدعشا الساعة موعدك مع المدير يوم التالت

  .الزم تشوف المدير علشان يعمل لك خصم
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:
 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 ؟إيمتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 ؟شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ؟شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 ؟ليش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ؟شو/إيمتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 ؟ليش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 لمين؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 ؟أي ساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 ؟يومأي 
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 :االستماع

 :تسمعي الفراغ زي ما عب  التمرين الثاني: 

 موعد يبد   احداش خصم

 لألجانب حكيت مركز علشان

 

 مبارح.مالك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحت على  .1

 أدرس عربي وصحافة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

  بس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س عربيمركز مالك بيدر    .3

 الدراسة. علشانتلفون مع السكرتيرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ا.مع المدير يوم التالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلبت   .5

 يعمل لك خصم الطالب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزم تشوف المدير  .6

 للطالب هاد الشهر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إحنا عاملينألنه   .7

 .الضهرقبل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الساعة موعدك مع المدير يوم التالت  .8
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  االستماع التمرين الثالث:
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 بكم د. بمركز جـ. مالك ب. وسهالا  أ. 
2.  
 أحمد د. على جـ. راح ب. مركز أ. 
3.  
 للعرب د. مالك جـ. ربيع ب. سدر ِ يب أ. 
4.  
 أجنبي د. سامي جـ. هبد   ب. يدرس أ. 
5.  
 حكى د. المديرة جـ. السكرتيرة ب. تلفون  أ. 
6.  
 مركز د. سامي جـ. طلب ب. موعد أ. 
7.  
 المكتب د. تشوف جـ. خصم ب. حكت أ. 
8.  
 األربعا د. المدير جـ. موعدك ب. شاحدع أ. 
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9.  
 المركز د. خصم جـ. للطالب .ب عاملين أ. 

10.  
 روحت د. حكيت جـ. أنا ب. مع أ. 

11.  
 اليوم د. مالك جـ. حترُ  ب. مركز أ. 

12.  
 الزم د. خصم جـ. أشوف ب. سامي أ. 

13.  
 اوك د. حكى جـ. سامي ب. ماشي أ. 

14.  
 بس د. مالك جـ. سدر ِ يب ب. عربي أ. 

15.  
 موعد د. طلبت جـ. اليوم ب. أنا أ. 

16.  
 في د. للسكرتيرة جـ. حكيت ب. ماشي أ. 

17.  
 يوم د. الخميس جـ. موعدي ب. المدير أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

   راح .1

  أشوف .2

  درس ي هبد   .3

  حكيت تلفون  .4

  موعد  .5

  علشان  .6

  المدير .7

  الساعة احداش .8

  طلب .9

  لألجانب .10

  االتالت .11

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

21P a g e|   

 

 التحدُّث: التمرين الثاني:

 األسئلة شفوياا:  هاي باو ج

 مين راح على مركز مالك؟  .1

 ه يدرس سامي؟شو بد   .2

 شو بيدر س مركز مالك؟ .3

 مع مين حكى سامي تلفون؟ .4

 ا حكى تلفون؟شو طلب سامي لم   .5

 علشان شو الزم سامي يشوف المدير؟ .6

 خصم؟ عامل لمين مركز مالك .7

 موعد سامي مع المدير؟ أي ساعة .8

 أي يوم موعد سامي مع المدير؟ .9
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

 أروح رحت على مركز مالك. .1

 درسي حد لـلخميس.ن األعربي م درس سامي .2

 أدرس . هاد الفصل درست بمركز مالك .3

 أحكي حكيت تلفون مع السكرتيرة علشان الدراسة. .4

 أطلب ا.طلبت موعد مع المدير يوم التالت .5

 أشوف .ُشفت المدير علشان يعمل لي خصم .6

 مش مركز مالك عاملين خصم للطالب هاد الشهر. .7

 مش وم الثالثا الساعة احداش.موعدي مع المدير ي .8

 تطلب ل ببرنامج الطالب.طلبت فاطمة تسج   .9

 يروحوا الطالب راحوا على البترا. .10

 مش .أنا في المستوى األول .11

 ما .ي أدرس كل يومبد   .12
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 : الثالدرس الث

 

 

 مكتب االستقبالب
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 القاموس: األفعال 

 To ask for طلب/بيطلب  To come إجا/ بيجي

 To register ليسج  بل/سج    To ask سأل/ بيسأل 

 To study درس/بيدرس  To talk حكى/بيحكي

 To confirm دأك  بيد / أك    To see شاف/بيشوف

 To take خدأخد/ بيو    To return رجع/بيرجع

 

 القاموس: األسماء

 A program برنامج/برامج  A day يوم/أيام

 A student طالب/طالب  A center ز/مراكزمرك

 A culture ثقافة/ثقافات  An inquiry استعالماتاستعالم/

 A holiday عطلة/عطل  An appointment موعد/مواعيد

 A week سابيعأسبوع/أ  A manager ءمدير/مدرا

 An hour ساعة/ساعات  A secretary سكرتيرة/سكرتيرات
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 القاموس: األماكن

 Detergents shop محل للمنظفات  Furniture shop ثاثاألمحل 

 Grocery store محل خضرة  Phones shop محل الخلويات

 A roaster محمص  Perfume shop محل العطور

 A library مكتبة  Car showroom معرض السيارات

 A Restaurant مطعم    

 القاموس: الوقت

  July شهر سبعة  January شهر واحد

  August منيةتشهر   Februray نينتشهر ا

  September شهر تسعة   March ةتالتشهر 

 October شهر عشرة   April شهر أربعة

 November عشحدشهر ا   May شهر خمسة

 December ش انطشهر ا   June شهر ستة
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 :النص

 مكتب االستقبالب

وحكى عندي االستعالمات عن سأل  ا إجا سامي على مركز مالك،يوم التالت
في بعد ما شاف المدير رجع عند السكرتيرة، وطلب إنه يسجل  المدير معموعد 

عامية ال بندر سبرنامج الطالب، وسأل عن الدراسة، حكت السكرتيرة إحنا 
 صحافة، وأكيد الزم تفهم الثقافة.الفصحى و الو 

لساعة تسعة للساعة حد ليوم الخميس ومن اأخد سامي البرنامج، الدوام من يوم األ
سامي من األسبوع  يبلشكل يوم، يوم الجمعة ويوم السبت عطلة، رح  ةوحد

 الجاي.
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 التمرين األول:

 عبي الفراغ بالكلمة المناسبة:

 الزم شاف حكى عندي

 دأخ يبلش رجع سأل

 عطلة إحنا إجا الجاي

 

االستعالمات عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،سامي على مركز مالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوم التالت

عند  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، بعد مامع المدير وحكى عندي موعد

برنامج الطالب، وسأل عن الدراسة، حكت في سجل ، وطلب إنه يالسكرتيرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحافة، وأكيد الفصحى و العامية و ال بندر س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسكرتيرة 

 تفهم الثقافة.

حد ليوم الخميس ومن الساعة تسعة سامي البرنامج، الدوام من يوم األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ، رح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل يوم، يوم الجمعة ويوم السبت  ةللساعة وحد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي من األسبوع 
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  التمرين الثاني:
 الجمل التالية: نحكيكيف 

  .جا سامي على مركز مالكإ

  .عن االستعالماتسأل 
 حكى عندي موعد مع المدير.

 

  .بعد ما شاف المدير رجع عند السكرتيرة

  .برنامج الطالبفي يسجل  هنطلب إ

  .سأل عن الدراسة

  .التاتعندك موعد يوم ال حكت السكرتيرة

  .صحافةالفصحى و العامية و ال بندر ساحنا 

  .أكيد الزم تفهم الثقافة

  .سامي البرنامج دأخ

  .حد ليوم الخميسالدوام من يوم األ

  .كل يوم ةللساعة وحد ومن الساعة تسعة

  .يوم الجمعة ويوم السبت عطلة

  .سامي من األسبوع الجاي يبلشرح 
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  تمارين االستماع :

 ن األول:التمري

 :مرات وحط عليها سؤال اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1  إيمتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2  شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3  مين ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4  شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5  شو ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6  إيمتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7  إيمتى ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8  إيمتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9  إيمتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستماع التمرين الثاني:

 عبي الفراغ زي ما تسمع:

 ليوم حكت رجع من     جاإ

 عطلة دأخ مجبرنا موعد

 

 سامي على مركز مالك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم التالتا .1

 .مع المدير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكى عندي  .2

  .عند السكرتيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد ما شاف المدير  .3

 .الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فينه يسجل طلب إ .4

  .صحافةالفصحى و الو  عاميةال بنعلمالسكرتيرة احنا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 .الخميس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحد األالدوام من يوم  سامي البرنامج، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

  .كل يوم ة للساعة وحدةالساعة تسع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرنامج  .7

  .سبوع الجايسامي من األ يبلشرح   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم الجمعة ويوم السبت .8
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  التمرين الثالث: :االستماع
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 الثقافة د. حكت جـ. بندرس ب. صحافةال أ. 
2.  
 الطالب د. حناا جـ. في ب. يسجل أ. 
3.  
 يسجل د. المركز جـ. على ب. جاإ أ. 
4.  
 على د. أخد جـ. البرنامج ب. سامي أ. 
5.  
 الدوام د. الجاي جـ. األسبوع ب. من أ. 
6.  
 سامي د. يوم جـ. من ب. كل أ. 
7.  
 يوم د. عطلة جـ. السبت ب. كل أ. 
8.  
 عند د. عطلة  جـ. السكرتيرة ب. شاف أ. 
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9.  
 موعد د. الدراسة  جـ. المدير ب. عندي أ. 

10.  
 سأل د. عن جـ. االستعالمات ب. السبت أ. 

11.  
 السبت د. الدراسة جـ. سـأل ب. عن أ. 

12.  
 أكيد د. الدوام جـ. الثقافة ب. تفهم  أ. 

13.  
 أكيد د. الخميس جـ. األحد ب. يوم أ. 

14.  
 الجمعة د. مكتب .جـ في ب. االستقبال أ. 

15.  
 سامي د. مالك جـ. على ب. يوم أ. 

16.  
 عطلة د. ببلش جـ. من ب. للخميس أ. 

17.  
 احنا د. العامية جـ. مالك ب. الثقافة أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  إجا .1

  عندي .2

  شاف .3

  يسجل .4

  حناإ .5

  الزم .6

  تفهم .7

  يبلش .8

  الجاي .9
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 أجب عن األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟ مركز مالك ليش إجا سامي على .1

 ؟ عن شو سأل .2

 ؟ وين رجع بعد ما شاف المدير .3

 ؟ شو طلب من السكرتيرة .4

 ؟ شو حكت السكرتيرة .5

 ؟ساميزم يفهم شو ال .6

 ؟شو أخد سامي من السكرتيرة .7

 ؟ ايش موعد الدوام .8

 ؟ متى رح يعطل سامي .9

 ؟ متى رح يبلش سامي .10
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

  .جا سامي على مركز مالكإ .1

  .سأل عن االستعالمات .2

  .عندي موعد مع المديرحكى  .3

  .بعد ما شاف المدير رجع عند السكرتيرة .4

  .طلب ان يسجل في برنامج الطالب .5

  .سأل عن الدراسة .6

  موعدك مع المدير يوم التالتا. .7

  .س العامية بسمركز مالك بيدر   .8

  .يوم الجمعة ويوم السبت عطلة .9

  .سامي البرنامج من المكتب أخد .10

  .حد ليوم الخميسالدوام من يوم األ .11

  .كل يوم بيبلش من الساعة تسعة للساعة وحدة .12

  .ش سامي من األسبوع الجايرح يبل   .13
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 القاموس: األفعال 

 

 القاموس: األسماء

 A level مستوى / مستويات  A lesson درس / دروس

 A month رو شهشهر /   A break استراحة / استراحات

 A week سابيعأسبوع / أ  A student طالب / طالب

 A first أول/ أوائل  A day يوم / أيام

 Happy مبسوط/ مبسوطين  A center مركز / مراكز

    A opportunity صرَ فرصة / فُ 

 

 

 

 To talk حكى / بيحكي   To meet تعرف / بيتعرف

 To arrive صل / بيوصلو    To go راح /بيروح

 To return رجع / بيرجع   To drink شرب / بيشرب

 To talk بيستغني/  استغنى   To see شاف / بيشوف

  تفضل    
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 القاموس: األماكن

 France فرنسا  A lounge االستراحة

 Egypt مصر   A center مركز

 Iraq العراق   Germany مانياأل

 Lebanon لبنان  America ريكامأ

 

 القاموس: الوقت

 Next semester الفصل الجاي  First day ول يومأ

  Today اليوم  Two months ago قبل شهرين

  Tomorrow بكرة  A week ago سبوعقبل أُ 

  Yesterday مبارحا  After that بعد هيك

  Afterwards كمان شوي   now هأل  
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  :النص

 ارفالت ع

 .ه يشرب شاي، شاف كرستيناطلع سامي من الدرس وراح على االستراحة بد  

 حكى سامي أنا طالب جديد هون وهاد أول يوم إلي في المركز، من وين إنِت؟

 : فرصة سعيدة، أنا من ألمانيا، وإنَت؟حكت كرستينا

 أسعد، أنا من أمريكا، في أي مستوى إنِت؟ واحناحكى سامي: 

 مستوى السادس، وإنَت؟كرستينا: أنا بال

 ؟سامي: أنا بالمستوى األول، إيمتى وصلتِ 

 كرستينا: قبل شهرين؟ وإنَت؟

 سامي: وصلت قبل أسبوع.

 مبسوطة كتير إني تعرفت عليك.سامي يسلمو كرستينا: 

 .وأنا كمان مبسوط إني تعرفت عليكِ  شكراا إلكسامي : 

 كرستينا: بشوفك بعدين الزم أرجع للدرس.

 تفضلي. وفك، وما بنستغني،رح أشسامي: 
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 الّتعارف التمرين األول:
 ي الفراغ بالكلمة المناسبة:عب  

 مبسوطة حكى شاف راح
 أنا جديد بده طلع

 تعرفت وصلت رجعأ  شهرين 
ه يشرب على االستراحة بد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي من الدرس و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كرستينا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاي، 
هون وهاد أول يوم إلي في المركز،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي أنا طالب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من وين إنِت؟

 حكت كرستينا : فرصة سعيدة، أنا من ألمانيا، وإنَت؟ 
 أسعد، أنا من أمريكا، في أي مستوى إنِت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكى سامي: و

 كرستينا: أنا بالمستوى السادس، وإنَت؟
 ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالمستوى األول، إيمتى  سامي: أنا

 ؟ وإنَت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرستينا: قبل
 سامي: وصلت قبل أسبوع.

 كتير إني تعرفت عليك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي  كرستينا: شكرا
 .عليكِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأنا كمان مبسوط إني سامي : شكرا إلك

 للدرس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرستينا: بشوفك بعدين الزم 
 تغني، تفضلي.سامي: رح أشوفك وما بنس
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  التمرين الثاني:

 كيف نحكي الجمل التالية:

  .طلع سامي من الدرس وراح على االستراحة

  .حكى سامي أنا طالب جديد هون 

  .: فرصة سعيدة، أنا من ألمانياحكت كرستينا

  .أسعد، أنا من أمريكا واحناحكى سامي: 

  في أي مستوى إنِت؟

  .أنا بالمستوى السادسكرستينا: 

  سامي: وصلت قبل أسبوع.

  ؟؟ وإنتَ كرستينا : قبل شهرين

  .ني تعرفت عليكمبسوطة كتير إ

   .فت عليكِ تعر  نا كمان مبسوط إني : شكرا إلك وأسامي

  .: بشوفك بعدينكرستينا

  ما بستغني.: سامي
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 ط عليها سؤال:مرات وح اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 وين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 هادشو  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 من وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 بأي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 إيمتى ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7  شو        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شو        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 االستماع التمرين الثاني:

 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 سعيدة هبد   مبسوطة جديد

 السادس كمان طلع مستوى 

 

 .سامي من الدرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 .شرب شايي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراح على االستراحة  .2

  .هون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالب  أنا حكى سامي .3

 ؟نتَ وإ ألمانيا، أنا من  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رستينا : فرصةحكت ك .4

 ؟ نتَ إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا من أمريكا في أي واحنا أسعد، : حكت كرستينا .5

 ؟نتَ وإ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرستينا : أنا بالمستوى  .6

 .تعرفت عليككتير إني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي يسلمو :تيناكرس .7

 .مبسوط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنا  شكراا إلكسامي :  .8
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  االستماع التمرين الثالث:
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 الحصة د. من جـ. راح ب. سامي أ. 
2.  
 يشرب د. أكل جـ. وشاف ب. كرستينا أ. 
3.  
 سامي د. أسبوع جـ. توصل ب. حكى أ. 
4.  
 أنا د. بالمستوى  جـ. السابع ب. السادس أ. 
5.  
 حكت د. ألمانيا جـ. يدةسع ب. جملة أ. 
6.  
 طالب د. جديد جـ. هون  ب. ايمتى أ. 
7.  
 لما د. سامي جـ. راح ب. شاف أ. 
8.  
 كرستينا د. من جـ. سامي ب. أمريكا أ. 
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9.  
 وين د. في جـ. حكى ب. مستوى  أ. 

10.  
 أنا د. االول جـ. عند ب. بالمستوى  أ. 

11.  
 بشوفك د. روحب جـ. للدرس ب. بعدين أ. 

12.  
 أسبوع د. وصلت جـ. أنا ب. شهرين أ. 

13.  
 عفوا د. سامي جـ. تعرفت ب. الك أ. 

14.  
 تعرفت د. نيإ جـ. شكرا ب. مبسوطة أ. 

15.  
 مكتب د. جديد جـ. هاد ب. طالب أ. 

16.  
 سامي د. كرستينا جـ. بنستغنيما  ب. تفضلي أ. 

17.  
 أنا د. سترالياأ جـ. حكت ب. من أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  طلع

  بيشرب

  طالب

  فرصة

  مستوى 

  قبل

  يسلمو

  تعرفت

  بعدين

  بشوفك
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 أجب عن األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟ليش طلع سامي من الدرس .1

 ؟مين شاف سامي باالستراحة .2

 ؟المركز متى إجا سامي على .3

 ؟من وين سامي .4

 ؟من وين كرستينا .5

 ؟في أي مستوى سامي .6

 ؟في أي مستوى كرستينا .7

 ؟سامي مع كرستيناشو حكى  .8
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

   .طلع سامي من الدرس .1

   .ه يشرب شايبد   .2

  .سامي طالب جديد .3

  .من ألمانيا كرستينا .4

  .قبل أسبوع وصل سامي .5

   .مبسوطأنا  .6

   .رح أشوفك وما بستغني .7

  .أنا طالب .8

  .عندي درس .9

  .سامي طالب جديد .10

  درست عربي في أمريكا. .11

  .الفصل اللي فاتدرست في مالك  .12
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 : خامسالدرس ال

 

 

 الوقـت
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 القاموس: األفعال 

 To have dinner ى يتعش  بى / تعش    To wake up صحىب صحي/

 To visit زار / بيزور   To go راح / بيروح

 To live سكن / بيسكن   To study درس/ بيدرس 

 To go out لع طلع / بيط   To return رجع/ بيرجع

    To take a rest ارتاح / بيرتاح 
 

 القاموس: األسماء

 A house بيت/ بيوت   A center مركز/ مراكز

 A friend صحابصاحب/   An hour ساعة / ساعات 

 A movie فيلم / أفالم   A lesson درس / دروس 

 A trip رحلة / رحالت   A class حصة / حصص

 A week أسبوع / أسابيع    A restaurant مطعم / مطاعم 

 A holiday  عطلعطلة /   A library مكتبة / مكتبات 
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 القاموس: األماكن

 Amman انعم    A center مركز/ مراكز

 Jerash جرش   A restaurant مطعم/ مطاعم

 Um-Qais م قيس أ  A library مكتبة / مكتبات

 A mountain جبال  جبل/  A cinema  سينما

 

 القاموس: الوقت

  Noon هر ضال   Morning صبحال

  Afternoon بعد العصر    Early ير بك  

 Before sunset قبل المغرب   Nine o’clock الساعة تسعة 

 At night بالليل   One o’clock الساعة وحدة

  Evening المسا   Tomorrow بكرة

 After Al’isha بعد العشا  midnight ُنص الليل
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 النص

 الوقت                                  

الساعة  من دروسي ببدا .اليوم صحيت الصبح بكير، ورحت على مركز مالك
 معص الحصص كل يوم بروح ا أخل  لم   . دايماا بالزبطوحدة  ةالساع صوبخل  تسعة 

 صحابي عالمطعم.

غرب، و برتاح شوي و مبعدها برجع عالبيت قبل البعد العصر بدرس بالمكتبة و 
 .بعدين بتعشى

 شان نحضر فيلم.لع عالسينماع مع صحابي لبالليل بعد الِعشا بط

على رجعنا مع صحابي من مركز مالك و  عالبترارحت رحلة األسبوع الماضي 
يوم ة، و م الجمععلى جرش يو  نروح رحسبوع الجاي عم ان المسا. وبعطلة األ

روح عند صاحبي اللي ساكن بجبل النزهة ي أبد   ةم قيس. بكر أُ ح نزور السبت ر 
 شان ندرس مع بعض.لع
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 التمرين األول:

 ي الفراغ بالكلمة المناسبة:عب  

 بروح لشبب علبط برجع

 رجعنا برتاح بدرس صحيت

 بتعشى نحضر صأخل   على

 مع رح الجاي عند

مركز مالك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكير، ورحت الصبح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم 
لما  . دايماا بالزبطالساعه وحدة  وبخلصالساعة تسعة  دروسي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحابي عالمطعم. معالحصص كل يوم بروح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالبيت قبل المغرب،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالمكتبة و بعدها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربعد العص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالليل بعد الِعشا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوي و بعدين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

 فيلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شانلع عالسينمامع صحابي 

 ومع صحابي من مركز مالك  عالبترارحت رحلة األسبوع الماضي 
على  نروحرح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعطلة االسبوع ، ان المساعم  على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدي أروح  ةم قيس. بكر أنزور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم الجمعة، و يوم السبت جرش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشان ندرس لصاحبي اللي ساكن بجبل النزهة ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعض.
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  التمرين الثاني:

 كيف نحكي الجمل التالية:
  ير.اليوم صحيت الصبح بك  

  ورحت على مركز مالك الساعة تسعة.
  هر.بلشت دروسي الساعة وحدة الض  

  .لحصص كل يوم عالساعة وحدة بالزبطص اخل   بدايماا 
  .بعد الدروس أنا وصحابي عالمطعمبروح 

  صر بدرس بالمكتبة وبعدها برجع عالبيت قبل المغرب.بعد الع
  .وبرتاح شوي وبعدين بتعشى

  .عشان نحضر فيلملسينمالشا بطلع مع صحابي بالليل بعد العِ 
مع صحابي من مركز مالك  لبترالرحت رحلة األسبوع الماضي 

 ان المسا.عم  لورجعنا 
 

  ة.ح نروح على جرش يوم الجمعوبعطلة األسبوع الجاي ر 
  .م قيسح نزور أُ ويوم السبت ر 

  عند صاحبي اللي ساكن بجبل النزهةي أروح بكرة بد  
  .عشان ندرس مع بعض
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 إيمتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 إيمتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 إيمتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 إيمتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 إيمتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 لوين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9
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 التمرين الثاني: :االستماع

 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 العصر  بكرة  الماضي اليوم

 عالمطعم  الساعة   شبتبل   صخل  ب

 

 .يرصحيت الصبح بك   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 .تسعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحت على مركز مالك و  .2

 .ي من الساعة تسعة حتى الساعة وحدة بالزبطدروس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 .لحصص كل يوم عالساعة وحدة بالزبطا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايماا  .4

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبروح أنا وصحابي  .5

 .بدرس بالمكتبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد  .6

 .المسابورجعنا  لبترال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسبوع  رحلة رحنا .7

 ندرس مع بعض. شانلععند صاحبي  ي أروح بد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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  التمرين الثالث: :االستماع
 :بالنصانحكت حط دائرة على الكلمة اللي ما 

1.  
 صحيت د. الصبح جـ. أنا ب.  بكير أ. 
2.  
 األسبوع د. رحت جـ. الماضي ب. مالك أ. 
3.  
 برجع د. العصر جـ. الغرفة ب. مكتبةبال أ. 
4.  
 شفت د. مركز جـ. مالك ب. حتر  أ. 
5.  
 دروسي  د. مالك  جـ. الساعة ب. وحدة أ. 
6.  
 يوم د. عالمطعم جـ. بروح ب. مركز أ. 
7.  
 وبعدين د. برتاح جـ. الوقت ب. شوي  أ. 
8.  
 الغدا د. نحضر جـ. فيلم ب. صحابي أ. 
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9.  
 نروح د. جرش جـ. مركز ب. ومي أ. 

10.  
 م قيسأُ  د. نزور جـ. جرش ب. السبت أ. 

11.  
 صاحبي د. أروح جـ.  بكرة ب. لحالي أ. 

12.  
 لعمان د. رجعنا جـ. العشا ب. مركز أ. 

13.  
 ندرس  د. الكتاب جـ. النزهة ب. بعض أ. 

14.  
 معهم د. بروح جـ. حصصي ب. كل أ. 

15.  
 مركز د. انبسطنا  جـ. عالبترا ب. لةرح أ. 

16.  
 الجمعة د. السبت جـ. أروح ب. يوم أ. 

17.  
 بعد د. العشا جـ. للسينما ب. المطعم أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  صحيت .1

  شتبل   .2

  صأخل   .3

  بالمكتبة  .4

  برجع .5

  العشا  .6

  نحضر  .7

  رحت  .8

  رجعنا  .9
  نزور  .10
  بكرة  .11
  نروح .12
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 أجب عن األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟متى صحيت اليوميإ .1

 ؟متى رحت على مركز مالكيإ .2

 ؟متى بلشت دروسك اليوميإ .3

 ؟متى بتخلص كل يوم من المركزيإ .4

 ؟ وين بتروح أنت وصحابك .5

 ؟ بعد العصر شو بتعمل .6

 ؟ متى بترجع على البيتيإ .7

 ؟شو بتعمل بالليل .8

 ؟ تى بتروح على السينما انت وصحابكميإ .9

 وين كانت رحلتك األسبوع الماضي؟  .10
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

 أصحى .صحيت الصبح بكير .1

 أروح رحت على مركز مالك الساعة تسعة. .2

 شبل  أ .تسعةدروسي الساعة  شتل  ب .3

 روحأ .صحابي عالمطعمت مع حر  .4

 درسأ بعد العصر.درست بالمكتبة  .5

 طلعأ .بالليل بعد العشامع صحابي للسينما  تطلع .6

 روحأ .األسبوع الماضيلبترا على ارحت رحلة  .7

 نشوف يوم الجمعة.بعطلة األسبوع جرش  شفنا .8

 نزور .يوم السبتم قيس زرنا أُ  .9

 أنام عند صاحبي اللي ساكن بجبل النزهة. نمت .10

 نحضر .حضرنا فيلم في السينما .11

 رجعأ .على البيت قبل المغرب ترجع .12
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 األفعال  القاموس:

 To live بيعيش / عاش  To rent جرستأيب /استأجر

 To buy بيشتري  /اشترى   To be enough كف ى/ بيكف ي

 To clean فبنظ   /ف نظ    To consist of تكون منبت

 To tidy ببرت   /ب رت    To pay بيدفع /دفع

 To try ببجر   /ب جر    To live بيسكن /سكن 

 القاموس: األسماء

 A view مناظرمنظر/   A center مراكز ز/مرك

  An entrance مداخلمدخل /    An apartment شقق / شقة

 A gate بواباتبوابة /   A building عمارات / عمارة

 A fence أسوارسور/   An elevator مصاعد / مصعد

 A garden حدائقحديقة /    Stairs دراج / ةدرج

 A garage كراجاتاج / كر   A floor طوابق / طابق

 A kitchen مطابخمطبخ /   A room غرف / غرفة

 A bathroom          اماتحم  ام / حم    A balcony بلكونات / بلكونة

    A cabinet خزاين / خزانة

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

68P a g e|   

 

 القاموس: األماكن

 A floor طوابق / طابق  A center مراكز /مركز

 A room غرف / غرفة  An apartment شقق / شقة

 A garden حدائق / حديقة  A building عمارات / عمارة

 A bathroom اماتحم   / امحم    A balcony بلكونات / بلكونة

 

 القاموس: الوقت

 Two months ago قبل شهرين  A week ago قبل أسبوع

  Two weeks ago قبل أسبوعين  A month ago قبل شهر

  Two years ago نتينقبل س  Two days ago قبل يومين

 A day ago قبل يوم  A year ago قبل سنة
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 النص:

 في الشقة

جبيهة قريبة من مركز مالك. الشق ة موجودة بالطابق الاستأجر سامي شق ة في 
المنظر من آخر طابق  .أربع طوابق درج و ة فيها مصعد واألول بالعمارة. العمار 

 ة.و ألنه مطل عالجامعة األردنيكتير حل

رة شقة سامي إلها مدخل خاص، وبوابة حديدي ة كبيرة وفي سور عالي حولين العما
ة واسعة و   كراج للسيارة.وفي كمان حديقة خاص 

دة  غرفة قعغرف نوم كبيرة ومطبخ وحم امين وغرفة ضيوف و  تالتالشقة فيها 
 ثاثي لكل أالمطبخ واسع وفيه خزاين كتير بتكف   ،بلكونة صغيرةوغرفة سفرة و 

 لمطبخ.ا
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 التمرين األول:
 ي الفراغ بالكلمة المناسبة:عب  

 طوابق العمارة شقة كراج
 سور المنظر بلكونة موجودة

 واسع ثاثأ مدخل غرفة
 

 بيهة قريبة من مركز مالك. الشق ةجالفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستأجر سامي 

بالطابق األول بالعمارة. العمارة فيها مصعد و درج و أربع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شقة   .األردنية ألنه مطل عالجامعة كتير حلو  خر طابقمن آ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص، وبوابة حديدي ة كبيرة وفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي إلها 

 .حوالين العمارة

ة واسعة و  الشقة فيها تالت غرف  للسيارة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي كمان حديقة خاص 

غرفة سفرة ضيوف وغرفة قعدة  و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوم كبيرة و مطبخ و حم امين و

 صغيرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

 المطبخ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكلي وفيه خزاين كتير بتكف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطبخ  



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

71P a g e|   

 

  التمرين الثاني:
 كيف نحكي الجمل التالية:

  .استأجر سامي شقة في الجبيهة قريبة من مركز مالك
  .األول بالعمارة الشقة موجودة بالطابق

  .أربع طوابقالعمارة فيها مصعد ودرج و 
  ألنه مطل عالجامعة األردنية. خر طابق كتير حلوظر من آالمن

  .شقة سامي إلها مدخل خاص
   .بوابة حديدية كبيرة

  .عالي حولين العمارةسور  هفي
  .كراج للسيارةكمان حديقة خاصة واسعة و  هفي

  .نوم كبيرة غرف الشقة فيها تالت
  .غرفة ضيوفحمامين و الشقة فيها مطبخ و 

  .بلكونة صغيرةالشقة فيها غرفة قعدة وغرفة سفرة و 
  .المطبخ واسع

  .المطبخ فيه خزاين كتير
  .المطبخ ثاثأخزاين المطبخ بتكفي لكل 
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 :سؤال مرات وحط عليها اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 كيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 قديش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 شو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 بتكفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 التمرين الثاني: :االستماع

 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 مصعد ُغرف قعدة عالي

 خاص حمامين حلو بوابةال

 

 .بلكونةو غرفة سفرة و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشقة فيها غرفة  .1

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شقة سامي إلها مدخل .2

 .كبيرةو حديدية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 .نوم كبيرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تالتالشقة فيها  .4

 .العمارة حول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسور  هفي .5

 .ألنه مطل عالجامعة األردنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنظر كتير .6

 .غرفة ضيوفو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشقة فيها مطبخ و .7

 .أربع طوابقودرج و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمارة فيها  .8

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

74P a g e|   

 

  االستماع التمرين الثالث:
 اللي ما انحكت بالنص: حط دائرة على الكلمة

1.  
 شقة  د. مدخل جـ. في ب. خاص أ. 
2.  
 سامي د. شقة جـ. مركز ب. عمان أ. 
3.  
 مركز د. الشقة جـ. نوم ب. تالت أ. 
4.  
 موجودة د. في جـ. األول ب. بالعمارة أ. 
5.  
 سفرة د. غرفة جـ. مطبخ ب. بلكونة أ. 
6.  
 فيها د. ةالعمار  جـ. مصعد ب. شقة أ. 
7.  
 جميل د. المنظر جـ. الجامعة ب. آخر أ. 
8.  
 أثاث د. المطبخ جـ. واسع ب. سامي أ. 
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9.  
 عالي د. في جـ. شقة ب. حديدية أ. 

10.  
 المطبخ د. كراج جـ. حولين ب. العمارة أ. 

11.  
 بالطابق د. موجودة جـ. األول ب. أنا أ. 

12.  
 شقة د. مالك .جـ الجبيهة ب. في أ. 

13.  
 في د. الها جـ. شقتي ب. مدخل أ. 

14.  
 عالي د. عمارتي جـ. سور ب. الجبيهة أ. 

15.  
 الجامعة د. غرف جـ. شقتي ب. كبيرة أ. 

16.  
 واسع د. مطبخي جـ. كتير ب. غرفة أ. 

17.  
 عمارتي د. الشقة جـ. درج ب. مصعد أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  شقة .1

  مركز .2

  مصعد .3

  المنظر .4

  الجامعة األردنية .5

  مدخل .6

  حديقة .7

  بوابة حديدية .8

  غرف نوم .9
  أثاث .10
  المطبخ .11
  خزاين .12

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

77P a g e|   

 

 التحدُّث: التمرين الثاني:

  أجب عن األسئلة التالية شفوياا:

 جر سامي شقة؟وين استأ .1

 في أي طابق الشقة؟ .2

 شو في بالعمارة؟ .3

 على شو مطل الطابق األخير؟ .4

 ؟لي العمارة وصفا .5

 غرفة نوم في بالشقة؟ قديش .6

 بالشقة؟ حمام  قديش .7

  أل؟ال  سور العمارة عالي و  .8

  ضيق؟ال  المطبخ واسع و  .9

 بالمطبخ؟ هشو في .10
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 ث: التمرين الثالث:التحدُّ 

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

  .استأجر سامي شقة في الجبيهة .1

   .فيها مصعد ودرج العمارة .2

  .المنظر من آخر طابق كتير حلو .3

  .شقة سامي إلها مدخل خاص .4

  .غرف نوم كبيرة الشقة فيها تالت .5

   .زاين كتيرالمطبخ واسع وفيه خ .6

   .ثاث المطبخبتكفي لكل أ ةالخزاين كتير  .7

   

   

   

   

   

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

79P a g e|   

 

 : السابعالدرس 

 

 بالتكسي
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 القاموس: األفعال 

 To get off (from) نزل / بينزل  To take خدد/ بيو أخ

 To allow سمح / بيسمح     To talk حكى/ بيحكي

 To keep خل ى / بيخل ي     To ride/ get in ركب / بيركب

 To go راح / بيروح  To put حط / بيحط

 To pay يدفعبدفع/   To turn on شغ ل / بيشغ ل

 

 القاموس: األسماء
 A half dinar نصاصنص /   A taxi تكسي / تكاسي

 A driver سواقين /سايق   A mountain جبل / جبال

 A bridge سورجسر / ج  A car سيارة / سيارات

 A bystreet دخلة / دخالت  A seat belt حزام / حزامات

  A traffic light شاراتاإلشارة / اإل   A meter اداتاد / عد  عد  

 A cassette التل / مسج  مسج  
player  

 A dinar دينار / دنانير 
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 القاموس: األماكن

  Traffic light اإلشارة الضوئية   Downtown وسط البلد

 A bridge سورجسر/ج  Jabal Amman بل عمانج

 A tunnel نفق/ أنفاق  Third circle تالوار التالد  

 A pavement رصيف/أرصفة  First bystreet ولىالدخلة األ

 

 القاموس: الوقت

  Isha‘ العشا   Morning الصبح

  Midnight نص الليل  Noon الضهر

  Afternoon الضهربعد    Asr‘ العصر 

 Before ‘isha قبل العشا  Sunset المغرب
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 النص                                 

 بسيارة اأُلجرة

وار د  أروح على جبل عمان الي بد   ى للسايقوحك أخد سامي تكسي لوسط البلد
  .التالت

 حط حزام األمان.ا ركب السيارة، لم  

 ل العداد.شغ   سمحت سامي: لو

 السايق: تكرم.

 مي: ممكن تشغل الراديو أو المسج ل.سا

 السايق: على راسي.

 أنزل قبل الجسر بعد اإلشارة الضوئية لو سمحت.ي سامي: بد  

 انية؟الدخلة الت أو ىالسايق: بدك تنزل بعد الدخلة األول

 انية قبل التحويلة.سامي: بعد الدخلة الت

 السايق: تكرم.

 ؟األجرة قديشعلى اليمين لو سمحت، سامي: 

 ر ونص.نيالت دنات السايق: قال

 .علشانكي الباقي ل وخل  سامي: تفض  
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 التمرين األول:
 ي الفراغ بالكلمة المناسبة:عب  

 يخل   على راسي روحأ دأخ
 أنزل حط حكى التحويلة
  قديش تكرم لشغ   سمحت
على جبل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدي ى للسايقحكو  سامي تكسي لوسط البلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عمان الدوار التالت
 حزام األمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما ركب السيارة، 

 العداد.ل شغ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لو سامي:
 السايق: تكرم.

 ي: ممكن تشغل الراديو أو المسج ل.سام
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسايق: 

 قبل الجسر بعد اإلشارة الضوئية لو سمحت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي: بدي 
 انية؟الت الدخلة أو ىل بعد الدخلة األولالسايق: بدك تنز 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانية قبل الدخلة الت سامي: بعد
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السايق:
 ؟األجرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى اليمين لو سمحت، سامي: 

 .علشانكالباقي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي: تفضل و ر ونص.نيالت دنات قال السايق:
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  التمرين الثاني:

 كيف نحكي الجمل التالية:

  .سامي تكسي لوسط البلد أخد

  ي أروح على جبل عمان الدوار التالت.بد  

  .مانا ركب السيارة، حط حزام األلم  

  .ادل العد  لو سمحت شغ  

  .تكرم :سايقال

  ؟لو المسج  ل الراديو أممكن تشغ  

  .شارة الضوئيةي أنزل قبل الجسر بعد اإلبد  

  ؟انيةو الدخلة التبعد الدخلة األولى أ ك تنزلبد  

  .انية قبل التحويلةي أنزل بعد الدخلة التبد  

  ؟كم األجرةعلى اليمين لو سمحت، 

  .دنانير ونص السايق : تالت

  قي علشانك.ي الباخل  و ل تفض  
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 شو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 لوين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 شو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 شو ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 وين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 قديش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 التمرين الثاني: :االستماع
 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 يخل   سيعلى را روحأ أخد
 أنزل حط حكى التحويلة
 قديش  تكرم لشغ   سمحت
على جبل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدي ى للسايقحك سامي تكسي لوسط البلد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عمان الدوار التالت
 حزام األمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما ركب السيارة، 

 اد.العد   لشغ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لوسامي: 
 السايق: تكرم.

ل.  سامي: ممكن تشغل الراديو أو المسج 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسايق: 

 قبل الجسر بعد اإلشارة الضوئية لو سمحت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي: بدي 
 التانية؟ الدخلة أو ىالسايق: بدك تنزل بعد الدخلة األول

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي: بعد الدخلة التانية قبل 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السايق:
 ؟األجرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى اليمين لو سمحت، سامي: 

 .علشانكالباقي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي: تفضل و ر ونص.ينالت دنات قال السايق:
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 التمرين الثالث: :االستماع
 ي ما انحكت بالنص:حط دائرة على الكلمة الل

1.  
 البلد د. نصف جـ. تكسي ب. لوسط أ. 
2.  
 الدوار د. يبد   جـ. أروح ب. التكسي أ. 
3.  
 حزام د. الم   جـ. السايق ب. األمان أ. 
4.  
 لو د. سمحت جـ. أرجوك ب. ادالعد   أ. 
5.  
 في د. حكاله جـ. السايق ب. تكرم أ. 
6.  
 أو د. حكى جـ. راديوال ب. لسج  مال أ. 
7.  
 على د. يبد   جـ. راسي ب. السايق أ. 
8.  
 ةالتالت د. الدخلة جـ. تنزل ب. بعد أ. 
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9.  
 الضوئية د. سامي جـ. الدخلة ب. سمحت أ. 

10.  
 قديش د. لو جـ. األجرة ب. ذاإ أ. 

11.  
 األولى د. التحويلة جـ. قبل ب. بعد أ. 

12.  
 حكى د. السايق .جـ سامي ب. ونص أ. 

13.  
 الباقي د. علشانك جـ. خد ب. يوخل   أ. 

14.  
 أروح د. على جـ. بديش ب. عمان أ. 

15.  
 ممكن د. تشغ ل جـ. التكسي ب. الراديو أ. 

16.  
 السايق د. أربعة جـ. ونص ب. تالت أ. 

17.  
 قال د. حكى جـ. سامي ب. لتفض   أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  أخد .1
  روحأ .2
  حط .3
  مانحزام األ .4
  تكرم .5
  شغل .6
  المسجل .7
  تنزل .8
  الدخلة .9

  األجرة .10
  تفضل .11
  خلي .12
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 أجب عن األسئلة التالية شفوياا: 

 من وسط البلد ؟ شو أخذ سامي .1

 وين بده يروح سامي ؟ .2

 شو حط سامي لما ركب السيارة ؟ .3

 شو طلب  سامي من السايق ؟ .4

 وين بده ينزل سامي ؟ .5

 كم األجرة ؟ .6

 شو دفع سامي للسايق ؟ .7
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

  .خد سامي تكسي لوسط البلدأ .1

  .جبل عمان لىبدي أروح ع .2

  .مانزام األسامي حط ح .3

  .شغل العداد السايق .4

  .شغل الراديوي طلب سامي من السايق .5

  .بدي أنزل قبل الجسرحكى سامي  .6

  .خلي الباقي علشانك .7

  .انية قبل التحويلةبعد الدخلة الت .8

   .ارة الضوئيةاإلشي أنزل بعد بد   .9

  .دنانير ونص األجرة تالت .10

  .على اليمين لو سمحت .11
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 : الثامن الدرس
 

 

 

 المستشفىب
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 القاموس: األفعال 

 To prescribe صرف / بيصرف  To avoid تجن ب /بيتجن ب

 To take a rest ارتاح / بيرتاح  To see شاف /بيشوف

 To feel حس / بيحس  To feel ريشع/ب شعر

 To get sick مرض/ بيمرض  To ask طلب /بيطلب

 To get tired تعبيتعب/ ب  To measure قاس / بيقيس

 To do بيعمل  /عمل     

 

 القاموس: األسماء

  A prescription وصفة/وصفات  A test فحص/فحوصات

 A hand إيد / إيدين  A doctor دكتور/ دكاترة

 A leg رجل / رجلين  A nurse مرضة / ممرضاتم

 A check up مراجعة / مراجعات  A medicine دويةأدوا / 

 Oil زيت / زيوت  An infection التهاب / التهابات
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 القاموس: األماكن

  A section قسم/ أقسام   A hospital مستشفى

 Department of قسم العظام   A house بيت
Orthopedics (Bones) 

 Department of قسم الباطنية   A pharmacy صيدلية
Internal Medicine 

 Department of قسم العيون    A clinic عيادة
Ophthalmology/ Eye 
unit 

 القاموس: الوقت

 Now هأل   Morning الصبح

 Afterwards بعدين   Yesterday مبارح

 After that بعد هيك  Three days امي  أ تالت

 Before that قبل هيك   Early يربك  
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 النص 

 المستشفىب                                 

بطنه، راح عالمستشفى حتى يعمل شويِ ة  بمبارح الصبح حس سامي بتعب و وجع 
بمغص  سحاس: قال سامي سأله: بشو حاسس؟ ا شاف الدكتورفحوصات. لم  

دين يبوجع باإل بتحسب ، : طي  الدكتوروصداع خفيف براسي. سأله  ببطني شديد
 و الرِ جلين؟

 بتعب بكل جسمي. حاسسنا أسامي: أل، بس 

دوا  لهتقيس درجة حرارة سامي و ضغط الدم و صرف ةطلب الدكتور من الممرض
ن لأللم و هاد مضاد حيوي عشان عالج اإللتهاب بدوا مُ قاله هاد و  الحلق و سكِ 

 ت أيام.بعد تال ةالمغص و عندك كمان مراجع

 يبعد عنسامي إنه يرتاح بالبيت و ياُكل الفواكه و  منكمان طلب الدكتور 
 و رو ح عالبيت. الوصفة من الدكتور سامي خدأ الزيوت و اللحوم.
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 التمرين األول:

 ي الفراغ بالكلمة المناسبة:عب  
 الوصفة الدوا ةمراجع المغص

 كمان فحوصات شاف حس
 صداع صرف مبارح بتعب

في بطنه، راح عالمستشفى  وجعسامي بتعب و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصبح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟حاسس شوبالدكتور، سأله:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. لما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى يعمل شويِ ة  

خفيف براسي. سأله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمغص كتير ببطني و حاسسقال سامي : 
 دين و الرِ جلين؟يبوجع باإل بتحس الدكتور : طيب

 بكل جسمي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاسسسامي: أل، بس انا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب الدكتور من الممرضه تقيس درجة حرارة سامي و ضغط الدم و 

ن لأللم و هاد مضاد حيوي عشان عالج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد  لهإله دوا و قا مسكِ 
 بعد تالت أيام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عندك كمان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإللتهاب بالحلق و 

 يبعد عنسامي إنه يرتاح بالبيت و ياُكل الفواكه و  منطلب الدكتور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزيوت و اللحوم.

 من الدكتور و رو ح عالبيت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي  أخد 
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 كيف نحكي الجمل التالية:  التمرين الثاني:

  .مبارح الصبح حسيت بمغص

  .راح على المستشفى عشان يفحص حاله

  ؟سشافه الدكتور وسأله بشو حاس

  .دي ورجلييشعرت بوجع بإ

  .بكل جسميبتعب  سأنا حاس

  .طلب الدكتور من الممرضة تقيس درجة الحرارة

  .صرفلي الدكتور الدوا

  .أيام تعال على المراجعة بعد تالت

  .ي أرتاح بالبيتبد  

  ة.وخضر  أكلت فواكة

  .ب الزيوت واللحومالزم أتجن  

  .ت الوصفة من الدكتورأخد

  .الزم أمشي على الوصفة
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  .حت عالبيتر 

 

  االستماع : تمارين

 بالتمرين األول:

 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 ؟بشو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 علشان شو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ؟بشو ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 ؟بشو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ؟بإيش ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 ؟شو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 ؟شان شوعل ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 ؟شو الزم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 االستماع التمرين الثاني:

 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 بوجع بمغص فحوصات حس

 تجن بي مراجعة دوا تقيس

 

 بتعب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي مبارح الصبح  .1

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعمل شويراح عالمستشفى حتى ي .2

 كتير ببطني. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحس .3

  ؟دين والرجلينيباإل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشعرب .4

  .درجة الحرارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلب الدكتور من الممرضة .5

  .مضاد حيوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله صرف .6

 أيام. بعد تالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندك  .7

  .الزيوت واللحوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب الدكتور من سامي  .8



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

102P a g e|   

 

  التمرين الثالث: :االستماع
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 هجسم د. حس جـ. بتعب ب. الصبح أ. 
2.  
 شعرب د. بكل جـ. مغص ب. جسمي أ. 
3.  
 الماء د. الدم جـ. حرارة ب. الممرضة أ. 
4.  
 سيبرا د. يديإ جـ. خفيف ب. بمغص أ. 
5.  
 عالمستشفى د. فحوصات جـ. يعمل ب. سامي أ. 
6.  
 فحص د. سأله جـ. بتشعر ب. الدكتور أ. 
7.  
 الدكتور د. بنخز جـ. بوجع ب. طيب أ. 
8.  
 لهصرف د. هاد جـ. الدكتور ب. نمسك   أ. 
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9.  
 عشان د. الرجل جـ. مضاد ب. الحلق أ. 

10.  
 عندك د. مراجعة جـ. لكإ ب. امأي   أ. 

11.  
 الدكتور د. نهإ جـ. بالبيت ب. سأل أ. 

12.  
 كليو  د. الزيوت جـ. الخضار ب. الفواكه أ. 

13.  
 يركض د. حرو   جـ. الدكتور ب. الوصفة أ. 

14.  
 بوجع د. شعرب جـ. بكل ب. هجسم أ. 

15.  
 معتصم د. الدكتور جـ. صرف ب. دوا أ. 

16.  
 الدكتور د. والرجلين جـ. شعرب ب. بوجع أ. 

17.  
 سامي د. امأي   جـ. قبل ب. مراجعة أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  حس .1

  وجع .2

  مغص .3

  فحص .4

  صداع .5

  تعب .6

  قاس .7

  صرف .8

  مراجعة .9
  يتجنب .10
  وصفة .11
  التهاب .21
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 أجب عن األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟ايمتى حس سامي بالتعب .1

 ؟ليش راح عالمستشفى .2

 ؟شو اللي بوجع سامي .3

 ؟شو طلب الدكتور من الممرضة .4

 ؟شو نوع الدوا اللي صرفه الدكتور .5

 ؟شو في عند سامي .6

 ؟شو طلب الدكتور من سامي .7

 متى سامي عنده مراجعة؟ .8
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

   .حس سامي بتعب .1

  .عالمستشفىسامي راح  .2

   .بوجع بالجسم تشعر  .3

  .طلب من الدكتور الدوا .4

  .درجة الحرارة ت الممرضةقاس .5

  .الدواصرف الدكتور  .6

  .يامالدكتور بعد تالت أسامي راجع  .7

  .أيام تالت ترتاح بالبيالزم ت .8

  .وخضروات فواكه ل  كُ  .9

   .الزيوت دير بالك من .10

  .وراح صرف الدواالوصفة  أخد .11

   .ونام ح عالبيترو   .12
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 : التاسع الدرس

 

 

 ببيت عيلة عربية
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 : األفعال القاموس

 To make عمليب /عمل  To see شوفيب /شاف

 To go روحيب /راح  To help ساعديب /ساعد

 To know عرفيب /فعر   To learn متعل  يب /متعل  

 To talk حكييب /حكى  To invite عزميب /عزم

 To study درسبي /درس  To visit بيزور /زار

 

 القاموس: األسماء

 An opportunity فرصة / فرص  A friend صحاب /صاحب

 A dish أكلة / أكالت  A partner شركاء /شريك

 A brother خوانيا /وي خأ  Mansaf مناسف /منسف

 A way طرق  /طريقة  A sister يخواتا /يختأ
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 القاموس: األماكن

 An entrance مداخل /مدخل  A center مراكز /مركز

  Stairs َدَرج  A house بيوت /بيت

 A garage كراج  A university جامعات /جامعة

  A garden حديقة  A company شركات /شركة

 

 القاموس: الوقت

  Sunset المغرب   Noon هرالض

  After class بعد الدرس  At lunch عالغدا

 Before prayer قبل الصالة   Morning الصبح

 Before lunch قبل الغدا  Asr‘ العصر
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 نص ال

 في بيت عيلة عربية

 .سامي الُلغوي شريك  هو ِ  سامر بمركز مالك. سامر صاحبهشاف سامي 

 بيتهبم اللغة العربية. عزم سامر صاحبه سامي عشان يزوره يتعل   عشانِبساعده 
 .ةالمشهور  ةاألردني ةاألكل ،ه منسفعمل  و 

نا أ: وقالحاله ف على هر، عر  ضتنتين ال ةاعسامر الس بيت راح سامي على
 .ةسعيدفرصة فيك و  وسهالا  هل سامر حكوا: أهالا أ مريكا، كل أن سامي م

 قال سامي: وأنا أسعد. 

 وهاد أخوي  ةماما وهادي ُأختي بتدرس بالجامع قال سامر:هاد بابا و هادي
           .بشركة محاسب

 بمعرفتكم.وتشرفت  ةعيدس ةقال سامي: فرص

  عالغدا.ل تفض   أهل سامر: الشرف إلنا، 

عمل طريقة  م سامر تعلمهأطلب من و عجبه كتير و  المنسفأكل سامي من 
 المنسف.
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 التمرين األول:
 عبي الفراغ بالكلمة المناسبة:

 عشان عزم  شريك صاحبه
 فعر   عجبه ةالمشهور  محاسب

 تشرفت المنسف ةفرص تفضل
 في بيت عيلة عربية

سامي الُلغوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو ِ  سامر بمركز مالك. سامر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاف سامي 
سامي عشان لسامر صاحبه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتعلم اللغة العربية.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبساعده 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةاألردني ةاألكل ،و عمُله منسف بيتهيزوره ب
ال : على حاله وق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ضهتنتين ال ةسامر الساع راح سامي على بيت

. قال ةوفرصة سعيدحكوا: أهال وسهال فيك هل سامر أ مريكا، كل أنا سامي من أ
 سامي: وأنا أسعد.

 وهاد أخوي  ةماما وهادي ُأختي بتدرس بالجامع قال سامر:هاد بابا و هادي
 .ةبشرك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بمعرفتكم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ةسعيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال سامي: 

  عالغدا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهل سامر: الشرف إلنا، 
مه م سامر تعلإكتير و طلب من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكل سامي من 

 طريقة عمل المنسف.
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  التمرين الثاني:

 كيف نحكي الجمل التالية:

  .شاف سامي صاحبه سامر بمركز مالك

  .غوي شريك سامي اللُ  سامر هو ِ 

  .البيتامر صاحبه سامي عشان يزوره بعزم س

  .بيت سامر لىراح سامي ع

  .حاله  لىف ععر  

  .مريكا: أنا سامي من أقال

  .فيك وسهالا  هالا أ 

  .فرصة سعيدة

  .الشرف إلنا

  .ل عالغداتفض  

  .أكل سامي من المنسف

  .مه طريقة عمل المنسفلم سامر تعطلب من أ
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1  شو؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2  مين؟ ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3  مع مين؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4  ؟مين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5  إيمتى؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6  شو؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7  إيمتى؟ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8  شو عمل؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9  من مين؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10  شو؟ ـــــــــــــــــــــــ

 شو عملوا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12  شو؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ني:التمرين الثا :االستماع

 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 لناإ يتعلم األكلة سامي

 عجبه تنتين سعيدة شريك 

 

 .صاحبه سامر بمركز مالك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاف  .1

 .سامي اللغوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامر هو ِ  .2

 .اللغة العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشان  .3

 .ردنية المشهورةاأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنسف   .4

 .هرالض   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح سامي على بيت سامر الساعة  .5

 .بمعرفتكموتشرفت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرصة  .6

 .عالغدا تفضل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرف .7

 .كتيرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و أكل سامي من المنسف .8
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  ين الثالث:االستماع التمر 
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 بمحل د. مالك جـ. شاف ب. سامر أ. 
2.  
 هو ِ  د. اللغوي  جـ. سامي ب. راح أ. 
3.  
 وتشرفت د. شفتكم جـ. فرصة ب. سعيدة أ. 
4.  
 الشرف د. لتفض   جـ. عالعشا ب. سامر أ. 
5.  
 أكل د. ةالمقلوب جـ. سامي ب. المنسف أ. 
6.  
 عمل د. أكله جـ. المنسف ب. كتير أ. 
7.  
 احنا د. هاد جـ. سامر ب. وبابا أ. 
8.  
 بتدرس د. بالجامعة. جـ. محاِسبة ب. أختي أ. 
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9.  
 هاد د. محاسب جـ. أختي ب. بشركة أ. 

10.  
 هيزور  د. بيتهب جـ. بسبب ب. سامر أ. 

11.  
 األردنية د. األكلة .جـ المشهورة ب. المنسف أ. 

12.  
 أكل د. راح جـ. تنتين ب. هرالض أ. 

13.  
 أمريكا د. عشان جـ. من ب. حاله أ. 

14.  
 بكم د. وسهال جـ. وفرصة ب. أهال أ. 

15.  
 أحمد د. أسعد جـ. سامي ب. وأنا أ. 

16.  
 سامر  د. حاضر جـ. عمله ب. منسف أ. 

17.  
 األجنبية د. العربية جـ. سامر ب. يتعلم أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  مركز .1

  شريك .2

  اللغة العربية .3

  المشهورة .4

  بيت سامر .5

  فرصة سعيدة .6

  أخوي  .7

  شركة .8

  المنسف .9
  محاسب .10
  أمريكا .11
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 ن الثاني:التحدُّث: التمري

 أجب عن األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟مين شاف سامي بمركز مالك .1

 مين بيكون سامر؟ .2

 ؟ليش عزم سامر صاحبه سامي .3

 ؟على شو عزم سامر صاحبه .4

 ؟وين راح سامي .5

 ؟أي ساعة راح سامي عند سامر .6

 ؟من وين سامي .7

 ؟ل اخو سامرشو بشتغ .8

 ؟روين بتدرس أخت سام .9

 ؟شو طلب سامي من أم سامر .10

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

120P a g e|   

 

 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

  .شفت صاحبي بمركز مالك .1

  .عزمت صاحبي عشان يزورني ببيتي .2

  .رحت على بيت سامر .3

  .سامي شريكي اللغوي  .4

  .فت على حاليعر   .5

  .واكل أهلي حك .6

  .قال .7

  .أخوي محاسب بشركة .8

  .أنا من أمريكا .9

  .صاحبي أكل منسف .10

  .بيتي قريب .11

  .يراألكل كت .12
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 :عاشرالدرس ال

 

 

 

 محل الخضرواتب
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 القاموس: األفعال 

 To arrive  بيوصلوصل /   To cook  بيطبخطبخ / 

 To say بيحكيحكى /   To run out بينقصنقص / 

 I want يبد    To bring بيجيبجاب / 

 To fill يبيعب  ى / عب    To go out بيطلعطلع / 

 To weigh ن بيوز  ن / وز    To go بيروحراح / 

 

 القاموس: األسماء

 Onion بصل  A house بيت / بيوت

 Potato بطاطا  A thing غرض / أغراض

 Eggplant بيتنجان  A meal طبخة / طبخات

 Cauliflower زهرة  Vegetables واتخضر 

 An order طلب / طلبات  Kilogram كيلو

 A dinar دينار / دنانير  Tomato بندورة
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 النص:

 في محل الخضروات

ه يجيب ه يطبخ بالبيت ونقص عليه كم غرض وطلع من البيت عشان بسامي بد   د 
 .ح يحتاجها للطبخةخضرة ر 

 .تع الخضروااوصل سامي عند بي  

 .سامي: يعطيك العافية

 .اع: هللا يعافيكالبي  

وكيلو زهرة  بيتنجانبدي اتنين كيلو بندورة وكيلو بطاطا و نص كيلو  :سامي
 .ونص كيلو بصل لو سمحت

 .اع: أمركالبي  

 .ياهمإ البي اع عب ى لسامي طلباته ووزنله

 ؟الحساب قديش

 .اع: تسع دنانير لو سمحتالبي  

 .طيك العافيةيعل و : تفض  سامي
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 التمرين الثاني:
 عبي الفراغ بالكلمة المناسبة:

 يجيب كيلو خضرة هوزنل
 طلباته ىعب   بندورة غرض
 بصل يطبخ دنانير طبخة

 في محل الخضروات
وطلع من البيت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالبيت ونقص عليه كم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سامي بد  
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للـ راح يحتاجها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عشان بد  

 اع الخضروات .وصل سامي عند بي  
 سامي : يعطيك العافية .

 البياع : هللا يعافيك .
بطاطا و نص كيلو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي :بدي اتنين كيلو 

 لو سمحت . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيلو  بتنجان وكيلو زهرة ونص 
 البياع : أمرك .

 ياهم .إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسامي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبياع 
 سامي : قديش ؟

 لو سمحت . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبياع : تسع 
 سامي : تفضل ويعطيك العافية .
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  التمرين الثاني:
 اقرأ هاي الجمل وعيدها عن غيب للمدرس:

   .ه يطبخ بالبيتسامي بد  
  .تي أطبخ بالبيبد  

  .نقص عليه كم غرض وطلع من البيت عشان يجيبهم
  .طلع سامي يجيب خضرة للبيت

  .روح عمحل الخضرة أجيب خضرة للطبخةي أبد  
  .عمحل الخضرةوصل سامي 

  .يعطيك العافية
  .هللا يعافيك

  .ي اتنين كيلو بندورة وكيلو بطاطابد  
  .بصلتنجان وكيلو زهرة ونص كيلو يي نص كيلو بوبد  
  .اع لسامي كل طلباته ووزنله اياهمالبي  ى عب  
  ؟الحساب كم

  .تسع دنانير لو سمحت
  .يسلموتفضل و 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

127P a g e|   

 

  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 مين ؟ شو؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 وين ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ليش ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 وين ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 قديش ؟ / كم ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 / كم ؟ قديش ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 االستماع التمرين الثاني:
 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 تنجانيب خضروات طلباته اعبي  

 عشان دنانير البيت كيلو
 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـه يطبخ بسامي اليوم بد   .1

 .ه يجيب خضرواتبد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلع سامي من البيت  .2

 .الخضروات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصل سامي عند  .3

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أشتري بد   .4

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اتنين كيلو بد   .5

 .بطاطا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يشتري سامي بد   .6

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لسامي كل اع عب  البي   .7

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسعسعر الخضروات  .8
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  االستماع التمرين الثالث:
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 اعبي  ال د. اليوم ج. يطبخ ب. سامي أ. 
2.  
 غرض د. طلبات ج. نقص ب. على أ. 
3.  
 هبد   د. خضروات ج. طلع ب. يطبخ أ. 
4.  
 خضروات د. حتاجأ ج. طبخةلل ب. بالبيت أ. 
5.  
 سامي د. الخضروات ج. عشان ب. اعبي   أ. 
6.  
 غرض د. بياعلل ج. حكى ب. عالعافية أ. 
7.  
 يبد   د. بندورة ج. كيلو  ب. يجيب أ. 
8.  
 كيلو د. وصل ج. بطاطا ب. نص  أ. 
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9.  
 سامي د. هبد   ج. اشترى  ب. خضروات أ. 

10.  
 حكى د. خضرواتال ج. سامي ب. نقص أ. 

11.  
 حكى د. كم ج. هللا ب. اعي  الب أ. 

12.  
 اعالبي   د. ساميل ج. ىعب   ب. عند أ. 

13.  
 اتنين د. اعالبي   ج. األغراض ب. ن وز   أ. 

14.  
 خضرواتال د. بطاطاال ج. قديش ب. سعر أ. 

15.  
 خضرواتلل د. دنانير ج. بدي ب. سعرها أ. 

16.  
 اليوم د. سامي ج. لسأ ب. قديش أ. 

17.  
 حكى د. يسلموو  ج. اشترى  ب. لتفض   أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

  بخيط .1

  طبخة .2

  اع الخضرواتبي   .3

محل  .4
 الخضروات

 

  كيلو .5

  بندورة .6

  وزن  .7

  بطاطا .8

  نص كيلو .9
  بصل .10
  قديش .11
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 جاوب األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟وين راح سامي .1

 ؟ه يروح على محل الخضرواتليش سامي بد   .2

 ؟وصل سامي بس طلع من البيتند مين ع .3

 ؟ه يشتري ساميشو بد   .4

 ؟يي اشتراها ساملشو الخضروات ال .5

 ؟قديش طلع سعر الخضروات .6

 ؟صاع بس خل  شو عمل البي   .7

 ؟كم كيلو بندورة اشترى سامي .8

 ؟ه يطبخبد  اللي مين  .9

 

 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

133P a g e|   

 

 التحدُّث: التمرين الثالث:

 اضي وبعدين بالمستقبل:شفوياا انِف الجمل التالية بالم

   .يطبخ بالبيتبسامي  .1

  .شتري خضرواتروح أي أبد   .2

  .راح سامي على محل الخضروات .3

  .وصلت على محل الخضروات .4

  .ي اتنين كيلو بطاطابد   .5

  .ه يشتري خضروات للطبخةسامي بد   .6

   .اشتريت نص كيلو بصل .7

   .تنجانيشتري زهرة وبي أبد    .8

  .ه اياها للطبخةي بد  لاشترى سامي الخضروات ال .9

  .ى لسامي كل طلباتهاع عب  البي   .10

  .ي طلبهالاع لسامي الخضروات الن البي  وز   .11

  .دنانير 9سعر الخضروات  .12
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 :لحادي عشرالدرس ا

 

 

 

 الفندق
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 القاموس: األفعال 

 To stay يضلبضل/    To want هبد  

 To be كون يبكان /    To book يحجزبحجز / 

 To say حكى / بيحكي  To say to him هحكوله / بيحكول

 To cost ففت / بتكل  كل    To go يروحبراح / 

 To arrive وصلوصل / بي  To book يحجزبحجز / 

 

 القاموس: األسماء

 A meal وجبة / وجبات  A hotel فندق / فنادق

 A price سعر / أسعار  A trip رحلة / رحل

    A room غرفة / غرف

شخص / 
 أشخاص

A person    

    A sea بحر / أبحر

    A balcony بلكونة / بلكونات
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 النص:

 بالفندق

، حكى مع امه يضل هناك تقريبا تالت أي  بد   ،ه يروح رحلة على العقبةسامي بد  
 .يحجز غرفة ربعة عشانفندق الفصول األ

 ام،ة تالت أي  ة عالبحر مع بلكونة لمد  طل  ي غرفة لشخص واحد تكون مُ : بد  سامي
 ؟وقديش بتكل ف

ا وجبة الفطور بس بيشملو دينار  300ح تكلفك لتالت أيام ر : بادقموظف الفن
 .وبدون غدا وعشا

 .ح أضل لمسا التالتاح أوصل األحد الجاي ور احجزولي ر : خلص سامي
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 ن األول:التمري

 عبي الفراغ بالكلمة المناسبة:

 فندق األحد /دينار األربعة بلكونة

 شخص رحلة احجزولي مطلة

 غرفة وجبة ام أي   تالت

 بالفندق

 بده يضل هناك تقريبا على العقبة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي بده يروح 
الفصول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكى مع  أيام ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشان يحجز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالبحر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد تكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسامي : بدي غرفة ل
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمدة تالت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع 

 ؟وقديش بتكلف 

بيشملوا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 300ح تكلفك موظف الفندق : بالتالت أيام ر 
 الفطور بس وبدون غدا وعشا . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح الجاي ور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أوصل ر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامي : خلص 
 أضل لمسا التالتا .
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  التمرين الثاني:

 رس:اقرأ هاي الجمل وعيدها عن غيب للمد

   .ه يروح رحلة على العقبةسامي بد  

  .روح رحلة على العقبةي أبد  

   .سامي حكى مع الفندق عشان يحجز غرفة

  ام.ة تالت أي  ي غرفة لشخص واحد لمد  بد  

  .ي الغرفة تكون مع بلكونة مطلة عالبحربد  

  ؟قديش بتكلف الغرفة بالتالت ليالي

  .بيشمل وجبة الفطور بسدينار والسعر  300ح تكلفك الغرفة ر 

  ؟شو بيشمل السعر

  ؟الغرفة مطلة عالبحر وال أل

   .سامي حكى للفندق يحجزوله

  .موظف الفندق حجز لسامي غرفة

   .ح يضل لمسا التالتاح يوصل األحد الجاي ور نه ر سامي حكى للموظف إ
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  تمارين االستماع :

 التمرين األول:

 مرات وحط عليها سؤال: اسمع هاي الجمل وعيدها تالت

 مين ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 قديش ؟ / كم ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ليش ؟ / ليه ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 قديش ؟ / كم ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ؟ايش بيشملوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 وين ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 ؟ إيمتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
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 االستماع التمرين الثاني:
 تسمع:بعبي الفراغ زي ما 

 الفندق الجاي بلكونة تالت

 امأي   رحلة غرفة وجبة
 

 .على العقبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أروح بد   .1

 .عشان يحجز غرفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكى مع  .2

 .مطلة عالبحر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغرفة تكون مع بد   .3

 .أي ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحجز لمدة ح أر  .4

 .دينار 300رح تكلفك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالتالت حكول .5

 .الفطور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينار بيشملوا  300ال  .6

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحجزولي خلص ا .7

 .ح أضل لمسا التالتاور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أوصل األحد ر  .8
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  االستماع التمرين الثالث:
 ت بالنص:حط دائرة على الكلمة اللي ما انحك

1.  
 هنا د. يروح ج. العقبةع ب. هبد   أـ 
2.  
 تالت د. يضل  ج. حوالي ب. هناك أ. 
3.  
 مع د. فندق ج. الفصول  ب. وجبة أ. 
4.  
 عشان د. يحجز ج. يضل ب. غرفة أ. 
5.  
 حكى د. الفصول ج. شخصل ب. يبد   أ. 
6.  
 العقبة د. البحر ج. على ب. تكون  أ. 
7.  
 يحجز د. بلكونة ج. مع  ب. الغرفة أ. 
8.  
 يبد   د. امأي   ج. شخص ب. حجزأ أ. 
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9.  
 قديش د. الفندق ج. بتكلف ب. الغرفة أ. 

10.  
 حكى د. يبد   ج. ساميل ب. موظف أ. 

11.  
 غرفة د. حر  ج. دينار ب. تكلف أ. 

12.  
 الفطور د. عشان  ج. دينار ب. بيشملوا أ. 

13.  
 بدون  د. العشا ج. وجبة ب. رحلة أ. 

14.  
 أيام د. موظفلل ج. سامي ب. احجزلي أ. 

15.  
 حجز د. البنك ج. غرفة ب. حكى أ. 

16.  
 حر  د. بلكونة ج. أوصل ب. الجاي أ. 

17.  
 التالتا د. فندقال ج. حكى ب. موظفلل أ. 
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 التحدُّث: التمرين األول:

          

 ت الكلمات هاي بالنص:ليش انحك

  رحلة .1

  العقبة .2

  امأي   .3

  غرفة .4

  شخص .5

  بلكونة .6

  بحر .7

  دينار .8

  وجبة الفطور .9

  أوصل .10
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 جاوب األسئلة التالية شفوياا: 

 ه يروح سامي ؟وين بد   .1

 ه يروح على العقبة ؟مين بد   .2

 ه يضل سامي هناك ؟بد   قديش .3

 مع مين حكى سامي ؟ .4

 شو حكى لموظف الفندق ؟ .5

 ه سامي بالغرفة ؟شو بد   .6

 ح يكلف حجز الغرفة ؟قديش ر  .7

 دينار ؟ 300شو بيشملوا ال  .8

 ح يوصل سامي على الفندق ؟ر  متىيإ .9
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 ي وبعدين بالمستقبل:شفوياا انِف الجمل التالية بالماض

 .ه يروح رحلة على العقبةسامي بد   .1

 .ه يضل هناك تالت أيامبد   .2

 .ي غرفة لشخص واحدبد   .3

  .حكى مع فندق الفصول األربعة .4

 .ي الغرفة تكون فيها بلكونةبد   .5

 .ي الغرفة تكون مطلة عالبحربد   .6

  .دينار 300ح تكلفك بالتالت أيام ر  .7

 .الغرفة حجز سامي .8

 .دينار بيشملوا وجبة الفطور 300ال .9

 .سامي حكى لموظف الفندق يحجز الغرفة .10

 .موظف الفندق حجز الغرفة .11

 .ح يوصل على الفندق األحد الجاي لمسا التالتاسامي ر  .12
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 الدرس الثاني عشر:

 

 

 

 األواعي

 
 
 
 
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

150P a g e|   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

151P a g e|   

 

 ل القاموس: األفعا

 To try on قاس / بقيس  To go out طلع / بطلع

 To give عطى / بيعطيأ   To want هد  بِ 

 To buy اشترى / بيشتري   To go راح / بروح

    To say حكى / بيحكي

    To take / بياخد دأخ

 

 القاموس: األسماء

 A shirt قميص / قمصان  A day يوم / أيام

 A skirt تنانير /تنورة   A house بيت / بيوت

 A bag شنتة / شناتي  Clothes أواعي

 A dinar دينار / دنانير  A shop محل / محالت

 Money مصاري   A pair of pants بنطلون/ بالطين

 A sister أخت / خوات  A blouse/T-shirt بلوزة / باليز
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 النص:

 محل األواعي

واعي ، رحت على محل اليوم الصبح طلعت من البيت عشان بدي أشتري أ
نز أزرق  وبنطلون قماش أسود، وبلوزة ياألواعي، حكيت للبياع بدي بنطلون ج

 خفيفة ، وقميص كم أبيض.
  حكى البياع: شو القياس؟

 حكيت بدي بنطلون حجم )قياس( وسط ، وقميص حجم صغير.
 قيس هدول األواعي. دحكى البياع: خ

س البنطلون ضيق شوي وقصير مناسب، ب و قست األواعي القميص مريح كتير
 كمان.

أعطاني البياع بنطلون قياس كبير وطلع مناسب مش واسع ومش ضيق ومش 
 طويل ومش قصير.

وحكيت للبياع بدي أشتري بلوزة ألختي ، وتنورة طويلة وحجاب  وشنتة البقة على 
 اللبسة.  

 حكيت للبياع قديش الحساب؟
 مي ة وعشرين دينار.  حكى البياع:

 له شكراا.بياع المصاري وحكيتأعطيت ال
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 التمرين األول:
 عبي الفراغ بالكلمة المناسبة:

 ضيق الحساب واسع بياع
 حجم قياس البيت مناسب
 قماش القميص األواعي أشتري 

رحت على  عشان بدي أشتري أواعي ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الصبح طلعت من 
نز أزرق  وبنطلون يبدي بنطلون ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحل األواعي، حكيت ـ للــــــــــ 

 أسود، وبلوزة خفيفة ، وقميص كم أبيض. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اع: شو القياس؟حكى البي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( وسط ، وقميص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكيت بدي بنطلون حجم )
 صغير.

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيس هدول  دحكى البياع: خ
، بس البنطلون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريح كتير و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقست األواعي 

 شوي وقصير كمان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعطاني البياع بنطلون قياس كبير وطلع مناسب مش 

 ضيق ومش طويل ومش قصير.
بلوزة ألختي ، وتنورة طويلة وحجاب وشنتة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحكيت للبياع بدي 
 البقة على اللبسة.  
 مي ة وعشرين دينار. ؟  حكى البياع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكيت للبياع قديش 

 له شكراا.أعطيت البياع المصاري وحكيت
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 التمرين الثاني: 

 اي الجمل وعيدها عن غيب للمدرس:اقرأ ه

 مي ة وعشرين دينار. 

 حكيت للبياع بدي أشتري بلوزة ألختي. 

 قميص حجم صغير. 

 أعطاني البياع بنطلون قياس كبير. 

 اليوم الصبح طلعت من البيت عشان بدي أشتري أواعي. 

 نز أزرق  وبنطلون قماش أسود.يبدي بنطلون ج 

 ل األواعي .قيس هدو  دحكى البياع: خ 

 .مناسبو  القميص مريح كتير 

 أعطاني البياع بنطلون قياس كبير وطلع مناسب 
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 : تمارين االستماع

 التمرين األول: 

 مرات وحط عليها سؤال: تالتاسمع هاي الجمل وعيدها 

 متى ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 لمين ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 شو ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 ليش ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7 
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 التمرين الثاني: :ماعاالست

 تسمع:بي الفراغ زي ما عب  

 قديش شكرا مش حجمال

 مناسب هدول بنطلون  عشان

 

 . بدي أشتري أواعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الصبح طلعت من البيت  .1

 ؟ الحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكيت للبياع  .2

 قماش أسود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنز أزرق  و يبدي بنطلون ج .3

 األواعي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيس  دحكى البياع: خ .4

 صغير. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقميص  .5

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقميص مريح كتير و  .6

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله أعطيت البياع المصاري وحكيت .7

 . واسع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعطاني البياع بنطلون قياس كبير وطلع مناسب   .8
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  التمرين الثالث: :االستماع
 حط دائرة على الكلمة اللي ما انحكت بالنص:

1.  
 اعللبي   د. بنطلون  جـ. طلعت ب. خرجت أ. 
2.  
 ضحكت د. ىحك جـ. اعالبي   ب. بنطلون  أ. 
3.  
 قضي   د. دينار جـ. البنطلون  ب. مناسب أ. 
4.  
 بيضأ د. سودأ جـ. زرق أ ب. قميص أ. 
5.  
 تنورة د. حجاب جـ. طويلة ب. شنتة أ. 
6.  
 شنتة د. اعالبي   جـ. حكيت ب. بقةال أ. 
7.  
 يختأ د. كبير ج. بنطلون  ب. قياس أ. 
8.  
 قضي  مش  د. مريح جـ. مناسب ب. طلع أ. 
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9.  
 شنتة د. البقة جـ. يبد   ب. يبد   ما أ. 

10.  
 قميص د. يةم جـ. دينار ب. قرش أ. 

11.  
 خفيفة د. بد ي جـ. بلوزة ب. حكيت أ. 

12.  
 اعالبي   د. المصاري  جـ. دفعت ب. عطيتأ  أ. 

13.  
 صغير د. البنطلون  جـ. لبسأ ب. قيس أ. 

14.  
 واعياأل د. البي اع جـ. عفواا  ب. شكراا  أ. 

15.  
ل أ.   حكيت د. مصاري ال جـ. ساالم ب. تفض 
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 التحدُّث: التمرين األول:

 ليش انحكت الكلمات هاي بالنص:

 

  قياس .1

  الحساب .2

  طلعت .3

  شتري أ .4

  واعيمحل األ .5

  ن بنطلو  .6

  أختي .7

  مناسب .8

  شكراا  .9

  يبد   .10
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 التحدُّث: التمرين الثاني:

 جاوب األسئلة التالية شفوياا: 

 ؟متى طلعت من البيتإي .1

 ؟ليش اليوم الصبح طلعت من البيت .2

 ؟شو حجم القميص .3

 ؟كم طلع الحساب .4

 ؟لمين اشترى التنورة .5

 ؟قكان البنطلون ضي   .6

 ؟عطيت البياع المصاري شو حكيتأ ما بعد  .7

 ؟ي جابهالشو نوع البلوزة ال .8

 ؟شو كان قياس البنطلون  .9
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 التحدُّث: التمرين الثالث:

 شفوياا انِف الجمل التالية بالماضي وبعدين بالمستقبل:

 ما / مش .اع بنطلون قياس كبير وطلع مناسبأعطاني البي   .1

 ما  .تاليوم الصبح طلعت من البي .2

 ما ي أشتري بلوزة ألختي.اع بد  حكيت للبي   .3

 مش زرق.أي بنطلون جينز بد   .4

 ما واعي. خد قيس األ :اعحكى البي   .5

 ما .اع المصاري أعطيت البي   .6

 ما .اع  شكراا وحكيت للبي   .7

 ام .بلوزة ثقيلةبدي  اعحكيت للبي   .8

 ما .واعيأشتري أرحت عشان  .9

 

 

 

 


