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 المحتويات
 الصفحة الموضوع الدرس
   األوؿ
  في البيت الثاني
  الـز أطمع بدري الثالث
  طمعة عيمة الرابع
  صاحب ابني الخامس
  يـو الخميس السادس
  كيؼ شايفو ابني السابع
  المواصبلت الثامف
         م فاصمة التاسع
ر   الواسطة        العاش 

اب الحادي عشر        نص 
  طفح الكيؿ الثاني عشر
  الحمويات الثالث عشر
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 الدرس األول:

 ميموم
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة:   ً  أوال :
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  

   الستماع:تدريبات ا     ً  ثانيا :
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  

   القراءة     ً  ثالثا :
   تدريبات الحكي      ً  راابعا :

  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 التدريب األول:

 أمثمة عمى استخداـ الكممات والعبارات السابقة:

  حاسستك:
 ليش حاسستؾ متغير؟ 

 .حاسستيا مبسوطة 
.حاسستؾ زعبلف   

  ميموم:
 يش ميموـ؟ ل اإنت 

 .صاحبي كتير ميموـ
ميمومة ؾال تضمانسي    

  مش فاضي:
 .أنا مش فاضيمؾ 

 .شكمؾ مش فاضي 
إلي. ىمو مش فاضييف   

  رأيي:
 .أنا رأيي نطمع مشوار 

  ياىيؾ شقة ياببلش.رأيي 
 شو رأيؾ بالموضوع؟

 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

8P a g e|   

 

 التدريب الثاني:
 

  تاجل:
 .رح يتأجؿ االمتحاف 

 .أجمنا الطمعة لبكرة 
.جؿأتيما بميـ  ىدا الموضوع    

  خصوصي:
 .لؾإىاي قيوة خصوصي  

 .انا اجيت خصوصي عشانؾ 
ستاذ خصوصي   أ  ىو بشتغؿ    

  تفضي:
 .حاوؿ تفضي البيت مف العفش 

 يـو الجمعة عشاني.فضي حالؾ  
الؾ؟ايمتى بتقدر تفضي ح   

  حالك:
 كيؼ حالؾ؟ 

 .حالؾ مش عاجبني
.فضي حالؾ بكرة خمينا نطمع  
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 التدريب الثالث:
 
  قدر: أ

 .حكيمؾ السرأنا ما بقدر أ 
 بتقدر تساعدني؟ 

 يمتى بتقدر تزورني؟إ
  عندىم:

 .صحابي عندىـ بيت ممؾ 
 بكره.ضيوؼ  يعندما بقدر أروح معكـ 

 بتحبوا تيجوا عندنا و ال عندىـ؟
  كمان:

 .ناـأكماف ساعة بدي  
 .تغديت كماف مرة 
.كماف مرة بدي أشوؼ الفيمـ   

  ما إلي نفس
                 ما إلي نفس آك ؿ. 
 .  ماإلي نفس أشتغؿ اليـو
 ما إلي نفس أروح بالرحمة. 
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  :رابعالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 شو مالؾ؟ .1

 ما مالني اشي .2

 مش فاضي ادرس .3

 اسمعني يا عمر .4

 فضي حالؾ لمدراسة .5

 اليوـ. حاسستؾ ميمـو .6

 ورا بعض.عندي امتحانات  .7

 الخصوصي. جؿ الدروسأيي تاانا ر  .8

 كمافدروس ىمو عندىـ  .9

 امتحانات كماف.طبلبؾ عندىـ  .11

 أروح معكـ انا ما رح اقدر .11

 ما إلي نفس أظؿ بالبيت. .12

 ما رح أقدر أجي ع الحفمة. .13
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 تدريبات االستماع:

 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:

 شو مالؾ يا عمر؟ .1

 .أنا ما مالني اشي  .2

 .مش فاضي ادرس لئلمتحانات .3

 .عمر اسمعني .4

 .فضي حالؾ .5

 .انا حاسستؾ ميموـ  .6

 .عندي امتحانات ىدا األسبوع .7

 ما الي نفس افتح كتاب .8

 طبلبي عندىـ امتحانات .9

 أروح معكـ. أنا ما بقدر .11

 رح أرجع كماف مرة عمى الجامعة. .11
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 كتاب كماف ميموـ مالؾ طبلبؾ

 رأيي عندي امتحانات األسبوع اقدر

 

 ميموم
 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؟ حاسستؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ عمر: شو 

 امتحانات و مش فاضي أدرس و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمر: ما مالني اشي بس 

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما إلي نفس افتح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الخصوصي ىدا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تاجؿ دروس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمر: اسمعني، أنا 

 ف تفضي حالؾ لمدراسة.عشا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .كماف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنيـ عندىـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمر: ما رح 
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 التدريب الثالث:

 ما بتسمعيا بالجممة: حط دائرة عمى الكممة المي

1. 
  أ.حاسستؾ ب. موجود ج. مالؾ د.ميموـ

2 . 
 أ. مالني ب. اشي ج. لكف د. ما

3 . 
 أ. النيـ ب. عندىـ ج. كاف د. امتحانات

4 . 
 . دروسأ ب. رأيي ج. طبلبؾ د. محمد

5 . 
 أ. عشاف ب. حالؾ ج. ميموـ د.لمدراسة

6 . 
 أ. شو ب. مالؾ ج. عمر د. كتير

7 . 
 أ. ما ب. الي ج. نفس د. شو

8 . 
 أ. مش ب. أدرس  ج. ىاألسبوع د. طبلبؾ
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 القراءة:

 ص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:اقرأ الن

  النص:

 ميموم
 أـ عمر: شو مالؾ؟ حاسستؾ ميموـ

عمر: ما مالني اشي بس عندي امتحانات و مش فاضي أدرس و كماف ما إلي نفس افتح 
 كتاب.

اـ عمر: اسمعني، أنا رأيي تاجؿ دروس طبلبؾ الخصوصي ىدا األسبوع عشاف تفضي 
 حالؾ لمدراسة.
  .قدر النيـ عندىـ امتحانات كمافعمر: ما رح ا
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 اقدر خصوصي طبلبؾ ما مالني

 األسبوع عندي ميموـ عشاف

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:

 شو مالو عمر؟ ويف بيدرس؟
 شو يعمؿ عمر بعد الدواـ؟ وليش؟

 عيمة عمر؟ شو ماؿ
 شو فيو عند عمر األسبوع الجاي؟
 ليش ما بيقدر عمر يأجؿ الدروس؟

 شو اقترحت أـ عمر عميو؟
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 :الدرس الثاني

 في البيت 
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
   القراءة 
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:

 التدريب األول:

  روح:
 
 

 

 روحت و ال لسة؟
 .عمي روح مف الشغؿ
 .روحني معؾ بطريقؾ

  :سالم
 

 
 بشوفكـ بكره. انا رايح سبلـ

 .سمممي عمى صاحبي
  تغديت:

 
 

 

 ايمتى تغديت؟
 بدؾ تتغدى و ال شبعاف؟ 
 بمطعـ يمني؟شو رأيؾ نتغدى برة  

  حط:أ
 
 

 

 .حطمؾ توكؿأبدؾ 
 كماف سكر.حطممي 

 عمى زوءؾ.غاني أ  مناحط
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 التدريب الثاني:
 

  بدري:
 ليش مروح بدري؟ 

 .بدري عالدواـ 
 .امبارح صحيت بدري 

 بدري خميؾ كماف شوي
  بس:

 .بس بدي اسألؾ سؤاؿ 
 .استناني بس شوي 
 .انا مبسوط بس تعباف 

  مش غمط:
 .مش غمط نطمع رحمة 

 .مش غمط ندرس اليوـ 
 .انا متأكد انو جوابي مش غمط 

  عشان:
 .رنيتمؾ عشاف اسمـ عميكي 

 .سافرأعشاف ىيؾ بدي  
.أسير اعشانكـ ما رح    ليـو
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 التدريب الثالث:
 

  منيح:
 .ىدا شكمة زلمة منيح 

 .منيح منؾ المي عممتو
 اليوـ. نا منيحأ

  شوي:
 .ناـ بعد شويأ رح 

 ال تسرع.شوي شوي  
. الجو شوي برد   اليـو

  حل
 الـز نحؿ المشكمة. 
                  حم يت كؿ الواجبات 
        حؿ عن ي 

  أخد غفوة
 أخدت غفوة بعد الغدا 
 غفوة عشاف أصحصح. بدي آخد لي 

 غفيت وأنا بالدرس.
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  :رابعالتدريب ال
 

 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 .عمر روح عالبيت .1

 .سبلـ ماما .2

 ىبل عمر كيفؾ؟ .3

 .تغديت و ال أل .4

 احطمؾ تتغدى؟ .5

 .تغديت بدري بالجامعة .6

 .مش غمط اتغدى مرة تانية .7

 .ت منيحما اكم .8

 .اتغدى عمر و بعديف قعد .9

 .بعديف قعد شوي .11

 .عمر حكى سبلـ .11

                      ً         عمر يحؿ الواجبات قبؿ ن ص الميؿ. .12
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 تدريبات االستماع:

 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:

 عمر روح عالبيت .1

 سبلـ ماما .2

 ىبل عمر كيفؾ؟ .3

 .تغديت و ال أل .4

 حطمؾ تتغدى؟أـ عمر حكت: أ  .5

 .نا تغديت بدري بالجامعةأ  .6

 .بدي اتغدى مرة تانية .7

 .ما اكمت منيح عالغدا .8

 .عمر اتغدى و بعديف قعد .9

 تغديت و ال احطمؾ غدا؟ .11

 عمر قعد مع اصحابو مع إنو مشغوؿ. .11

 أخد غفوة عشاف يصحصح.        تغد ا و  .12
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة النص  داسمع ىا

 بدري عمر سبلـ كمتأ مرة

 مش تغديت قعد روح تتغدى

 

 في البيت

 ماما. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالبيت :  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمر 

 ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال احطمؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيفؾ؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ عمر: ىبل 

تانية  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغمط اتغدى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالجامعة، بس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمر: تغديت 

 منيح.أكمت عشاف ما 

د ما صحصح حؿ عمع أىمو، وأخد غفوة وب شوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتغدى عمر و بعديف 

 .واجباتو
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. عمر ب.روح ج. عالبيت د. كيفؾ

2 . 
 أ. ىبل ب. عمر ج. كيفؾ د. أكمت

3 . 
 أ. تتغدى ب. أل ج. اتغديت د. بالبيت

4 . 
 أ. بدري ب. تغديت ج. صاحبي د. بالجامعة

5 . 
 أ. غمط ب. مش ج. مرة د. ثالثة

6 . 
 أ. بعديف ب. قعد ج. شوي د. الجيراف

7 . 
 أ. غفوة ب. ما ج. صحصح د. عمر

8 . 
 أ. عشاف ب.منيح ج. أكمت د. سبلـ

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

26P a g e|   

 

 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 النص:

 في البيت

 عمر روح عالبيت : سبلـ ماما.

 أـ عمر: ىبل عمر كيفؾ؟ تغديت و ال احطمؾ تتغدى؟

 عة، بس مش غمط اتغدى مرة تانية عشاف ما أكمت منيح.عمر: تغديت بدري بالجام

 .د ما صحصح حؿ واجباتوعمع أىمو، وأخد غفوة وب شوي قعداتغدى عمر و بعديف 
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 مرة تتغدى قعد بدري

 منيح احطمؾ البيت عشاف

 

 التدريب الثاني:

 اي األسئمة بالحكي:جاوب عمى ى
 ويف روح عمر؟ شو حكى عمر لما روح؟

 عمر تغدى و ال أل؟ شو سألتو امو؟
 ويف تغدى عمر بدري؟
 ليش بده يتغدى مرتيف؟

 شو عمل عمر بعد الغدا؟
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 :الدرس الثالث

 الزم أطمع بدري
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
   القراءة 
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 التدريب األول:

  ت:    مر ا
 .مرات بناـ بعد الضير 

 أكتب ىادا الدرس عشر مرات . 
  بعمل حسابي:

 بكير .  ـدايما بعمؿ حسابي أنا 
 محمد بعمؿ حسابو يروح عمى الشغؿ بكير.

  كالعادة:
 دوامي كالعادة مف ساعة تسعة لمخمسة . 

 كالعادة كؿ يوـ الصبح بسمع لفيروز. 
  عشان

 بتحمؿ المسؤولية . عشاف انا اكبر وحدة دايما  
 عشاف األزمة بعمؿ حسابي اطمع بكير عمى الشغؿ .

  ىاأليام
 ىاالياـ الحياة صارت صعبة . 

 محمد ىاالياـ بحب السيرات كتير عشاف مافي شغؿ .
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 التدريب الثاني:
 

          ىي  ىي  
                          األزمة ىي  ىي  ما بتتغير.  

                     ىي  ىي  دايما طويمة. الدواـأياـ 
  ال سمح هللا

 ال سمح هللا ازا رسبت باالمتحاف الـز أعيد السنة . 
 زا ال سمح هللا صرلو اشي.ـز يكوف الواحد عندو تاميف عشاف إال 

  شكمي
 شكمي رح امرض , - 

             من غير شر  
 مف غير شر عميكي  - 

  ظميت
 ظميت بسمع لآلخر. 
                         ىاي الع طمة ظميت بالبيت. 
 ما تظؿ زعبلف مني. 
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 دريب الثالث:الت

 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 .بالباص لي مكافكالعادة ما إ .1

 .معي يما نفس القصة بتصيردا .2

             ومر ات بمشي. مرات بركب تكسي .3

.             زمة ىي  ىي  األ .4  كؿ يـو

 .كاف الشوفير ختيار .5

 .روح عمى مستشفى الجامعةمعمش أ .6

 .ليش مف غير شر .7

 .فكرتؾ مريضة ال سمح هللا .8

 .ياـاألنة ىاكؿ الناس تعب .9

 شكمي رح أتأخر. حكيشو أمش عارفة  .11

 .هللا بعيف شو بدنا نعمؿ .11

 كؿ يـو بتأخر وبيروح عمي الباص. .12

 كؿ إشي صار غالي ىاألياـ. .13

 هللا يعطيؾ العافية ىيني وصمت. .14
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 تدريبات االستماع:
 ألوؿ: التدريب ا

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
 ضميتني اسمع لبلخر .1

 خمص يعطيؾ العافية .2

 هللا يعافيكي , مع السبلمة .3

 الحياة صارت صعبة .4

 كؿ اشي صار غالي .5

 عادة ما الي مكافالك .6

 ير دايمانفس القصة بتص .7

 متأخرة عف الدواـشكمي  .8

 معمش تسرع شوي .9

 يش مف غير شرل .11

 أنا عامؿ حسابي إني رح أدفع أكثر. .11

 كسي.زي امبارح حبيت أطمع بت .12

 كؿ يـو بسمع ىالقصص. .13
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 التدريب الثاني :
 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 ال سمح هللا تعبانة الدواـ  قصص  بدوف

 هللا بعيف الباص حسابي غالي غير شر

 
المي بعده و نفس القصة بتصير حتى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وبستنى خر ويروح عمي الباصكؿ يـو بتأ

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اقدر أطمع بواحد منيـ عشاف ىيؾ دايما بكوف متأخرة عف
. و الـز         ىي  ىي   زمةاأل بساني رح ادفع اكتر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بعمؿو ركب تكسي، ب      مر ات
 فير ختيار.و                                                الشفري ة ، زي مبارح حبيت اطمع بالتكسي  وكاف الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسمع 

 سميرة: مرحبا، معمش بدي أروح ع مستشفى الجامعة.
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فير : ليش مف و الش

 سميرة: ال ال ما في اشي بس عندي تدريب ىناؾ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، وهللا يا عمو كؿ الناس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فير : آه ، أشوا فكرتؾ مريضةو الش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىاألياـ ، الحياة صارت صعبة يعني البنزيف ارتفع و كؿ اشي صار 
 غالي...
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حكي أما  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حكي ! بس ضميتني اسمع لآلخرأطبعا انا بسمع ومش عارفة شو بدي 
عمو شو بدنا نعمؿ ، خمص يعطيؾ العافية ىيني  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، و بعديف حكيت : 

 وصمت.
 فير : هللا يعافيكي عمو ، مع السبلمة.و الش
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 لتدريب الثالث:ا

 جممة:حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بال

1 . 
 أ. كؿ ب.بتأخر ج. الباص د. الشوفير

2 . 
 أ. معمش ب. بدي ج. كيفؾ د. الجامعة

3 . 
 أ. ليش ب. مف ج. اتغديت د. شر

4 . 
 أ. بس ب. ما ج. صاحبي د. عندي

5 . 
 أ. غمط ب. الحياة ج. صارت د. يعني

6 . 
 أ. حبيت ب.الشوفير ج. طمع د. الـز

7. 
 أ. و هللا ب. كؿ ج. عمو د. الشوفير

8 . 
 أ. أشوا ب.فكرتؾ سج. النا د. مريضة

 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

38P a g e|   

 

  القراءة:
 التدريب األول:

 النص واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:ىادا اقرأ 
 النص:

  الزم أطمع بدري
وبستنى الباص المي بعده و نفس القصة بتصير حتى  كؿ يـو بتأخر ويروح عمي الباص

 اقدر أطمع بواحد منيـ عشاف ىيؾ دايما بكوف متأخرة عف الدواـ.
. و الـز اسمع         ىي  ىي   زمةاأل بسبعمؿ حسابي اني رح ادفع اكتر و كسي، ركب تب      مر ات

 فير ختيار.و                                                    قصص الشفري ة ، زي مبارح حبيت اطمع بالتكسي  وكاف الش
 سميرة: مرحبا، معمش بدي أروح ع مستشفى الجامعة.

 فير : ليش مف غير شر.و الش
 سميرة: ال ال ما في اشي بس عندي تدريب ىناؾ.

أشوا فكرتؾ مريضة ال سمح هللا، وهللا يا عمو كؿ الناس تعبانة ىاألياـ ،  فير : آه ،و الش
 الحياة صارت صعبة يعني البنزيف ارتفع و كؿ اشي صار غالي.

حكي ، و أحكي ! بس ضميتني اسمع لآلخر بدوف ما أطبعا انا بسمع ومش عارفة شو بدي 
 افية ىيني وصمت.بعديف حكيت : هللا بعيف عمو شو بدنا نعمؿ ، خمص يعطيؾ الع

 فير : هللا يعافيكي عمو ، مع السبلمة.و الش
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األوؿ:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 حياة مستشفى شوفير الباص

 مريضة تدريب تكسي الدواـ

 

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:

 ليش سميرة بتتأخر عف الدواـ؟

 ح سميرة ؟ىا ترو دويف ب

 ليش بدىا تروح عمى الدواـ ؟

 حكالها شوفير التاكسي؟ شو

 

 

 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

41P a g e|   
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 :الدرس الرابع

 طمعة عيمة
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  ألوؿالتدريب ا  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
   تدريبات القراءة 
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:

ى          بتمش 
 ليمى بتتمشى , انا بتمشى , ىو بتمشى,  

 بدنا نتمشى اليـو بوسط البمد  
 ويف بتحب نتمشى؟

       بيط ش 
 محمد كؿ يوـ بيطش بعد الغدا.  

 الطشة ىاي إشي مف اآلخر.
  نخب 
 ىاي البموزة نخب أوؿ.  

 ىاد المحؿ بضاعتو نخب.
  شعبي 
 ىاد السوؽ أسعاره رخيصة النو شعبي.  

 أنا بحب المطاعـ الشعبية أكميا زاكي وارخيص .
   األواعي 
 البنات اكتر اشي بحبو األواعي.  

 ي عمى االواعي .دايما بضيع مصروف
 األواعي صارو قداـ.
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 التدريب الثاني:
 

             الي عمى عميو
 ىاد محؿ الكنافة ال يعمى عميو. 

 أمي ال يعمى عمييا باالكؿ . 
  قبل ما تميل

 الـز البنات يروحوا قبؿ ما تميؿ الدنيا. 
 مع التوقيت الشتوي صايرة الدنيا تميؿ بسرعة . 

  بموت بـ
 الصغار.بموت باألوالد  

 بموت بالموضة . 
  زمان ما

 زماف ما شفتؾ. 
 زماف ما طمعنا رحمة .

  بموت من
 البرد.ت مف    م ت 

 بموت مف السرعة. 
          مم يت من

 مميت مف ىاي االكمة. 
 مميت منؾ , مميت مف المحاضرة . 
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  :التدريب الثالث
 

         مع إن و
 .مع إني مريض بس رح أداـو 

 .ؾىا عشانبس رح أحضر  مابحب المباريات مع إني
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 التدريب الرابع:

 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 بو حساـ بدىـ يطشويمة أع .1

 بدىـ يتمشو بوسط البمد .2

 عـ يتفرجو عمى االواعي .3

 بعرؼ مطعـ نخب .4

 األكؿ زاكي.شعبي بس مطعـ مع انو  .5

 مطعـ حبيبة لمحمويات .6

 فكرة بتجنف .7

 حبيبة ال يعمى عميو .8

 عنجد زماف ما طمعنا .9

 .بموت بالطمعات .11

 .مميت مف قعدة البيت .11

 القعدة بالبيت يـو الخميس.بموت مف  .12
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 تدريبات االستماع:
 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
 زىقت كثير بيالطمعة .1

 ما تميؿبدنا نرجع قبؿ  .2

 متواعد مع صحابي .3

 خمينا نروح جيزو حالكـ .4

 طمعة مف االخر .5

 بدنا نطش .6

 بدىـ يروحو يتمشو بوسط البمد .7

 عـ نتفرج عمى االواعي .8

 بعرؼ مطعـ نخب .9

 زماف ما طمعنا .11

 خمينا نطمع ممينا مف القعدة بالبيت. .11

 المطعـ شعبي رخيص وأكمو بيجنف. .12

 .ا                         حمويات حبيبة ال ي عمى عميي .13
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 لتدريب الثاني :ا

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 يتمشو شعبي يطشو متواعد بتجنف

 بالطمعات قعدة بيتفرجو اآلخرمف  ماتميؿ

 

 طمعة عيمة
بوسط البمد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يروحو وفكروا إنيـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـو الخميس وعيمة أبو حساـ بدىـ 

 عمى األواعي. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بس أكمو مرتب ، وبعد الغدا بنروح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكى حساـ: أنا بعرؼ مطعـ نخب مع إنو 

 ت في مطعـ حبيبة.نوكؿ حمويا

                      ، حبيبة الي عمى عميو . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىدى: فكرة 

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحساـ: عنجد زماف ما اطمعنا ، إيمتى بدكـ نطمع؟ بموت ػ

 البيت وازىقت كثير بيالعطمة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىدى : أنا مميت مف ػ

 مع اصحابي. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدنيا عمينا عشاف    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحساـ: الـز نرجع قبؿ 

 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح تكوف طمعة  األب: يمو جيزو حالكو
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. الخميس ب.عيمة ج. يطشوا د. شعبي

2 . 
 أ. حبيبة ب. بتجنف ج. الباص د. يعمى

3 . 
 أ.شعبي ب. بس ج. مرتب د. عمر

4 . 
 أ. بدري ب. طمعة ج. رح د. جيزوا

5 . 
 أ. كثير ب.العطمة ج. حساـ د. ازىقت

6.  
 أ. نرجع ب. قبؿ ج. تميؿ د. ىدى

7 . 
 أ. أنا ب. مميت ج. البيت د. العطمة

8 . 
 أ. عنجد ب.زماف ج. طمعنا د. البمد
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 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

  النص:

 طمعة عيمة
 وبيتفرجوالخميس وعيمة أبو حساـ بدىـ يطشو وفكرو إنيـ يروحو يتمشو بوسط البمد اليـو 

 عمى األواعي.
حكى حساـ: أنا بعرؼ مطعـ نخب مع إنو شعبي بس أكمو مرتب ، وبعد الغدا بنروح نوكؿ 

 حمويات في مطعـ حبيبة.
                                      ىدى: فكرة بتجنف، حبيبة الي عمى عميو .

 حساـ: عنجد زماف ما اطمعنا ، إيمتى بدكـ نطمع؟ بموت بالطمعات.
 كثير بيالعطمة.ىدى : أنا مميت مف قعدة البيت وازىقت 

 حساـ: الـز نرجع قبؿ ماتميؿ الدنيا عمينا عشاف متواعد مع اصحابي.
 رح تكوف طمعة مف اآلخر. األب: يبل جيزو حالكو
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 نطش خرمف اآل تميؿقبؿ ما  عمى عميو     ال ي  

 اواعي شعبي مميت مف بموت بػ 

 

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:

 يـو الخميس ؟ في شو

 ويف بدىـ يروحو؟

 بوسط البمد؟ شو رح يعممو

 ؟ ايمتى الـز يرجعو

 ميف بدو يطمع ؟

حو  بدري؟               ليش الزم يرو 
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 :الدرس الخامس

 صاحب ابني
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  األوؿالتدريب   
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:

 ريب األول:التد

  فات:      الم ي 
 .األسبوع المي فاترجعنا مف العقبة  

 .الشير المي فاتمف الجامعة تخرجت  
 .السنة المي فاتت مفشفتو ما  

  بتخرج:
 .يمتى بتخرج صاحبؾإ 

 .عشاف نفرح فيؾ تتخرج إيمتى رح 
 .تشتغؿ بعد ما تتخرج        شو بد ؾ 

  عقبالك:
 .فرح فيؾأعقباؿ ما  

 .     بال ؾ     ، ع قؾ      قبال     ع  
 .عقباؿ عندكـ 

  :بيجيزو
 قديش بدكـ لتجيزوا؟ 

 ؟جاىزيف و ال أل 
 .باإلمتحاف قاعديف بجيزو
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 التدريب الثاني:
 

  نعممك:

 ؟شو رأيؾ نعممؾ مقموبة 
 بقدر أعممؾ اشي؟ 
 شو اعممؾ عشاف ترضى؟ 

  بيض وجوىنا:
 .بيض وجوىنا قداـ الناس بعبلماتؾ 

 .بيض وجيي بتصرفاتؾ 
 يبيض وجيؾ هللا 

  شد حيمك:
 .شد حيمؾ بالدراسة 

 .بعوضؾشد حيمؾ هللا  
 .كي تخرجتيمشدي حيمؾ ب 

  خاطر:

 .ؿ معي              عشاف خاطري ك   
 .شاف خاطرؾععممت ىيؾ  
 .خاطرؾ كبير عندي 
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 التدريب الثالث:
  

  مستني:

 .مستنيؾىيني  
              ما رح أستن ى. 
 .كتر مف ىيؾأتناني ال تس 

  الوضع:
 ؟وضع عندؾشو ال 

 .وضعؾ زينوف 
 .مش عاجبني الوضع 

  ما صارت
                        بد ي أعمؿ حفمة ما صارت. 
 عمرىا ماصارت ىاد الشير اطفرت ع اآلخر. 
جيت                  كيؼ صارت وا 

  عمى نار
 بستناؾ عمى نار. 
                              بابا بيستناني أتخر ج عمى نار. 
     ً                     دايما  بطبخ عمى نار ىادية. 
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  :رابعالتدريب ال
 

 لتالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:اقرأ الجمؿ ا

 شو أخبار صاحبؾ؟ .1

 ىيو رح يتخرج .2

 بيض وجوىنا يا محمد .3

 عقبالؾ يا ماما .4

 حفمة لواىموا بيجيزو  .5

 بدىـ يعممولو طنة و رنة .6

 اجا عنا األسبوع المي فات .7

 الوضع ىوف تعباف .8

 فش شغؿ ىوف .9

 هللا يعيف الشباب .11

 حفمة غير شكؿ .11

                        بستن ى النتيجة عمى نار. .12
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 تدريبات االستماع:
 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
 شو أخبار صاحبؾ يا محمد؟ .1

 صاحبي رح يتخرج .2

 بيض وجوىنا يا ابني .3

 محمد عقبالؾ يا .4

 مستنيؾ تتخرج عمى نار .5

 بدىـ يعممولو حفمة .6

 صاحبؾ عنا األسبوع المي فاتاجا  .7

 الوضع تعباف فش شغؿ .8

 انت شد حيمؾ .9

 ال تكسر بخاطر أبوؾ .11

كؿ. .11                          رح نعمم ؾ حفمة غير ش 

                                         لم ا يتخر ج ابني رح نعمم و حفمة ما صارت. .12
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 مةحف بخاطر غير شكؿ ماما تعباف

 عمى نار الـز الجاي أخبار مرة

 

 صاحب ابني
صاحبؾ المي إجا عنا االسبوع المي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أبو محمد: اه محمد صحيح شو 

 فات؟
ما  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو و أىمو بيجيزو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                محمد: منيح ىي و رح  يتخرج الشير
 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                              صارت وبدىـ يعممولو طنة و رن ة

                                   ، بس تتخرج لنعمم ؾ حفمة احمى مميوف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ محمد:عقبالؾ يا 
                                                  مف حفمة صاحبؾ بس انت شد حيمؾ و بي ض وجوىنا والتكسر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبوؾ المي مستنيؾ تتخرج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أـ محمد: شو رح يعمؿ صاحبؾ بعد ما يتخرج.

 فش شغؿ، هللا يعيف الشباب. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ محمد: وهللا يا ماما الوضع ىوف
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. ىيو ب.يتخرج ج. الجاي د. عزمني

2 . 
 أ. أىمو ب. حفمة ج. الجامعة د. صارت

3 . 
 أ. ال ب. بخاطر ج. أبوؾ د. نار

4 . 
 أ. ىوف ب. فش ج. صاحبي د.شغؿ

5 . 
 أ. بس ب. احمى ج. حفمة د. صارت

6. 
 أ. الوضع ب. قعد ج. ىوف د. ماما

7.  
 أ. الشباب ب.انت ج. وجوىنا        د. بي ض

8 . 
 أ. شو ب.يتخرج ج. صاحبؾ د. األب
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 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 86 النص:

 صاحب ابني
 السبوع المي فات؟أبو محمد: اه محمد صحيح شو أخبار صاحبؾ المي إجا عنا ا 

لو حفمة ما صارت وبدىـ يعممولو خرج الشير الجاي و أىمو بيجيزو                       محمد: منيح ىي و رح  يت

                     طنة و رن ة..غير شكؿ.

                                                                              اـ محمد:عقبالؾ يا ماما، بس تتخرج لنعمم ؾ حفمة احمى مميوف مرة مف حفمة صاحبؾ بس 

 خرج عمى نار.                                                          انت شد حيمؾ و بي ض وجوىنا والتكسر بخاطر أبوؾ المي مستنيؾ تت

 أـ محمد: شو رح يعمؿ صاحبؾ بعد ما يتخرج.

 محمد: وهللا يا ماما الوضع ىوف تعباف فش شغؿ، هللا يعيف الشباب.
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 تعباف ماما شد حيمؾ فات

 الشباب ابني بيض وجوىنا الوضع

 

 التدريب الثاني:
 مى ىاي األسئمة بالحكي:جاوب ع

 شو رح يعمؿ صاحب محمد؟ 
 ؟إلو أىمو يعممو رح شو

 شو حكت أـ محمد لمحمد؟
 ؟محمد تخريج ابنو               كيؼ يستن ى أبو

 ؟في البمد كيؼ الوضع
 ايمتى إجى صاحب محمد لعنده؟
 شو طمبت أـ محمد مف محمد؟

                                    بشو وعدت أـ محمد ابنيا لم ا يتخر ج؟
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 :السادسالدرس 

 يوم الخميس
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 التدريب األول:

   منيح:
 عممت منيح باالمتحاف؟ 

 منيح اذا نجحت.
 مش منيح تضمؾ تحكي كتير. 
صاحبتي منيحة مع الكؿ.   

  خمي الواحد:
                              ال تضمؾ تحكي خمي الواحد مرو ؽ. 

 عرؼ يدرس!شو ىاالزعاج مش مخمييف الواحد ي
 خمي الواحد يضؿ مبسوط. 

  ورا بعض:
 ما عندي استراحة دروسي ورا بعض. 

 أوالدي جاييف ورا بعض.
 مش ممحقو شغؿ..ضيوفي زاروني ورا بعض.

  بالمرة:
 زمة بالمرة.بحب األما  

 مش فاىـ عميؾ بالمرة.. 
 عبلمتي باالمتحاف بالمرة. 
                          الع طمة مش طويمة بالمر ة.
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 لثاني:التدريب ا
 

  فش مجال:
 فش مجاؿ أروح معاكـ. 

 فش مجاؿ تنزلي السعر؟!
 فيو مجاؿ نطمع اليوـ؟! 

.  عندي امتحاف وفش مجاؿ أطمع اليـو
  وال ييمك:

                         وال ييمؾ رح أرت ب كؿ اشي. .
مؾ بطريقي.  وال ييمؾ                    أنا بوص 

 وال ييمؾ أنا بحكيمو
  ما بدي أوصيك:

 وصيؾ.ادرس منيح ما بدي أ 
و   ا عمى إشي؟       بتوص 

خمي عينؾ عالولد وصيؾما بدي أ   
  دير بالك عمى:

 دير بالؾ عمى دراستؾ.  
 ديري بالؾ عالسيارة. 
 دير بالؾ عمى حالؾ. 

 ليش ما درتي بالؾ عالبنت؟! 
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  :ثالثالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 .يبل منيح يعني في يوميف راحة مف الشغؿ .1

 .خمي الواحد يمقط نفسو .2

 .االسبوع الجاي كمو امتحانات ورا بعض .3

 .ما عندي فراغ بالمرة .4

 .وؿفش مجاؿ الـز تجيب األ .5

 .ىيني مش مقصر..بدرس ليؿ و نيار .6

ً       أنا أصبل  حاط ب .7  .وؿبالي أكوف األ      

 .هللا يوفقؾ .8

 .وصيؾ ال تطير المنحة منؾما بدي أ .9

 .الؾ عمى حالؾدير ب .11

 . الشيادة سبلح .11

 .بستناؾ عمى نار .12
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 تدريبات االستماع:
 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
؟ .1  شو ىو اليـو

 ليش بتسأؿ؟ .2

 يبل منيح يعني في راحة .3

 خمي الواحد يرتاح .4

 االسبوع الجاي ضغط امتحانات .5

 رةما عندي وقت بالم .6

 ركز بدراستؾ .7

 حاطط ببالي اكوف االحسف .8

 ال تطير المنحة منؾ .9

 شيادتؾ سبلحؾ .11

 حمؾ شوي.يخد نفس تر  .11

         بالمر ة. مش مقصر بدراستو .12
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 عمى حالؾ منيح بعض ببالي راحة

 سبلح يالجا مجاؿ اوصيؾ بالمرة

 

 يوم الخميس
 ابو محمد: شو ىو اليوـ؟

 اـ محمد: الخميس، ليش بتسأؿ؟
مف الشغؿ الجمعة والسبت، خمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعني في يوميف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو محمد: يبل 

 .ياخد نفسالواحد 
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ما عندي فراغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمو امتحانات ورا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالسبوع محمد: 

 الـز تجيب األوؿ عشاف المنحة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو محمد: ادرس منيح يا محمد فش 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمد: وال ييمؾ بابا ، ىيني مش مقصر بدرس ليؿ ونيار و انا اصبل حاط  

 اكوف االوؿ.
ال تطير المنحة منؾ، ودير بالؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو محمد: هللا يوفقؾ يا بابا ما بدي 

 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الشيادة زي ما إنت عارؼ، وعمى دراستؾ ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 التدريب الثالث:

 مة:حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجم

1 . 
 أ. ىو ب. يتخرج ج. اليوـ د. محمد

2 . 
 أ. يعني ب. منيح ج. راحة د. االـ

3 . 
 أ. الجاي ب. بعض ج. كمو د.سبلح

4 . 
 أ. يا بابا ب. يوفقؾ احبيج. ص د.أوصيؾ

5 . 
 أ. ىيني ب. مقصر ج. بدرس د. كبيرة

6.  
 أ. عارؼ ب. الشيادة ج. زي د.المنحة

7 . 
 أ. فش ب.بابا ج.االوؿ د. تجيب

8 . 
 أ. أنا ب.أصبل ج. الرابع وؿد. اال
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 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 93 النص:

 يوم الخميس
 ابو محمد: شو ىو اليوـ؟

 اـ محمد: الخميس، ليش بتسأؿ؟
اخد ابو محمد: يبل منيح يعني في يوميف راحة مف الشغؿ الجمعة والسبت، خمي الواحد ي

 .نفس
                                              ي كمو امتحانات ورا بعض، ما عندي فراغ بالمر ة.محمد: االسبوع الجا

 ابو محمد: ادرس منيح يا محمد فش مجاؿ الـز تجيب األوؿ عشاف المنحة.
محمد: وال ييمؾ بابا ، ىيني مش مقصر بدرس ليؿ ونيار و انا اصبل حاط  ببالي  اكوف 

 االوؿ.
، ودير بالؾ عمى حالؾ ابو محمد: هللا يوفقؾ يا بابا ما بدي أوصيؾ ال تطير المنحة منؾ

 الشيادة سبلح.زي ما إنت عارؼ وعمى دراستؾ ، 
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 دريبات الحكي:ت

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 ادرس منيح يلقط نفسه وال يهمك ليش بتسأل؟
 حاط ببالي يومين راحة الشهادة سالح امتحانات ورا بعض

 

 التدريب الثاني:

 مة بالحكي:جاوب عمى ىاي األسئ
 شو في عند محمد االسبوع الجاي؟

 بأي يوـ اجتمعت العيمة؟

 ليش ابو محمد بدو ابنو يدرس منيح؟

 شو حاط ببالو محمد؟

 شو حكى ابو محمد عف الشيادة؟

ى أبو  محمد ابنو؟            شو وص 
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 :الدرس السابع

 كيف شايفو ابني
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  وؿالتدريب األ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 ب األول:التدري

  نورتي:
 .إنت منورة المدرسة 

 .نورتينا 
.نا بجيتؾينورت   

  شايفيتو:
 إنت كيؼ شايفيتو؟ 

 .أنا شايفيتو أحسف
 ىو كيؼ بشوؼ الموضوع؟

  بسرح:
 .ىو كتير بسرح 

 .ىي كتير بتسرح 
.         ً               ابنؾ دايما  سرحاف ىاألياـ    

  بركز:
 .عمر ما بركز كتير 

 ير؟انت شفتي انو تركيزه مو كت 
 ركزت معو؟ 

                        اليـو مش مرك ز بالمر ة.
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

78P a g e|   

 

 التدريب الثاني:  
  تحببو:

 .انت حبيبيو بالموضوع 
 .ىو حب الموضوع كتير 
 .أنا بدي أحببو بالموضوع 

  حاطين:

 .أنا حاطة الموضوع ببالي 

 مش حاط ببالو يتجوز.

.حطي الموضوع ببالؾ   
  بيتعمق:

 .ىو عنده كتير اشياء يتعمؽ فييا 

 .انا متعمقة فيو 

 بأموىو متعمؽ  

  الوحط بب
 الي أشتري سيارة.حاط بب 

                الؾ تيجي ب كرة.      ح ط بب
 الي.رح أحط ىالموضوع بب
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 التدريب الثالث:

  حميمنا:

 .مشكمة الحميمنا  

 انا بدي احؿ مشكمتي، ىو دايما بحؿ مشاكمو

  غمباوي:

 .ىي بنت غمباوية 

 .ىو مغمبني 

 فييا غمبو لو

 غمبتؾ

  :ما لبين

 .أنا بستناؾ لبيف ما تيجي 

 .ىو بستنى لبيف ما تيجي صاحبيتو 

 رح نضؿ عمى اتصاؿ لبيف ما نحؿ ىاي المشكمة 
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  :رابعالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 ىو بسرح كتير بالصؼ .1

 بدي اسأؿ عف عصاـ .2

 احنا حاطيف موضوعو ببالنا .3

 حميمنا مشكمة عصاـ .4

 ما حدا سالـ مف شره .5

 طيب و الحؿ .6

 بد الصحاب مش و  وعند .7

 رح نضؿ عمى اتصاؿ .8

 بدنا نحؿ ىالمشكمة .9

 ابنؾ غمباوي .11

 نورتي المدرسة .11

                                     بد ي أحببو بالدراسة بمكي تعم ؽ فييا. .12

                         مش مرك ز بدراستو ىاألياـ. .13
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 تدريبات االستماع:
 تدريب األول: ال

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
 عصاـ بسرح كتير بالصؼ .1

 بدي اسأؿ عف ىالولد .2

 احنا حاطيف الموضوع ببالنا .3

 حميمنا مشكمة عصاـ في المدرسة .4

 ما حدا سالـ مف شر عصاـ .5

 شو الحؿ لممشكمة  .6

 صحاب مش و البدعندو عصاـ  .7

 صاـبدنا نحؿ مشكمة ع .8

 ابنؾ غمباوي كتير .9

 نورتي المدرسة كتير .11

                           ىاألياـ أنا مشوش ومش مرك ز. .11

                      خمينا نظؿ عمى ات صاؿ. .12
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 بيركز حاطيف شايفيتو مس بسرح

 نورتي غمباوي مشكمجي هو تحبب حميمنا

 

 كيف شايفو ابني
 ؾ؟          شو أخبار   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ياصاـ: كيفؾ اـ ع

 المدرسة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؟     نت  إالمس: الحمدهلل، كيفؾ 
 ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عصاـ: منورة بأىميا أنا منيحة، بدي أساؿ عف عصاـ كيؼ 

كتير و ما بيتـ الصؼ وما  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمس: و هللا ىو ذكي بس مشكمتو انو 
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بالدروس.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ عصاـ: حاولوا

 موضوعو ببالنا، و بمكي لقداـ شوي بيتعمؽ بالمدرسة اكتر.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمس: احنا 
 مشكمة عصاـ. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة المدرسة اـ عصاـ: كونؾ مد

وما حدا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، و   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمديرة: اسمعي يا أـ عصاـ ، ابنؾ 
 سالـ مف شره.

 اـ عصاـ: طيب والحؿ؟
                                                                       المديرة: جوا المدرسة إحنا بنحميا بس شكموه عنده صحاب بالحارة مش وال ب د.

 أـ عصاـ: رح نظؿ عمى اتصاؿ لبيف ما نحؿ ىالمشكمة.
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. مس ب. شو ج. عصاـ د. كتير

2 . 
 أ. يعني ب. تحببوه ج. بالدروس د. عصاـ

3 . 
 أ. مشكمة ب. حميمنا ج. كونؾ د.الصؼ

4 . 
 أ. بدي ب. كيؼ حبيج. صا د.عف عصاـ

5 . 
 أ. بمكي ب. لقداـ ج.شوي د. ابني

6.  
 أ. غمباوي ب. المدرسة ج. و مشكمجي د.شره

.7 
 احنا أ. ب. شكمو ج. بسرح د. الحارة

8 . 
 أ.ذكي ب.بسرح ج. انو د. األخير
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 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 النص:

 كيف شايفو ابني
 اـ عصاـ: كيفؾ يا مس شو أخبارؾ؟

 المس: الحمدهلل، كيفؾ انت؟ نورتي المدرسة.
 ي أساؿ عف عصاـ كيؼ شايفيتو؟اـ عصاـ: منورة بأىميا أنا منيحة، بد

 المس: و هللا ىو ذكي بس مشكمتو انو بسرح كتير و ما بيتـ الصؼ وما بيركز.
 ه بالدروس.و اـ عصاـ: حاولوا تحبب

 المس: احنا حاطيف موضوعو ببالنا، و بمكي لقداـ شوي بيتعمؽ بالمدرسة اكتر.
 اـ عصاـ: كونؾ مديرة المدرسة حميمنا مشكمة عصاـ.

 اسمعي يا أـ عصاـ ، ابنؾ غمباوي ، ومشكمجي وما حدا سالـ مف شره. المديرة:
 اـ عصاـ: طيب والحؿ؟

                                                                       المديرة: جوا المدرسة إحنا بنحميا بس شكموه عنده صحاب بالحارة مش وال ب د.
 أـ عصاـ: رح نظؿ عمى اتصاؿ لبيف ما نحؿ ىالمشكمة.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 الحارة ابنؾ بسرح نورتي

 المشكمة مشكمجي الدروس موضوعو

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:

 شو اسـ الطالب؟ ميف الشخصيات المي بالدرس؟
 شو مشكمة الطالب؟ عصاـ ذكي و ال غبي؟

 شو حكت المديرة لبلـ؟
 شو حكت اـ عصاـ لممديرة؟

                           برأيؾ كيؼ نحؿ مشكمة ع صاـ؟
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 :الدرس الثامن

 المواصالت
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  وؿالتدريب األ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 األول: التدريب

  بدري:
 بدري مف عمرؾ. -بدري ليش مستعجؿ   

 لسا بدري. 
 بدؾ تيجي بكرة بدري؟ 
.دايما بطمع بدري   

        ألح ق:
                ما لح قت الباص. 

                 فكرؾ رح ألح ؽ؟!. 
               يبل عشاف تمح قي 

 اطمع بدري عشاف تمحؽ 
  مش عارف شو أعمل:

 انعجقت ومش عارؼ شو أعمؿ!. 
تعممي؟ ليش انتي مش عارفة شو بدؾ   

 عمقنا باألزمة ومش عارفيف شو نعمؿ. 
 ىو ما درس و مش عارؼ شو بدو يعمؿ باالمتحاف 
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 التدريب الثاني:
 

  دوشونا:
 األغاني. الجيراف دوشونا بصوت 

 دوشت راسي قد ما حكيت. 
 دوشتني بيالموضوع.

 خمص بكفي دوشتيني. 
روحنا مدووشيف مف العرس.   

  زي الزفت:
 اي األياـ زي الزفت.الوضع ى 

 االمتحاف زي الزفت.
 كيؼ يومؾ؟  زي الزفت

  ما إلي دخل:
 لي دخؿ.ىاي مشكمتؾ..ما إ 
 ما حدا إلو دخؿ؟!. ؿ المشكمةأنا بح 

 ىاد موضوع عائمي.دخؿ ما إلؾ  
  فوق بعض

 الناس بالموؿ فوؽ بعض. 
                    حط يت الكتب فوؽ بعض 
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 التدريب الثالث:
 

  رح أضمني:
 اضمني استناؾ.رح  

 ما رح اضمني ىوف بعد الدرس. 
؟لمتى رح تضمو   

 رح تضمي ىوف لما أرجع؟ 
  شوف:

 شوؼ شو صار معي. 
خوؾ شو بده.شوؼ أ   

 شوفي ميف عالباب. 
 بدي أشوؼ اإليميؿ بس.  

 متى رح اشوفؾ مرة تانية؟ 
 وأنا جاىز. شوفو شو بدكـ تعممو 

 دامي!مش شايفة قاليـو ما حدا يحكي معي  
 .حت مش شايؼ الضو    صب   
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  :رابعالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 دايما بطمع مف البيت بدري .1

 شو صار معي اليـو شوفو .2

 كالعادة طمعت بكير .3

 وصمت عالمحاضرة متأخرة .4

 كانت ازمة كتير .5

 السيارة عالسيارة .6

 ة الزواميردوشونا بزناخ .7

 ما الي دخؿ بس هللا يجازي المي كاف السبب .8

 بدي اعمؿ مش عارفة شو .9

 الناس فوؽ بعض زي النمؿ .11

 يا حبيبي لما يوصؿ الباص هللا ال يورجيؾ .11

                                 الـز أروح عشاف ب د ي أل حؽ دروسي. .12

 .  ىاد اليوـ زي الزفت مبيف عميو مف أولو.13
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 تدريبات االستماع:
 تدريب األول: ال

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
 انا طالبة بالجامعة .1

                            عشاف ألح ؽ محاضرتي بالجامعة .2

 السواقيف دوشونا بزناخة الزوامير .3

 ما أزنخ ىاليـو . .4

 مع انو ما إلي دخؿ .5

 هللا يجازي المي كاف السبب .6

 بدي استنى باص .7

 رح اضمني نص ساعة واقفة .8

 الناس فوؽ بعض زي النمؿ .9

 يا حبيبي لما يوصؿ الباص هللا ال يورجيؾ .11

                       مش عارؼ شو ب د ي أعمؿ. .11

                                    بطمع بدري ومع ىيؾ ما بمح ؽ محاضرتي. .12
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة د النص اسمع ىا

 

 دوشونا شو صار ال يورجيؾ زي النمؿ بدري

 يا حبيبي عالسيارة ما الي دخؿ العادةك الحؽ

 

 المواصالت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعشاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا طالبة بالجامعة ، دايما بطمع مف البيت 
طمعت بكير و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي اليـو ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فوامحاضرتي بالجامعة، شو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و السيارةوصمت عالمحاضرة متأخرة ربع ساعة عشاف كانت أزمة كتير 
 بزناخة الزوامير. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ والسواقيف

س هللا يجازي المي كاف ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيومي مف أولو زي الزفت، مع إنو  ت احداثكان
 السبب.

مش عارفو شو أعمؿ اذا بدي استنى باص، رح اضمني نص ساعة واقفة و الناس فوؽ 
 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هللاالباص، لما يوصؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض 
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  التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:
1 . 

 أ. بالجامعة ب. دايما ج. بكير د. البيت
2 . 

 أ. شوفو ب. صار ج. السبب د. معي
3 . 

 أ. حبيبي ب. يوصؿ ج. الباص د.أصدقاء
4 . 

 أ. عمى ب. السواقيف ج. المحاضرة د.دوشونا
5 . 

 أ. مش . احمىب ج. باص د. عارفة
6.  

 أ. طمعت ب. الباصات ج. بكير د. متأخرة
.7 

 أ. زي ب.قديش ج.الزفت د. اولو
8 . 

 أ. رح ب.اىمي ج. بعض د. فوؽ
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 القراءة:

 اتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:اقرأ النص التالي و 

 النص:

 المواصالت

                                                                                 انا طالبة بالجامعة ، دايما بطمع مف البيت بدري عشاف ألح ؽ محاضرتي بالجامعة، شوفوا 

شاف شو صار معي اليـو ، كالعادة طمعت بكير و وصمت عالمحاضرة متأخرة ربع ساعة ع

 الزوامير.السيارة والسواقيف دوشونا بزناخة كانت أزمة كتير والسيارة ع

 بس هللا يجازي المي كاف السبب. دخؿيومي مف أولو زي الزفت، مع إنو ما إلي  كاف

مش عارفو شو أعمؿ اذا بدي استنى باص، رح اضمني نص ساعة واقفة و الناس فوؽ 

 بعض زي النمؿ، و يا حبيبي لما يوصؿ الباص، هللا اليورجيؾ.
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 الكممات انحكت بالنص:ليش ىاي 

 دوشونا بزناخة الزوامير السيارة عالسيارة      ألح ؽ بدري

 هللا ال يورجيؾ يا حبيبي رح اضمني ما الي دخؿ

 

 التدريب الثاني:

 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي: .1
 متى بتطمع الطالبة عالجامعة؟ .2
 ليش بتوصؿ متأخرة؟ .3
 ليش كاف يوميا مش كويس؟ .4
 ؟كيؼ وصفت الطالبة االزمة .5
 بدري ع الجامعة؟ ىاي الطالبة تطمعالـز ليش  .6
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 الدرس التاسع:

 فاصمةم
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  نيالتدريب الثا  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:

  التدريب األول:

  :عالعافية
 هللا يعافيؾ. -يعطيؾ العافية  

 صحة وعافية. 
 الميـ عافينا. 

 هللا ال يعطيؾ العافية. 
 ف شاهللمعافى إ 

  تنزيالت:
 عامميف تنزيبلت. 
 ىاد موسـ تنزيبلت. 

 ما في تنزيبلت ىاألياـ. 
  بتجنن:

 ىاي البنت بتجنف. 
 زوءؾ بجنف. 
 الجو بجنف. 

 ىاي المبسة بتجنف. 
 الحفمة كانت بتجنف  
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 التدريب الثاني:
 

  مصرياتنا ع قدنا:
 سعار غالية ومصرياتنا ع قدنا.األ 

 يا ع قدىا.ىاي العيمة مصريات 
مع إنو بيشتغؿ كتير بس مصرياتو ع قدو.   

  بصراحة:
 احكي بصراحة. 

 انا تعباف كتير بصراحة. 
بصراحة مش القي شغؿ.   

 انت صريح كتير. 
 الصراحة راحة 

  تراعيني:
 بدي اياؾ تراعيني. 

 راعينا شوي. 
 ما في مراعاة بالمرة.

 راعانا كتير، ىادا المحؿ بيراعي كتير. 
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 التدريب الثالث:
  

  أسعارنا محدودة:
 ىاي البموزه فش فييا مجاؿ أسعارنا محدودة. 

 محدودة. أسعارهىادا المحؿ 
 السعر محدود. كيراعيما بقدر أ 

  عاجبني:
 ىادا الفستاف عاجبني. 

 عجبني الكتاب.
 تفكيرؾ بيعجبني

 اف شاهلل يعجبيا العريس. 
 مش عاجبني ىادا الكافيو. 

 ؼ ليش مش عاجبكـ؟مش عار 
  تكسب

 خمينا نكسبؾ ع الغدا. 
 راعيني عشاف تكسبني زبوف عندؾ. 

  مو أكثر من
                     مو أكثر مف ن ص ساعة.بس بستناؾ  
 دينار. 51باخد ىاد الجكيت بس مو أكتر مف  
 بحب المنسؼ بس مو أكتر مف الكبسة. 
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  :رابعالتدريب ال
 مدرس عف غيب:كييا لمأحاقرأ الجمؿ التالية وبعديف 

 .كتير غالي .1

 .عندي موديبلت تانية وعمييـ تنزيبلت .2

 .عاجبني ىادا الجكيت .3

 .خامتو كتير مرتبة .4

 .بدي تراعيني فيو .5

 .مصرياتنا ع قدنا .6

 .كـ حاط ببالؾ .7

 أرخص مف أسعارنا.لو تمفي السوؽ ما رح تبلقي  .8

 .البضاعة مرتبة .9

 .عالصباياالوانو بتجنف  .11

 .محمؾ الصغير .11

 / تكسبني زبوف.تكسبني زبونة راعيني .12
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 تدريبات االستماع:
 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:
 عالعافية .. بكـ ىادا الجكيت .1

 كتير غالي .2

 عندي موديبلت تانية وعمييـ تنزيبلت .3

 عاجبني ىادا الجكيت .4

 تير مرتبةخامتو ك .5

 الوانو بتجنف عالصبايا .6

 بدي تراعيني فيو مصرياتنا ع قدنا .7

 يسممو كتير .8

 لو تمؼ السوؽ كمو ما رح تبلقي زي ىاي البضاعة .9

 ومف ىوف ليوف .11

 دينار. 35رح أشتري ىاد الجكيت بس مو أكتر مف  .11

 بضاعتؾ مرتبة ومف اآلخر. .12
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة  دا النصااسمع ى

 تراعيني فيو مف ىوف ليوف عاجبني تنزيبلت كـ حاطة ببالؾ

 يعطيؾ العافية يع قد يمصريات العافية ع اسعارنا محدودة بصراحة

 

 مفاصمة

 يت؟بكـ ىادا الجك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسماء: 
 .يختي 51صاحب المحؿ: ب
 .اسماء: كتير غالي

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاحب المحؿ: عندي موديبلت تانية وعمييـ 
 ىاد الجكيت. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسماء: ال انا 

 صاحب المحؿ: ىادا قماشتو تركية وخامتو كتير مرتبو والوانو بتجنف ع الصبايا
 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسماء: اىا كتير حمو وعاجبني بس بدي 

 ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاحب المحؿ: 
 .دينار 35مو اكتر مف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسماء: 

 .صاحب المحؿ: لو تمفي السوؽ كمو ما رح تبلقي زي ىاي البضاعة
 .اسماء: بعرؼ انو بضاعتؾ مرتبة بس راعيني عشاف تكسبني زبونة عندؾ

 .41اه بصاحب المحؿ: بعطيكي اي
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 ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اسماء: مممـ طيب 
 35وهللا بس خمص الؾ انتي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاحب المحؿ: 

 اسماء: يسممو كتير .. اعطيني الجكيت االحمر.
 احب المحؿ: تفضميص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسماء:
  غيرصاحب المحؿ: محمؾ الص
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 سماءأ. ا ب.بكـ ج. ىدا د. دارنا

2 . 
 أ. عندي ب.تانية ج. صغار د. تنزيبلت

3 . 
 أ. تمفي ب. كمو ج. االواعي د.البضاعة

4 . 
 أ. عمى ب. تركية ج. مرتبة د. قماشتو

5 . 
 أ. بعرؼ ب. مرتبة ج. بضاعتؾ د. مصرياتي

6.  
 أ. صاحب بدري ب.  ج. حاطة د. ببالؾ

7. 
 أ.مو     قد ي ب. ج.دينار د. بصراحة

8 . 
 أ. طيب ب.غريبة ج. ىوف د. اسماء
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 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 النص:

 مفاصمة

 بكـ ىادا الجكيت؟  العافيةاسماء: 
 .يختي 51صاحب المحؿ: ب
 .اسماء: كتير غالي

 .تنزيبلتػصاحب المحؿ: عندي موديبلت تانية وعمييـ 
 ىاد الجكيت. عاجبنياسماء: ال انا 

 و كتير مرتبو والوانو بتجنف ع الصباياصاحب المحؿ: ىادا قماشتو تركية وخامت
 .                 مصرياتي عمى قد ياسماء: اىا كتير حمو وعاجبني بس بدي تراعيني فيو 

 صاحب المحؿ: كـ حاطة ببالؾ؟
 .دينار 35مو اكتر مف  بصراحةاسماء: 

 .صاحب المحؿ: لو تمفي السوؽ كمو ما رح تبلقي زي ىاي البضاعة
 .اعيني عشاف تكسبني زبونة عندؾاسماء: بعرؼ انو بضاعتؾ مرتبة بس ر 

 .41صاحب المحؿ: بعطيكي اياه ب
 ؟ مف ىوف ليوفو اسماء: مممـ طيب 

 35وهللا بس خمص الؾ انتي ب أسعارنا محدودةصاحب المحؿ: 
 عطيني الجكيت االحمر.أ اسماء: يسممو كتير .. 
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 صاحب المحؿ: تفضمي
 يعطيؾ العافية اسماء:

  غيرصاحب المحؿ: محمؾ الص
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 عاجبني تنزيالت كتير غالي عالعافية
 كم حاطة ببالك من هون لهون تراعيني بتجنن

 

 التدريب الثاني:

 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:
 ليش؟؟ و لويف راحت اسماء

 شو المي عجب أسماء في المحؿ؟
 ؟حؿ عف الجكيتشو حكى صاحب الم

 ؟كـ السعر المي حاطيتو بباليا اسماء
 ؟شو الجكيت المي نقتو اسماء

 شو اشترت أسماء مف المحؿ؟ وبقديش؟ 
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 :الدرس العاشر

 الواسطة
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  دريب الرابعالت  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 التدريب األول:

  :الواسطة 
 ىادا الطالب بحب الواسطة. 

 يما بتوسطمؾ عنده.دا
 انا ما بحب الواسطة.

  :بصراحة 
 ما في بعد الصراحة. 

 الصراحة راحة.
خميؾ صريح.   

  :ىادي 
 ىادي الشركة جديدة. 

 ىادي البنت شطورة. 
.ىاد الشب كتير ىادي   

  :        اترق ت  
 متى عمؾ اترقى؟  

 ألنيا إجت بوقتيا. ىاي الترقية مف االخر
               متى رح تترق ى؟
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 لتدريب الثاني: ا
 

  :بتنفخ 
 زي المي بنفخ في قربة مخزوقة. 

تنفخ الدخاف بوجيي.ما تضؿ    
  : ينينمستي

 بأحمد. ىـ دايما بستيينو 
 بحاليا. ىي مستيينة

فييا . ىـ دايما مستيينيف  
  :اقترحت 

 أنا اقترحت عميو يحكي معيا مباشرة. 
 دايما بقترح وما حدا برد عمي. 
نعمؿ اليوـ.شو تقترحوا    

  :حدا 
 مع حدا. مش طالع/ طالعة لحالي  

.                   حدا بده يروح يتغد ى  
  :طنش 

 دايما أحمد بطنش حكي المدير. 
 .مش عارؼ ليش دايما بيطنش محاضراتو ويقعد بالكافيو 
 .فيياالشباب لما يتحركشو ىي بتحب تنطش  
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 التدريب الثالث:
 

  :مش طالع 
 مش طالع بإيدىا إشي. 

 .إيدوراح يطمع بشو  
.مش طالع معكـ بكرا   

ر          ما قص 
ر بشغمو.                      ما حدا مقص 

رت.                عمرؾ ما قص 
 بموزتؾ قصيرة
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  :رابعالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 سعاد ما بتحب الواسطة . .1

 يف بيالشركة .الييا خمس سن .2

 وعدىا بترقية .دايما ب ما اترقت مع انو .3

 مبيف عميو انو بيبيع حكي . .4

 حكى مع المدير عشاف يزبط وضعيا . .5

 بمكي تمحمحت شوي . .6

 .سويت المي بقدر عميو .7

 طنش الموضوع . .8

 ىي طويمة باؿ . .9

 سميـ زلمة حقاني وعمى قد حالو . .11

 ما قصر لما حكتمو . .11

 مش طالع بإيده إشي. .12

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

119P a g e|   

 

 بات االستماع:تدري

 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:

 سعاد ما بتحب الواسطة . .1

 انحطت بمواقؼ كتير متؿ ىيؾ . .2

 صار ايميا خمس سنييف بتشتغؿ . .3

 كميا وعود كزابة . .4

 بتنفخ بقربة مخزوقة .بتشتغؿ ع الفاضي كأنيا  .5

 ما عندىا واسطة . .6

 فييا أنيا طويمة باؿ .الحمو  .7

 بس مش لياي الدرجة . .8

 بمكي تمحمحت شوي . .9

 .عشاف يزبط وضعيا  .11
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة  دا النصاسمع ىا

ر اقترحت  فارؽ بتنفخ       اترق ت     قص 

 ىادي بتقدر نيفمستيي تسمع بمكي

 الواسطة

معيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عف الواسطة و بصراحة ما كاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سعاد كتير كانت
                                                                   إلن و ما انحط ت بموقؼ متؿ ىيؾ مف قبؿ. صارليا خمس سنيف ىؤل  بتشتغؿ في 

ا ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             ً                       مع إنيـ دايما  بوعدوىا بالترقية، بس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 الشركة و لس 
ة حاليا بتشتغؿ عالفاضي أو ع قولة إميا "                                                                       كميا وعود كز ابة. عنجد ىي حاس 

في قربة مخزوقة". يعني بنحتوا عمييا في الشغؿ، شكميـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فييا عشاف ما إليا معارؼ واصميف أو بالعربي الفصيح" ما عندىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 واسطة". 

عمييا تحكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا إنيا طويمة باؿ بس مش ليا الدرجة، ىيؾ كتير! أنا الحمو فيي
                 يـ زلمة حق اني و تمحمحت شوي. سم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع حدا بتعرفو منيح عشاف يساعدىا 

ً  لما حكتمو و فعبل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                فيماف و قد حالو، ممكف إن و يوق ؼ معيا. و هللا و ما                
                                                                                   حكي مع المدير عشاف يزبط وضعيا،  و الغريب إن و المدير وافؽ! بس مبي ف عميو إن و ببيع 

                                                                     ن و طن ش الموضوع. شو بدىا تعمؿ أكتر مف ىيؾ؟ مش طالع بإيدىا إشي. سو ت حكي، إل
 !عميو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المي
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. اكمتيـ ب.كتير ج.تسمع تد.كان

2 . 
 أ. الحمو ب.فييا ج. باؿ د. واسطة

3 . 
 أ. حدا ب. تحكي ج. اميا د.عمييا

4 . 
 لياأ. صار  ب. ستة ج. سنيف د. خمس

5 . 
 أ. بعرؼ ب. بدىا ج.تعمؿ د. ىيؾ

6. 
 أ. بتنفخ ب. سيارتي ج. قربة د. مخزوقة

7.  
 أ.الغريب ب. انو ج.عشرة د. المدير

8 . 
 أ. سميـ ب.االوالد ج. حقاني د. حالو
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 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 النص:

 الواسطة

                                                                              سعاد كتير كانت تسمع عف الواسطة و بصراحة ما كاف فارؽ معيا إلن و ما انحط ت بموقؼ 
ا ما اترق ت مع                                                              متؿ ىيؾ مف قبؿ. صارليا خمس سنيف ىؤل  بتشتغؿ في ىادي الشركة و ل                  س 

ة حاليا بتشتغؿ عالفاضي           ً                                                                            إنيـ دايما  بوعدوىا بالترقية، بس كميا وعود كز ابة. عنجد ىي حاس 
نيف حتوا عمييا في الشغؿ، شكميـ مستييأو ع قولة إميا " بتنفخ في قربة مخزوقة". يعني بن

 فييا عشاف ما إليا معارؼ واصميف أو بالعربي الفصيح" ما عندىا واسطة". 

حمو فييا إنيا طويمة باؿ بس مش ليا الدرجة، ىيؾ كتير! أنا اقترحت عمييا تحكي مع حدا ال
                                                                              بتعرفو منيح عشاف يساعدىا بمكي تمحمحت شوي. سميـ زلمة حق اني و فيماف و قد حالو، 
ر لما حكتمو و فعبل  حكي مع المدير عشاف يزبط  ً                          ممكف إن و يوق ؼ معيا. و هللا و ما قص                                                    

                                                                  إن و المدير وافؽ! بس مبي ف عميو إن و ببيع حكي، إلن و طن ش الموضوع.  وضعيا،  و الغريب
                                                                    شو بدىا تعمؿ أكتر مف ىيؾ؟ مش طالع بإيدىا إشي. سو ت المي بتقدر عميو!
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 الشركة  القربة  تترقى  الواسطة 

 ييف س سخم عالفاضي  المدير  طنش 

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:

 ما اترقت سعاد ؟     ليبل  ليش 
 شو عممت سعاد عشاف تترقى ؟ 

 و ضد الواسطة وليش ؟ إنت مع أ
 شو يعني واسطة ؟

 ي المدير لما اتصؿ فيو سميـ؟شو كاف رأ
  باآلخر شو عمؿ المدير لسعاد؟
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 :الدرس الحادي عشر

 اب    نص  
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 التدريب األول:

 أمثمة عمى استخداـ الكممات والعبارات السابقة:
  محوش: 

 .ىو محوش مصاري كتير  
 ؟كـ حوشت ىاي السنة

  ليش ما بتحوش ؟ 
  داير 

 .مف الصبح وأنا داير أدور عمى شقة  
 ىاألياـ مش داير بالي عمى دراستي.

 ؟ىبل إجيت داير مف الصبح وأنت
  انضحك عميو : 

 .ما بحب الناس المي بضحكوا عمي  
 .ليش بتضحكي عمي

 ىو دايما بنضحؾ عميو ؟
  بستجري :

 .انا ما بستجري أطمع بالميؿ  
 مستجري. ىو مش
 جري يحكي معوتسيىو ما ب

                                ليش ىو بيستجري يدخف ق د اـ أبوه
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 التدريب الثاني:
 

  تمرق :
 
 

 

 رح أمرؽ عميؾ بعد بالمسا
 كيؼ مرقت عميؾ.

 قمت أمر عميؾأنا كنت مارؽ مف ىوف 
   :يخفف

 
 

 

 بدي أخفؼ عنؾ مصيبتؾ.
 انت دايما بتخفؼ عف الناس.

 .شوي شكمو متضايؽ خففي عف أحمد
  بعوضك :

 
 

 

 هللا يعوض عميؾ.
 ميف المي راح يعوضؾ ىاي الخسارة؟!

 . مؾ ىاد الدرسرح نعوض
  :تسوي

 
 

 

 شو بدؾ تسوي ىيؾ نصيبؾ؟
 شو سويت بموضوعي.

 مش عارؼ شو رح أسوي.
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 التدريب الثالث:
 

  نصب :
 
 

 

 ىو دايما بنصب عميو.
 انتي دايما بتنصبي عمى العالـ.

 بكفي نصب . 
           تعم م درس
                          تعم مت درس مف ىاي المشكة. 

                         الواحد يتعم ـ مف أخطاءه.
 .                                 كؿ مر ه بحكيمو بس عمره ما بيتعم ـ
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  :رابعالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

                         رو ح عمي ع البيت متأخ ر. .1

                     عمي محو ش ألؼ دينار. .2

 وما كاف يعرؼ إنو صاحبو عامر صاير ىامؿ. .3

 طوؿ نياره داير بالشوارع .4

 .نصب عميو صاحبو عامر  .5

 عمره ما انضحؾ عميو . .6

 عمي رجع عمى البيت . .7

 كاف مبيف عميو متنكد . .8

 خميؿ كاف جاي يسير عندىـ . .9

 حكالوه كيؼ بتمرؽ عميؾ . .11

 وصار يخفؼ عنو وقاؿ . .11

 صاحبو نصب عميو. .12

 طوؿ نياري بيف الشغؿ والدراسة. .13
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 تدريبات االستماع:

 التدريب األول: 

 ت:اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرا

                         رو ح عمي ع البيت متأخ ر. .1

 مسمـو بدنو ونفسيتو تعبانة . .2

 عامر طوؿ نياره داير بالشوارع. .3

 عمي رجع عمى البيت . .4

 عمي حريص وما بنضحؾ عميو . .5

 حس حالو بورطة . .6

 عمي كاف جاي يسير عندىـ. .7

 كيؼ بتمرؽ عميؾ ىالشغمة . .8

 معمش هللا بعوضؾ . .9

 ؾ تعممت درس .   ي  ى .11

 بدي أطش يـو الجمعة. .11

 ؼ بمكي لقيت شقة رخيصة.بم .12

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

132P a g e|   

 

 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة  دا النصاسمع ىا

      محو ش      وىي ؾ بورطة بسترجي انجمط

 مدعوـ مزنوؽ مسموـ داير مقمب

 

اب       نص 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بدنو و نفسيتو تعبانة منيح ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                             رو ح عمي ع البيت متأخ ر. كاف 
ألؼ دينار و أعطاىـ لصاحبو عامر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمسكيف.  القصة وما فييا كاف عمي 

، وما كاف يعرؼ إنو صاحبو عامر صاير ىامؿ وطوؿ نياره  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألنو كاف
بالشوارع ، عمي حريص كتير وعمره ما انضحؾ عميو بس ىالمرة نصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مرتب. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعميو صاحبو عامر وأخذ 

يشكي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                              عمي رجع عمى البيت، مف وجيو كاف مبي ف عميو إن و متنك د، عمي ما 
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                و إيده طايمة و شر اني، وحس حالو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             عف عامر إلن و 

خميؿ ابف عـ عمي كاف جاي يسير عندىـ ولما عرؼ بالقصة حكى كيؼ بتمرؽ عميؾ 
. شو                                                                    ىالشغمة، عاد بعرفؾ مدردح! وصار يخف ؼ عف عمي و قال و:" معمش، هللا بعوضؾ

 تعممت درس. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              بد ؾ تسو ي!" 
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. عمي ب.البيت ج. بدنو د. أربعيف

2 . 
 أ. حساـ ب. كاف ج. ألؼ د. عمي

3 . 
 أ. أعطاىـ ب. ببمش ج. عامر د.مزنوؽ

4 . 
 أ. نصب ب. انضحؾ ج. المحاضرة د.بس

5 . 
 أ. كاف ب. وجيو ج. ثبلثة د. متنكد

6. 
 أ. عامر ب. سناء ج. ايده د. شراني

.7 
 أ. يخفؼ ب.خميؿ ج.يسير د. عـ

8 . 
 أ. معمش ب.بدؾ ج. بعوضؾ د. تحت
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 القراءة:

 أكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:اقرأ النص التالي وات

 النص:

اب       نص 

                                                                                رو ح عمي ع البيت متأخ ر. كاف مسمـو بدنو و نفسيتو تعبانة منيح ما انجمط المسكيف.  
                                                                            القصة وما فييا كاف عمي محو ش ألؼ دينار و أعطاىـ لصاحبو عامر ألنو كاف مزنوؽ ، 

، عمي حريص  وما كاف يعرؼ إنو صاحبو عامر صاير ىامؿ وطوؿ نياره داير بالشوارع
 مقمب مرتب. ىالمرة نصب عميو صاحبو عامر وأكؿ كتير وعمره ما انضحؾ عميو بس

                                                                             عمي رجع عمى البيت، مف وجيو كاف مبي ف عميو إن و متنك د، عمي ما بسترجي يشكي عف 
                                                       عامر إلن و مدعـو و إيده طايمة و شر اني، وحس حالو بورطة.

عرؼ بالقصة حكى كيؼ بتمرؽ عميؾ خميؿ ابف عـ عمي كاف جاي يسير عندىـ ولما 
                                                                        ىالشغمة، عاد بعرفؾ مدردح! وصار يخف ؼ عف عمي و قال و:" معمش، هللا بعوضؾ. شو 

                              بد ؾ تسو ي!" وىي ؾ تعممت درس.
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 تدريبات الحكي:

  التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 عليه انضحك يخفف عنه  مذردح  يسهر 

 داير بالشوارع  تسوي  هللا بعوضك  هو بورطة 

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:
 ميف المي انتصب عميو بالنص ؟ 

 ليش كاف عمي زعبلف؟
 شو صفات عامر صاحب عمي ؟  

 مف المي مرؽ عند عمي عمى بيتو ؟ 
 كيؼ انتصب عمى عمي ؟ 

 ميف المي حكى ىاي الجممة " معمش هللا بعوضؾ " ؟ 
 اف يحؿ المشكمة؟شو عمؿ عمي عش
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 :الدرس الثاني عشر

 طفح الكيل
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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The All-in-One Arabic Language Center 

139P a g e|   

 

 تدريبات عامة:

 التدريب األول:

 أمثمة عمى استخداـ الكممات والعبارات السابقة:

  :بطمت 
 
 

 

 بطمت تدور عمى شغؿ.
 بطؿ تفرؽ معو.

 .      يدخ فؿ     بط  
  :تدور

 
 

 

 بدىا تدور عمى شغؿ.
 بدور عميكي.

 ىوف . سكفبدور عمى  
  :    بد ه 

 
 

 

 تدرس ىوف. ما بدىا
 كتب.بدوش ي

 . بدىـ شقة واسعة
  :عالفاضي 

 
 

 

 كاف عمى الفاضي.بس معو  مع إني حكيت
 عالفاضي. تضيع وقتؾال 

 .أنا فاضية اليوـ نقدر نروح
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 التدريب الثاني:
 

  :الجيزة
 .             بتكم ؼ ىاألياـ جيزةال 

  زتكـ.إيمتى موعد جي
  :كويس 

 .قواعدىو كتير كويس بال 
 ؟انتي كويسة بالرسـ

  بالطبخ.كويسة مش أنا 
  :واعية 

 ىي بنت كتير واعية. 
 متى حتصير واعي.

 .يف عشاف مستقبمكـيواع خميكو
  :محرز

 كتير محرز. جتماعىادا اال 
 محرزة. ةىاي سيار 

 محرزة .امبارح مش طمعة 
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 التدريب الثالث:
 
 .ىي بتستاىؿ كؿ خير ستاىل :بت

 .انت ما بتستاىؿ يصير فيؾ ىيؾ
 بتستاىموا كؿ شي صارلكـ .

ح مي         ص 
                صح مي شغؿ مرتب. 
م ي أروح معكـ.                           ما رح يصح 
ت   مي منحة.    صح 

  شايل/ من راس
 شمت الفكرة مف راسي. 
 .أنا شايمو مف راسي الشغؿ بشركة 
 شمت ىديؾ البنت مف راسي. 
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  :رابعتدريب الال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

 طفح الكيؿ . .1

 صارت تدور عمى شغؿ . .2

 تضيع خبرتيا مف سنيف . .3

 ما عندىا استعداد تحط واطي لحدا . .4

 ىي بتعرؼ مصمحتيا منيح . .5

 وقد حاليا ما بنخافش عمييا . .6

 تصحميا فرصة شغؿ متؿ ىاي . .7

 ما بتتخيؿ انيا راح تزبط واسطة . .8

 مشكمة غمبتيا كتير بالماضي . .9

 لسو بدري . .11

 بدي أعيش حياتي باألوؿ. .11

 بدىا بس دفشة عشاف تشتغؿ. .12
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 تدريبات االستماع:

 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:

 طفح الكيؿ . .1

 ما بتحب الواسطة . .2

 بنت قد حاليا وما بتخافش مف حدا . ىي .3

 بدىا تدور عمى شغؿ تاني . .4

 تصحميا فرصة متؿ ىاي  .5

 ىاي الشغمة كتير غمبتيا بالماضي . .6

 راح تزبط معيا بالواسطة . .7

 بس دفشة صغيرة عشاف تزبط امورىا . .8

 عمى كؿ حاؿ ىي بتستاىؿ . .9

 ما بتحط واطي لحدا . .11

 المي صار لو. بيستاىؿ .11

 .ىاي البنت بتعرؼ ويف مصمحتيا.12

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

144P a g e|   

 

 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة  دا النصاسمع ىا

 شايمة بالواسطة حياتي بنخافش فرصة

 راسيا محرز بتستاىؿ الماضي الكيؿ

 

 طفح الكيل

 ما بدىا                                                  مع سعاد فبط مت و صارت تدو ر ع شغؿ مف أو ؿ و جديد.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طفح
و ىي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.                                                          تضي ع الخبرة المي عممتيا طوؿ ىاي السنيف عالفاضي، بدىا شغؿ 

فكرة الجيزة  و القعدة في البيت. و عشاف ما تنفيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا بدري، بد ي أعيش  ؿ". وما عندىا استعداد       باألو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         ً                                غمط، دايما  بتحكي: " لس 

                                                                          تحط واطي لحدا ، إلن و ما حد بصحم و يتدخ ؿ في حياتيا و ىي بتعرؼ ويف مصمحتيا 
 عمييا. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                               كوي س إلنيا واعية و قد حاليا و 

ميا               ً               سعاد كانت دايما  تتمن ى إن و ت شغؿ زي ىيؾ. بس بعمرىا ما كانت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       صح 
                                      ػ! المشكمة المي غم بتيا كتير في شغميا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                         تتخي ؿ إن و رح تزبط معياػ

و كاف بدىا بس دفشة صغيرة عشاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ. عمى كؿ حاؿ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تمشي أمورىا.    
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1 . 
 أ. بالجامعة ب.و صارت ج.تدور د. سعاد

2 . 
 أ. المدرس ب. بدىا ج. المي د. السنيف

3 . 
 أ. شايمة ب. فكرة ج. االربعاء د.مف راسيا

4 . 
 أ. اعيش ب. السواقيف ج. حياتي د.بدري

5 . 
 أ. ضايميف ب. تحط ج. استعداد د. لحدا

6. 
 أ. طمعت ب. حد ج.يتدخؿ د.ما

.7 
 أ. سعاد ب.كـ .فرصةج د. ىيؾ

8 . 
 أ. كاف ب.دفشة ج. تمشي د. طبلب
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 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

  النص:

 طفح الكيل

                  بدىا تضي ع الخبرة ما                                                             طفح الكيؿ مع سعاد فبط مت و صارت تدو ر ع شغؿ مف أو ؿ و جديد. 
ىاي السنيف عالفاضي، بدىا شغؿ محرز. و ىي شايمة مف راسيا فكرة المي عممتيا طوؿ 

ا بدري، بد ي أعيش                                                      ً                                الجيزة  و القعدة في البيت. و عشاف ما تنفيـ غمط، دايما  بتحكي: " لس 
                                                                                    حياتي باألو ؿ". وما عندىا استعداد تحط واطي لحدا ، إلن و ما حد بصحم و يتدخ ؿ في حياتيا 

                                          ي س إلنيا واعية و قد حاليا و بنخافش عمييا.و ىي بتعرؼ ويف مصمحتيا كو 

ميا فرصة شغؿ زي ىيؾ. بس بعمرىا ما كانت تتخي ؿ إن و                ً                                                                     سعاد كانت دايما  تتمن ى إن و تصح 
                                                                                رح تزبط معيا بالواسطة! المشكمة المي غم بتيا كتير في شغميا الماضي. عمى كؿ حاؿ ىي 

 .    بتستاىؿ و كاف بدىا بس دفشة صغيرة عشاف تمشي أمورىا
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 بنخافش  واعي  طفح الكيل  الجيزة 

 شغميا بالماضي  مصلحتها  كويس  عالفاضي 

 

 التدريب الثاني:
 جاوب عمى ىاي األسئمة بالحكي:
 ليش تركت سعاد شغميا القديـ ؟ 

 شو رأي سعاد بفكرة الجيزة ؟ 
 كمة المي غمبت سعاد بالماضي ؟ شو المش

 شو الدفشة الصغيرة المي بدىا اياىا سعاد ؟ 
عاد؟                    احكي شوي عف س 

عاد؟                 شو رايؾ بس 
عاد.                       شو كانت تتمن ى س 
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 :الدرس الثالث عشر

 الحمويات
 فيرس الدرس:

 رقـ الصفحة   
   تدريبات عامة: 
  التدريب األوؿ  
  نيالتدريب الثا  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات االستماع: 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
  التدريب الثالث  
  التدريب الرابع  
   تدريبات الحكي 
  التدريب األوؿ  
  التدريب الثاني  
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 تدريبات عامة:
 التدريب األول:

  ستخداـ الكممات والعبارات السابقة:أمثمة عمى ا
  بتصرخ:

 .أصوات ناس بتصرخ بالشارع  
 .ىي دايما بتصرخ

 شو ىادا الصراخ .
  بتزغرد :

 .يـو عرس ابنيا زغردت 
 .ليمى بتحب تزغرد

 الزغاريد اكتر شي باالعراس .
  مطمعين :

 .ىو مطمع راسو برة 
 متى طالعيف اليـو ؟
 ما بدي أطمع معكـ .

  ة :ىيص
 .بنجاحؾ بالتوجييي راح اعممؾ ىيصة 

 .شو ىالييصة المي برة
 شو شكمكـ كتير مييصيف.
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 التدريب الثاني:
 

  معبية:
 .شوؼ السما معبية غيوـ 

 .ميف عبالؾ ىاي الكاسة
 متى بدؾ تعبي طمب التحاؽ الجامعة .

  رة :كسم
 .مف األزمة دايما مكسرة الشوارع 

 .                سك رت معي امبارح
 .الكتاب وخمينا ندردش شوي     سك ر 

  بتستاىل :
 .بتستاىؿ أعممؾ حفمة 

 .ميف المي بستاىؿ الضرب
 احمد بستاىؿ كؿ خير .

  األصابع:
 .زينب جاي عبالي أصابع 
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 التدريب الثالث:
 

  جايب :
 .أحمد جايب معدؿ عالي بالتوجييي 

 .مف ويف جايب ىالشطارة
 .ىاد الجكيت مف تركيا نا جبتأ

  بوط:مز 
 .الوضع مش مزبوط 

 .بدي قيوة مزبوطة
 ميف زبطمؾ سيارتؾ ؟ 

ة            شو القص 
 شو القصة؟ الشوارع مسكرة.  
ة؟احكي                مي شو القص 
 . ة تأخيرؾ كؿ يـو                                 الـز نعرؼ شو قص 
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  :رابعالتدريب ال
 اقرأ الجمؿ التالية وبعديف احكييا لممدرس عف غيب:

      بر ا. صوت زماميراسمعت  .1

 ناس بتصرخ و بتزغرد .2

 ألعاب نارية معبية السما و الشوارع مسكرة مف األزمة. .3

 محمد ولد عمره عشر سنيف   .4

 اليـو نتائج التوجييي .5

 و بعدييا بدخمو الجامعة، صح ؟ .6

 اه بدي اخد لكريـ كنافة اذا كاف ناجح . .7

 اه بشر، قمحة وال شعيرة؟ .8

 ي .اليـو نتائج التوجيي .9

 انشاهلل أشوفؾ زييـ يا ماما .  .11

 حفمة غير شكؿ . .11

 زيادة الخير خيريف. .12
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 تدريبات االستماع:

 التدريب األول: 

 اسمع ىاي الجمؿ و احكييا ثبلث مرات:

 قمحة وال شعيرة . .1

 انشاهلل اشوفؾ زييـ . .2

 اليـو نتائج التوجييي . .3

 بدي اخذ كنافة لمحمد . .4

 الحمد هلل جبت بالتمانينات عقباؿ عند محمد. .5

 خمينا ناخدلو حمواف الـز نباركمو .6

 بستاىؿ إلنو جايب معدؿ محرز   .7

 زي شو قصدؾ ؟ .8

 انت شد حيمؾ .9

 ال تكسر بخاطر أبوؾ .11
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 التدريب الثاني :

 :بالفراغ                     وح ط الكممة المناسبة  دا النصاسمع ىا

 لؤلعمى سكرةم القصة ناجح التوجييي

 وربات شعيرة بدخمو بتصرخ عالتمفوف

 

 الحمويات 

و بتزغرد و والد و بنات مطمعيف حاليـ مف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صوت زمامير و ناس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع شبابيؾ السيارات و عامميف ىيصة و ألعاب نارية معبية السما و الشوار 

 مف األزمة.

 يا ماما ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمد ولد عمره عشر سنيف  بسأؿ امو شو  

ػ , اف شاءهللا اشوفؾ زييـ شي يوـ يا ماما و ترفع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ محمد: اليـو نتائج 
 راسي.

 الجامعة، صح ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمد : و بعدييا 

ؼ كـ جاب و نعرؼ أـ محمد : مزبوط , ابف عمؾ توجييي خميني احكي معيـ أعر 
 األخبار.

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمد : اه بدي اخد لكريـ كنافة اذا كاف 
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 .. مع كريـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أـ محمد 

 ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أـ محمد: اه بشر، قمحة وال 

 كريـ: الحمد هلل جبت بالتمانينات عقباؿ عند محمد.

 اف شا هللا... ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أـ محمد: الؼ مبروؾ و منيا

 مد البنيا : خمينا ناخدلو حمواف الـز نباركمو، و بستاىؿ إلنو جايب معدؿ محرز  .اـ مح

 محمد: طيب بجوز الكؿ ىبل جايب كنافة، خمينا ناخد إشي تاني.

 اـ محمد: زي شو قصدؾ ؟

 محشية قشطة مش جبنة .ال الورباتبمحمد: انا بعرؼ انو كريـ بموت 

 و كماف كنافة، زيادة الخير خيريف. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أـ محمد: تماـ، بناخد كيمو

 محمد: إذا ىيؾ، انا بحب الكنافة االصابع .
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 التدريب الثالث:

 حط دائرة عمى الكممة المي ما بتسمعيا بالجممة:

1. 
 أ. حاليـ ب.والد ج. بنات البابد.

2 . 
 أ. ألعاب ب. نارية ج. مسكرة د. األزمة

3 . 
 أ. أربعة ب. عمره ج. ولد د.القصة

4 . 
 أ. زييـ ب. يوـ ماج. ما د.النو

5 . 
 أ. خميني ب. جاب ج. معيـ د. طويؿ

6. 
 أ. الحمدهلل ب. التمانينات ج. عند د. الحمويات

.7 
 يخفؼ أ. ب. الكؿ ج.اشي د. بجوز

8 . 
 أ. تماـ ب.كماف ج. توجييي د. وربات

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

159P a g e|   

 

 القراءة:

 اقرأ النص التالي واتأكد إنؾ فاىـ كؿ إشي فيو:

 النص:

 الحمويات 

صوت زمامير و ناس بتصرخ و بتزغرد و والد و بنات مطمعيف حاليـ مف شبابيؾ السيارات 
 رية معبية السما و الشوارع مسكرة مف األزمة.و عامميف ىيصة و ألعاب نا

 محمد ولد عمره عشر سنيف  بسأؿ امو شو القصة يا ماما ؟ 

 أـ محمد: اليـو نتائج التوجييي , اف شاءهللا اشوفؾ زييـ شي يـو يا ماما و ترفع راسي.

 محمد : و بعدييا بدخمو الجامعة، صح ؟

ي معيـ أعرؼ كـ جاب و نعرؼ أـ محمد : مزبوط , ابف عمؾ توجييي خميني احك
 األخبار.

 محمد : اه بدي اخد لكريـ كنافة اذا كاف ناجح . 

 أـ محمد عالتمفوف مع كريـ.. 

 أـ محمد: اه بشر، قمحة وال شعيرة؟ 

 كريـ: الحمد هلل جبت بالتمانينات عقباؿ عند محمد.

 أـ محمد: الؼ مبروؾ و منيا لؤلعمى اف شا هللا...
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 مينا ناخدلو حمواف الـز نباركمو، و بستاىؿ إلنو جايب معدؿ محرز  .اـ محمد البنيا : خ

 محمد: طيب بجوز الكؿ ىبل جايب كنافة، خمينا ناخد إشي تاني.

 اـ محمد: زي شو قصدؾ ؟

 محشية قشطة مش جبنة .الالوربات بنا بعرؼ انو كريـ بموت أمحمد: 

 الخير خيريف.أـ محمد: تماـ، بناخد كيمو وربات و كماف كنافة، زيادة 

 صابع .نا بحب الكنافة األأمد: إذا ىيؾ، مح
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 تدريبات الحكي:

 التدريب األول:

 ليش ىاي الكممات انحكت بالنص:

 ىيصة  بدنا نروح ا األلعاب نارية  وربات و كنافة 

 محمد  ترفع راسنا  معدل محرز  نتائج التوجيهي 

 
 

 التدريب الثاني:

 سئمة بالحكي:جاوب عمى ىاي األ
 

 ليش ألعاب نارية معبية السما و الشوارع مسكرة مف األزمة ؟ 
 كـ جاب محمد معدؿ بالتوجييي ؟

 ايش بدو ياخد محمد  البف عمو كريـ  ؟
 ليش انحكت العبارة ىاي " اه بشر قمحة وال شعيرة ؟ 

 ايش كاف ردة فعؿ اـ محمد بس عرفت انو كريـ نجح ؟  
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