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 الدرس األول
 األفعال() 
 

 To go on  أضرب/ُيضِرب/إضراب
strike 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/احتجاج /يحتجُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To protest )على( احتجَّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  To freeze جمَّد/ُيجمِ د/تجميد  

ر ر/ُيقرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To decide تقرير/قرَّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To avoid تجنَّب/يتجنَّب/تجنُّب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To ask for )من( طلب/يطُلب/طلب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To help ساعد/ُيساِعد/ُمساعدة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To gather تجمَّع/يتجمَّع/تجمُّع  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To express عبَّر/ُيعبِ ر/تعبير)عن(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To reject رفض/يرُفض/رفض  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To demand طالب/ُيطاِلب/ُمطالبة)بـ(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To affect ؤثِ ر/تأثير )على(أثَّر/يُ   
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 األسماء()
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A thousand فالآألف/  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An employee ن و فوظَّف/ُموظَّ مُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A government كومة/حكوماتحُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A salary برواتِ  / براتِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A year أعوام / عام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A decision قرارات قرار/  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A demand اتلب  ط   / بل  ط    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An aid ُمساعدة/ُمساعدات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A solution ُحلول/حل    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A deputy ابوَّ ناِئب/نُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An alternative داِئلب  ديل/ب    
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 الجمل التمهيدية:
 
 أضرب .1
 لموظفين في الحكومة اليونانية.أضرب اآلف ا 
 احتجَّ  .2
 احتجَّ الموظفون على سياسة الحكومة. 
 جمَّد .3
 جمَّدت الحكومة رواتب الموظفين. 
 تجنَّب .4
 تجنَّبت الحكومة طلب ُمساعدة. 
 تجمَّع .5
 تجمَّع الموظفون خارج البرلمان. 
 عبَّر عن .6
 واب.فون عن رفضهم قرار النعبَّر الموظَّ  
 بـ طالب .7
 فون بحلول بديلة.طالب الموظَّ  
 تؤث ر .8
 حلول بديلة التؤث ر على حياتهم اليومية 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول    اِئر ة ح  ْع د   :اه  عُ م  سْ ت   ل تيا اتِ م  لِ الك  ض 
 

 تجميد يرفض مساعدات تجم ع
    
 تعبير طال ب   احتجاج نائب
    

 ألف قرارات يؤث ر أضرب  
    
مَّد   قرار  بدائل تجن ب ج 
    

 ط ل ب   راتب موظ فين كومةحُ 
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 الت مرين الثاني:
ِة الُمناِسبة في الُجم ل التَّالي ة  :ِاْمأل الف راغ ِبالك ِلم 

 قرار النواب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبـ ر الموظفون عن  -1

 طلب المساعدة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت تجنَّ  -2

 كومة.آالف الموظفين على سياسة الحُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 الموظفين.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكومة دت الحُ جمَّ  -4

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع آالف الموظفين خارج تجمَّ  -5

ظفون  بحلول  -6  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطال ب  المو 

 كومة اليونانية.آالف الموظفين في الحُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 على حياتهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراد  الموظفون حلواًل ال  -8

 يوم األربعاء الماضي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتج   -9
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   التمرين الثالث:
 راغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:امأل الف

 
 عتجمَّ  الموظفين رواعبَّ  احتجاجاً 

ْت  ةِ دَّ مُ لِ  بديلة قرار مَّد   ج 
 

 رصب  إضرابات في ق  
 

ماضي الاألربعاء يوم في الحكومة اليونانية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فُ الآ رب  أْض 

 رواتب الموظفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ألن ها على سياسة الحكومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساعدة من االتحاد األوروبي.ب طلب متجنُّ الحكومة  وتريد، عامين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِهمِض عن رفْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف الموظفين خارج البرلمان وآال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذلك 

 تؤثر على حياتهم اليومية. ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لولوطالبوا بحُ  ،بالنوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نص القراءة:
 

 رصب  إضرابات في ق  
 

احتجاجًا على الماضي األربعاء يوم الموظفين في الحكومة اليونانية  فُ الآ رب  أْض 

ْت سياسة الحكومة مَّد  ب تجنُّ الحكومة  وتريد، عامين ةِ دَّ مُ الموظفين لِ  رواتب ؛ ألن ها ج 

 طلب مساعدة من االتحاد األوروبي.

 ،قرار النواب ِهمِض روا عن رفْ ف الموظفين خارج البرلمان وعبَّ آال عتجمَّ لذلك 

 تؤثر على حياتهم اليومية. لول بديلة الوطالبوا بحُ 
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 (ت حدُّثال)
ل:  التمرين األو 

 ة؟يَّ بِ ر  الع   ةِ غ  اللُّ ة بِ الي  ل التَّ ول الُجم  قُ ن  كيف 
  

Thousands of employees went on a strike in the Greek government.  1. 
Thousands of employees went on a strike last Wednesday.  2. 
The employees protested against the government's policy. 3. 
The government froze the salaries of the employees for the 
period of two years. 

4. 

The government avoided asking for help from the European Union.  5. 
Thousands of employees gathered outside the parliament.  6. 
The employees expressed their rejection of the parliament decision.  7. 

 
 

 التمرين الثاني:
:النَّ ة بِ ط  بِ ت  رْ ة مُ يد  فِ ي ُجم ل مُ ة فِ الي  ات التَّ م  لِ الك   مْ دِ خْ ت  سْ اِ   ص 

 
نُّب أْضر ب   مَّد   ت ج   ُمطالبة ج 
مَّع اْحت جَّ  بَّ  ت ج   قرار ر  ع 
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 التمرين الثالث:
 ة:الي  التَّ  ةِ ل  ئِ األسْ  نِ ًا ع  وي  ف  ش   ْب جِ أ  

 
 ؟ن في الحكومة اليوناني ةلماذا أضرب آالف الُموظ في -1

 ؟ما سياسة الحكومة التي احت جَّ عليها ُموظفو الحكومة اليوناني ة -2

 ؟الحكومة اليوناني ة تجن بهت ُتريد أن ما الذي -3

 ؟أين تجم ع الُموظ فون  -4

 ؟لماذا تجمَّع  الُموظ فون خارج البرلمان -5

 ؟بماذا طالب  الُموظ فون  -6
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 بة()الكتا
 يها مًا فِ دِ خْ ت  سْ ص  مُ النَّ  ةِ ر  كْ يها عن فِ فِ  ثُ دَّ ح  ت  ت   ك  يقِ دِ ى ص  ل  إِ  ةً ال  س  رِ  ْب تُ كْ أُ 

 ة:الي  التَّ  اتِ ح  ل  ط  ْص المُ 
  جن ب  ت   تجميد احتجاج أضرب

 رفضهم طال ب   عتجمَّ  مساعدة
 حلول  وابالنُّ  كومةالحُ  الموظفين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To begin  بدأ/يبدأ/بدء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To ask for )من(طلب/يطلب/طلب  

 To go on أضرب/يضرب/إضراب

strike 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To demand )ب(طالب/يطالب/مطالبة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To wear ارتدى/يرتدي/ارتداء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To test امتحن/يمتحن/امتحان  

/احتجاج /يحتجُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To protest )على(احتجَّ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To increase زيادة/يدز زاد/ي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To inform أبلغ/يبلغ/إبالغ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  To tense توتَّر/ يتوتَّر /توتُّر  

ع/توسيع ع/يوسِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To expand وسَّ  
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 :)األسماء(
  (♀) A student  باتبة/طالِ طالِ 

  A strike  إضراب/إضرابات

  A demand   طالبة/مطالباتمُ 

  An exam  امتحان/امتحانات

 Medical observation ةبي ِ رقابة طِ 
 

  A group جموعة/مجموعاتم  

  A college كلية/كليات

/صحفي و    A journalist ن صحفي 

ثون    A speaker (باسم) متحدِ ث/متحدِ 

  A Salafi ون سلفي/سلفي  

  A protest  احتجاجات/جاحتجا
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 الجمل التمهيدية:
 
 بدأ .1
 بدأت خمس طالبات إضرابًا عن الطعام. 
 زاد من .2
 امعة.زاد اإلضراب من التوتُّر في الج 
ع .3  وسَّ
ع الطالبات اإلضراب المفتوح.   ستوس 
 أبلغ .4
 أبلغ الُمتحد ث الصحفيين عن هذا اإلضراب. 
 امتحن .5
 االمتحانات . إضراب عن الطعام أثناء 
 ارتدى .6
 تريد الطالبات ارتداء النقاب. 
 احتجَّ  .7
 ت الطالبات أثناء االمتحانات.احتجَّ  
 طالب .8
 لطالبات بارتداء الن قاب.طالبت ا 
 أضرب عن .9
 أضربت الطالبات عن الطعام. 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

عْ  اِئر ة ض  ْول   د  ا ال تي الك ِلم اتِ  ح   :ت ْسم ُعه 
 

 صحفي أضرب يزيد رقابة

    

 إبالغ طبي ة مجموعات  ارتدى

    

 النقاب متحد ث مطالبة يمتحن

    

 بدأ وسيعت الكلي ة توتُّر

    

 الط عام احتج   ن سلفي و  طالبات
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 الت مرين الثاني:
ِة الُمناِسبة في الُجم ل التَّالي ة  :ِاْمأل الف راغ ِبالك ِلم 

 النقاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبت الطالبات  -1

 عن هذا اإلضراب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث في تحد  أبلغ المُ  -2

 االمتحانات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإضراب عن الطعام  -3

 إلضراب.ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطالبات الخْمس  -4

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكون اإلضراب تحت  -5

 في الجامعة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد االحتجاج من  -6

 ضراب خارج الكلية.الطالبات اإل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إضرابًا عنب دأت خمُس طالبات  -8

 أثناء االمتحانات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرادت الطالبات إرتداء  -9
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 التمرين الثالث:  
 لتالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:امأل الفراغ في النص ا

 
 ن  عْ وس ِ يُ  الطَّعام ثُ تحد ِ المُ  رالتوتُّ 

 االمتحانات ينلفي ِ السَّ  ارتداءِ  رقابة
 

 
   أثناء االمتحانات عامضراب عن الط  إ

ـ ب طالبةِ للمُ  ؛األربعاء في تونس يوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن  إضراباً  طالبات   بدأت خمُس 
ــ من زاد هذا االحتجاجوقد ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثناء أقاب الن ِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .في الجامعة

حفيين دابية اآلل ِ في كُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجموعة  مِ اسْ بِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأبلغ في  الصَّ
 عن هذا اإلضراب.  لقاء  

توح خارج فْ ضراب الم  اإل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف س س  مْ الخ   باتِ الِ الطَّ  إنَّ : ثُ تحد ِ المُ  وقال
 .طبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلية تحت 
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 نص القراءة:
 

   أثناء االمتحانات عامضراب عن الط  إ

طالبة بارتداء للمُ  ؛األربعاء في تونسيوم عام عن الطَّ  طالبات إضراباً  بدأت خمُس 
 .ر في الجامعةالتوتُّ  من زاد هذا االحتجاجوقد ثناء االمتحانات، أقاب ن ِ ال

حفيين دابية اآلل ِ ين في كُ لفي ِ مجموعة السَّ  مِ اسْ بِ  ثُ تحد ِ وأبلغ المُ  عن  في لقاء   الصَّ
 هذا اإلضراب. 

كلية توح خارج الفْ ضراب الم  اإل ن  عْ وس ِ يُ وف س س  مْ الخ   باتِ الِ الطَّ  إنَّ : ثُ تحد ِ المُ  وقال
 .تحت رقابة طبية
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 (الت حدُّث) 
ل:  التمرين األو 

ِبيَّ  ِباللُّغ ةِ  التَّالي ة الُجم ل ن ُقول ك ْيف    :ةالع ر 
 

Five female students began a hunger strike. 1. 
The tension raised in the university because of the strike. 2. 
The students will expand the open strike outside the department.   3. 
The speaker informed that the five students will expand the 
strike. 

4. 

The reason of the strike was to demand wearing the niqab during 
exams. 

5. 

The strike expanded outside the university under medical observation. 6. 
The strike started on Wednesday in Tunisia. 7. 

.  
 

 التمرين الثاني:
ة ُجم ل ِفي التَّالي ة الك ِلم ات ِاْست ْخِدمْ   :ِبالنَّص   ُمْرت ِبط ة ُمِفيد 

 
 توتر ارتداء امتحانات أضرب

ع متحد ث احتجاج  مطالبة يوس 
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 التمرين الثالث:
ف وي اً  أ ِجْب   :التَّالي ة األْسِئل ةِ  ع نِ  ش 

 
 ؟ى بدأت الطالبات اإلضرابمت -1
 ؟ الطالبات اللواتي شاركن في اإلضرابكم عدد  -2
 ؟ما الهدف من هذا اإلضراب -3
 ؟من الذي أبلغ الصحافيين عن هذا اإلضراب -4
 ؟ماذا قال المتحدث باسم مجموعة السلفيين -5
 عن ماذا أضربت الطالبات؟ -6
 ؟اإلضرابع الطالبات وس  أين ستُ  -7
 إلى ماذا أدَّى هذا االحتجاج؟ -8

 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 22  

 

 )الكتابة(
ُث ِفيها عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيها دَّ ِديِقك  ت ت ح  ال ًة ِإل ى ص    ُأْكُتْب ِرس 

اِت التَّالي ة  :الُمْصط ل ح 

 إضراب              أبلغ              احتجاج              الت وتُّر 

 باسمحد ث ت  مُ     ارتداء              طالبات            السلفيين          

ْعن               لقاء              امتحانات             زاد    يوس 
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/ ش / يُشلُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To cripple للشلَّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To rise ارتفع/ يرتفع/ارتفاع  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To want أراد/ يريد/ إرادة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To expose عر ض/تعريضض/ يُ عر    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To announce أعلن/ يعلن/ إعالن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To stay بقي/ يبقى/ بقاء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To say قال/ يقول/قول  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To avoid تفادى/ يتفادى/ تفادي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To get down زولل/نُ نزل/ينزِ   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  A union نقابة/ نقابات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A demonstration راتظاه  رة/مُ ظاه  مُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A reason سبب/ أسباب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A country بلد/بالد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A price سعر/أسعار  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An innocent ريء/أبرياءب    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A strike إضراب/إضرابات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An official مسؤول/مسؤولون   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A president رئيس/رؤساء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A house منزل/منازل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A street شارع/شوارع  

ْضع/ أْوضاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A situation و   
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 مهيدية:الجمل الت
 
ر .1  قر 
رت النقابات تعليق الُمظاهرات.   قرَّ
 علَّق .2
 علَّقت الن قابات الُمظاهرات ألسباب أمنية. 
 شلَّ  .3
 اإلضراب يشل  البالد منذ ُأسبوع. 
 ارتفع .4
 ارتفعت أسعار المحروقات. 
 أعلن / تواصل .5
 اإلضراب سيتواصل. أعلن المتحد ث أنَّ  
 تعرَّض لـ .6
 تعر ضت حياة األبرياء للخطر. 
 تحدَّث عن .7
 تحدَّث رئيس نقابة العمل عن اإلضراب 
 بقي .8
 يجب علينا البقاء في المنازل. 
 تفادى .9
 يجب علينا تفادي النزول إلى الشوارع. 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 زولاء              تعليق              أْمِني ة              النُّ األبري
 

رت              النقابة                يعر ض              الشوارعقر 
 

 أعلن           واصل               ارتفاع              إضرابات   
 

 الوضع             مظاهرة منازل              يشلُّ              
 

 بقاء أسعار               تفادى               أراد               
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 الت مرين الثاني:
ِة الُمناِسبة في الُجم ل التَّالي ة  :ِاْمأل الف راغ ِبالك ِلم 

 المظاهرات ألسباب أ منية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت م  -1

 النقابات اإلضراب العام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب اإلْضراب ارتفاع أسعاِر  -3

 حياة  األبرياء للخطر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنالنقابات  ال تريد -4

 في منازلنا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب علينا  -5

 النزول للشوارع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب علينا  -6

 تعليق اإلضراب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلنت النقابات عن  -7

 اإلضراب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ون ظاهر تالم -8

 البالد منُذ أسبوع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلضراب العام  -9
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 التمرين الثالث:  
 التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:امأل الفراغ في النص 

 
 منياأل يشلُّ  النزول األبرياء
 البقاء رئيس ليقعْ ت   ارتفاع

 

 ق اإلضراب العامل   ع  النقابات النيجيرية ت  

واصل ستُ  لكن ها ألسباب أمنية ظاهراتمُ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت النقابات النيجيريةر  قرَّ 
أسعار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البالد منذ أسبوع بسبب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلضراب العام الذي 

  .المحروقات

عرِ ض حياة تت ال أنهو عليق اإلضراب ت  الهدف من  قابات أن  أعلنت الن  و 
 ، و الحفاظ على أْمِن البالد.للخطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علينا "يجب  :نقابة العمل النيجيرية في حديث تلفزيوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقال  
لى الشوارع بسبب إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلينا تفادي يجب  نازلنا وفي م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " في البالد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوضع 
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 نص القراءة:

 ق اإلضراب العامل   ع  النقابات النيجيرية ت  

واصل ستُ  لكن ها ،ألسباب أمنية ظاهراتمُ الليق عْ ة ت  ت النقابات النيجيرير  قرَّ 
  .البالد منذ أسبوع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات اإلضراب العام الذي يشلُّ 

ض حياة األبرياء رَّ عتت ال أنهو عليق اإلضراب ت  الهدف من  قابات أن  أعلنت الن  و 
 ، و الحفاظ على أْمِن البالد.للخطر

علينا البقاء في "يجب  :لنيجيرية في حديث تلفزيونيوقال رئيس نقابة العمل ا 
 " مني في البالد.لى الشوارع بسبب الوضع األإعلينا تفادي النزول يجب  و ،منازلنا
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 (الت حدُّث) 
ل:  التمرين األو 

ِبيَّة: ك ْيف  ن ُقول الُجم ل التَّ   الي ة ِباللُّغ ِة الع ر 
 

The Nigerian unions decided to suspended their demonstrations for 

security reasons 
1. 

The Nigerian unions suspended the demonstrations for security reasons 2. 
The Nigerian unions will continue the mass strike that cripples the 

country. 
3. 

The mass strike will continue because of the rise in the fuel 

prices. 
4. 

The unions do not want to endanger the lives of innocent people. 5. 
The head of labor union said " We should stay in our homes." 6. 
Going down to streets should be avoided because of the security 

situation in the country. 
7. 

 
 
2-: ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة ِفي ُجم ل ُمِفيد 
 

 ارتفاع أْعل ن   ي ُشلُّ  ُمظاهرات
ى ت عليق نقابة أبرياء  تفاد 
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 التمرين الثالث:
 :ةالي  التَّ  ةِ ل  ئِ األسْ  نِ ًا ع  وي  ف  ش   ْب جِ أ  

 
رت الن قابات النَّيجيري ة -1  ولماذا؟ ؟ماذا قر 
ة اإلضراب العام -2  ؟كم دامت ُمد 
 ؟ما سبب اإلضراب -3
 ؟عن ماذا أعلنت الن قابات الن يجيري ة -4
 ؟ما الهدف من تعليق اإلضراب -5
 ؟ماذا قال رئيس نقابة العمل الن يجيري ة في حديث تلفزيوني   -6
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 ة()الكتاب
ُث ِفيه تقريراً ْكُتْب ا دَّ اِت التَّالي ة:ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه عن ِفْكر   ت ت ح   الُمْصط ل ح 

 ارتفاع أْعل ن   ي ُشلُّ  ُمظاهرات
ى ت عليق نقابة أبرياء  تفاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To guarantee مانض  ن/م  ْض ي  /ن  م  ض    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To practice مارسةس/مُ مارِ س/يُ مار    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To elect انتخب/ينتخب/ انتخاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To join انضمام/ضمُّ ن  ي  /ضمَّ انْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To continue تمراراسْ /رُّ ستمِ ي  /استمرَّ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To be achieved ققُّ ق/تح  تحق  ق/ي  تحق    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To split انشقاق/ينشقُّ /شقَّ انْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To demand بةطال  مُ /بُ طالِ ب/يُ طال    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To topple ط/إسقاطسقِ أسقط/يُ   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A faction  فصائل/ةفصيل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A defector  ون ق  نش  مُ /ق  نش  مُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A protest  جاج/احتجاجاتاحت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An army جيش/جيوش  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A civilian ون دنيُّ دني/م  م    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An area منطقة/مناطق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A wave وجاتوجة/م  م    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A regime نظام/أنظمة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A constitution ساتيرستور/د  دُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A freedom ياتر ِ ة/حُ ير ِ حُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A government كومة/حكوماتحُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A demand بطلب/مطالِ م    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A citizen ن نو ن/ مواطِ واطِ مُ   
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  الجمل التمهيدية:
 

 دعا .1
 .دعت فصائل المعارضة في سوريا إلى إضراب عام 
 أضرب .2
 .احتجاجًا على العنفأضربت الُمعارضة  
 احتجَّ  .3
 .لى موجة االحتجاجات منشقون عن الجيشانضمَّ إ 
 مارس .4
 الجيش ُيمارس الُعنف ضد المدنيين. 
 انضمَّ  .5
 ون عن الجيش.نشق  انضمَّ إلى الُمعارضة مُ  
 استمرَّ  .6
 الُمعارضة. طالبُ ق م  اإلضراب حتى تتحقَّ  سيستمرُّ  
 أسقط .7
 مطالب الُمعارضة هي إسقاط النظام الحالي. 
 أقرَّ  .8
 نريد إقرار دستور جديد للبالد. 
 ضمن .9
 ية للمواطنين.رَّ ستور الحُ الدُّ  ي ضمنُ  
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 تركيا               البالد               فصائل               يتحقق
 

 أعلنيمارس                             إضراب                 دعا
 

 ضد               مواطنون                يضمن               إسقاط
 

 منشقون             العنف                موجة               أنظمة 
 

 احتجاج             مدني ون               دستور               جيش
 
 
 
 
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 37  

 

 :الت مرين الثاني
ِة الُمناِسبة في الُجم ل التَّالي ة  :ِاْمأل الف راغ ِبالك ِلم 

 .ة إلى إضراب  عامالمعارض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعت  -1

 االحتجاجات ُمنشق ون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْنضم  الى  -2

 احتجاجات في المناطق القريبة من تركيا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 اإلضراب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلنت فصائل المعارضة عن  -4

 الن ظام الحالي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبت المعارضة  -5

 الجيش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتج ت المعارضة على العنف الذي  -6

 ُدستور جديد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـُريد الفصائل  -7

ب ة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطالبوا  -8  ُحكومة ُمنتخ 

 .المدنيينضد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُيمارُس الجيُش  -9
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 لعنفا يضمن إسقاط منشقون 

 المعارضة فصائل دستور ضد  
 

 ضراب عام في سورياإ
 

يوم الجمعة سوريا إلى إضراب عام في البالد المعارضة في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعت 
ِة المدنيين في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي ُيمارسه الجيش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتجاجًا على  ِعد 

 في سوريا. مناطق  
 

 االحتجاجات التي ةً خاص   ،عن الجيش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانضمَّ إلى موجة االحتجاجات 
 في المناطق القريبة من الحدود مع تركيا. وقعت

 
ــيستمر حتى تتحقق مطالب ضراب ساإل وأعلنت فصائل الُمعارضة أنَّ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الحرية م  ْض جديد ي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإقرار ،ظام الحاليالن ِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هي 
 .ةب  خ  ت  نْ تشكيل حكومة مُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واطنين وللم
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 نص القراءة:

 ضراب عام في سورياإ
 

يوم الجمعة سوريا إلى إضراب عام في البالد دعت فصائل المعارضة في 
ِة المدنيين في  احتجاجًا على العنف الذي ُيمارسه الجيش ضد   في  مناطق  ِعد 

 سوريا.
 

 االحتجاجات التي ةً خاص   ،ات منشقون عن الجيشوانضمَّ إلى موجة االحتجاج
 في المناطق القريبة من الحدود مع تركيا. وقعت

 
و يستمر حتى تتحقق مطالب المعارضة اإلضراب س وأعلنت فصائل الُمعارضة أنَّ 

واطنين ويضمن ن الحرية للمم  ْض وإقرار دستور جديد ي   ،ظام الحاليإسقاط الن ِ هي 
 .ةب  خ  ت  نْ تشكيل حكومة مُ 
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 (ت حدُّثال) 
ل:  التمرين األو 

ِبيَّة:ك ْيف  ن ُقول الُجم ل التَّ   الي ة ِباللُّغ ِة الع ر 
 

The opposition factions in Syria called for a mass strike in the country.  1 

The reason of the strike was to protest against violence.  2 

Army defectors joined the waves of protest.  3 

The strike will continue until the opposition factions achieve their 

demands.  

4 

The opposition factions demand to topple the regime 5 

The desired constitution must guarantee freedom for citizens. 6 

The opposition groups demand the adoption of a new constitution. 7 

The defectors are in the areas near the Turkish border. 8 

 

 
 التمرين الثاني:

: ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة ِفي ُجم ل ُمِفيد 
                                            
مَّ  مدني ين  ي ْضمن  إضراب  انض 
ل   فصائل إْسقاط كَّ  اْحِتجاج ش 
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ومتى؟ ؟ماذا دعت فصائل الُمعارضة في سوريا إلى -1

 ؟على ماذا احت ج ت فصائل الُمعارضة -2

مَّ إلى موجة االحتجاجات -3  ؟من الذي انض 

مَّ إليها منشق ون عن الجيش -4  ؟أين وقعت االحتجاجات التي انض 

 ؟ما الذي أعلنته فصائل الُمعارضة حول اإلضراب -5

 ؟ما هي مطالب الُمعارضة -6
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 )الكتابة( 
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

مَّ  مدني ين  ي ْضمن  إضراب  انض 
ل   فصائل إْسقاط كَّ  اْحِتجاج ش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخامسالدرس 
 )األفعال( 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  To announce أعلن/ يُعِلن /إعالن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To break into اقتحم /يقتِحم/ اقتحام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To be able )من(تمكَّن /يتمكَّن /تمكُّن  

 /سيطر /يُسيِطر

 )على(سيطرة
To control ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To hold احتجازاحتجز /يَحتِجز /  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To mention ذكر /يَذُكُر/ ِذكر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To be كان / يكون / كون  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To wear ارتدى/يرتدي / ارتداء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To exchange تبادل /يتبادل /تباُدل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To fire أطلق /يُطِلق /إطالق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To add أضاف /يُضيف /إضافة  

ر /تفجير ر /يُفج ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To blow up فجَّ  
   

 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 44  

 

 )األسماء( 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A policeman /ُشرطة ُشرطي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A gun man ُمسلَّح / ُمسلَّحون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An anonymous م جهول /م جهولون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A center مركز /مراِكز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A province ُمحافظة /ُمحافظات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A hostage رهينة / ر هاِئن  

 كبير / ِكبار ُضبَّاط
Highranked 
(officer) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An officer ضاِبط /ُضبَّاط  

ر / م صاِدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A source مصد   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A belt ِحزام /أحِزمة  

 ين/ انتحاري   انتحاري  
A suicidal 
(person) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ل / م داِخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An entrance مدخ   
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  الجمل التمهيدية:
 سيطر  .1

 حون على مركز الشرطة.سيطر المسل   

 اقتحم  .2

 شرطة.اقتحم مجهولون مركز ال 

 احتجز  .3

 حون رهائن.احتجز المسل   

 ذكر  .4

 ذكر المصدر أن المسلحين يرتدون أحزمة ناسفة. 

 ارتدى .5

 كان المسلحون يرتدون أحزمة ناسفة. 

 تبادل  .6

 ين.النار مع االنتحاري  إطالق تبادلت الشرطة  

 أطلق  .7

 .يينبين الشرطة واالنتحار   إطالق النارتمَّ تبادل  
 أضاف .8

 ين احتجزوا كبار الضباط.وأضاف المصدر أن االنتحاري   
ر .9  فجَّ
ر انتحاري     عند مدخل االستعالمات. نفسه فجَّ
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 )االستماع(
ل  :التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

ر   ْيطرة يكون  فجَّ  مسل حين الس 

    

 فيضي مدخل أحزمة احتجز

    

 رهائن إطالق ذكر استعالمات

    

 اقتحم شرطة محافظة ناسفة

    

 يرتدي مجهولين تباُدل انتحاريين
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 التمرين الثاني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر 

 رطة البغدادي.مسل حون مركز ش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

ن المسلحون من  -2  عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمك 

 فج ر نفسه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحُد  -3

 .ناسفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان المسل حون يرتدون  -4

 إطالق النار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمركز بعد  اقتحم االنتحاريون  -5

 الرهائن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتجز   -6

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبارِ من  الرهائن -7

 غرب العراق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمسلحون يحتجزون  -8

 .االستعالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفج ر اإلنتحاريُّ نفسه ِعند   -9
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 التمرين الثالث:  
 ص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:امأل الفراغ في الن

 
 ةِ حافظ  مُ  وانُ كَّ م  ت   الضباط ناسفة

 السيطرة تبادل ين  ولِ هُ جْ م   االنتحاريين
 

 

 حون يحتجزون رهائن غرب العراق سل  م  
 
 ي  ادِ د  غْ الب   ةِ ط  رْ شُ  ز  كِ رْ وا م  مُ ح  ت  قْ اِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ين  حِ لَّ س  مُ  أنَّ  ةُ اقيَّ ر  العِ  رطةُ الشُّ  تِ ن  ل  عْ أ  

 .هِ ليْ ع   ةِ ر  ط  يْ السَّ  ن  مِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ،دادغْ ب   برْ غ   ارِ ب  األنْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي 

 ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسلحين كانوا يرتدون أحزمة  أن   ةِ ط  رْ في الشُّ  در  ْص م   ر  ذك  
 كثيف إلطالق النار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقتحموا مركز الشرطة بعد 

مدخل االستعالمات،  ند  عِ  سهُ فْ ن   ر  جَّ ف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأضاف المصدر أن أحد 
 و كان من ،واحتجزوا رهائن، على المركز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسلحون من  وتمكن

 في المركز.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبينهم كبار 
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 نص القراءة:
 

 حون يحتجزون رهائن غرب العراق سل  م  
 
في  ي  ادِ د  غْ الب   ةِ ط  رْ شُ  ز  كِ رْ وا م  مُ ح  ت  قْ اِ  ين  ولِ هُ جْ م   ين  حِ لَّ س  مُ  أنَّ  ةُ اقيَّ ر  العِ  رطةُ الشُّ  تِ ن  ل  عْ أ  

 .هِ ليْ ع   ةِ ر  ط  يْ السَّ  ن  وا مِ نُ كَّ م  ت   و ،دادغْ ب   برْ غ   ارِ ب  األنْ  ةِ حافظ  مُ 

واقتحموا مركز  ،المسلحين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة أن   ةِ ط  رْ في الشُّ  در  ْص م   ر  ذك  
 الشرطة بعد تبادل كثيف إلطالق النار.

 مدخل االستعالمات، وتمكن ند  عِ  سهُ فْ ن   ر  جَّ وأضاف المصدر أن أحد االنتحاريين ف  
بينهم كبار  و كان من ،واحتجزوا رهائن، المسلحون من السيطرة على المركز

 الضباط في المركز. 
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 (ت حد ث)ال 
 التمرين األول:

ِبيَّة كيف نقول الجمل التالية  :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

Anonymous gunmen kidnapped hostages in western Iraq. 1. 
Gunmen broke into Albaghdadi police station. 2. 
The gunmen managed to take control of the station. 3. 
The gunmen were wearing explosive belts. 4. 
Senior officers were  detained in the station. 5. 
A massive exchange of fire occurred. 6. 
The police station is located in Alanbar province 7. 
One of the gunmen blew himself up at the information desk. 8. 
  

 
 

 ن الثاني:التمري
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
م   ر   م صدر اقت ح  يط رة ف جَّ  السَّ

ف   إطالق النَّار لَّحون  ن س  ز   ُمس   احت ج 
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية: 
 
رطة العراقية؟ -1  ماذا أعلنت الش 

 ماذا فعل المسل حون المجهولون؟ -2

 رطة البغدادي؟أين يقع مركز ش -3

رطة؟ -4  ما الذي ذكر ُه مصدر في الش 

 ما الذي قام به أحد االنتحاريين؟ -5

يطرة على المركز؟ -6  ماذا فعل المسل حون بعد الس 
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 )الكتابة(
ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ا دَّ اِت التَّالي ة: ْكُتْب تقريرًا ت ت ح   ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح 

م   ر   م صدر اقت ح  يط رة ف جَّ  السَّ
ف   إطالق النَّار لَّحون  ن س  ز   ُمس   احت ج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 53  

 

 السادسالدرس 

 )األفعال( 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To kidnap يختطف/اختطاف/اختطف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To arrive وصل/يصل/وصول  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To increase كثر/يكُثر/كثرة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To aim هدف/يهدف/هدْف   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To gain /يحصل/ُحصول ل  ص  ح    

ل /تشكيل ل/ُيشكِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To form شكَّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To hinder أعاق/ُيعيق/إعاقة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To transport نقل/ينُقل/نقل  
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A company شركة/شركات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A hostage رهينة/رهائن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A pirate ُقرصان /قراصنة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A ransom فدية /فديات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An individual فرد/أفراد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A crew طاقم/طواقم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A ship سفينة/ُسُفن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A month شهر/أشُهر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A deputy نائب/نواب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A manager مدير/ُمدراء  

ار/ بحَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A sailor ارةبحَّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An airport مطار/ مطارات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An operation عملية/عمليات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An ocean محيط/ُمحيطات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A obstacle عائق/عواِئق  
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 الجمل التمهيدية:
 
 دفع .1
 دفعت الشركة الفيتنامية ِفدية. 
ر .2  حرَّ
 تريد الشركة تحرير أفراد طاقم السفينة. 
 وصل .3
 وصل الرهائن سالمين. 
 خطف .4
 خطف قراصنة طاقم السفينة. 
 هدف .5
 لحصول على المال.ليهدف القراصنة  
 احتجز .6
 احتجز القراصنة الرهائن ألشهر. 
 شكَّل .7
 صنة عائقًا.ر ل عمليات الق  تشك   
 أعاق .8
 تعيق القرصنة النقل البحري. 
 نقل .9
 الشركة الفيتنامية للنقل البحري. 
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 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 مطار يشك ل نقل فدية

    

ارة  يهدف عوائق وصل بح 

    

 قراصنة احتجز تحرير نائب

    

 حصول عملي ات خ ط ف   أفراد

    

 يكثر اختطاف رهينة طاقم
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 الت مرين الثاني:
ِة الُمناِسبة في الُجم ل التَّالي ة  :ِاْمأل الف راغ ِبالك ِلم 

ة -1 ِرك  فعْت ش   .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيتنامي ة  د 

 صوماليون أفراد السفينة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطف   -2

 أكثر  من مليوني دوالر.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

ارة الفيتناميين  -4 ل  البح  ص   .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 الفيتناميين أربعة وعشرين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدُد  -5

 في المحيط الهندي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكُثُر عملي ات  -6

ُل عائقًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تزاُل  -7  ُتشك 

 على المال. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدُف عملياِت الخطف  -8

ارُة يوم الجمعة الماضي إلى  وصل -9  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبح 
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 يةً دْ فِ  مطاق   قراصنة خطفهم

 لحصولا سالمين اً عائق نِ حْ للشَّ 
 

 
 وماليون ر رهائن احتجزهم قراصنة ص  حر   شركة فيتنامية ت  

ها أكثر من مليوني رُ دْ ق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعت شركة فيتنامية 
ة قراصنِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسفينة الفيتنامية الذين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتحرير أفراد  ؛دوالر

 وماليون واحتجزوهم ألشُهر.ُص 

ارة الفيتناميين األربعة والعشرين وصلوا إن البحَّ " :وقال نائب المدير العام للشركة
 ."الجمعة الماضي إلى المطاريوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جميعاً 

صوماليين في المحيط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب من انِ أج   ارة  بح   فِ خطْ  عملياتُ  رُ ثُ تكْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مازالت القرصنة ُتشك ِ  و ،على المال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بهدف الهندي  
 .ي  ل البحر قأمام النَّ 
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 نص القراءة:
 

 وماليون ر رهائن احتجزهم قراصنة ص  حر   شركة فيتنامية ت  

لتحرير  ؛ها أكثر من مليوني دوالررُ دْ ق   يةً دْ البحري فِ  نِ حْ دفعت شركة فيتنامية للشَّ 
 وماليون واحتجزوهم ألشُهر.ة ُص م السفينة الفيتنامية الذين خطفهم قراصنِ أفراد طاق  

ارة الفيتناميين األربعة والعشرين وصلوا إن البحَّ " :العام للشركة وقال نائب المدير
 ."الجمعة الماضي إلى المطاريوم سالمين  جميعاً 

 ب من قراصنة صوماليين في المحيط الهندي  انِ أج   ارة  بح   فِ خطْ  عملياتُ  رُ ثُ تكْ 
 .ي  ر قل البحأمام النَّ  اً ل عائقمازالت القرصنة ُتشك ِ  و ،لحصول على المالا بهدف
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 (الت حد ث)
 التمرين األول:

ِبيَّة كيف نقول الجمل التالية  :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

A Vietnamese company frees hostages. 1. 
Pirates kidnapped hostages. 2. 
The Vietnamese shipping company paid a ransom to free the ship's crew. 3. 
The ransom is more than 2 million dollars. 4. 
The pirates detained the crew for months. 5. 
The general director said that the sailors are in good health. 6. 
The sailors arrived safe and sound last Friday to the airport. 7. 
Kidnapping sailors by pirates has increased recently in the Indian ocean. 8. 
Pirates aim at gaining money.  9. 
Piracy is still an obstacle to shipping. 10. 

 
 التمرين الثاني:

:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 
 

ز   ت حرير ِفدية ْطف احت ج   خ 
ل ُحصول عاِئق كِ  ل   ُيش  ص   و 
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 تحرير الر هائن؟ماذا دفعت شركة النقل البحري الفيتنامية مقابل  -1

ركة الفيتنامية بدفع فدية  -2  ؟للقراصنةلماذا قامت الش 

ركة؟ -3  ماذا قال نائب المدير العام للش 

نة على الن قل البحري؟ -4  ما أث ر الق ْرص 

 ما هي العمليات التي ت كُثر في المحيط الهندي؟ -5

ارة األجانب؟ -6  ما هو الهدف من خطف البح 
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 كتابة()ال
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

ز   ت حرير ِفدية ْطف احت ج   خ 
ل ُحصول عاِئق كِ  ل   ُيش  ص   و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس السابع
 )األفعال( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To release )عن(ج / إفراجفرِ / يُ  ج  ر  أفْ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To confirm أك د / يؤكد / تأكيد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To relay تناقل / يتناقل / تناقل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To detain جازاحتجز/ يحتجز/احت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To pay عفْ دفع / يدفع / د    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To say لوْ قال / يقول / ق    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To guess اعتقد/ يعتقد / اعتقاد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To deny يفْ نفى / ينفي / ن    
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A hostage رهينة / رهائن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A government كوماتكومة/حُ حُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A captive زينتج  حز/ مُ حتج  مُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A year عام / أعوام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A means وسيلة / وسائل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An effort هودهد / جُ جُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An analyst لون ل / محل ِ محل ِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A kidnaper خاطف/ خاطفون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A way طريق / طرق   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A mediator وسيط / وسطاء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A Sheikh شيخ / شيوخ  
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 الجمل التمهيدية:
 
 عن أفرج .1
 أفرجت القاعدة عن الرهائن. 
 تناقل .2
 عالم الخبر.تناقلت وسائل اإل 
 بذل .3
 جبارة. تبذل الحكومة الفرنسية جهوداً  
 دفع .4
 دفعت الحكومة الفرنسية فدية للخاطفين. 
 نفى .5
 نفت الحكومة الفرنسية تواصلها مع الخاطفين. 
 احتجز .6
 محتجزين منذ عام.الرهائن  
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول    اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 الحكومة ن ف ْت  رهائن تبذل

    

 خاطفين اعتقد أفرج تجزينمح

    

 تناقل جهود وسطاء عام

    

 يقول شيوخ ِفْدية أك د

    

 يدفع محلِ لون  الخبر طريق
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 الت مرين الثاني:
ِة الُمناِسبة في الُجم ل التَّالي ة  :ِاْمأل الف راغ ِبالك ِلم 

 

 عن ثالث رهائن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفرجت  -1

 اإلعالم الخبر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتناقلت  -2

 عن الرهائن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  -3

 ة.في صحة جيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن  -4

 جبَّارة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبذل الحكومة الفرنسية  -5

 للخاطفين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعت الحكومة الفرنسية  -6

 من شيوخ القبائل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملت الحكومة مع  -7

 سبعة رهائن في النيجر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  -8
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 تبذل ْت ف  ن   ةً ي  دْ فِ  الرهائن
 محتجزين بائلالق أفرجت محللون 

 

 اإلفراج عن ثالث رهائن في النيجر

عن ثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاعدة  الجمعة أن    يومِ رِ هْ دت الحكومة الفرنسية بعد ظُ أك  
 .جرفي الني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رهائن سبع لِ ْص رهائن من أ  

المحتجزين منذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن  " :تناقلت وسائل اإلعالم  العالمية الخبر وقالت
 "م في صحة جيدة.هُ عنهم وأنَّ  ج  عام ُأفرِ 

ههْ جُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمازالت الحكومة الفرنسية  و  ربعهائن األراج عن الر  ا لإلفد 
 اآلخرين.

ين عن فِ للخاطِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكومة الفرنسية دفعت  أن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويعتقد 
ولكن الحكومة الفرنسية  ،في النيجر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اء من شيوخط  طريق وس  

 ذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نص القراءة:

 لنيجرا اإلفراج عن ثالث رهائن في

القاعدة أفرجت عن ثالث رهائن  الجمعة أن    يومِ رِ هْ دت الحكومة الفرنسية بعد ظُ أك  
 .النيجر محتجزين في رهائن سبع لِ ْص من أ  

الرهائن المحتجزين منذ عام  إن  " :تناقلت وسائل اإلعالم  العالمية الخبر وقالت
 "م في صحة جيدة.هُ عنهم وأنَّ  ج  ُأفرِ 

ههْ مازالت الحكومة الفرنسية تبذل جُ  و  اآلخرين. ربعهائن األا لإلفراج عن الر  د 

اء من ط  عن طريق وس  ين فِ للخاطِ  ةً ي  دْ الحكومة الفرنسية دفعت فِ  ويعتقد محللون أن  
 ذلك. ْت ف  ولكن الحكومة الفرنسية ن   ،شيوخ القبائل في النيجر
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 (ت حد ثال) 
 التمرين األول:

ِبيَّة كيف نقول الجمل التالية  :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

5 hostages released in Niger. 1. 
The French government confirmed the release of three hostages. 2. 
Three hostages out of 7 held in Niger were released by Al-Qaeda. 3. 
International media sources relayed the news. 4. 
The hostages were kidnapped for a year but now they are in good health. 5. 
The French government still exerts efforts to release the rest. 6. 
Analysts believe that the government paid ransom to the kidnappers. 7. 
The government denied paying a ransom. 8. 
The government paid the ransom through tribes mediators. 9. 

 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
زين ر هاِئن إفراج  ُجهود ُمْحت ج 

لِ لين  ُحكومة خاِطفين ِفدية ُمح 
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 :ثالثالتمرين ال
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 اليوم؟ماذا أك دت الحكومة الفرنسية بعد ُظهر  -1

 ما الخبر الذي تناقلتُه وسائل اإلعالم؟ -2

 لماذا تبذل الحكومة الفرنسية جهدها؟ -3

 ما الذي يعتقُدُه المحلِ لون؟ -4

 كيف دفعت الحكومة الفرنسية الفدية حسب اعتقاد المحلِ لين؟ -5

 ما هو رد  الحكومة الفرنسية على المحل لين؟ -6
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 )الكتابة(
اِت التَّالي ة:ْكُتْب تا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  قريرًا ت ت ح 

زين ر هاِئن إفراج  ُجهود ُمْحت ج 
لِ لين  ُحكومة خاِطفين ِفدية ُمح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الثامن

 )األفعال( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To detain احتجز/ يحتجز/ احتجاز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To announce أعلن/يعلن/إعالن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To release )عن(إفراجأفرج/يفرج/  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To shoot أطلق / يطلق / إطالق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To say ل/ قوْ  قال / يقول  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To break into اقتحم / يقتحم / اقتحام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To hear سمع / يسمع / سماع  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To add أضاف /ُيضيف/إضافة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To reveal فكشْ /كشف / يكشف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To transfer لنقل  / ينقل / نقْ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To inflict أصاب/يصيب/إصابة  
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A student بطالب / ُطال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A hostage رهينة / رهائن   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A state والية / واليات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A source مصدر / مصادر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An armed person ُمسل ح / ُمسل حين  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A teacher مدر س / مدر سين  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A pistol س/مسدساتمسد  

ــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A school مدرسة / مدارس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A leader قائد / قادة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A conference مؤتمر / مؤتمرات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A hall قاعة / قاعات  
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 الجمل التمهيدية:
 
 أعلن .1
 أعلن مصدر رسمي عن طالب مسلح. 
 احتجز .2
 قام طالب باحتجاز رهينة. 
 اقتحم  .3
 اقتحمت الشرطة القاعة. 
 سمع .4
 سمعت الشرطة عيارات نارية. 
 تبين .5
 تبين أن الطالب أطلق النار. 
 أفرج .6
 زين.حتج  الشاب عن المُ أفرج  
 أطلق .7
 أطلق الشاب النار على نفسه. 
 نقل .8
 لى المستشفى.ل الشاب إقِ نُ  
 كشف .9
 د.عْ ف هوية الشاب ب  كش  لم تُ  
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 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول    اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 مدرسة يفرج أطلق قاعة

    

 مسدس صابةإ قائد أضاف

    

 سماع إْثر   واليات ينقل

    

 مؤتمر رهينة يقتحم مصدر

    

 يعلن مستشفى طالب كشف
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  الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر 

 يات المتحدة االمريكية .في الوال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23طالب يحتجز  -1

 طالبا. 23المسلح مدرسا و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 المدرسة في وسكنسن شمال الواليات المتحدة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 افراد الشرطة قاعة الصف .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 في السقف . نارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطلق المسلح ثالث  -5

 محتجزين .الشاب عن ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بجروحنقل الشاب إلى المستشفى بعد إصابته  -7

 النار على نفسه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محتجزأطلق  -8

 الرهائن . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ويَّ هُ  كشفتُ لم  -9
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 ر  ث  إ   مي  رس   أفرج   الشرطة

 عيارات أطلقها احتجز   حا  ل  س  م  
 

 في الواليات المتحدة ينةره 23طالب يحتجز 

في الخامسة عشرة من العمر  طالبا   ن  أثنين اإل يوم ــــــــــــــــــــــــــ لن مصدر  عأ 

 وعشرينثالثة  و سا  در   م   ــــــــــــــــــــــــــ ، وني  س  سد  بم   ــــــــــــــــــــــــــكان 

 .في ويسكنسن شمال الواليات المتحدةتوجد  في مدرسة   طالبا  

"أن  أفراد الشُّرطة اقتحموا قاعة  :في مؤتمر صحافي ــــــــــــــــــــــــــوقال قائد 

ت ب ي ن  فيما ب ع د أن ه   ، لكننارية ــــــــــــــــــــــــــثالثة الصف إ ث ر  سماعهم 

 "قف.س  في ال ــــــــــــــــــــــــــ

على طلق النار ألمحتجزين، ثم  عن ا ــــــــــــــــــــــــــ الشاب   ن  أيضا : "أ ضافأو

لم  خطيرة  لكن بجروح   ه  صابت  إ ــــــــــــــــــــــــــلى المستشفى إ ل  ـ  قن  ، ف  نفسه  

 ب ع د". ه  ت  ي  و  ه   ف  ش  ك  ت  
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 نص القراءة: 

 

 في الواليات المتحدة ينةره 23طالب يحتجز 

كان من العمر  في الخامسة عشرة طالبا   ن  أثنين اإل  يوممي  رس   علن مصدر  أ 

في توجد  في مدرسة   طالبا   وعشرينثالثة  و سا  در   م   احتجز   ، وني  س  سد  بم   حا  ل  س  م  

 .ويسكنسن شمال الواليات المتحدة

"أن  أفراد الشُّرطة اقتحموا قاعة الصف  :وقال قائد الشرطة في مؤتمر صحافي

 "قف.س  د أن ه  أطلقها في الت ب ي ن  فيما ب ع   ، لكنثالثة عيارات ناريةإ ث ر  سماعهم 

 ل  ـ  قن  ، ف  على نفسه  طلق النار أ أفرج  عن المحتجزين، ثم  الشاب   ن  أيضا : "أ ضافأو

 ب ع د". ه  ت  ي  و  ه   ف  ش  ك  لم ت   خطيرة  لكن بجروح   ه  صابت  إ ر  ث  إ  لى المستشفى إ
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 (الت حد ث)
 التمرين األول:

 :ِبيَّةِباللُّغ ِة الع ر   كيف نقول الجمل التالية
 

 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة ِاْست   ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
ل ح م   ُمس  ر اْقت ح   أْطل ق   م صد 
ف   أْفر ج   ل   ي ْحت ِجزُ  ك ش   ن ق 

 
 

A student held 23 students as hostages. 1. 
The student is 15 years old. 2. 
The student was armed with two pistols. 3. 
The school is in Wisconsin in northern US.  4. 
The student freed the hostages then shot himself 5. 
The police commander said that police officers broke into the classroom. 6. 
Police broke into the classroom after hearing 3 shots.  7. 
The shots were shot  into the ceiling. 8. 
The student was sent to the hospital and his identity was not revealed. 9. 
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 التمرين الثالث:
  أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ثنين؟ر الرسمي يوم اإلماذا أعلن المصد -1

 ب المسل ح؟ماذا فعل الطال -2

 ماذا قال قائد الشرطة في المؤتمر الصحافي؟ -3

 ما الذي قام به الشاب بعد أن احتجز الر هائن؟ -4

 ؟ن ار على نفسهماذا حدث للشاب بعد أن أطلق ال -5

رطة عن هوي   -6  ة الطالب؟ماذا قال قائد الش 
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 )الكتابة(
ُث ِفيه عن ِفْكر  ا دَّ اِت التَّالي ة: ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيهْكُتْب تقريرًا ت ت ح   الُمْصط ل ح 

ل ح م   ُمس  ر اْقت ح   أْطل ق   م صد 
ف   أْفر ج   ل   ي ْحت ِجزُ  ك ش   ن ق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تاسعالدرس ال

 )األفعال( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To oppose رض/يعارض/معارضةعا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To refuse ض/ يرفض / رفْ  ض  ف  ر    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To remain بقي / يبقى / بقاء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To agree  )على(موافقة/يوافق/وافق  

ح / يُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To nominate ح / ترشيحرش ِ رش   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To elect انتخب/ينتخب/انتخاب  

ر / قرار ر /يقر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To decide قر   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To demand طالب / يطالب/مطالبة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To leave غادر /يغادر / مغادرة  

ر  /ينشر / نْشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To spread ن ش   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To take place ي رْ ج  / يجري /  جرى   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To allow أتاح / يتيح /إتاحة  
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 )األسماء( 
ة/معارضات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An opposition ُمعارض   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A president رئيس /رؤساء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A country بلد / بالد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A council مجلس / مجالس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An election انتخاب / انتخابات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A decision راراتقرار / ق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A city ندُ مدينة / مُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An opportunity صر  صة / فُ رْ فُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An act عمل / أعمال  
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 الجمل التمهيدية:
 رفض .1
 ترفض المعارضة بقاء الرئيس. 
 وافق .2
 وافق المجلس على ترشيح الرئيس. 
 أدى .3
 أدى القرار إلى أعمال عنف. 
 طالب .4
 طالبت المعارضة بمغادرة الرئيس. 
 نشر .5
 ن.يجب وقف العنف ونشر األم 
 تاحأ .6
 .نزيهة   تاحة الفرصة النتخابات  إ 
 استقر .7
 .ة النتخابات جديدةتاحة الفرصنشر االستقرار وإ 
 منح .8
 ُمِنح الرئيس استثناء. 
 أثار .9
 أثار االستثناء أعمال العنف. 
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 )االستماع(
ل:  الت مرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك   ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 بقاء مغادرة بالد أجرى 

    

 ُمُدن مجلس انتخابات رفض

    

 ترشيح يطالب نْشر أعمال

    

 يتيح موافقة معارضة دستور

    

 أثار   يؤد ي يقرر منح
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  الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر 

 المعارضة بقاء الرئيس في البالد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 الرئيس الحالي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق المجلس الدستوري على  -2

 القرار الى أعمال عنف شديدة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشكلرشح الرئيس لإلنتخابات  -4

 البالد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـبطالبت المعارضة الرئيس  -5

 للرئيس الحالي الترشح لالنتخابات  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 االنتخابات في شهر شباط القادم . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

  المجلس الدستوري الرئيس إستثناء . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 القرار أعمال العنف في البالد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9
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 لتمرين الثالث:  ا
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 لالنتخابات نائي  استث المعارضة االستقرار

 الحالي الدستوري العنف شيحه  ر  ت  
 

 
 ترفض بقاء الرئيس في البالدالمعارضة السنغالية 

في البالد بعد  ــــــــــــــــــــــــــالسنغالية بقاء الرئيس  ــــــــــــــــــــــــــرفضت 

لالنتخابات القادمة  رسميا   ــــــــــــــــــــــــــأن وافق المجلس الدستوري على 

ا  ، ــــــــــــــــــــــــــبشكل   إلى أعمال ع نف شديدة في عدة مدن في البالد. ىأد  مم 

 ن ور األم  العنف ونش   ف  لوق   ؛وطالبت المعارضة الرئيس الحالي بمغادرة البالد

 نتخابات نزيهة.الوإتاحة الفرصة  ــــــــــــــــــــــــــ

التي ستجري  ــــــــــــــــــــــــــق للرئيس الحالي الترشح وحسب الدستور اليح

منح الرئيس استثناء مما  ــــــــــــــــــــــــــولكن المجلس  ،شباط القادم شهر في

 والشغب في البالد. ــــــــــــــــــــــــــأثار أعمال 
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 نص القراءة:
 

 الدترفض بقاء الرئيس في البالمعارضة السنغالية 

رفضت المعارضة السنغالية بقاء الرئيس الحالي في البالد بعد أن وافق المجلس 

ا  ،لالنتخابات القادمة بشكل استثنائي    رسميا  شيحه  ر  الدستوري على ت   إلى  ىأد  مم 

 أعمال ع نف شديدة في عدة مدن في البالد.

ن ر األم  ش  العنف ون ف  لوق   ؛وطالبت المعارضة الرئيس الحالي بمغادرة البالد

 نتخابات نزيهة.الواالستقرار وإتاحة الفرصة 

 شهر وحسب الدستور اليحق للرئيس الحالي الترشح لالنتخابات التي ستجري في

ولكن المجلس الدستوري منح الرئيس استثناء مما أثار أعمال العنف  ،شباط القادم

 والشغب في البالد.
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 ) المحادثة( 
 التمرين األول:

ِبيَّة ل الجمل التاليةكيف نقو   :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

The Senegali opposition refused the current president to stay in the 
country. 

1. 

The constitutional council agreed on nominating the current president for 
elections. 

2. 

The constitutional council decision led to severe acts of violence in 
several cities. 

3. 

The opposition demanded the president to leave the country. 4. 
The opposition wants to stop violence and spread security and stability.  5. 
The opposition wants impartial elections. 6. 
According to the constitution, the current president has no right to 
participate in elections.  

7. 

The constitutional council granted the president an exception. 8. 
The constitutional council’s decision led to violence and riot in the 
country. 

9. 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
رة ُمعار ضة ترشيح ر ف ض    ُمغاد 
ْقف أثار   م ن ح   ب قاء  و 
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ؟ماذا رفضت المعارضة السنغالية -1

 ؟ى قرار ترشيح الر ئيس لالنتخاباتإلى ماذا أد   -2

 ؟بماذا طالبت المعارضة الرئيس الحالي -3

 ؟لماذا طالبت المعارضة من الر ئيس مغادرة البالد -4

 ؟على ماذا يُنص  الدستور فيما يتعل ق بانتخاب الرئيس -5

 ماذا منح المجلس الدستوري الرئيس وما نتيجة ذلك؟ -6
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 )الكتابة(
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

رة ُمعار ضة ترشيح ر ف ض    ُمغاد 
ْقف أثار   م ن ح   ب قاء  و 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس العاشر

 )األفعال( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To kill لل / قتْ تُ قْ / ي   ل  ت  ق    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To target ف/يستهدف/استهدافاستهد    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To add ضيف / إضافةأضاف/يُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To blow up ف/ينسف / نسْ  ف  س  ن    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To explode / انفجار رُ جِ ف  نْ جر/ي  انف  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To affect أصاب/يصيب/إصابة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To state إفادة/يفيد/أفاد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To say ليقول/قوْ /قال  
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A fatality لىتْ قتيل  /  ق    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An act / أعمال عم ل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A source مصدر / مصادر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A province محافظة/محافظات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A man جالل / رِ جُ ر    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A brother اءق  قيق / أشِ ش    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A capital عاصمة / عواصم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A wife زوجة / زوجات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A device اتو  بُ ة / عُ و  بُ عُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A road طريق / طرق   
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 الجمل التمهيدية:
 
 قتل .1
 أشخاص في أعمال عنف.  ُقِتل ثالثة 
 استهدف .2
 تستهدف األعمال االرهابية الشرطة. 
 أضاف .3
 خرين.أضافت المصادر مقتل شرطيين آ 
 أصاب .4
 أصيبت زوجة الشرطي بجروح. 
 أفاد .5
 أفادت مصادر أمنية مقتل عدة أشخاص. 
 قال .6
 ال.تِ ن قُ قالت المصادر إن الشقيقي 
 أفاد .7
 أفادت الشرطة أن جميع القتلى من الشرطة. 
 تلق .8
 ان برصاص مجهولين.ُقتل الشرطيَّ  
 انفجر .9
 قبل الفجر. انفجرت ُعبُّوة ناسفة   
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 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 عاصمة أصاب أعمال إضافة

    

 أفاد رجال يستهدف عبوة

    

ف   انفجار قتلى  مصدر ن س 

    

 ق ْتل إرهابي ة مجهولين شقيق

    

 زوجة طريق أمني ة يصيب
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 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر  -2
 
 أربعة أشخاص في العراق . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 األعمال اإلرهابية رجال الشرطة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالت المصادر إن الشرطيان  -3

 .  مجهولين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتل الشرطيان  -4

 . ناسفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفجار با يأصيبت زوجة الشرط -5

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم شمال  240قتل الشرطيان على بعد  -6

 كركوك . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدثت األعمال اإلرهابية في  -7

 تل . قُ  آخراً  ن شرطياً المصادر أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 بوة الناسفة قبل الفجر .العُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 المصادر يبتص  أ   منيةأ محافظة

 شرطيان إرهابية ةو  ب  ع   صاصبر  
 

 عمال عنف في العراقأربعة قتلى في أ

 لوات  ق   ــــــــــــــــــــــــــشخاص بينهم أ ثالثة ن  أ ــــــــــــــــــــــــــفادت مصادر أ

في أعمال  كركوك شمال بغداد ــــــــــــــــــــــــــفي  الماضي  ربعاءاأل يوم

 تستهدف رجال الشرطة. ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــال ت  ق  ،وهما شقيقان  ،ن  ي  ي  رط  ن الشُّ إنفسها  ــــــــــــــــــــــــــوقالت 

 .م شمال العاصمةك 240د ع  على ب   ين  هول  ج  م  

انفجار ه بزوجت   ــــــــــــــــــــــــــ ل وــت  ـق  ا  آخر شرطيا  ن أضافت أو

 .قبل الفجر على الطريق بين كركوك وبغداد فة ناس   ــــــــــــــــــــــــــ
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 نص القراءة:

 

 عمال عنف في العراقأربعة قتلى في أ

 الماضي  ربعاءاأل يوم لوات  ص بينهم شرطيان ق  شخاأ ثالثة ن  أمنية أفادت مصادر أ

 تستهدف رجال الشرطة. في أعمال إرهابية في محافظة كركوك شمال بغداد

على  ين  هول  ج  صاص م  ال بر  ت  ق   ،وهما شقيقان  ، ن  ي  ي  رط  ن الشُّ إوقالت المصادر نفسها 

 .م شمال العاصمةك 240د ع  ب  

قبل الفجر  فة ة ناس  و  ب  انفجار ع  ه ببت زوجت  يص  أ  ل وــت  ـق  ا  آخر شرطيا  ن أضافت أو

 .على الطريق بين كركوك وبغداد
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 (الت حد ث) 
 التمرين األول:

ِبيَّة كيف نقول الجمل التالية  :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

Four victims killed in acts of violence in Iraq. 1. 
Security sources stated that four victims were killed on Wednesday. 2. 
Amongst the four people were two cops.  3. 
The explosion happened in Kirkuk in northern Iraq. 4. 
These attacks target policemen. 5. 
The two policemen were brothers 6. 
The two brothers were killed by anonymous people. 7. 
Another policeman was killed and his wife was injured.  8. 
They were killed with an explosive device. 9. 
The explosion took place before dawn on the way to Baghdad. 10. 

 
 

 التمرين الثاني:
ة ُمْرت ِبط  شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  :ِفي ُجم ل ُمِفيد   ة ِبالنَّص 

 
قيق أفاد    إرهاب أصاب   ش 

ف   م صاِدر ق ت ل   انِفجار  ن س 
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ؟ماذا أفادت المصادر األمنية -1

 وأين؟ ؟ى ُقِتل األربعة أشخاصتم -2

 ؟كيف ُقِتل األربعة أشخاص -3

 ؟من تستهدف األعمال اإلرهابية -4

رطي ين ماذا -5  ؟قالت المصادر عن م قتل الش 

رطي اآلخر؟ -6  ماذا أضافت المصادر عن الش 
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 )الكتابة(
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

قيق أفاد    إرهاب أصاب   ش 
ف   م صاِدر ق ت ل   انِفجار  ن س 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الحادي عشر الدرس
 )األفعال( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To express )عن(إعراب/بُ رِ عْ ب/يُ ر  عْ أ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To worry قلق/قلقي  /ق  لِ ق    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To confront ةه  واج  مُ /هُ واجِ ه/يُ واج    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To take place وعقُ وُ / عُ ق  ي   /ع  ق  و    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To cause أوقع/يوقع/إيقاع  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To call for (ـ)لِ  وةعْ و/د  عُ دْ دعا/ي    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To control طضبط/يضبط/ضبْ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To state يحرِ ْص ح/ت  صر ِ ح/يُ صرَّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To clarify تبيين )بيان(بين/ن/يُ بيَّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To speak ث /حديثتحدَّ ث/ي  تحدَّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To diminish قل ة )قليل( /قلُّ ي   /قلَّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To secure نن / أمْ م  أْ / ي   ن  مِ أ    
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An act عمل/أعمال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A state والية/واليات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A confrontation مواجهة/مواجهات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A tribe قبيلة/قبائل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A fatality لىتْ تيل/ق  ق    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A party طرف/أطراف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A speaker ثون ث/متحد  متحد    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A council مجلس/مجالس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A statement بيان/بيانات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A self ، أ نُفسوسفُ س/نُ فْ ن    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An American ون أمريكي  /أمريكي    
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 الجمل التمهيدية:
 
 أعرب .1
 أعربت الواليات المتحدة عن قلقها. 
 وقع .2
 وقعت عدة مواجهات بين القبائل. 
 أوقع .3
 أوقعت المواجهات عدة قتلى. 
 دعا .4
 دعت جميع األطراف إلى ضبط النفس. 
 صرح .5
 المتحدث باسم المجلس.صرح حسب ما  
 زالما  .6
 ما زالت الواليات المتحدة قلقة. 
  وقع .7
 .مواجهات مؤخراً  ةُ دَّ وقعت عِ  
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 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 أوق ع   أْمن مازال النَّْفس
    
 قتيل يدعو حد ثت  مُ  ِحيال  
    

ْبط  بيان أطراف أ ْعر ب   ض 
    

 قبائل تصريح مجلس مواجهات
    
ِديث وقوع ل قق   والية  ح 
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 الت مرين الث اني: 
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر 

 أمريكا من أعمال العنف في السودان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 مواجهات جديدة في جنوب السودان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 . قتيالً  51ما ال  يقل عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوقعت  -3

 . النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ميع األطراف إدعت ج -4

 تومي في بيان أن أمريكا التزال قلقة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

 في السودان .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقعت مواجهات  -6

 في جنوب السودان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعمالهناك  -7
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 بيان   أعربت جهاتاالمو  طبْ ض  

 ْت ع  ق  وْ أ  ف ةق  لِ ق   ثالمتحد ِ  مواجهات
 

 أعمال عنف جديدة في جنوب السودان

جديدة  ــــــــــــــــــــــــــلواليات المتحدة عن قلقها الشديد بعد ا ــــــــــــــــــــــــــ
عن واحد   ما ال يقل   ــــــــــــــــــــــــــوقعت بين قبائل في جنوب السودان 

 .فسالن   ــــــــــــــــــــــــــجميع األطراف إلى  ْت ع  د   و ،وخمسين قتيالً 

تومي فيتور في  األميركي   م مجلس األمن القومي  سْ باِ  ــــــــــــــــــــــــــوصرَّح 
 ال  ي  حِ  جداً  ــــــــــــــــــــــــــزالت حدة ماالواليات المت   أن   ــــــــــــــــــــــــــ
 ودان.في السُّ  راً مؤخ   ْت ع  ق  التي و   ــــــــــــــــــــــــــ
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 نص القراءة:

 نأعمال عنف جديدة في جنوب السودا

وقعت بين قبائل أعربت الواليات المتحدة عن قلقها الشديد بعد مواجهات جديدة 
جميع  ْت ع  د   و ،عن واحد  وخمسين قتيالً  ما ال يقل   ْت ع  ق  وْ أ  ففي جنوب السودان 

 .فسط الن  بْ األطراف إلى ض  

 أن   تومي فيتور في بيان   األميركي   م مجلس األمن القومي  سْ ث باِ وصرَّح المتحد ِ 
في  راً مؤخ   ْت ع  ق  جهات التي و  االمو  ال  ي  حِ  ة جداً ق  لِ زالت ق  حدة ماواليات المت  ال

 ودان.السُّ 
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 (ت حد ثال)
 التمرين األول:

ِبيَّة كيف نقول الجمل التالية  :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

The United States expressed its extreme concern.  1. 
New confrontations took place between tribes.  2. 
The confrontations caused many fatalities.  3. 
The United States called all parties to control themselves.  4. 
The United States is still worried about the confrontations.  5. 
The confrontations took place recently in Sudan.  6. 
The spokesperson of the United States National Security Council is 
Tommy Vietor.  

7. 

 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
ث أوق ع   أعر ب   دِ  هات ُمت ح   ُمواج 
ب ط   عا ب يان أطراف ض   د 
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 ت مرين الث الث:ال
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ؟عن ماذا أعربت الواليات المت حدة -1

 ؟أين وقعت المواجهات التي سب بت قلق الواليات المت حدة -2

ودان عم   -3  ؟أْسف رت المواجهات في جنوب الس 

 ؟إلى ماذا دعت الواليات المت حدة بعد المواجهات التي وقعت بين القبائل -4

 ؟من هو )تومي فيتور( -5

 بماذا صر ح المتحد ث في البيان؟ -6
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 )الكتابة( 
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

ث أوق ع   أعر ب   دِ  هات ُمت ح   ُمواج 
ب ط   عا ب يان أطراف ض   د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الثاني عشر

 )األفعال( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To kill قتل/يقتل/قتل  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To force أجبر/يجبر/إجبار ـــــــــــــــــــــــــــــ  

/فرار /يفر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To flee فر  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To announce أعلن/يعلن/إعالن ــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To say لقال/يقول/قوْ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To boycott قاطع/يقاطع/مقاطعة ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To gain ولُص حُ ل/ُص حْ حصل/ي   ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To add أضاف/يضيف/إضافة ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To count أحصى/يحصي/إحصاء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To work لم  مل/ع  عْ ي  /ل  مِ ع   ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  To speak ثحدُّ ت  ث/حدَّ تث/يحدَّ ت ـــــــــــــــــــــــــــــ  
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  A victim لىتْ قتيل/ق   ــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An act ل/أعمالم  ع   ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A tribe قبيلة/قبائل ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A massacre رجازِ زرة/م  جْ م   ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A week أسبوع/أسابيع ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A thousand الفآلف/أ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A speaker ون ثُ د ِ ح  ت  ث/مُ د ِ ح  ت  مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A corpse ثث  ة/جُ ثَّ جُ  ـ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A sect طائفة/طوائف ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A county اتع  قاط  ة/مُ ع  اط  ق  مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A woman اءس  ة/نِ أ ر  مْ اِ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A child الف  ل/أطْ فْ طِ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الجمل التمهيدية:
 
 قتل .1
 في اليمن. صاشخعدة أُقِتل  
 أعلن .2
 حسب ما أعلن المسؤول المحلي.  
 أجبر .3
 رار.الف على الفأجبرت أعمال العنف اآل 
 حصل .4
 حصلت عمليات قتل جماعية. 
 أضاف .5
 حسب ما أضاف المتحدث. 
 أحصى .6
 أحصينا عدد الجثث. 
 كان .7
 كانت معظم الجثث من النساء واألطفال. 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 
ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 

 
ل   ِامرأة  يضيف  يالماض ح ص 

    
 أطفال أْجب ر   جثث آالف
    

 ق ت ل   طائفة ق ْتلى تحدُّث
    
 عملي ات مجاِزر قبيلة ِفرار
    

 مسؤول منطقة أحصى يقاطع
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 الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:امأل الفرغ 

 ق ب لي ة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخص في  300ُقتل  أكثُر من  -1

 أعمال العنف اآلالف على الفرار. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قتل  حصلت عملي اُت  -3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسباب  هذه المجازُر أل -4

 عدد الجثث. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال المتحد ث أنهم  -5

 اء واألطفال.القتلى من النس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 في جنوب اليمْن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدثت مجازر ق ب لي ة  -7

 عن أعمال العنف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن  المسؤول  -8

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد  أحصواقال المتحد ث أنهم  -9
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 ةطائفي   ةقبلي   الُمقاطعة ولُ ؤُ سْ الم  
 الُعْنفِ  ثِ ث  الجُ  ْت ر  ب  جْ أ   رجازِ م  ال

 
 ةلي  ب  ف ق  ن  لى في أعمال ع  ت  ق  

 
 نم  الي   نوبِ ة في ج  وحشي   ــــــــــــــــــــــــــر ازِ ج  شخص في م   300ُقِتل أكثر من 

ْسب  سبوع الماضياأل ِخالل طقة نْ في المِ  ي  ل ِ ح  الم   ــــــــــــــــــــــــــ لن  ما أعْ  ، و ح 
اآلالف على  ــــــــــــــــــــــــــاألِخيرِة  ــــــــــــــــــــــــــأعمال   نَّ أف الجمعةيوم 

 .من الِمْنط قة رارالفِ 
 

و إنَّ  ة  جماعيَّ  ل  تْ ق   اتُ عملي   ْت ل  ص  ح  "لقد  :ــــــــــــــــــــــــــ بِاْسمِ ث تحد ِ قال المُ 
 ." ــــــــــــــــــــــــــألسباب  ــــــــــــــــــــــــــ هذِه 

وكان  ــــــــــــــــــــــــــ د  د  ن ع  ى اآلا حت  ن  يْ ص  حْ أ  "و لقد   المتحد ث:وأضاف  
 ."الِ ف  واألطْ  اءِ س  الن ِ  ن  ها مِ مُ ظ  عْ مُ 
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 نص القراءة:
 ةلي  ب  ف ق  ن  لى في أعمال ع  ت  ق  

 
 ِخالل نم  الي   نوبِ ة في ج  ة وحشي  ر قبلي  ازِ ج  شخص في م   300ُقِتل أكثر من 

ْسب  سبوع الماضياأل  الجمعةيوم طقة نْ في المِ  ي  ل ِ ح  الم   ولُ ؤُ سْ الم   لن  ما أعْ  ، و ح 
 .من الِمْنط قة راراآلالف على الفِ  ْت ر  ب  جْ أعمال  الُعْنِف األِخيرِة أ   نَّ فإ 
 

 و إنَّ هذِه  ة  جماعيَّ  ل  تْ ق   اتُ عملي   ْت ل  ص  ح  "لقد  :الُمقاطعة بِاْسمِ ث تحد ِ قال المُ 
 ."ةطائفي  ألسباب  رجازِ م  ال

 ن  ها مِ مُ ظ  عْ وكان مُ  ثِ ث  الجُ  د  د  ن ع  ى اآلا حت  ن  يْ ص  حْ أ  "و لقد   المتحد ث:وأضاف  
 ."الِ ف  واألطْ  اءِ س  الن ِ 
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 المحادثة()
 التمرين األول:

ِبيَّة: كيف نقول الجمل التالية  ِباللُّغ ِة الع ر 
 

Fatalities in tribal acts of violence.  1. 
More than 300 people were killed in brutal tribal massacres in South 
Yemen.  

2. 

The acts of violence forced thousands to flee from the area.  3. 
Mass killing operations took place.  4. 
These massacres were because of sectarian reasons.  5. 
We counted the number of corpses.  6. 
Most of the corpses were for women and children.  7. 

 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
 ُجث ث أْحصى ِفرار م جازر

 ُعنف ق بائل أْجب ر   أْعل ن  
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 الت مرين الث الث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ؟شخص في جنوب اليمن 300قتل أكثر من  كيف -1

 ؟ما الذي أعلن ُه المسؤول المحل ي في المنطقة -2

 ؟إلى ماذا أد ت أعمال الُعنف األخيرة -3

 ؟ ماذا قال المتحد ث باسم المقاطعة -4

 ؟ما هي أسباب المجازر القبلي ة -5

 ماذا قال المتحد ث فيما يتعل ق بالُجثث؟ -6
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 ة()الكتاب
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

 ُجث ث أْحصى ِفرار م جازر
 ُعنف ق بائل أْجب ر   أْعل ن  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثالث عشرالدرس ال

 )األفعال( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To confirm د/تأكيدد/يؤك ِ أكَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To continue ستمرارا/رُّ مِ ت  سْ ي  /استمرَّ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To qualify لل/ تأهُّ ل/يتأهَّ تأهَّ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To deliver )لـِ(مِليسْ م/ت  لَّ س  م/يُ لَّ س    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To ravage فْص ع  /فُ ِص عْ ي  /ف  ص  ع    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To remain ظل /يظلُّ  /ظلَّ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To be ن كان/يكون/كوْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To do )بـِ( قيام/يقوم/قام  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To be ready دادعْ تِ اسْ /دُّ ستعِ ي  /استعدَّ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  To defend عافدِ  ع/فِ اديُ  فع/اد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To instruct يعازإز/وعِ عز/يُ وْ أ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To protect اظف  حِ /حافظيُ /اف ظح    
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 األسماء() 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A role وارر/أدْ وْ د    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A minister وزير/وزراء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A force تاة/قو  و  قُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A mission امه  ة/م  مَّ ه  م    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  A duty باتب/واجِ واجِ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An area منطقة/مناطق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A conflict راعاتراع/ِص ِص   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A self سفُ نْ أ  س/فْ ن    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A capability دراتة/قُ ر  دْ قُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Dangers  رخاطِ م    
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 الجمل التمهيدية:
 دأك   .1
 ستمرة.المخاطر مُ  أكد وزير الدفاع أنَّ  
 زالما  .2
 موجودة. ما زالت المخاطر 
 استمرَّ  .3
 ة في تدريباتها. القوات األفغانيَّ  تستمرَّ  
 صفع   .4
 راعات في العديد من المناطق.عصفت الِص  
 ظلَّ  .5
 .قوياً  مريكي سيظلُّ الدور األ 
 حمى .6
 ان.حمايتها من هجمات طالبِ  
 حافظ .7
 فاظ عليها.مساعدتها على الحِ  
 استعدَّ  .8
 .د دائماً علينا االستعدا 
 أوعز .9
 أوعز الرئيس بزيادة عدد القوات. 
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 )االستماع( 

ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 

 
 م هم ة دفاع أك د   صراعات

    
 وزير تأهُّل قو ات يظل  
    

ف    ِحف اظ قتال يستمر   ع ص 
    
 يكون  استعداد واجبات أْوعز  
    
م ات تسليم مخاطر ُقْدرة  ه ج 
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 الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:امأل الفراغ 

 موجودة في أفغانستان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمازالت  -1

 القوات األفغانية في التدريب . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 القوات األفغانية المهام و الواجبات . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 الصراعات بالعديد من المناطق . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 األمريكي سيظل قويا . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الوزير أن  -5

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لن يكون دور أمريكا قتالياً  -6

 للدفاع عن نفسها .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستكون أمريكا  -7

 الرئيس أوباما بزيادة عدد القوات . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 مناطق . على ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتساعد أمريكا القوات األفغانية  -9
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
م اِت  لللتأهُّ  فاع ه ج   ت ْسليم الدِ 

 ليالقتا ز  ع  وْ أ   اتالقو   رخاطِ الم  

 الدور األمريكي في أفغانستان

في  موجودةزالت ما ــــــــــــــــــــــــــ ن  أ ي  مريكاأل ــــــــــــــــــــــــــ وزير د  كَّ أ
 ــــــــــــــــــــــــــفي تدريباتها  فغانية تستمرُّ األ ــــــــــــــــــــــــــوأن   ،فغانستانأ

فت بها ص  ناطق التي ع  ديد من الم  ة في الع  مني  بات األهام والواجِ م الم  لتسلُّ 
  .راعاتالصِ  

لن يكون الدور  هُ لكن   ،اً قوي   مريكي سيظلُّ ألر اوْ الدَّ ن إ" الوزير: وقال
ين مستعد ِ  نكون   نا لنْ ن  أهذا ال يعني  ، لكنْ قوم بِه عادةً الذي ن ــــــــــــــــــــــــــ

 ."ان  سِ فُ نْ أ نْ ع   فاعِ للد   اد دائماً د  عْ تِ سْ نا االِ ليْ ع   لْ للقتال، ب  

ة مريكي  ات األعدد القو   بزيادةِ  ــــــــــــــــــــــــــ دْ وباما ق  أباراك  ئيسوكان الرَّ 
الجديدة المناطق  ــــــــــــــــــــــــــ وبان طالِ  هةِ واج  لمُ  ؛فغانستانأفي  هاوقدرات

 ــــــــــــــــــــــــــو ِحمايتها من  فاظ عليهاالحِ  للقوات األفغاني ة، وُمساعدتها على

 طاِلبان.
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 نص القراءة:

 غانستانالدور األمريكي في أف

فاع وزير د  كَّ أ  اتالقو  وأن   ،فغانستانأفي  موجودةزالت ر ماخاطِ الم   ن  أ ي  مريكاأل الدِ 
ديد من ة في الع  مني  بات األهام والواجِ م الم  ل لتسلُّ في تدريباتها للتأهُّ  فغانية تستمرُّ األ
  .راعاتفت بها الصِ  ص  ناطق التي ع  الم  

لي الذي لن يكون الدور القتا هُ لكن   ،ً اقوي   سيظلُّ  مريكير األوْ الدَّ ن إ" الوزير: وقال
اد د  عْ تِ سْ نا االِ ليْ ع   لْ ين للقتال، ب  مستعد ِ  نكون   نا لنْ ن  أهذا ال يعني  ، لكنْ قوم بِه عادةً ن

 ."ان  سِ فُ نْ أ نْ ع   فاعِ للد   دائماً 

في  هاتة وقدرامريكي  ات األعدد القو   بزيادةِ  ز  ع  وْ أ   دْ وباما ق  أباراك  ئيسوكان الرَّ 
الجديدة للقوات األفغاني ة، وُمساعدتها المناطق  وت ْسليمبان طالِ  هةِ واج  لمُ  ؛فغانستانأ

م اِت طاِلبان. فاظ عليهاالحِ  على  و ِحمايتها من ه ج 
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 المحادثة() 
 التمرين األول:

ِبيَّة كيف نقول الجمل التالية   :ِباللُّغ ِة الع ر 
 

The United States Secretary of Defense confirmed that dangers still exist 
in Afghanistan.  

1. 

The Afghan forces continue their training.  2. 
The American role will stay strong, but it will not be a combat role.  3. 
We should always be prepared to defend ourselves.  4. 
President Barack Obama ordered to increase the number and capability 
of the American forces in Afghanistan.  

5. 

The American forces will deliver the new areas to the Afghan forces.  6. 
The American forces will help the Afghan forces to preserve the areas 
and protect them.  

7. 

 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
ْور  ِدفاع م هام ُمواجهة د 
مات قو ات  أوع ز   ِصراع ه ج 
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 الت مرين الث الث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
فاع ال وزيرد ماذا أكَّ  -1  ؟مريكياألد 

 ؟فغانية في تدريباتهالماذا تستمر القوات األ -2

 ؟مريكيعن الدور األ الوزيرماذا قال  -3

 بماذا أوعز الرئيس باراك أوباما؟  -4

 فغانستان؟ أمريكية في ماذا سيتم زيادة أعداد القوات األل -5

 ؟مريكيةمن ستواجه القوات األ -6
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 )الكتابة(
دَّ ا اِت التَّالي ة:ْكُتْب تقريرًا ت ت ح   ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح 

ْور  ِدفاع م هام ُمواجهة د 
مات قو ات  أوع ز   ِصراع ه ج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرابع عشرالدرس 
 )األفعال( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To begin بدأ/ يبدأ/ بداية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To oppose عارض/ُيعاِرض/ُمعارضة  

 To go on أضرب/ُيضِرب/إضراب
strike 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

/ احتجاج /يحتجُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To protest احتجَّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To describe وصف/ يِصف/وصف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To continue واصل/ ُيواِصل/ مواصلة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To suppress مع/قمعقمع/ يق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To spend قضى/يقضي/قضاء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  To rule ُحْكمحكم/يحُكم/  

ْجن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To imprison سجن/يسُجُن/ س   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To carry out (بـقيام)قام/يقوم/  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To witness شهادة/شهد/يشهد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To convict أدان/ُيدين/إدانة  

س/تأسيس س/يؤسِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To found أسَّ  
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 )األسماء( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An oppositionist ُمعاِرض/ ُمعاِرضون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A Bahraini ون بحريني  /بحريني    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Food طعام /أطعمة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A week ُأسبوع/أسابيع  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ An authority ُسلطة/ُسُلطات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A protestor ون ُمحتج  ُمحتج/  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A sentence ُحكم/أحكام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A prison سجن/ُسجون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A role ور/أدوارد    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A court حكمة/ م حاكمم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A year عام /أعوام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A group م جموعة /م جموعات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A regime مةنظِ ظام /أ  نِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A demonstration ُمظاهرة/ُمظاهرات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A purpose غراضض/أ  ر  غ    

 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 135  

 

 الجمل التمهيدية:
 عن أضرب .1
 ضراب عام عن الطعام.إ 
 بدأ .2
 . عن الطعامضراباً بدأ عدة معارضين إ 
 احتجَّ  .3
 على القمع. احتجَّ الُمعاِرضون  
 قضى .4
 بالسجن. يقضي هؤالء أحكاماً  
 قام .5
 .في االحتجاجات الدور الذي قاموا به 
 شهد  .6
 منذ عام. تشهد البحرين احتجاجات   
 أدان .7
 أدانت المحكمة المعارضين. 
 أسس .8
 تأسيس مجموعة إرهابية. 
 هدف .9
 تهدف المجموعة إلى التغيير. 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول    اِئر ة ح  ْع د  ال تي ت  ا اتِ م  لِ الك  ض   :ْسم ُعه 
 

 ُسْلطة أضرب معارضون  يقضي

    

ن   ِنظام ج   أحكام ق ْمع س 

    

ف   أغراض ُمْحت جُّون  أسبوع ص   و 

    

ان   تأسيس  ُمظاهرات ِقيام أد 

    

ل   ادة و اص  ه   ُسُجون  م ْحك م ة ش 
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 الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر  
 عن الطعام . إضراباً  بحرينياً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14بدأ  -1

 المحتجين . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـبتستمر السلطات  -2

 بالسجن المؤبد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن المعارضين  8يقضي  -3

 البحرين إحتجاجات منذ عام . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 . محكمة عسكرية المعارضين بتأسيس مجموعة إرهابية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

 الدستور . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدف المجموعة إلى  -6

 حتجاجات .المظاهرات و اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى تهدف المجموعة إ -7

 حتجاجات .بسبب الدور الذي قاموا به في اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سج  يُ  -8
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 ْت دان  أ عارضاً مُ  قمعها دؤبَّ المُ 
 احتجاجاً  المظاهرات هاتشهدُ  ستورالدُّ 

 

 م في البحرينإضراب عن الطعا

سبوع واحد أُ  ةِ د  عام لمُ عن الط   ضراباً إ اً بحريني   ــــــــــــــــــــــــــبدأ أربعة عشر 
 ــــــــــــــــــــــــــمواصلة السلطات بعلى ما وصفوه  ــــــــــــــــــــــــــ

 .للمحتجين

 (و  سجن الج  )في  ــــــــــــــــــــــــــبالسجن  حكاماً أمن هؤالء  ثمانيةويقضي 
البحرين منذ  ــــــــــــــــــــــــــحتجاجات التي في االِ  ر الذي قاموا بهِ وْ لدَّ بسبب ا

 .اتقريبً  عام  

 وعة  مُ جْ بتأسيس م   المعارضين هؤالء ــــــــــــــــــــــــــقد  ة  عسكري   كمة  حْ م   هناكو 
وتنظيم  ،في البحرين لكي  ظام الم  والن ِ  ــــــــــــــــــــــــــلى تغيير إ فُ دِ هْ ة ت  رهابي  إ

 .واالحتجاجات لهذا الغرض ــــــــــــــــــــــــــ
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 نص القراءة:

 إضراب عن الطعام في البحرين

 سبوع واحد احتجاجاً أُ  ةِ د  عام لمُ عن الط   ضراباً إ اً بحريني   عارضاً بدأ أربعة عشر مُ 
 .للمحتجينمواصلة السلطات قمعها بعلى ما وصفوه 

ر وْ لدَّ بسبب ا (و  سجن الج  )د في ؤبَّ بالسجن المُ  حكاماً أمن هؤالء  ثمانيةويقضي 
 .اتقريبً  ها البحرين منذ عام  حتجاجات التي تشهدُ في االِ  الذي قاموا بهِ 

ة رهابي  إ وعة  مُ جْ بتأسيس م   المعارضين هؤالء ْت دان  أقد  ة  عسكري   كمة  حْ م   هناكو 
وتنظيم المظاهرات  ،في البحرين لكي  ظام الم  ستور والن ِ لى تغيير الدُّ إ فُ دِ هْ ت  

 .واالحتجاجات لهذا الغرض
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 )المحادثة(

 التمرين األول:
 كيف نقول الجمل التالية:

Hunger strike in Bahrain. 1. 
14 Bahrini opposotionists started a hunger strike for a period of one 
week.  

2. 

The reason of the strike is to protest against the continued suppression of 
the government.  

3. 

8 of these spend life imprisonment sentences in Al-Jaw prison.  4. 
The life imprisonment sentences are because of the role the protesters 
carried out in the protests.  

5. 

Bahrain has been witnessing protests since almost a year.  6. 
A terrorist group aims at changing the constitution and the monarchy 
system in Bahrain. 

7. 

The terrorist group aims also at organizing demonstrations and protests. 8. 
 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
 ُمظاهرات ُمعاِرض ق ْمع احِتجاجات

د ُدْستور أدان   ِسْجن  ي ْشه 
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 الت مرين الث الث:

 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:
 
 لماذا أضرب الُمعارضون البحريني ون عن الط عام؟ -1

ة اإلضراب؟ كم -2  كان عدد الُمعارضين؟ وكم دامت ُمد 

جن الُمؤب د؟ -3  لماذا يقضي الُمعارضون أحكامًا بالس 

 ضين؟ر بماذا ُحِكم  على ثمانية من الُمعا -4

 بماذا أدانت المحكمة العسكري ة هؤالء الُمعارضين؟ -5

ْسب إدانة المحكمة العسكري   -6  ة؟ما الهدف من تأسيس مجموعة إرهابية ح 
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 )الكتابة(
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

 ُمظاهرات ُمعاِرض ق ْمع احِتجاجات
د ُدْستور أدان   ِسْجن  ي ْشه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الخامس عشر

 )األفعال( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To drown غرق/يغرق/غرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To carry حمل/يحمل/حمل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To pick up لتقاطا التقط/يلتقط/

 ستغاثةإستغاث/يستغيث/ا
To call for 

help  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To mention رك  ذكر/يذكر/ذِ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To speak ثتحدث/يتحدث/تحدُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To near بر  قرب/يقرب/قُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To rescue أنقذ/ينقذ/إنقاذ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To exert بذل/يبذل/بذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To ride بوركب/يركب/رك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To send أرسل/يُرسل/إرسال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ To help ساعد/يساعد/مساعدة
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 )األسماء( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A ferry اراتبَّ ارة/عَ بَّ عَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A passenger ابك  راكب/رُ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A beach شاطئ/شواطئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A signal إشارة/إشارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A ship سفينة/سفن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A country بلد/بالد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A coast ساحل/سواحل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A name اسم/أسماء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A sea بحر/بحار

ثون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A speaker ُمتحد ِث/ ُمتحد ِ
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 الجمل التمهيدية:
 غرق  .1
 غرقت عبارة تحمل عدة ركاب. 
 حمل .2
 ل العبارة عدة ركاب.تحم 
 التقط .3
 تم التقاط إشارة استغاثة. 
 ذكر .4
 حسب ما ذكر المتحدث. 
 قرب .5
 مئتي شخص. يقاربتم انقاذ ما  
 بذل .6
 ُتْبذل جهود كبيرة لالنقاذ.  
 انقذ .7
 تبذل جهود النقاذ الركاب. 
 أعلن .8
 حسب ما اعلنت رئيسة الوزراء. 
 أرسل .9
 ل مساعدات لالنقاذ.تم ارسا 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول    اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 شخص ُرك اب غ ِرق   ساحل

    

 ذ ك ر   إنقاذ التقاط شواطئ

    

 ت حدَّث   ُقْرب ُسُفن يحمل

    

ار ركوب  إشارات إرسال ب حَّ

    

بَّارة  شخص بلد مساعدة ع 
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 الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر  
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت السفينة في طريقها بين بلدتين  -1

 مئتي شخص. من بُ رُ يقْ ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  -2

 الخبر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسالمة  المتحدث باسمأعلن  -3

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلنت رئيسة وزراء أستراليا عن إرسال  -4

 قبالة شاطئ غينيا الجديدة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرقت  -5

 قبل غروب الشمس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنقاذسيتم  -6

 من السفينة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم إلتقاط إشارة  -7

 راِكبًا. 350أكثر من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىتحمل العبارة  -8

 .ابالركإلنقاذ عدد من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن جهودًا  -9
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 لتمرين الثالث:  ا
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 ساحليتين إرسال التقاط السالمة

 هانِ تْ م   كابالرُّ  إنقاذهم قبالة
 

 غرق عب ارة

 راكباً  350كثر من أ ــــــــــــــــــــــــــارة تحمل على غرقت عبَّ 
إشارة استغاثة  ــــــــــــــــــــــــــ وقد تمَّ  ،غينيا الجديدة ئشواط ــــــــــــــــــــــــــ

 .ــــــــــــــــــــــــــمن السفينة عندما كانت في طريقها بين بلدتين 

تي شخص تم ئ  من مِ ما يقرب  أنَّ " :ةالبحري   ــــــــــــــــــــــــــ مِ سْ ث باِ متحد ِ  ر  ك  وذ  
قبل  ــــــــــــــــــــــــــنقاذ أكبر عدد من ل إلبذ  تُ  جهوداً  نَّ أو  ، ــــــــــــــــــــــــــ

 ."غروب الشمس

 .الرُّكاب مساعدات إلنقاذ ــــــــــــــــــــــــــستراليا عن أ وزراء وقد أعلنت رئيسة
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 نص القراءة:

 غرق عب ارة

 ،غينيا الجديدة ئقبالة شواط راكباً  350كثر من أها نِ تْ ارة تحمل على م  غرقت عبَّ 
التقاط إشارة استغاثة من السفينة عندما كانت في طريقها بين بلدتين  وقد تمَّ 

 .ساحليتين

 ،تي شخص تم إنقاذهمئ  من مِ ما يقرب  أنَّ " :ةالسالمة البحري   مِ سْ ث باِ متحد ِ  ر  ك  وذ  
 ."الشمس كاب قبل غروبنقاذ أكبر عدد من الرُّ ل إلبذ  تُ  جهوداً  نَّ أو 

 .الرُّكاب ستراليا عن إرسال مساعدات إلنقاذأ وزراء وقد أعلنت رئيسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 150  

 

 )المحادثة(
 التمرين األول:

 كيف نقول الجمل التالية:
A ferry, carrying more than 350 passengers on board, sank.   1. 
The ferry sank off the shores of New Ghini 2. 
A distress signal from the ship was picked up.  3. 
The signal was picked up when the ship was in its path between two 
coastal cities. 

4. 

A speaker in the name of Sea Safety mentioned that about 200 people 
were rescued.  

5. 

The speaker also mentioned that efforts are exerted to save a larger 
number of passengers before sunset.  

6. 

The prime minister of Australia announced sending help to save the 
passengers.  

7. 

 
 التمرين الثاني:

:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 
 

 ي ْذُكر ُرك اب اسِتغاث ة ِرق  غ  
ب ارة أنق ذ   إرسال  ُمساع دات ع 
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 الت مرين الث الث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ماذا حدث للعب ارة التي كانت تحمل على مْتِنها ُرك ابًا؟ -1

 كم عدد الرُّكاب الذين كانوا على م ْتن العب ارة؟ وأين غ ِرقت العب ارة؟ -2

فينة؟ما -3  ذا الذي تم  التقاطه من الس 

المة البحري ة؟ -4 ث باسم الس   ماذا ذ ك ر  الُمتحدِ 

ْق العب ارة؟ -5 المة البحري ة ُجهودًا تُخص  غ ر   لماذا تبذل الس 

 ماذا أعلنت رئيسة وزراء أستراليا؟ -6
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 )الكتابة(
ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّ ا دَّ اِت التَّالي ة:ْكُتْب تقريرًا ت ت ح   ص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح 

 ي ْذُكر ُرك اب اسِتغاث ة غ ِرق  
ب ارة أنق ذ   إرسال  ُمساع دات ع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سادس عشرالدرس ال
 )األفعال( 
 to warn of  )من(ر/تحذيرحذ ِ ر/ يُ حذَّ 

 to occur, happen  وقع/يقع/وقوع

ْهُور ر/تد  ر/يتدْهو   to deteriorate  تدهو 

 to express  )عن(ر/تعبيرر/ُيعب ِ عب  

 to be worried about  قِلق/يقلق/قلق

 to ask for  )من(طلب/يطلب/طلب

 to allow  سمح/يسمح/سماح

 to deliver  أوصل/يوصل/إيصال

 to help  ساعد/يساعد/مساعدة

 to consider  اعتبر/يعتبر/اعتبار

 the absence of  انعدم/ينعدم/انعدام

 to reach  بلغ/يبلغ/بلوغ

 to move  ك/تحركك/يتحرَّ تحرَّ 
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 )األسماء( 
 a nation  مم  ة/أُ مَّ أُ 

 a disaster  كارثة/كوارث

 a reason, cause  سبب/أسباب

 a council  مجلس/مجالس

 a situation  وضع/أوضاع

 help, aid  مساعدة/مساعدات

 a member  عضو/أعضاء

 an area  منطقة/مناطق

 a level  مستوى/مستويات

 a problem  مشاكل/مشكلة
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 الجمل التمهيدية:
 من رحذ   .1
 رت األمم المتحدة من الكارثة.حذَّ  
 وقع .2
 من وقوع كارثة انسانية. تم التحذير 
 تدهور .3
 بسبب تدهور األمن الغذائي. 
 رعبَّ  .4
 ر مجلس األمن عن قلقه.عبَّ  
 طلب .5
 طلب من الخرطوم المساعدة. 
 أوصل .6
 نسانية.ماح بإيصال المساعدات اإلالسَّ تمَّ  
 انعدم .7
 انعدام األمن الغذائي.  
 بلغ .8
 قد يبلغ انعدام األمن مستويات خطيرة. 
 تحرك .9
 ال بد من التحرك الفوري. 
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 )االستماع(
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 يحذ ر ضاءأع اعتبر سبب
    

 مجلس بلغ انعدام مناطق
    

ْهُور مستوى  م ح   مساعدة ت د   س 
    

 خطيرة يقلق أوضاع أوصل  
    

 مم  أُ  كارثة قوعوُ  مشاكل
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  الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر  
 إنسانية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحذَّرت اأُلمم الُمتحدة من وقوع  -1

 األمن الغذائي في السودان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 بإيصال الُمساعدات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُطِلب من الخرطوم  -3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قد يبُلغ ُمستويات انعدام األمن الِغذائ -4

 إلنهاء الُمشكلة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُبدَّ من التحرُّك  -5

 في السودان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبَّر مجلس األمن عن قلقه من  -6

 ن ُمشكلة قديمة.ادفي السو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمن  -7

 األمن الغذائي في بعض المناطق في السودان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8
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 التمرين الثالث:  
 تالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:امأل الفراغ في النص ال

 
 تدهور مستويات انعدام األمن
 المتزايد السماح كارثة إلنهاء

 
 األمن الغذائي في السودان

إنسانية في السودان، وذلك  ــــــــــــــــــــــــــوقوع  من األمم المتحدةحذرت 
 األمن الغذائي.  ــــــــــــــــــــــــــبسبب 

من الوضع  ــــــــــــــــــــــــــقلقه  عن الدولي ــــــــــــــــــــــــــمجلس عبر  و
بإيصال المساعدات  ــــــــــــــــــــــــــب من الخرطوم لِ طُ  الغذائي في السودان، و

 اإلنسانية.

األمن الغذائي في بعض  ــــــــــــــــــــــــــ واعتبر أعضاء مجلس األمن أنَّ 
حرك ت  ال ُبدَّ من ال خطيرة، و ــــــــــــــــــــــــــلغ المناطق في السودان قد يب

 .المشكلة ــــــــــــــــــــــــــفوري ال
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FB11AE48-4054-45CE-9341-5B04ECC66E77.htm
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 نص القراءة:
 

 األمن الغذائي في السودان

ارثة إنسانية في السودان، وذلك بسبب تدهور من وقوع ك األمم المتحدةحذرت 
 األمن الغذائي. 

 عن قلقه المتزايد من الوضع الغذائي في السودان، و مجلس األمن الدوليعبر  و
 بإيصال المساعدات اإلنسانية.ب من الخرطوم السماح لِ طُ 

انعدام األمن الغذائي في بعض المناطق في  واعتبر أعضاء مجلس األمن أنَّ 
 .فوري إلنهاء المشكلةالحرك ت  ال ُبدَّ من ال لغ مستويات خطيرة، والسودان قد يب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FB11AE48-4054-45CE-9341-5B04ECC66E77.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FB11AE48-4054-45CE-9341-5B04ECC66E77.htm
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 )المحادثة(
 التمرين األول:

 كيف نقول الجمل التالية:
Food security in Sudan.  1. 
The United Nations warned of a humanitarian disaster.  2. 
The reason of the humanitarian disaster is the deterioration of the food 
security.  

3. 

The international security council expressed its increasing concern 
regarding the food situation in Sudan.  

4. 

Khartoum was requested to allow delivering humanitarian aid.  5. 
The absence of food security in some areas in Sudan may reach 
dangerous levels.  

6. 

Immediate actions are required to end the problem.  7. 
 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا التَّالي ة ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
هور اْنِعدام كاِرثة  إنهاء ت د 
 إيصال حذَّر   ع ب ر ي بُلغ

 
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 161  

 

 الت مرين الث الث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 من ماذا حذ رت األمم المت حدة؟ -1

 ة؟لماذا حذ رت األمم المت حدة من وقوع كارثة إنساني   -2

لي؟ -3 و   عن ماذا عب ر مجلس األمن الدُّ

لي من الخرطوم؟ -4 و   ماذا طلب مجلس األمن الدُّ

ودان؟ -5  ما هو رأي مجلس األمن حول مشكلة األمن الِغذائي في الس 

ل  المشكلة؟ -6  ما اإلجراء الذي يجب ات خاذه ِلح 
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 )الكتابة(
ُث ِفيه عنا دَّ اِت التَّالي ة: ْكُتْب تقريرًا ت ت ح   ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح 

هور اْنِعدام كاِرثة  إنهاء ت د 
 إيصال حذَّر   ع ب ر ي بُلغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سابع عشرالدرس ال  
 )األفعال( 

 To sit-in  اعتصم/يعتصم/اعتصام

 to educate  م/تعليمعل  عل م/يُ 

 to point out  أشار/يشير/إشارة

  to aggravate  تفاقم/يتفاقم/تفاقم

 to demand  طالب/يطالب/مطالبة

 to topple  أسقط/يسقط/إسقاط

 to go on a strike  أضرب/يضرب/إضراب

  to teach  س/تدريسس/يدر  در  

 to agree on  وافق/يوافق/موافقة

 to carry out  ذ/تنفيذينف  /ذنف  
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 )األسماء( 
 a sit-in  اعتصام/اعتصامات

 a thousand  ألف/آالف

  a teacher  مون م/معل  معل  

 a building  مبنى/مباني

 a minister  وزير/وزراء

 a crisis  أزمة/أزمات

 a government  حكومة/حكومات

 a week  أسبوع/أسابيع

 a raise  عالوة/عالوات

 a demand  طلب/طلبات

 a situation  ظرف/ظروف
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 الجمل التمهيدية:
 اعتصم .1
 اعتصم االف المعلمين. 
 شارأ .2
 يشير االعتصام إلى تفاقم األزمة. 
 طالب .3
 سقاط الحكومة.طالب المعلمون بإيُ  
 أضرب .4
 أضرب المعلمون عن التدريس. 
 زاد .5
 بزيادة عالواتهم.يطالب المعلمون  
 قال .6
 .على طلبات الُمعلمين تقول الحكومة أنها موافقة 
 طلب .7
 .من الُمعلمين وقف االعتصامالحكومة  طلبت 
 ذنفَّ  .8
 .االعتصام سيستمرُّ حتى ُتنف ذ الحكومُة جميع المطالب  
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 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  ال  ا اتِ م  لِ الك  ض   :تي ت ْسم ُعه 
 

 سيدر ت اتطلب   إشارة وافق
    

 وزير رئاسة أزمات أضرب
    
 ظروف عل م   اعتصام مبنى
    

 معل مون  يسقط تنفيذ يطالب
    

 عالوات تفاقم   آالف أسابيع
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  الت مرين الث اني:
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر  
 األزمة بينهم و بين الحكومة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشير هذا إلى  -1

 منذ أسبوعين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضرب المعلمون عن  -2

 .الوزراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتصام أمام مبنى جرى اال -3

 على هذا الطلب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها تقول الحكومة إ -4

 تصادية.قاال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك صعوبة بسبب  -5

 كثر من عشرة آالف معلم أردني.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان المعلمون يطالبون بزيادة  -7

 الحكومة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطالب بعض المعلمين  -8

 هذا الطلب اآلن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الصعب  -9
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 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 مبنى التدريس تفاقم بإسقاط

 تنفيذه يطالبون  اعتصم الظروف
 

 اعتصام المعلمين في األردن

 

رئاسة  ــــــــــــــــــــــــــم أردني أمام أكثر من عشرة آالف معل   ــــــــــــــــــــــــــ
 لذلك ؛األزمة بينهم وبين الحكومة ــــــــــــــــــــــــــيشير هذا إلى و  الوزراء،

 الحكومة. ــــــــــــــــــــــــــمين يطالب بعض المعل  
 
وهم  منذ أسبوعين تقريباً  ــــــــــــــــــــــــــالمعلمون عن  ضربوقد أ 

 .بزيادة عالواتهم ــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــنها موافقة على هذا الطلب، لكن من الصعب أتقول الحكومة 

 االقتصادية في األردن. ــــــــــــــــــــــــــاآلن بسبب 
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 نص القراءة:
 ن في األردناعتصام المعلمي

 

يشير هذا و  م أردني أمام مبنى رئاسة الوزراء،اعتصم أكثر من عشرة آالف معل  
مين بإسقاط يطالب بعض المعل   لذلك ؛األزمة بينهم وبين الحكومة إلى تفاقم
 الحكومة.

 
وهم يطالبون بزيادة  المعلمون عن التدريس منذ أسبوعين تقريباً  ضربوقد أ 

 .عالواتهم
 

نها موافقة على هذا الطلب، لكن من الصعب تنفيذه اآلن بسبب أتقول الحكومة 
 الظروف االقتصادية في األردن.

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 170  

 

 المحادثة()
 التمرين األول:

 كيف نقول الجمل التالية:
Teachers sit-in in Jordan. 1. 
More than ten thousand Jordanian teachers sat-in in front of the prime 
ministry building.  

2. 

The sit-in indicates the aggravation of the crisis between the teachers 
and the government.  

3. 

Some teachers are demanding to topple the government.  4. 
The teachers have stopped teaching since almost two weeks.  5. 
The teachers are demanding to increase their raises.   6. 
The government agreed on their demands.  7. 
It is difficult to meet the demands because of the economic situation in 
Jordan.  

8. 

 
 

 التمرين الثاني:
ة ُمْرت بِ شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  :ِفي ُجم ل ُمِفيد   ط ة ِبالنَّص 

 
م   ت ْنفيذ ت فاق م    أْزم ة اْعت ص 

 إسقاط ُيطاِلب ُظروف أْضر ب  
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 الت مرين الث الث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 بماذا قام المعل مون في األردن؟ -1

 إلى ماذا يشير اعتصام المعل مين؟ -2

 بماذا ُيطالب بعض المعل مين؟ -3

 عل مون عن الت دريس؟منذ متى أضرب الم -4

 بماذا طالب المعل مون المضربون عن الت دريس؟ -5

 ماذا قالت الحكومة حول طلب المعل مين؟ ولماذا لم تنفذ الط لب؟ -6
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 )الكتابة(
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

م   ت ْنفيذ ق م  ت فا  أْزم ة اْعت ص 
 إسقاط ُيطاِلب ُظروف أْضر ب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثامن عشر الدرس
 )األفعال( 
 to form  ل/تشكيلشك  ل/يُ شكَّ 

 .…to re-………..re-do,repeat  أعاد/يعيد/إعادة

 to support  د/تأييدد/يؤي  أي  

 to undertake  يى/تول ِ ى/يتول  تول  

 to manage  أدار/يدير/إدارة

 to revise  راجع/يراجع/مراجعة

 to reoccur  )تكرار( ر/ر/يتكر  تكر  

 to cause  أحدث/يحدث/إحداث

 to nominate  ح/ترشيحح/يرش  رش  
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 )األسماء(
  an authority  سلطة/سلطات

 a committee  لجنة/لجان

 a structure  هيكلة/هيكالت

 a party  حزب/احزاب

 Freedom  حرية/حريات

 a form  تشكيل/تشكيالت

 an administration  إدارة/إدارات

 an affair  شأن/شؤون 

 a source  مصدر/مصادر

 a file  اتملف  /ملف  

 an officer  اطب  ضابط/ُض 
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 الجمل التمهيدية:
 لشك   .1
 لت السلطات عدة لجان. شكَّ  
 أعاد .2
 عادة هيكلة الوزراة.جان إللت الل  تشكَّ  
 دــأيَّ  .3
 د حزب الحرية تشكيل الحكومة.ـــأيَّ  
 ىتولَّ  .4
 لت الحكومة لتولي شؤون مصر.تشكَّ  
 راجع .5
 راجع اللجان ملفات الضباط.تُ  
 رتكرَّ  .6
 .مصرفي رابات األمنية طرت االضتكرَّ  
 شهد .7
 شهد الملعب أحداث شغب. 
 قتل .8
 ة أشخاص وأصيب المئات.دَّ ُقتل عِ  
 لحمَّ  .9
 البرلمان أجهزة األمن المسؤولية. لحمَّ يُ  
 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 176  

 

 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 إدارة يشك ل شؤون  تكرار
    

 أحزاب أعاد   ترشيح ملفات
    
ِهد   ضابط ِلجان  يتول ى ش 
    

 تشكيل يؤي د ُسلطات مراجعة
    
 هيكلة اباتاضطر  أحد ث   حري ة
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  :نيالت مرين الث ا
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:غ ا امأل الفر  
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخصًا و ُأصيب  74ُقِتل   -1

ك ل حكومة مؤقتة  -2 ُتش   إدارة شؤون مصر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

 األمنية في الفترة األخيرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكررت  -3

 هذه األحداث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتحمل البرلمان  -4

 المصرية لجانًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكلت  -5

 .األمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـلل البرلمان مسؤولية هذه األحداث يحم ِ  -6

 ملفات كبار الضباط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك لجان  -7

 وزارة الداخية.هيكلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ت اللجان ك ِ شُ  -8

 حكومة مؤقتة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حزب الحرية و العدالة أيَّ  -9
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 التمرين الثالث:  
 مناسبة من كلمات الجدول التالي:امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات ال

 
 الداخلية يبِص أُ  تشكيل الشغب

 شؤون  البرلمان اً لجان االضطرابات
 

 األوضاع في مصر

 ــــــــــــــــــــــــــإلعادة هيكلة وزارة  ــــــــــــــــــــــــــلت السلطات المصرية شكَّ 

حكومة مؤقتة لتولي إدارة  ــــــــــــــــــــــــــ حزب الحرية والعدالة، وأي د 
وقالت مصادر إن هناك لجان تراجع ملفات كبار  ،مصر ــــــــــــــــــــــــــ

 الضباط في الداخلية.

وكان أبرزها  ،األمنية في مصر في الفترة األخيرة ــــــــــــــــــــــــــوقد تكررت 
 ل  التي شهدها ملعب لكرة القدم في بورسعيد، حيث ُقتِ  ــــــــــــــــــــــــــأحداث 

 .المئات ــــــــــــــــــــــــــ و شخصاً  74

 ذه األحداث.أجهزة  األمن في بورسعيد المسؤولية عن ه ــــــــــــــــــــــــــل ويحم ِ  

 
 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B7762DA-9003-4CB7-A9EB-39F29A4422F1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B7762DA-9003-4CB7-A9EB-39F29A4422F1.htm
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 نص القراءة:

 األوضاع في مصر

حزب الحرية إلعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأي د  اً لت السلطات المصرية لجانشكَّ 
وقالت مصادر إن هناك  ،ارة شؤون مصرتشكيل حكومة مؤقتة لتولي إد والعدالة

 لجان تراجع ملفات كبار الضباط في الداخلية.

وكان أبرزها أحداث  ،وقد تكررت االضطرابات األمنية في مصر في الفترة األخيرة
يب ِص وأُ  شخصاً  74 ل  الشغب التي شهدها ملعب لكرة القدم في بورسعيد، حيث ُقتِ 

 .المئات

 ألمن في بورسعيد المسؤولية عن هذه األحداث.ل البرلمان أجهزة  اويحم ِ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B7762DA-9003-4CB7-A9EB-39F29A4422F1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B7762DA-9003-4CB7-A9EB-39F29A4422F1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B7762DA-9003-4CB7-A9EB-39F29A4422F1.htm
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 المحادثة()
 التمرين األول:

 كيف نقول الجمل التالية:
The Egyption authorities formed commitees to restructure the Ministry of 
Interior.   

1. 

Freedom and Justice Party supported forming a temporary government.  2. 
The temporary government will administrate the affairs of Egypt.  3. 
Sources said that there are commitees which are revising the files of high 
ranked officers.   

4. 

Security disturbances reoccurred in Egypt recently.  5. 
74 people were killed, and hundreds were injured.  6. 
The parliament blames the security forces in Prot Said for these events. 7. 

 
 التمرين الثاني:

:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 
 

ِهد   ُسْلط ة  أحداث اضِطرابات ش 

 ت ول ي ِحْزب ك ل ةه يْ  م سؤولي ة
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
لطات الِمصري ة ِلجانًا؟ -1 ل ت الس   لماذا شكَّ

 ماذا أي د  ِحزب الُحري ة والعدالة ؟ -2

 لماذا أي د  ِحزب الُحري ة والعدالة تشكيل حكومة مؤق تة؟ -3

 ماذا قالت المصادر حول اللِ جان؟ -4

رت في ِمصر في الفترة األخيرة؟ -5  ما هي أبرز األحداث التي تكر 

مِ ل البرلمان المسؤولي ة؟ -6  ِلمن ُيح 
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 )الكتابة(
ُث ِفيه عن ِفكْ ا دَّ اِت التَّالي ة: ر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيهْكُتْب تقريرًا ت ت ح   الُمْصط ل ح 

ِهد   ُسْلط ة  أحداث اضِطرابات ش 

 ت ول ي ِحْزب ه ْيك ل ة لي ةم سؤو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التاسع عشرالدرس 
 )األفعال( 

 to accuse  هامهم/ات  هم/يت  ات  

 to conspire  تآمر/يتآمر/تآُمر

 to organize  م/تنظيمم/ينظ  نظ  

 to target  استهدف/يستهدف/استهداف

 to attempt to  حاول/يحاول/محاولة

 to assassinate  اغتال/يغتال/اغتيال

 to wear  ارتدى/يرتدي/ارتداء

 to hide  اختبأ/يختبئ/اختباء

 to plan  ط/تخطيطط/يخط  خط  

 to visit  زار/يزور/زيارة

 to bomb  ر/تفجيرر/يفج  فج  

 to fail  فشل/يفشل/فشل
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 )األسماء( 
 a state  والية/واليات

 a person  شخص/أشخاص

 a base  قاعدة/قواعد

 a location  موقع/مواقع

 an attempt  محاولة/محاوالت

 a supervisor  مشرف/مشرفين

 a belt  حزام/أحزمة

 a mosque  مسجد/مساجد

 a city  مدينة/مدن

 a day  يوم/أيام

 an activist  ناشط/ناشطين

 مستودع/مستودعات
 

 a warehouse 
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 الجمل التمهيدية:
 همات   .1
 .همت الواليات المتحدة باكستانياً ات   
 تآمر .2
 م باكستاني بالتآمر مع القاعدة.هِ اتُّ  
 استهدف .3
 ة.ياستهداف مواقع أمريك تم   
 ولحا .4
 محاولة اغتيال الرئيس. تتم   
 اختبأ .5
 اختبأ ماجد خان في المسجد. 
 ارتدى .6
 .ناسفاً  ارتدى ماجد خان حزاماً  
 طخطَّ  .7
 ط للصالة.كان الرئيس يخط   
 فشل .8
 فشلت محاولة اغتيال الرئيس. 
 هماتَّ  .9
 هم أمريكا تنظيم القاعدة.تتَّ  
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 )االستماع(
ل   :التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 مشرف يخطط ات هم مساجد
    

 حاول   حزام ارتداء اغتال
    
ر زيارة  استهداف مواقع فج 
    
لْ   ناِشط تآم ر   مستودعات فش 
    

ل    قاعدة نظ م   ِاْخِتباء و اص 
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 التمرين الثاني:
 ناسبة في الجمل التالية:بالكلمة المغ ا امأل الفر  

 في تنظيم القاعدة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتهم أمريكا خان أيضًا بأنه -1

 .يةمواقع أمريك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) خان(  اتُّهم   -2

 للصالة بنفس المسجد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستاني السابق كان الرئيس الباك -3

 للوقود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماجد خان و خالد الشيخ محمد تفجير حاول  -4

 مباشرة بـ )خالد الشيخ محمد(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتظن أمريكا أن ماجد خان  -5

 شخصًا باكستانيًا بالتآمر مع القاعدة. ياأمريك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 ألن الرئيس لم يزر المسجد. ُمحاولة االغتيال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفشلت  -7

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختبأ ماجد خان في مسجد بمدينة كراتشي و كان قد ارتدى  -8

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماجد خان هو باكستاني وجهت إليه العديد من  -9

 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 188  

 

 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 استهداف اغتيال تفجير ناسفاً 
 ِاْختب أ ناشط بالتآمر فشلت

 

 ماجد خان

 (ماجد خان)اسمه  اً باكستاني   اً األميركية شخص اتهمت الواليات المتحدة
كية ومحاولة يمواقع أمر  ــــــــــــــــــــــــــ مع تنظيم القاعدة، و ــــــــــــــــــــــــــ

 .(مشرفبرويز )الرئيس الباكستاني السابق  ــــــــــــــــــــــــــ

 مسجد بمدينة كراتشي( في ماجد خان) ــــــــــــــــــــــــــ 2002في يوم  ِمْن عاِم 
كان الرئيس  ، و في نْفِس اليوم ــــــــــــــــــــــــــو كان قد ارتدى حزامًا 

 االغتيال محاولةط للصالة فيه، لكن يخط   (فبرويز مشر  )الباكستاني السابق 
 ف لم يزر المسجد في ذلك اليوم.الرئيس مشر   ألن   ــــــــــــــــــــــــــ

، ومرتبط مباشرة تنظيم القاعدةفي  ــــــــــــــــــــــــــهم أمريكا خان أيضا بأنه وتت  
قود مستودعات للوُ  ــــــــــــــــــــــــــن حاوال يْ ن  ثْ االِ  ، وأنَّ (الشيخ محمدخالد ـ )ب

 تحت األرض في عدد من المناطق داخل الواليات المتحدة.

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9904E4AB-8FC3-4C6B-B87D-647077F66102.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E440F4C1-F35E-4B9E-917F-8881CE1F4501.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E440F4C1-F35E-4B9E-917F-8881CE1F4501.htm
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 نص القراءة:

 ماجد خان

بالتآمر مع  (ماجد خان)اسمه  اً باكستاني   اً األميركية شخص اتهمت الواليات المتحدة
مواقع أميركية ومحاولة اغتيال الرئيس الباكستاني تنظيم القاعدة، واستهداف 

 .(رفش  برويز مُ )السابق 

و كان قد  مسجد بمدينة كراتشي( في ماجد خان) ِاْختب أ 2002في يوم  ِمْن عاِم 
برويز )كان الرئيس الباكستاني السابق  مًا ناسفًا، و في نْفِس اليومارتدى حزا

الرئيس مشرف لم  ألن   فشلت االغتيال محاولةط للصالة فيه، لكن يخط   (مشرف
 يزر المسجد في ذلك اليوم.

خالد ـ )، ومرتبط مباشرة بتنظيم القاعدةهم أمريكا خان أيضا بأنه ناشط في وتت  
قود تحت األرض في عدد ن حاوال تفجير مستودعات للوُ يْ ن  ثْ االِ  ، وأنَّ (الشيخ محمد

 من المناطق داخل الواليات المتحدة.

 
 
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9904E4AB-8FC3-4C6B-B87D-647077F66102.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E440F4C1-F35E-4B9E-917F-8881CE1F4501.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E440F4C1-F35E-4B9E-917F-8881CE1F4501.htm
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 (الت حد ث)
 التمرين األول:

 كيف نقول الجمل التالية:
The United States accused a Pakistani person named Majid Khan of 
sonspiring with Al-Qaida. 

1. 

He was accused of targeting American sites.  2. 
He was also accused of attempting to assassinate the former Pakistani 
president.  

3. 

In 2002, Majid Khan hid in a mosque in Karachi wearing an explosive 
belt.  

4. 

In the same day, the president of Pakistan, Pervez Musharraf, was 
planning to pray in the same mosque.  

5. 

The attempt to assassinate the president failed.   6. 
America accuses Khan of being an activist in Al-Qaida and directly 
related to Khalid Sheikh Mohammed. 

7. 

America also accuses both of them of attempting to explode fuel 
warehouses.   

8. 

 
 التمرين الثاني:

:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 
 

 ي ْرت دي الت آُمر رت ْفجي ي تَِّهم
 ت ْنظيم ي زور ف ِشل   اْخت ب أ  
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 التمرين الثالث:
 أجب شفويًا عن األسئلة التالية:

 
 ؟بماذا ات همت الواليات المت حدة )ماجد خان( -1

ْسب ات هام أمريكا -2 خص الذي حاول أن يغتالُه )ماجد خان( ح   ؟من هو الش 

 وماذا كان يرتدي؟ ؟أين اختبأ )ماجد خان( بمدينة كراتشي -3

 ؟لماذا اختبأ )ماجد خان( في المسجد -4

ُهُه أمريكا لـ )ماجد خان( -5  ؟ما االت هام اآلخر الذي ُتوجِ 

ْسب ات هام أمريكا -6 يخ محم د ح   ؟ماذا حاول أن يفعل )ماجد خان( وخالد الش 
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 )الكتابة(
ُث ِفيه عن ِفْكر ِة ا دَّ اِت التَّالي ة:ْكُتْب تقريرًا ت ت ح   النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح 

 ي ْرت دي الت آُمر ت ْفجير ي تَِّهم
 ت ْنظيم ي زور ف ِشل   اْخت ب أ  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 193  

 

  العشرون الدرس 
 )األفعال( 

 to pass away توف ى/ يتوف ى /وفاة

د/ تأكيد  to confirm, stress أك د/ يوك 

 to attack هاجم/ يهاجم/ مهاجمة

 to lead to ىإل أد ى/ يؤد ي/ التأدية

 to increase زاد/ يزيد/ ِازدياد

 to announce عالنأعلن/ يعلن/ إ 

 to ban حظ ر/ يحظر/ حْظر

 to gather, group تجمَّع/ يتجم ع/ تجمُّع

 to protest رتظاهر/ يتظاهر/تظاهُ 

 to oppose عارضةعارض/ يعارض/مُ 
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 )األسماء( 
 a protestor متظاهر/متظاهرين

  an attack ماتهجوم/هج

 a protestor معتصم/ معتصمين

 A deputy نائب/نو اب

  an oppositionist معارض/معارضين

 a missing (person, thing) مفقود/مفقودين

 a fatality قتيل/قتلى

 a ministry وزارة/وزارات

 a clash داماتدام/ِص ِص 

 an authority لطاتلطة/سُ سُ 

 a gathering تجم ع/تجمُّعات

 a march مسيرة/مسيرات

 state of emergency حالة الطوارئ 
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 الجمل التمهيدية:
 
 دأك   .1
 د نائب وفاة متظاهر.أكَّ  
 هاجم .2
 هاجمت قوات األمن االعتصام. 
 ىأدَّ  .3
 ة قتلى.سقوط عد  ى الهجوم إلى أدَّ  
 أعلن .4
 جمعات. أعلنت السلطات حظر الت   
 هجم  .5
 جمعات بعد الهجوم.حظر الت   تم   
 أعلن .6
 إعالن حالة الطوارئ. تم   
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 )االستماع( 
ل:  التمرين األو 

ْول   اِئر ة ح  ْع د  اا اتِ م  لِ الك  ض   :ل تي ت ْسم ُعه 
 

 هاجم حالة مفقودين إعالن
    

د متظاهر طوارئ   قتلى يؤك 
    
 حْظر وزارة مسيرات زيادة
    

 قو ات وفاة ُسلطة تجم عات
    
 صدامات اعتصام أْمن م ْقتل
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 :التمرين الثاني
 بالكلمة المناسبة في الجمل التالية:امأل الفرغ 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاة متظاهر بحريني كان في عداد  -1

 عند دوار اللؤلؤة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاجمت قوات األمن  -2

 التجمعات والمسيرات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلنت السلطات -3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم إعالن حالة -4

 شرطيين.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كانت وزارة الداخلية قد أعلنت -5

 .إلى أربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد عدد  -6

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطيان في ُقِتل الشُّ  -7

 .أمام دوار المنامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتصم ا  -8

 بعد الهجوم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحظرت الحكومة  -9

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 198  

 

 التمرين الثالث:  
 امأل الفراغ في النص التالي بالكلمات المناسبة من كلمات الجدول التالي:

 
 مقتل التجمعات المفقودين زيادة

 عتصام  االِ  تظاهرمُ  عالنإ  داماتالصِ  
 

 تظاهر بحريني في المنامةوفاة م  

اد د  كان في عِ  بحريني   ــــــــــــــــــــــــــوفاة  عارضبحريني مُ  د نائب  أك  

ار اللؤلؤة عند دو  ــــــــــــــــــــــــــ نِ مْ األ قواتُ  أْن هاجم   بعد ــــــــــــــــــــــــــ

 ربعة.ألى إ قتلىالعدد  ــــــــــــــــــــــــــلى إى ا أد  في المنامة، مم  

في هذه  نِ مْ من األ نِ يْ ي  طِ رْ شُ  ــــــــــــــــــــــــــعلنت كذلك أ وكانت وزارة الداخلية  

والمسيرات بعد  ــــــــــــــــــــــــــ ر  ظْ لطات ح  علنت السُ أ . و ــــــــــــــــــــــــــ

 حالة الطوارئ. ــــــــــــــــــــــــــ كما تمَّ  ،جوماله
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  نص القراءة:
 

 وفاة متظاهر بحريني في المنامة

أْن  بعداد المفقودين د  كان في عِ  وفاة متظاهر بحريني   معارض بحريني   ائب  د نأك  

 زيادةلى إى ا أد  ار اللؤلؤة في المنامة، مم  عند دو   عتصام  االِ  نِ مْ األ قواتُ  تهاجم  

 ربعة.ألى إ قتلىالعدد 

دامات. في هذه الصِ   نِ مْ من األ نِ يْ ي  طِ رْ علنت كذلك مقتل شُ أ وكانت وزارة الداخلية  

عالن حالة إ  كما تمَّ  ،جومالتجمعات والمسيرات بعد اله ر  ظْ لطات ح  علنت السُ أ و 

 الطوارئ.
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 المحادثة()
 التمرين األول:

 كيف نقول الجمل التالية:
An oppositionist member of parliament confirmed the death of a Bahraini 
protester.   

1. 

The protester was killed after the security forces attacked the 
demonstration.  

2. 

The attack increased the number of fatalities to four.  3. 
The Ministry of Interior announced the death of two policemen.  4. 
The authourities announced the ban of gathering and demonstrations 
after the attack.  

5. 

The state of emergency was declared.  6. 
 
 

 التمرين الثاني:
:شفويًا ِاْست ْخِدْم الك ِلم ات التَّالي ة  ة ُمْرت ِبط ة ِبالنَّص   ِفي ُجم ل ُمِفيد 

 
ْظر ُمتظاِهر  إعالن اْعِتصام ح 
 ق ْتلى ي ْهجم م فقود ِصدامات
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 التمرين الثالث:
 ن األسئلة التالية:أجب شفويًا ع

 
 ؟ماذا أك د الن ائب البحريني  الُمعاِرض -1

 ؟متى ُتوفي  الُمتظاهر البحريني   -2

 ؟أين حدث االعتصام -3

 ؟إلى ماذا أد ت ُمهاجمة قو ات األمن االعتصام عند دو ار اللُّؤلؤة -4

اخلي ة؟ -5  ماذا أعلنت وزارة الد 

لطات بعد الُهجو  -6  م؟ماذا أعلنت السُّ
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 )الكتابة(
اِت التَّالي ة:ا ُث ِفيه عن ِفْكر ِة النَّص  ُمْست ْخِدمًا ِفيه الُمْصط ل ح  دَّ  ْكُتْب تقريرًا ت ت ح 

ْظر ُمتظاِهر  إعالن اْعِتصام ح 
 ق ْتلى ي ْهجم م فقود ِصدامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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