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 الدرس األول:
 االنتخابات العراقية

 األفعال:
 

  To benefit اسِتَفادة /ستفاد/ يستفيدا  To call for دعوة /ودعا / يدع

 To elect انتخابات /اْنتَخب/ ينتِخبُ   To participate ُمشاَركة /شارك / ُيشاِركُ 

 To choose ختاَر/ يْختاُر/ اختيارا  To ruin أفسد/ ُيفِسد/ إفساد

ت/ تصويت  To distribute وّزع/ يوزِّع/ توزيع  To vote َصّوت/ ُيصوِّ

ز/ تعزيز  To rule حكم/ َيحُكم/ ُحكمْ   To reinforce عّزز/ يعزِّ

    To witness شِهد/ يشَهد/ شهادة
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 تدريبات األفعال: 
 :شفوّيًا خمس مرات ثم كتابياً  ألفعال التالية ومصدرهاثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استفاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقترعَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوجبَ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْنتَخب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شارك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وّزع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َصّوت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عّزز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 قبل:أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمست

 جه الناخبون إلى مراكز االقتراع.اتّ  .1

 دعا رئيس الوزراء إلى المشاركة في االنتخابات. .2

 نقل التلفزيون العراقي خطاب رئيس الوزراء. .3

 لحون مراكز االقتراع يوم االنتخابات.فّجر مسّ  .4

 دعت المعارضة الناخبين إلى مقاطعة االنتخابات البرلمانية. .5

زت  .6  الحكومة العراقية اإلجراءات األمنية قبل يوم التصويت.عزَّ
 

 : انِف الجمل التالية في الماضي:ثانياً 

 نقل التلفزيون العراقي خطاب رئيس الوزراء. .1

 االنتخابات مهمة لتعزيز الديمقراطية في العراق. .2

 طلب رئيس الوزراء من العراقيين المشاركة في االنتخابات. .3

 ي االنتخابات سيحكم البلد لمدة عشر سنوات.الفائز ف .4

 أعلن المسؤولون أن االنتخابات في العراق آمنة. .5

 حون بإفساد االنتخابات البرلمانية.د مسلّ هدّ  .6
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 6 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:

 جه الناخبون إلى مراكز االقتراع.اتّ  .1

 النتخابات.دعا رئيس الوزراء إلى المشاركة في ا .2

 نقل التلفزيون العراقي خطاب رئيس الوزراء. .3

 الفائز في االنتخابات سيحكم البلد لمدة عشر سنوات. .4

 أعلن المسؤولون أن االنتخابات في العراق آمنة. .5
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 في العمود الُمقابل: رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود

 اقترع غدًا . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتوجه الناخبون إلى صناديق .1

ن االقتصاد أثناء  .2  حكم الحزب الوطني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحسَّ

في االنتخابات خمسين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلغت نسبة  .3
 بالمائة.

 صّوت

 عّزز الحريات والديمقراطية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومة  من مهامّ  .4

 اهتمَّ  بمساعدة الالجئين.ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوزير على أكّ  .5

 شارك واسعة في االستفتاء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعت الحكومة إلى  .6

 انتخب . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدستور لكل مواطن حقَّه في  ضمني .7

 وّزع المساعدات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تقوم جمعيات أهلية بـ .8

من التجارب الديمقراطية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب علينا  .9
 .السابقة

 استفاد

 اقترع .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيذهب الناخبون إلى مراكز  .10
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 8 

 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 A president رؤساء رئيس

 A minister وزراء وزير

 A speech خطابات خطاب

 A process اتّعملي ّ ةعمليّ 

 A center زمراك مركز

 A representative لونممث ّ لممثّ 

 A stage مراحل مرحلة

 

 المعنى الجمع المفرد
 A step خطوات خطوة

 A path طرق طريق

 A leader زعماء زعيم

 A country دول دولة

 An explosion تفجيرات تفجير

 A pamphlet منشورات منشور 

 A procedure إجراءات إجراء

 An official ولونمسؤ مسؤول 
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 9 

 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زعيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسؤول   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عملية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مركز   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجراء

    
 المعنى الجمع المفرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشور   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطوة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طريق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دولة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفجير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ممثِّل   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلة
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 10 

 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 وزير إلى المشاركة باالنتخابات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدعا رئيس  .1
 مركز االقتراع.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب أن تذهبوا إلى  .2
نتخابات بعدة تهدد "الدولة اإلسالمية" بإفساد اال .3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طريق

 تفجير في أماكن االقتراع.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هناك تهديد بـ .4
 منشور تدعو الناس لعدم المشاركة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــتم توزيع  .5
 إجراء األمنية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عززت الحكومة  .6
 مسؤول أن االنتخابات آمنة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــأعلن  .7

 الموجود في العمود الُمقابلمفرد الجمع ثالثًا: امأل الفراغ ب
 تخطابا الرئيس. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقل التلفزيون  .1
 رؤساء باالنتخابات. الوزراء من العراقيين المشاركةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلب .2
 مراحل جدًا. مهمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه  .3
 خطوات جديدة في الطريق الديمقراطي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــاالنتخابات  .4
 زعماء "الدولة اإلسالمية" بإفساد االنتخابات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د هدّ  .5
 العمليات االنتخابية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عراقيون في  سيشارك ال .6
 الدول اإلسالمية بإفساد االنتخابات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د تهدّ  .7
 البالد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي االنتخابات سيحكم  الفائز .8
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 11 

 تمارين االستماع:
 :الية ثم أعدها شفوياً الجمل التأواًل :استمع إلى 

 دعا رئيس الوزراء العراقي إلى االنتخابات. .1
 بات البرلمان.يجب المشاركة بكثافة في انتخا .2
 نقل التلفزيون العراقي الخطاب. .3
 االنتخابات مهمة لتعزيز الديمقراطية. .4
 يذهب العراقيون إلى مراكز االقتراع. .5
 على العراقيين أن يختاروا ممثليهم. .6
 االنتخابات مرحلة مهمة جدًا. . 7
 سنوات. يحكم الفائز البلد ألربع .8
 الديمقراطية. يشجع الرئيس العراقي .9

 د الُمسلَّحون بإفساد االنتخابات.هدَّ  .10
 من التهديدات تفجير مراكز االقتراع. .11
 وزَّع الُمسلَّحون منشورات ضد االنتخابات. .12
زت الحكومة اإلجراءات األمنية. .13  عزَّ
 قال مسؤولون إن االنتخابات آمنة. .14
 بقة.هذه االنتخابات ستكون أفضل من السا .15
 لن تحدث أعمال عنف في هذه االنتخابات. .16
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 12 

 : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:ثانياً 

 الممثلين بإفساد بكثافة منشورات تعزيز

 آمنة خطاب االقتراع اإلجراءات سيشارك
 

 في االقتراع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا رئيس الوزراء إلى المشاركة  .1

 رئيس الوزراء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقل التلفزيون العراقي  .2

 العراقيون في العملية االنتخابية.ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 بنجاح. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب اختيار  .4

 الديمقراطية في البالد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنتخابات مهمة لـ  .5

 االنتخابات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد "تنظيم الدولة اإلسالمية" بـ هدّ  .6

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك تهديد بتنفيذ تفجيرات في أماكن  .7

 األمنية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زت الحكومةعزّ  .8

 اركة في االنتخابات.تدعو الناس لعدم المش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توزيع تمّ  .9

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلن مسؤولون أن االنتخابات أصبحت 10
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 رّتب الجمل التالية كما تسمعها: ًا:ثالث

 إلى –المشاركة  –دعا  –بكثافة  -رئيس  –الوزراء  .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 االقتراع –أن  -يذهب  –إلى  –المواطنون  -يجب  –مراكز  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 خطوة –الرئيس  –وصف  –بأنها  –جديدة  –االنتخابات  –قي العرا .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في-اإلسالمية –بإفساد  –العراق  –االنتخابات  –زعيم  –هّدد  –دولة  .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أماكن –المسلحون  –في  –االقتراع  –سيقوم  –بتفجيرات  .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في –توزيع  –بعض  – تمّ  –اطق المن –منشورات  .6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 األمنية –العراقية  –زت عزّ  -الحكومة –جراءات اإل .7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 االنتخابات –آمنة  –أصبحت  –في   –العراق  .8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 14 

 امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:رابعًا : 
 البرلمانية توزيع اإلجراءات ادمةالق االنتخابية

 خطوة عنف الوزراء زعيم ينممثلال
 االنتخابات العراقية

العراقي إلى المشاركة بكثافة في االنتخابات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا أمس رئيس 
قال فيه إن و  رئيس الوزراءنقل التلفزيون العراقي خطاب و ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من العراقيين أن  رئيس الوزراءطلب  ة لتعزيز الديمقراطية في العراق.االنتخابات مهم
، وقال " أدعوكم لالستفادة من الديمقراطية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشاركوا في العملية 

تختاروا  أنن تشاركوا في االنتخابات، و أتذهبوا الى مراكز االقتراع و أن  يجب
 ،، ألن هذه المرحلة مهمة جداً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنجاح للمرحلة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من جانب آخر،  .سنوات مقبلة" ستصّوتون له  سيحكم البلد ألربع ألن الشخص الذيو 
جديدة في الطريق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصف الرئيس العراقي االنتخابات بأنها 

 الديمقراطي في العراق.
سالمية بإفساد االنتخابات دولة العراق اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّدد من جهة ُأخرى 

قد تّم ، و وتفجيرات في أماكن االقتراع ةبطرق عديدة من بينها طرق عسكري العراقية
مناطق تدعو الناس لعدم المشاركة في المنشورات في بعض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االنتخابات.
 منية في كل المناطق في العراق،األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت الحكومة العراقية عزَّ و 

أفضل من االنتخابات صبحت آمنة و أاالنتخابات ن أ وأعلن المسؤولون في العراق
  كثيرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمال أ  شهدتالسابقة التي 
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 15 

 تمارين القراءة:
 اقرأ النص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فقرة:أواًل: 

 االنتخابات العراقية
نقل و دعا أمس رئيس الوزراء العراقي إلى المشاركة بكثافة في االنتخابات البرلمانية، 

قال فيه إن االنتخابات مهمة لتعزيز و  رئيس الوزراءالتلفزيون العراقي خطاب 
 يمقراطية في العراق.الد

من العراقيين أن يشاركوا في العملية االنتخابية، وقال " أدعوكم  رئيس الوزراءطلب 
ن تشاركوا في أأن تذهبوا الى مراكز االقتراع و  يجبلالستفادة من الديمقراطية، 

 ،بنجاح للمرحلة القادمة، ألن هذه المرحلة مهمة جداً  ينممثلالتختاروا  أناالنتخابات، و 
 .سنوات مقبلة" ستصّوتون له  سيحكم البلد ألربع ألن الشخص الذيو 

من جانب آخر، وصف الرئيس العراقي االنتخابات بأنها خطوة جديدة في الطريق 
 الديمقراطي في العراق.

بطرق  هّدد زعيم دولة العراق االسالمية بإفساد االنتخابات العراقيةمن جهة ُأخرى 
ع منشورات في يوز تقد تّم ، و تفجيرات في أماكن االقتراعو  عديدة من بينها طرق عسكرية

 مناطق تدعو الناس لعدم المشاركة في االنتخابات.البعض 
وأعلن  منية في كل المناطق في العراق،جراءات األزت الحكومة العراقية اإلعزَّ و 

أفضل من االنتخابات السابقة صبحت آمنة و أاالنتخابات ن أ المسؤولون في العراق
 عنف كثيرة.  شهدتكان التي 
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 16 

 لفهم واالستيعاب:اثانيًا: 
 و)  ال ( :أأجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( 

 )      ( دعا رئيس الوزراء العراقي إلى االنتخابات. .1
 )      ( يجب المشاركة بكثافة في انتخابات البرلمان. .2

 )      ( نقل التلفزيون العراقي الخطاب. .3

 )      ( ابات مهمة لتعزيز الديمقراطية.االنتخ .4

 )      ( يذهب العراقيون إلى مراكز االقتراع. .5

 )      ( على العراقيين أن يختاروا ممثليهم. .6

 )      ( االنتخابات مرحلة مهمة جدًا. .7

 )      ( سنوات. لستّ سيحكم الفائز البلد  .8

 )      ( يشّجع الرئيس العراقي الديمقراطية. .9

 )      ( هّدد الُمسلَّحون بإفساد االنتخابات. .10

 )      ( جمات عسكرية.هدد المسلحون به .11

 )      ( من التهديدات تفجير مراكز االقتراع. .12

 )      ( وزَّع الُمسلَّحون منشورات ضد االنتخابات. .13

زت الحكومة اإلجراءات األمنية. .14  )      ( عزَّ

 )      ( قال مسؤولون إن االنتخابات آمنة. .15

 )      ( هذه االنتخابات ستكون أفضل من السابقة. .16

 )      ( لن تحدث أعمال عنف كثيرة في هذه االنتخابات. .17
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 17 

 ) في البيت( :الكتابة
 :النص في كتابة أفكاراستخدم الكلمات التالية أواًل : 

 طيةالديمقرا التلفزيون  البرلمان
 خطوة عسكرية مسؤولون 

 الرئيس منشورات أعمال عنف
 هّدد اإلجراءات يصّوتون 

 المرحلة أفضل دعا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    
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 التحدُّث:
 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البرلمان .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلفزيون  .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعا .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرئيس .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطوة .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الديمقراطية .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدد .7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصوتون  .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عسكرية .9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات .10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلجراءات .11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسؤولون  .12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفضل .13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعمال عنف .14
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 19 

 الدرس الثاني:
 أزمة المياه

 األفعال:

، حلّ   To form شّكل، يشّكل، تشكيل ، يحلُّ  To solve حلَّ

 To carry قام، يقوم، قيام  To challenge ّديتحّدى، يتحّدى، تح
out 

ي، توعّية   To suffer from عانى، يعاني، ُمعاناة  To spread وّعى، يوعِّ
awarenss 

 To rationalize رّشد، يرّشد، ترشيد  To increase زاد، يزيد، زيادة

 To consume استهلك، يستهلك، استهالك  To ask for ب، َطَلبَطَلَب، َيطلُ 

 To prevent منع، يمنع، َمْنع  To depend on اعتمد، يعتمد، اعتماد

 To exhaust استنزافاستنزف، يستنزف،   To provide وّفر، يوّفر، توفير

 To try حاول، يحاول، محاولة  To need احتاج، يحتاج، احتياج

 To store خزينخّزن، يخّزن، ت   To take advantage of استغّل، يستغّل، استغالل

 To determine حّدد، يحّدد، تحديد  To affect أّثر، يؤّثر، تأثير

 To use استخدم، يستخدم، استخدام  To secure أمن، يأمن، أْمن

 To violate اعتدى، يعتدي، اعتداء   To put pressure on ضغط، يضغط، َضْغط 

   



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 20 

 تدريبات األفعال: 
 رع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:ثانيًا : امأل الفراغ بُمضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أّثر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتدى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خّزن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شّكل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حّدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رّشد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استغلّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحّدى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وّعى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استهلك  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عانى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضغط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتمد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاول

 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    
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 21 

 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 عانى األردن من أزمة مياه واضحة. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 اعتمد األردن على مصادر المياه الجوفّية واألمطار. .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ناس حول ترشيد استهالك المياه.قامت الوزارة بتوعية ال .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثانيًا: انِف الجمل التالية في الماضي:
 يشّكل الوضع المائي في األردن تحّديًا كبيرًا. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يستغّل األردن الّسدود المشتركة مع الّدول األخرى. .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 تحاول الوزارة زيادة مخزون الّسدود. .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 عانى األردن من أزمة مياه واضحة. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 األمطار.ياه على مصادر المياه الجوفّية و اعتمد األردن في توفير الم .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 قامت الوزارة بتوعية الناس حول ترشيد استهالك المياه. .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 22 

 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

 تحّدى كبيرًا.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمائي في األردن يشّكل الوضع  .1

 عانى األردن من أزمة المياه بسبب عوامل عديدة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشّكلت  .2

 زاد الطلب على المياه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعاني األردن من  .3

 وّفر المياه للسكان على المياه الجوفّية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتمد األردن في  .4

 جاحتا ّكان.الس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر المياه ليست كافية لتوفير  .5

 استغلّ  دود بشكل فّعال.مياه الس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يستطيع األردن  .6

 أّثر على األْمن القومي ألي بلد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزمة المياه لها  .7

 ضغط الموارد المائية.على   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعداد الالجئين الكبيرة   تشّكل .8

 وّعى الّناس حول ترشيد استهالك المياه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقوم الوزارة بـ  .9

 استنزف المياه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب منع  .10
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 23 

 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 A crisi أزمات أزمة

 A situation أوضاع وضع

 A challenge تحّديات تحّدي

 A country دول دولة

 A source مصادر مصدر

 A reason أسباب سبب

 An individual أفراد فرد

    
 المعنى الجمع المفرد

 A dam سدود سدّ 
ادأبع دُبع  A dimension 

 A problem مشكالت مشكلة
 A refugee الجئين الجىء
 An emigration هجرات هجرة
 A ministry وزارات وزارة

 A quantity كّمّيات ّمّيةك
 A net شبكات شبكة
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 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحّدي   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرد   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أزمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سبب   

    
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجئ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجرة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبكة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّيةكمّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزارة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُبعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشكلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سدّ    
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 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 وضع المائّية تحّديًا كبيرًا في األردن.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُتشّكل  .1
 أزمة مياه واضحة. ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــُيعاني األردن من  .2
 دولة العالم في المياه.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيعّد األردن من أفقر  .3
 مصدر المياه محدودة في األردن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4
 فرد من المياه منخفض جدًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصيب  .5
 سبب نقص المياه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّلة المصادر المائّية من  .6
 تحّدي بب أزمة المياه.كبيرة بس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيواجه األردن  .7
 سدّ  في األردن مشتركة مع دول أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
 

  لجمع الموجود في العمود الُمقابلثالثًا: امأل الفراغ بُمفرد  ا
 أبعاد اسّي.سي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزمة المياه لها  .1
 مشكالت المياه في األردن.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادت الهجرة إلى األردن من  .2
 الجئين سوري في األردن.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليون ونصف  .3
 هجرات إلى األردن ضغطًا على الموارد المائّية.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشّكلت  .4
 وزارات بتوعية الّناس حول ترشيد استهالك المياه.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقوم  .5
 كمّيات استخدام المياه.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحديد  تحاول األردن .6
 شبكات المياه.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب منع االعتداء على  .7
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 26 

 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 يعاني األردن من أزمة المياه. .1
 عالم في المياه.ُيَعدُّ األردن من أفقر دول ال .2
 وجد أسباب عديدة ألزمة المياه.ت .3
 .مصادر المياه في األردن محدودة .4
 .وجد زيادة في الطلب على المياهت .5
 .األمطارتمد األردن على المياه الجوفية و يع .6
 .مصادر المياه ليست كافية لتوفير االحتياجات . 7
 .نصيب الفرد من المياه منخفض جداً  .8
 .دود في األردن مشتركة مع دول أخرى الس .9

 .ال يستطيع األردن استغالل الّسدود بشكل فّعال .10
 .اقتصاديةأزمة المياه لها أبعاد سياسية و  .11
 .أزمة المياه تؤثر على األمن القومي ألي بلد .12
 من هذه المشكلة. أعداد الالجئين تزاد .13
 .لمياهزادت الهجرات المتتالية أزمة ا .14
 س.تقوم الوزارة بتوعية النا .15
 .منع استنزافهايجب ترشيد استهالك المياه و  .16
 .تحاول الوزارة زيادة مخزون السدود .17
 .يجب منع االعتداء على شبكات المياه .18
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 27 

 ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:

 دودالس أزمة ترشيد كافية أبعاد

 الالجئين الموارد تتفاقم السدود عتداءاال

 

 كبيرة. مياه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيعاني األردن من  .1

 في الصيف. أزمة المياه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمطار غير  المياة الجوفية ومياه .3

 في األردن ُمشتركة مع دول أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 سياسية واقتصادية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألزمة المياه .5

 .أزمة المياه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد عدد  .6

 المائية كل عام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطلب يزداد على  .7

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ُخطط الوزارة زيادة مخزون  .8

 .على شبكات المياه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسعى الوزارة لمنع  .9

 .المياه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوم الوزارة بزيادة الوعي وت 10
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 28 

 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:
 ردنكبيرًا/ ُيشّكل/ المائي/ الوضع/ في / تحديًَّا / األ  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في/ العالم/ من /أفقر/ الِمياه /األردن/ دول/ .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 األردن/ مصادر / في / محدودة / جدًا /المياه .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الجوفية/ هي/ مصادر/ المياه/ واألمطار/ المياه .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 األمن / المياه/ القومي/ تؤّثر/ على/ أزمة .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الالجئين/ المياه / زيادة/ في/ أزمة/ تسبَّبت/ عدد .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نصيب/ من/ جدًا / منخفض/ المياه /الفرد .7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دود / يجب .8  المياه / استهالك / ترشيد/ واستغالل / السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 29 

 : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:رابعًا 
 أفقر استنزاف األمن يعاني الجوفية
 استغالل ياً تحدّ  توعية الالجئين نصيب

 ردنزمة المياه في األ أ
ردن من األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و كبيراً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردن يشكل الوضع المائي في األ

دول العالم في المياه بسبب عوامل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمة مياه واضحة حيث يعد من أ
 عديدة مثل مصادر المياه المحدودة وزيادة الطلب عليها.

ــعلى مصادر المياه  يعتمد األردن في توفير المياه للسكان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واألمطار، ولكن هذه المصادر ليست كافية لتوفير احتياجاتهم، ولهذا السبب فإن 

 .الفرد من المياه في االردن منخفض جداً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دود في األردن مشتركة مع دول أخرى وال يمكن السُّ  أخرى فإنومن جهة  

  ها بشكل فعال.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي القوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أزمة المياه لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وتؤثر في

 .الكبيرة والهجرات المتتالية لألردن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد زاد من هذه المشكلة اعداد 
ومن أجل حل هذه المشكلة تقوم وزارة  ،على الموارد المائية وقد شكل ذلك ضغطاً  

 .المياه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناس حول ترشيد االستهالك ومنع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالمياه ب
زيادة مخزون السدود وتحديد كميات االستخدام ومنع  وتحاول الوزارة أيضاً  

 عتداء على شبكات المياه. اال
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 30 

 تمارين القراءة:
 ألفكار التي فهمتها من كل فقرة:أواًل: اقرأ النص التالي ثم لّخص ا

 ردنزمة المياه في األ أ
زمة مياه واضحة أمن  ردنُّ عاني األويُ  كبيراً  ياً حدّ ردن تَ الوضع المائي في األ لُ شكّ يُ 

حيث يعد من أفقر دول العالم في المياه بسبب عوامل عديدة مثل مصادر المياه 
 المحدودة وزيادة الطلب عليها.

ر المياه للسكان على مصادر المياه الجوفية واألمطار، يعتمد األردن في توفي
ولكن هذه المصادر ليست كافية لتوفير احتياجاتهم، ولهذا السبب فإن نصيب 

 .ردن منخفض جداً الفرد من المياه في األ
شتركة مع دول أخرى وال يمكن دود في األردن مُ السُّ  ومن جهة أخرى فإن 

 ال.استغاللها بشكل فعَّ 
ه لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وتؤثر في األمن القومي وقد زاد أزمة الميا

 عداد الالجئين الكبيرة والهجرات المتتالية لألردن.أ من هذه المشكلة 
هذه المشكلة تقوم وزارة  على الموارد المائية ومن أجل حلّ  ل ذلك ضغطاً وقد شكَّ  

 زاف المياه.المياه بتوعية الناس حول ترشيد االستهالك ومنع استن
زيادة مخزون السدود وتحديد كميات االستخدام ومنع  وتحاول الوزارة أيضاً  

 عتداء على شبكات المياه. اال
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 31 

 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :

 )       ( مياه.يعاني األردن من أزمة  .1
 )       ( عالم في المياه.ُيَعدُّ األردن من أفقر دول ال .2

 )       ( .تتفاقم مياه في األردنالأزمة  .3

 )       ( مصادر المياه في األردن كثيرة. .4

 )       ( وجد زيادة في الطلب على المياه كل عام.ت .5

 )       ( األمطار فقط.تمد األردن على المياه الجوفية و ال يع .6

 )       ( .فير االحتياجاتمصادر المياه كافية لتو  .7

 )       ( .نصيب الفرد من المياه منخفض جداً  .8

 )       ( .دود في األردن مشتركة مع دولة أخرى الس .9

 )       ( .يستطيع األردن استغالل الّسدود بشكل فّعال  .10

 )       ( .اقتصاديةأزمة المياه لها أبعاد سياسية و  .11

 )       ( ؤثر على األمن القومي ألي بلد.أزمة المياه ت .12

 )       ( بسبب زيادة أعداد الالجئين. لم تتفاقم أزمة المياه .13

 )       ( .زادت الهجرات المتتالية من أزمة المياه .14

 )       ( .ية الناس في زيادة استخدام المياهتقوم الوزارة بتوع .15

 )       ( .نع استنزافهاميجب ترشيد استهالك المياه و  .16

 )       ( .تحاول الوزارة تقليل مخزون السدود .17

 )       ( .يجب منع االعتداء على شبكات المياه .18
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 32 

 الكتابة: ) في البيت(
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 محدودة -ألن مصادر أفقر –ُيعدُّ  أزمة –ُيعاني 
 الحتياجات -كافية  الطلب –زيادة  األمطار –وفية الج –يعتمد 

دود ُمنخفض –نصيب   سياسية -أبعاد  مشتركة -السُّ
 استنزاف -ترشيد  الالجئين –زاد  فعَّال –استغالل 
   مخزون  –ُتحاول 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التحدُّث:
 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أزمة –ُيعاني  .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفقر –ُيعدُّ  .2  
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 الدرس الثالث:
 حقوق العمال األجانب في قطر

 األفعال:

 To accuse  هامهم/اتّ م/يتّ هاتّ 

 To disappear  اختفى/يختفي/اختفاء

 To leave  غادر/يغادر/مغادرة

 To return  رجع/يرجع/رجوع

 To follow  الحق/يالحق/مالحقة

 To break  انتهك/ينتهك/انتهاك

 To arrest  اعتقل/يعتقل/اعتقال

 To release  )عن( فراجفرج/إفرج/يُ أ

 To torture  عّذب/يعّذب/تعذيب

 قلق/يقلق/قلق
 احتمل/ يحتمل/ احتمال

 ترّدد/ يترّدد/ ترّدد

 To worry 
To be probable 
To be hesitant  
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 تدريبات األفعال: 
 لتالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال ا
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 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 ذكرت المنظمة أن الناشطين اختفيا. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
د الناشطان في مغاد .2  رة الفندق.تردَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 اختفى الناشطان يوم األربعاء بعد مغادرة الفندق. .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثانيًا: انِف الجمل التالية في الماضي:
 تواجه قطر اتهامات بدفع رشوة.  .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عن العمالة.  ان تقريراً كان الناشطان ُيعدّ  .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 طانيين.يتتعلق التُّهمة باختفاء  ناشطين بر  .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 أعرب الناشطان عن قلقهما في رسالة هاتفية. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 فندق.غادر الناشطان ال .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 طالبت قطر باإلفراج عن الناشطين. .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 38 

 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

 اتهم بدفع رشوة كبيرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه قطر  .1

 اختفى الناشطين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجة قطر ُتهمة تتعلق بـ  .2

 غادر الفندق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختفى الناشطان بعد  .3

 الحق الشرطة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعرب أحد الناشطين عن قلقه من  .4

حقوق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أن يعرف العالم عن ال تريد قط .5
 العمال.

 انتهك

رطة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعرَّض الناشطان لـ  .6  اعتقل من الشُّ

 أفرج ن.عن الناشطي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبت الُمنظمة قطر بـ  .7

 احتمل الناشطين. اعتقال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتزايد القلق من  .8

 رجع المنظمة. إلى مقرّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغادر الناشطان الفندق لـ  .9

 قلق مة من اعتقال الناشطين.الُمنظّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتزايد  .10
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 39 

 ألسماء:ا
 المعنى الجمع المفرد

 A bribe رشوات رشوة 

 A cup كؤوس كأس 

همت تهمة   An accusation 

 A report تقارير تقرير 

ماتمنظّ  مة منظّ   An organization 

 A message رسائل رسالة

 A hotel فنادق فندق

   
 المعنى الجمع المفرد
 A plane طائرات طائرة 
 A speaker ناطقون  ناطق 
 An embassy سفارات سفارة
 A wife زوجات زوجة
جانبأ أجنبي  A foreigner 

 A country بالد بلد
 A right حقوق  حقّ 

 An activist ناشطون  ناشط
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 40 

 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رشوة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كأس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهمة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقرير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منظمة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فندق

    
 المعنى الجمع المفرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طائرات 
  ناطقون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سفارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زوجات 
جانبأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  بالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حقوق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناشطون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 41 

 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 تهمة بدفع رشوة ألستضافة كأس العالم.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تواجه قط .1
 ناشط طانيين.يالبر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه قطر تهمة تتعلق باختفاء  .2
 حق/عامل  .األجانب ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتهكت قطر ا .3
 تقرير  المكتوبة تتحدث عن حقوق العمال في قطر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .4
 مة منظّ  حقوق اإلنسان قطر بانتهاك حقوق العمال.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــاتهمت  .5
 رسالة ية قبل مغادرة الفندق.نّص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلغ زوجته بـ أ .6
 فندق التي يسكن فيها الناشطان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراقب الشرطة القطرية  .7

 ثالثًا: امأل الفراغ بمفرد الجمع الموجود في العمود الُمقابل
 رشوات .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهامات بدفع تواجه قطر ا .1
 كؤوس .2022العالم لعام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستسضيف قطر  .2
 ماتااته جديدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه قطر  .3
 تقارير حول حقوق اإلنسان في قطر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كان الناشطان ُيعدّ  .4
 ماتمنظّ  التي يعمل فيها الناشطان هذه األخبار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرت  .5
 الفنادق . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــختفى الناشطان بعد مغادرتهما ا .6
 رسائل هاتفية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  أعرب أحدهما عن قلقه .7
 طائرات .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناشطان لم يسافرا في  .8
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 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 تواجه قطر اتهامات بدفع رشوة. .1
 .2022افة كأس العالم عام تريد قطر استض .2
 همة الجديدة باختفاء ناشطين.تتعلَّق الت .3
 كان الناشطان ُيعّدان تقريرًا عن وضع العمالة األجنبية. .4
 ذكرت المنظمة أن الناشطين اختفيا. .5
 اختفى الناشطان مساء يوم األربعاء الماضي. .6
 اختفى الناشطان بعد ُمغادرة الُفنُدق. . 7
 د الناشطان في مغادرة الفندق.دّ تر  .8
 الُمنظَّمة في النرويج. يريد الناشطان الرُّجوع إلى مقرّ  .9

 أعرب أحد الناشطين عن قلقه في رسالة هاتفية. .10
 قد يتعرَّض الناشطان لالعتقال في أي لحظة. .11
 غادر الناشطان الفندق مساء األربعاء. .12
 شطين غير القانوني.تزايد القلق من اعتقال النا .13
 طالبت زوجة أحد الناشطين قطر باإلفراج عنهما. .14
 تزايد القلق من احتمال تعرُّض الناشطين للتعذيب. .15
 لم يسافر الناشطان في الطائرة. .16
 ال تريد قطر أن يعرف العالم عن انتهاك حقوق العمال. .17
رطة للناشطين غير قانوني. .18  اعتقال الشُّ
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 43 

 يًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:ثان

 انتهاكها باإلفراج الناشطان قلقهما شديدة

 ختفىا العمالة األجنبية عتقالا  مغادرة اختفيا
 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهامات تواجه قطر ا .1

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة أن الناشطان ذكرت المنظّ  .2

 في رسالة هاتفية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرب الناشطان عن أ  .3

 الفندق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتردد الناشطان في   .4

 الفندق في مساء األربعاء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغادر  .5

 الناشطين غير القانوني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتزايد القلق من  .6

 طانيين.يعن الناشطين البر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناشطين قطر طالبت زوجة أحد  .7

ان تقريرًا عن  .8  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان الناشطان ُيعدَّ

 لحقوق العمال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تريد قطر ان يعرف العالم عن  .9

 الناشطان يوم األربعاء بعد مغادرة الفندق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
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 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:

 عتقال / غير / تزايد / القلق / الناشطينالقانوني / من / ا  .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قطر / تريد / انتهاك / حقوق / العمال / ُتخفي / أن .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قطر / اّتهامات / شديدة /تواجه .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هما / رسالة / هاتفية / أعرب / فيالناشطان / عن / قلق .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ن / المنظمة / ذكرت / الناشطين / اختفياأ .5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المنّظمة /فراج/ طالبتيين / الناشطين / عن / قطر / باإلطانيالبر  .6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 طائرة / الناشطان / في / لم / يسافرال .7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جنبية / عن / العمالة / األان / كان / تقريراً ن / يعدّ الناشطا .8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 45 

 رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:

 انتهاك تقريراً  الناشطان الطائرة بدفع

 يتعرَّضا ُمالحقة ُمغادرتهما باإلفراج زوجة

 حقوق الُعمَّال في قطر

، 2022رشوة الستضافة كأس العالم عام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتهاماتتواجه قطر 
وتواجه أيضًا ُتهمة جديدة تتعلَّق باختفاء ناشطين في ُحقوق اإلنسان كانا ُيعّدان 

 في قطر. عن وضع العمالة األجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البريطانيان أنهما اختفيا يوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذكرت الُمنظمة التي يعمل فيها 
 الُفندق للرجوع إلى مقر الُمنّظمة في النرويج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألربعاء الماضي بعد 

رطة لهما وأنهما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عن قلقه في رسالة هاتفية من وأعرب أحدهم الشُّ
 قد يتعرضان لالعتقال في أي لحظة وأنهما ترّددا في ُمغادرة الُفندق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغادر الناشطان الُفندق في مساء األربعاء إال أنهما لم ُيسافرا في 
 حسب الناطق الرسمي باسم السفارة البريطانية في قطر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحد الناشطين أن قطر الُتريد أن يعرف العالم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقالت 
عنهما خاّصة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُعمَّال األجانب في البالد، وطالبت قطر قطر لحقوق 

 للتعذيب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد تزايد القلق من اعتقالهما غير القانوني واحتمال أن
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 تمارين القراءة:

 نص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فقرة:أواًل: اقرأ ال

 حقوق الُعمَّال في قطر

، وتواجه أيضًا 2022بدفع رشوة الستضافة كأس العالم عام  تواجه قطر اتهامات
ُتهمة جديدة تتعلَّق باختفاء ناشطين في ُحقوق اإلنسان كانا ُيعّدان تقريرًا عن وضع 

 العمالة األجنبية في قطر.

ُمنظمة التي يعمل فيها الناشطان البريطانيان أنهما اختفيا يوم األربعاء وذكرت ال
 الماضي بعد ُمغادرتهما الُفندق للرجوع إلى مقر الُمنّظمة في النرويج.

رطة لهما وأنهما قد  وأعرب أحدهما عن قلقه في رسالة هاتفية من ُمالحقة الشُّ
 ادرة الُفندق.يتعرضان لالعتقال في أي لحظة وأنهما ترّددا في ُمغ

وغادر الناشطان الُفندق في مساء األربعاء إال أنهما لم ُيسافرا في الطائرة حسب 
 الناطق الرسمي باسم السفارة البريطانية في قطر.

العالم انتهاك قطر لحقوق وقالت زوجة أحد الناشطين أن قطر الُتريد أن يعرف 
نهما خاّصة بعد تزايد القلق ل األجانب في البالد، وطالبت قطر باإلفراج عالُعّما

 من اعتقالهما غير القانوني واحتمال أن يتعرَّضا للتعذيب.
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 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :

 )         ( بدفع رشوة. تواجه قطر اتهامات .1
 )         ( .2017ستسضيف قطر كأس العالم في عام .2

 )         ( مساء األحد. تفى الناشطاناخ .3

 )         ( ال األجانب.ال تنتهك قطر حقوق الُعمّ  .4

 )         ( كان الناشطان ُيعّدان تقريرًا عن انتهاكات قطر. .5

 )         ( اختفى الناشطان قبل ُمغادرة الُفندق. .6

 )         ( كان الناشطان يريدان الرجوع إلى لندن. .7

رطة. .8  )         ( أعرب أحد الناشطين عن قلقه من ُمالحقة الشُّ

 )         ( قد يتعرَّض الناشطان لالعتقال في أي لحظة. .9

 )         ( سافر الناشطان في الطائرة. .10

 )         ( ال تريد قطر أن يعرف العالم عن انتهاك حقوق الُعّمال. .11

 )         ( ُمنظَّمة باإلفراج عنهما.طالبت زوجة ُمدير ال .12

 )         ( تزايد القلق من احتمال تعرُّضهما للتعذيب. .13

 )         ( اعتقال قطر للناشطين قانوني. .14

 )         ( غادر الناشطان الُفنُدق دون قلق. .15

 )         ( أعرب أحد الناشطين عن اعتقاله برسالة َنصّية. .16
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 بة: ) في البيت(الكتا
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 اتهامات حقوق العمال انتهك
 السفارة البرطانية الطائرة تقرير

 مغادرة مالحقة النشطان
  كأس العالم الفندق
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 التحدُّث:

 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رشوة .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الناشطان .2  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهم .6  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهاك .7  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختفاء .8  
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 الدرس الرابع:
 غزة في نقص األدوية

 األفعال:

 To protest احتجاج يحتّج/ احتّج/  To announce إعالن ُيعلن/ أعلن/

 To achieve تحقيق يحّقق/ حّقق/  To say ْولقَ  يقول/ قال/

 To go on a إضراب يضرب/ أضرب/  To arrive وصول ل/يِص  وصل/
strike 

 To sit-in اعتصام يعتصم/ اعتصم/  To decrease ص/نقصينقُ  ص/نقَ 

 To refuge لجوء أ/يلجَ  أ/لجَ   To run out نفاد د/ينفَ  د/نفِ 

 To punish معاقبة يعاقب/ عاقب/  To aggravate تفاُقم يتفاقم/ تفاقم/

 To demand مطالبة يطالب/ طالب/  To decide قّرر/ يقّرر/ قرار

 To increase زيادة يزيد/ زاد/  To collapse انهيار ينهار/ انهار/

 To stop يقافإ يوقف/ أوقف/  To be obliged ضطرارا ّر/ضطَ يُ  ّر/اضطُ 

    To minimize تقليص يقّلص/ قّلص/

    To work عمل ل/يعمَ  ل/عمِ 

    To resign استقالة يستقيل/ استقال/
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 تدريبات األفعال: 
 ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استقال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتجّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حّقق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أضرب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نفذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتصم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفاقم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لجأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قّرر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاقب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انهار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اضطرّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قّلص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 53 

 لية من الماضي إلى الُمستقبل:أواًل : حّول الجمل التا
 أعلنت وزارة الّصحة حالة الّطوارئ.  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ت الوزارة إلى تقليص أّيام العمل.رّ اضطُ  .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لجأت الحكومة إلى القضاء.  .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ي الماضي:ثانيًا: انِف الجمل التالية ف
 صنف.  200وصل عدد األصناف الطبية إلى  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 انهار الوضع الّصحي. .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 أوقفت الحكومة العمليات الجراحية.  .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 ألطّباء استقالة األطّباء.  سيعلن نقيب ا .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 طبيب في قطاع الّصحة.  700سيعمل أكثر من  .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . سيضرب األطّباء عن العمل لمدة ستين يوماً  .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 54 

 لُمقابل:رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود ا

 أعلن  عن حالة الّطوارئ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قامت الحكومة بـ .1

 أعلنت الحكومة حالة الوضع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـنتيجة ل .2
  وارئ.الط

 تفاقم 

 انهار  الوضع.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلنت الحكومة حالة الّطوارئ بسبب  .3

 قلَّص  أيام العمل.ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضطّرت الحكومة إلى  .4

 أوقف العملّيات الجراحّية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اضطّرت الحكومة إلى  .5

 700أكثر من ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن نقيب األطّباء عن  .6
  طبيب.

 استقال

 احتجّ   على عدم تحقيق مطالبهم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استقال األطّباء  .7

 عمل  .منذ ستين يوماً ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألطّباء مضربون عن  .8

 بأضر  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكومة لجأت إلى القضاء لوقف  .9

 زاد  الرواتب.ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالب األطّباء بـ  .10
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 55 

 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 A ministry وزارات وزارة

 A government حكومات حكومة

 A status حاالت حالة

 A kind أصناف صنف

 A medicine أدوية دواء

 A substance مواد ماّدة 

 A minister وزراء وزير

    
 المعنى الجمع المفرد
 A result نتائج نتيجة
 A crisis أزمات أزمة

 A situation أوضاع وضع
  A day أّيام يوم

 A clinic عيادات عيادة
 A section أقسام قسم 

 An operation عملّيات عملّية 
 A hospital مستشفيات مستشفى
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 56 

 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طفل   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جهة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطاع   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضرب   

    
 المعنى الجمع المفرد

  اعتصامات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقّرات 

  مجالس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رواتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أعداد 
  قطاعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أقسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حكومات 
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 57 

 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 دواء .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلنت الوزارة حالة الّطوارئ بسبب النقص في  .1
 صنف صنفًا. 178 التي نفدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد  .2
 يوم العمل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اضطّرت الوزارة إلى تقليص  .3
 عيادة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيام العمل في كثير من  الحكومة قلَّصت .4
 عملّية  الجراحية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقاف اضُطّرت الحكومة إلى إ .5
 طبيب  طبيب. 700عن استقالة أكثر من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأعلن نقيب  .6
 راتب . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطالب األطّباء بزيادة  .7
 قسم  الطوارئ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عددهم في يطالب األطّباء بزيادة  .8

 لجمع الموجود في العمود الُمقابلثالثًا: امأل الفراغ بمفرد ا
 وزارات  الصحة في حكومة حماس حالة الّطوارئ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلنت  .1
 أوضاع الّصحي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلنت الوزارة حالة الّطوارئ بسبب انهيار  .2
 قطاعات  طبيبًا. 1050الّصحة الحكومي ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعمل في  .3
 مقّرات  مجلس الوزراء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان االعتصام أمام  .4
 إضرابات  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجأت الحكومة إلى القضاء لوقف  .5
 أعداد األطباء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطالب األطّباء بزيادة  .6
 أقسام جراحة األطفال. ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوقفت الحكومة العمليات في  .7
 اعتصامات  لجأت الحكومة إلى القضاء.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل  .8
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 58 

 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 ة الّطوارئ. أعلنت وزارة الّصحة حال .1
 يوجد نقص في األدوية والمواد الّطبّية.  .2
 ب انهيار الوضع الّصحي. بأُعلنت حالة الطوارئ بس .3
 اضطّرت الوزارة إلى تقليص أّيام العمل.  .4
 ُقلصت أيام العمل في الكثير من األقسام.  .5
 اضطّرت الوزارة إلى تقليص أيام العمليات الجراحّية.  .6
 يقاف العملّيات. لى إطّرت الوزارة إاض . 7
 ُأوقفت العمليات في كثير من المستشفيات.  .8
 ُأوقفت العمليات في قسم جراحة األطفال.  .9

 . طبيباً  1050يعمل في قطاع الصحة الحكومي  .10
 طبيب من عملهم.  700استقال أكثر من  .11
 احتّج األطّباء على عدم تحقيق مطالبهم.  .12
 األطّباء مضربون عن العمل.  .13
 لجأت الحكومة إلى القضاء.  .14
 يطالب األطّباء بزيادة الّرواتب.  .15
 يطالب األطّباء بزيادة عددهم.  .16
 . األطّباء مضربون منذ ستين يوماً  .17
 قررت وزارة الصحة اإلعالن عن حالة الّطوارئ.  .18
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 59 

 بة في الجمل التالية:ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناسِ 

 تقليص استقال الّطوارئ  القضاء األطّباء

 مطالبهم حالة مضربون  العملّيات نقص

 الّطوارئ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلنت وزارة الّصحة  .1

 في األدوية والمواد الّطبّية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوجد  .2

 أّيام العمل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اضطّرت الوزارة إلى .3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اضطّرت الوزارة إلى ايقاف .4

 بزيادة الّرواتب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطالب .5

 يب من عملهم.طب 700أكثر من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لجأت الحكومة إلى .7

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قررت وزارة الصحة اإلعالن عن حالة .8

 .منذ ستين يوماً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألطّباء  .9

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتّج األطّباء على عدم تحقيق 10
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 60 

 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:

 رة / حالة / أعلنت / الّطوارئ / الّصحة.وزا .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إلى / العمل / الوزارة / تقليص / اضطّرت / أّيام. .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أيام / العمليات / الوزارة / الجراحّية / تقليص / اضطّرت / إلى. .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 / استقال / عملهم / طبيب. 700أكثر / من/  /من  .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مطالبهم /على / األطّباء / عدم / احتّج / تحقيق. .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اإلضراب / الحكومة / إلى / لوقف / لجأت / القضاء. .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ّباء / بزيادة / يطالب.الّرواتب / األط .7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رت / الّطوارئ / اإلعالن / حالة / الصحة.عن / وزارة / قرّ  .8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 61 

 رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:
 تقليص الّصّحي الطوارئ  اعتصام احتجاجاً 

 الرواتب صنافاأل القضاء انهيار نقيب
 غزة نقص األدوية في

بسبب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مس حالةأأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس 
لقد وصل عدد  :وقال وزير الصحة الطبية.واد دوية والمالنقص في األ

  .ةدويمن األ صنفاً  178لى إالتي نفدت  الطبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسبب عالن عن حالة طوارئ رت وزارة الصحة اإلزمة قرّ ونتيجة لتفاقم هذه األ

  الوضع الصحي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يام العمل في كثير من العيادات واالقسام وألى تقليص الوزارة إت رّ اضطُ 
في كثير من العمليات  يقافإيام العمليات الجراحية و أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طفال. قسم جراحة األ ةصاخ المستشفيات
كثر من أن أمس أطباء الفلسطينيين األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علنأ خرى أُ من جهة 

يعملون في قطاع الصحة الحكومي في  طبيباً  1050صل أ من طبيب 700
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالضفة الغربية استقالوا من عملهم في وزارة الصحة الفلسطينية 

  .ن عن العمل منذ ستين يوماً و مضربهم و  مطالبهم حقيقعلى عدم ت
مجلس الوزراء الفلسطيني  مام مقرّ أطباء لأل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالل  أيضاً وقال 

ضراب ومعاقبة وقف اإلل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى إكومة لجأت الحُ  نَّ إ في رام هللا
 .الُمضربين

في القطاع  عدد االطباءوزيادة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيادةطباء بويطالب األ
 قسام الطوارئ.أفي الضفة الغربية خاصة في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 62 

 تمارين القراءة:
 أواًل: اقرأ النص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فقرة:

 
 غزة نقص األدوية في

مس حالة الطوارئ بسبب النقص في أأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس 
التي  صناف الطبيةلقد وصل عدد األ :قال وزير الصحةو  الطبية. وادّ دوية والماأل

  .من األدوية  صنفاً  178لى إنفدت 
بسبب عالن عن حالة طوارئ زمة قررت وزارة الصحة اإلونتيجة لتفاقم هذه األ

  انهيار الوضع الصحي.
ير من العيادات واالقسام وتقليص يام العمل في كثألى تقليص الوزارة إاضطرت 

قسم  ةصاخ في كثير من المستشفياتالجراحية ووقف العمليات يام العمليات أ
 طفال. جراحة األ
 طبيب 700كثر من أن أمس أطباء الفلسطينيين علن نقيب األأ خرى أُ من جهة 

يعملون في قطاع الصحة الحكومي في الضفة الغربية  طبيباً  1050صل أ من
 حقيقلى عدم تع استقالوا من عملهم في وزارة الصحة الفلسطينية احتجاجاً 

  .ن عن العمل منذ ستين يوماً و مضربوهم  مطالبهم
 مجلس الوزراء الفلسطيني في رام هللا مام مقرّ أاء طبّ خالل اعتصام لأل أيضاً وقال 

 .الُمضربينضراب ومعاقبة وقف اإلللى القضاء إكومة لجأت الحُ  نَّ إ
ع الصحي في اء في القطاطبّ عدد األوزيادة رواتب ال زيادةاء بطبّ ويطالب األ

 قسام الطوارئ.أالضفة الغربية خاصة في 
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 63 

 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :

 )        ( أعلنت وزارة الّصحة حالة الّطوارئ. .1
 )        ( ال يوجد نقص في األدوية والمواد الّطبّية. .2

 200إلى ي نفدت الت الطبية األصنافعدد وصل  .3
  .صنفاً 

)        ( 

 )        ( لم تضطر الوزارة إلى تقليص أّيام العمل. .4

 )        ( ُقلصت أيام العمل في الكثير من األقسام. .5

 )        ( ُأوقفت العمليات في كثير من المستشفيات. .6

 )        ( لم توقف العمليات في قسم جراحة األطفال. .7

 )        ( طبيبا. 1050مل في قطاع الصحة الحكومي يع .8

 )        ( طبيب من عملهم. 1050استقال أكثر من  .9

 )        ( لم يحتّج األطّباء على عدم تحقيق مطالبهم. .10

 )        ( لجأت الحكومة إلى القضاء. .11

 )        ( لم يطالب األطّباء بزيادة الّرواتب. .12

 )        ( ب األطّباء بزيادة عددهم.يطال .13

 )        ( .األطّباء مضربون منذ سبعين يوماً  .14

 )        ( رت وزارة الصحة اإلعالن عن حالة الّطوارئ.قرّ  .15
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 64 

 الكتابة: ) في البيت(
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 الرواتب اعتصام اضطر وزارة
 استقال مقر قليصت الّطوارئ 
 تفاقم القضاء العمليات أصناف
  اإلضراب قطاع انهيار

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 65 

 التحدُّث:

 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكومة حماس .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حالة الّطوارئ  .2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّنقص  .3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقليص أيام العمل .4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمليات الجراحية .5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسم جراحة األطفال . 6  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقيب األطّباء .7  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطاع الّصّحة الحكومي .8  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزارة الّصّحة الفلسطينية .9  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدم تحقيق مطالبهم  .10  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مضربون عن العمل .11  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوزراء الفلسطيني مجلس .12  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيادة الّرواتب وعدد األطّباء .13  
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 الدرس الخامس:
 خّط قطارات فائقة الّسرعة

 األفعال:

 To agree اّتفق، يّتفق، اّتفاق  To sign ع، توقيعع، يوقّ وقّ 

 To be away َبُعَد، يبُعد، ُبْعد  To construct شّيد، يشّيد، تشييد

 To be able to أْمكن، ُيمكن، إمكان  To connect ط، ربطربط، يربِ 

 To progress سّير، يسّير، تسيير  To confirm أّكد، يؤّكد، تأكيد

، ينُ   To transmit ل، َنْقلَقَل، ينقُ نَ   To state ّص، نّص نصَّ

، مرورمّر، يمُ   To announce أعلن، يعلن، إعالن  To pass رُّ

  To leave غادر، يغادر، مغادرة  To continue استمّر، يستمّر، استمرار

 To examine ث، َبْحثث، يبحَ بحَ   To negotiate فاوض، يفاوض، مفاوضة

استغرق، يستغرق، 
 استغراق

To take time  أنشأ، ينشئ، إنشاء To establish 

ل  To hang عّلق، يعّلق، تعليق  To arrive at توّصل، يتوّصل، توصُّ
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 تدريبات األفعال: 
 ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غادر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وّقع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاوض  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استغرق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنشأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توّصل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اّتفق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نّص   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َبُعد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شّيد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استمرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمكن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أّكد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عّلق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سّير  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 69 

 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 وّقعت شركة فرنسّية عْقدًا مع الحكومة العراقّية. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ات للتوّصل إلى صيغة نهائّية لالّتفاق.استمّرت المفاوض .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 أعلن وزير الّنقل الفرنسّي عن العْقد في معرض باريس الّدولي. .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثانيًا: انِف الجمل التالية في الماضي:
 أّكد الناطق باسم الّشركة الفرنسّية أّن العْقد تم توقيعُه مع مسؤولين. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 غادر وزير الّنقل الفرنسي إلى العراق في شهر أيلول. .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الّية الخاّصة بالمشروع.فاصيل المأعلنت الّشركة عن الت .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 الّنجف.أْن يمّر الخط بمدينتي كربالء و  ينّص العقد على .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 تستمّر المفاوضات للتوّصل إلى صيغة نهائّية لالّتفاق. .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يبحث وزير الّنقل الفرنسي في تفاصيل الّصفقة. .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 70 

 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

عقد مبدئي مع الحكومة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرنسّية بــ  قامت شركة .1
 العراقّية.

 وّقع

 شّيد خط قطارات فائقة الّسرعة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريد الّشركة الفرنسّية  .2

 مرّ  الّنجف.الخّط بمدينتي كربالء و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينّص العقد على  .3

 استمرّ  شهرًا. 12 لمّدةالمفاوضات مع المسؤولين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .4

 توّصل إلى صيغة نهائّية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهرًا لــ   12استغرقت المفاوضات  .5

كم /  250القطارات بسرعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإمكان الخط الجديد  .6
 الّساعة.

 سّير

 أعلن عن العقد في معرض باريس الّدولي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّم  .7

 بحث تفاصيل الّصفقة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزير إلى العراق لــ سيغادر ال .8

 أنشأ خط معّلق في بغداد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ  وّقعت الشركة ذاتها عقدًا آخر .9
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 71 

 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 A company شركات شركة

 A contract عقود عْقد

 A train قطارات قطار

 A speed سرعات سرعة

 A government حكومات حكومة

 A capital عواصم عاصمة

 A harbor موانئ ميناء

    
 المعنى الجمع المفرد

 An official مسؤولون  مسؤول

 A negotiation مفاوضات مفاوضة

 A minister وزراء وزير

ارضمع معرض  An exhibition 

 A detail تفاصيل تفصيل

 A deal صفقات صفقة

 A project مشاريع مشروع
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 72 

 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاصمة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقد   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميناء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكومة

    
 المعنى عالجم المفرد

  تفاصيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشاريع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مفاوضات 

  راءوز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صفقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مسؤولون  

  معارض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 
 تفصيل المالّية الخاّصة بالمشروع في الوقت الحالي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن ُتعَلن  .1
 وزير في المؤتمر الدولي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشارك رئيس  .2
 قطار ّسرعة.فائقة ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريد الّشركة الفرنسّية تشييد خط  .3
 شركة أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقعت الحكومة عقودًا مع  .4
 معرض في العالم هو معرض باريس الّدولي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن أشهر  .5
 صفقة  أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيبحث الوزير في تفاصيل .6
 

  مفرد الموجود في العمود الُمقابلثالثًا: امأل الفراغ بجمع ال
 
 مفاوضة شهرًا. 12مع المسؤولين العراقيين لمّدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستستمّر  .1
 ميناء البصرة.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـ يمّر القطار في طريقه .2
 مسؤول عراقيين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقعت الشركة الفرنسّية العقد مع  .3
 عاصمة المؤتمر. اتاألوروبّية والعربّية فعاليّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستشهد بعض  .4
مع الحكومة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسعى بعض الشركات إلى توقيع  .5

 العراقّية.
 عقد
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 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 .يةعت شركة فرنسية عمالقة عقدًا مبدئيًا مع الحكومة العراقوقّ  .1
 تشييد خط قطارات فائقة السرعة. .2
 خط قطارات يربط العاصمة بغداد بميناء البصرة جنوبي البالد. .3
 أكد ناطق باسم الشركة أن الشركة الفرنسية وقعت العقد. .4
 عت العقد مع مسؤولين عراقيين.الشركة الفرنسية وقّ  .5
  .لنجفالخط بمدينتي كربالء وا العقد على أن يمرّ  ينّص  .6
 في طريقه إلى ميناء البصرة. الخطّ  يمرّ  . 7
 المفاوضات مع المسؤولين العراقيين. ستستمرّ  .8
 شًهرا. 12المفاوضات ستستغرق   .9

 التوصل إلى صيغة نهائية لالتفاق.الهدف من المفاوضات هو  .10
 كيلومترًا. 450تبعد البصرة عن بغداد  .11
 ومترًا.كيل 650سيكون طول الخط  .12
 بإمكان الخط الجديد تسيير القطارات بسرعة 250 كيلومترًا في الساعة. .13
 أعلن وزير الّنقل الفرنسي عن العقد في معرض باريس الدولي. .14
 سيغادر الوزير إلى العراق في شهر أيلول القادم. .15
 تفاصيل الصفقة. البحث في سيتمّ  .16
 شاء خط قطارات ُمعلَّق في بغداد.إلن عت الشركة عقدًا آخروقّ  .17
 التفاصيل المالية لن تعلن في الوقت الحالي. .18
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 ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:

 تبعد فائقة التفاصيل أّكد الّنقل

 ينّص  عْقداً  الّصفقة صيغة تشييد

 مع الحكومة العراقّية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّقعت شركة فرنسّية  .1

 الّنجف.أن يمّر الخّط بمدينتي كربالء و  العقد على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 نهائّية لالّتفاق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتستمّر المفاوضات للتوّصل إلى  .3

 كم. 450البصرة عن بغداد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 المالية الخاّصة بالمشروع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن ُتعَلن في الوقت الحالي  .5

 فرنسّي عن العْقد في معرض باريس الّدولي.ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن وزير  .6

 خط قطارات معّلق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيتم .7

 الّناطق باسم الّشركة الفرنسّية أّن الشركة الفرنسية وّقعت العقد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 الّسرعة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرنسّية تشييد خط قطارات  تريد الّشركة .9

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيغادر وزير الّنقل الفرنسي إلى العراق لبحث تفاصيل 10
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 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:

 فرنسّية /العراقّية / الحكومة/ مع / وّقعت. عْقدًا/ شركة/ .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في/ قطارات / بغداد/ ُمعلَّق. /عت/ إلنشاء/ الشركة/ عقدًا / خطّ وقّ  /آخر .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 باسم/ الفرنسية/ أكد/ أّن/ الشركة/ العقد/ وقعت/ الشركة/ ناطق. .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تفاصيل/ العراق/ إلى/ سيغادر/ قال/ النقل/ الفرنسي/ إنه/ الصفقة/ لبحث/  .4
  وزير.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ينص / كربالء/ العقد.النجف/ يمر/ أن /الخط / بمدينتي/ على /و  .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  / البصرة/ تشييد/ يربط /العاصمة/ قطارات/ بغداد. سيتمّ  /بميناء / خطّ   .6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الحالي/ بالمشروع /الوقت /التفاصيل/ لن/ في/ المالية/ تعلن/ الخاّصة. .7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .المسؤولين/ لالتفاق/ للتوصل/ نهائية/ المفاوضات/ إلى /صيغة/ مع/ ستستمرّ  .8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:
 وقعت لالتفاق بحث مفاوضاتال إلنشاء
 ينّص  تشييد العقد تسيير معّلق

 شركة فرنسية توقع عقدًا لتشييد خط للقطارات فائقة السرعة
 خطّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت شركة فرنسية عمالقة عقدًا مبدئيًا مع الحكومة العراقية لــ وقّ  

  ربط العاصمة بغداد بميناء البصرة جنوبي البالد.قطارات فائقة السرعة ي
العقد مع مسؤولين عراقيين،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ناطق باسم الشركة أّن الشركة الفرنسية وأكّ 
كربالء والنجف في طريقه إلى ميناء الخط بمدينتي  العقد على أن يمرّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و

 البصرة.
شهرًا للتوصل إلى صيغة  12مع المسؤولين العراقيين لتستغرق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوستستمر 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهائية 
كيلومترًا، وبإمكان  650وسيكون طول الخط كيلومترًا،  450تبعد البصرة عن بغداد 

  .كيلومترًا في الساعة 250القطارات بسرعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخط الجديد 
ض في معر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقال وزير النقل الفرنسي تييري مارياني، الذي أعلن عن 

تفاصيل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباريس الدولي إنه سيغادر إلى العراق في شهر أيلول القادم لـ 
  .الصفقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلشركة ذاتها قد وقعت عقدًا آخروقال الناطق باسم الشركة الفرنسية إنَّ ا
في بغداد وإن التفاصيل المالية الخاصة بالمشروع لن تعلن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات قط خطّ 

 في الوقت الحالي.



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 78 

 القراءة

 خط للقطارات فائقة السرعة

قطارات  عت شركة فرنسية عمالقة عقدًا مبدئيًا مع الحكومة العراقية لتشييد خطّ وقّ 
 العاصمة بغداد بميناء البصرة جنوبي البالد. فائقة السرعة يربط

عت العقد مع مسؤولين عراقيين ن الشركة الفرنسية وقّ أوأكد ناطق باسم الشركة  
الخط بمدينتي كربالء والنجف في طريقه إلى ميناء  ن يمرّ أالعقد على  وينّص 

 البصرة.

صل إلى شهرا للتو  12وستستمر المفاوضات مع المسؤولين العراقيين لتستغرق  
 صيغة نهائية لالتفاق.

كيلومترا،  650كيلومترا، وسيكون طول الخط  450تبعد البصرة عن بغداد  
 كيلومترا في الساعة. 250وبإمكان الخط الجديد تسيير القطارات بسرعة 

ي معرض باريس وقال وزير النقل الفرنسي تييري مارياني، الذي أعلن عن العقد ف 
 يلول القادم لبحث تفاصيل الصفقة.أعراق في شهر لى الإالدولي إنه سيغادر 

إلنشاء  عت عقدا آخروقال الناطق باسم الشركة الفرنسية إنَّ الشركة ذاتها قد وقّ  
خط قطارات ُمعلَّق في بغداد وإن التفاصيل المالية الخاصة بالمشروع لن تعلن في 

 الوقت الحالي.

 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 79 

 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 الية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :أجب عن األسئلة الت

 )    ( ع عقدًا لتشييد خط للقطارات.ذشركة عراقّية توقّ   .1
 )    ( مع الحكومة العراقية. نهائياً عت شركة فرنسية عمالقة عقدًا وقّ  .2

 )    (  القطارات يربط بغداد بميناء البصرة. خطّ  .3

()     الّناطق باسم الشركة بتوقيع العقد. أّكد .4  

 )    ( ميناء بغداد.بفي طريقه  الخطّ  العقد على أن يمرّ  ينّص  .5

 )    ( شهرًا. 12تستغرق المفاوضات  .6

 )    (  .ل إلى صيغة نهائية لالتفاقلتوّص الهدف من المفاوضات هو ا .7

 )    ( كيلومترًا. 450سيكون طول خط القطارات  .8

 )    ( .كيلومترًا في الساعة 250بسرعة  الجديد تسيير القطارات بإمكان الخطّ  .9

 )    ( أعلن تييري مارياني عن العقد في معرض باريس الدولي. .10

 )    ( شهر أيلول. سيسافر للعراق في قال وزير النقل الفرنسي إنه .11

 )    (  سيبحث وزير النقل الفرنسي تفاصيل الصفقة عندما يذهب إلى العراق. .12

 )    ( عت عقدًا آخر.طق باسم الشركة الفرنسية إن الشركة ذاتها قد وقّ قال النا .13

 )    ( تّم توقيع عقد آخر إللغاء إنشاء خط قطارات ُمعلَّق في بغداد. .14

 )    ( ة بالمشروع لن تعلن في الوقت الحالي.التفاصيل المالية الخاّص  .15
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 الكتابة: ) في البيت(
 لتالية في كتابة أفكار النص:أواًل : استخدم الكلمات ا

 الناطق -أّكد يربط -تشييد عقد  –وقعت 
 كيلومتر -تبعد  تستغرق  -المفاوضات  ميناء -الخط –يمرّ 

 صفقة -يغادر  معرض -وزير -أعلن تسيير -إمكانب
 المشروع -تعلن  معّلق -إنشاء  عقد آخر –الشركة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 81 

 التحدُّث:

 في جمل مرتبطة في النص:أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومة -عت وقّ  .1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العاصمة -تشييد  .2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسؤولين -أّكد  .3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمرّ  -ينّص  .4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تستغرق  -المفاوضات  .5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلومتر -تبعد  .6  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسيير - الخطّ  .7  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقد -أعلن  .8  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث -يغادر  .9  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنشاء -الشركة  .10  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشروع -تفاصيل  .11  
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 الدرس السادس:
 اإلسرائيليةنتهاكات اال قارب لمراقبة 

 األفعال:

طالقانطلق/ ينطلق / ان  To dash  وّثق / يوثق / توثيق To document 

م / تعميمم / يعمّ عمّ   To lead قاد/ يقود / قيادة  To generalize 

ل/ يتشكَّل / ت شكيلتشكَّ  To be formed  حمى / يحمي / حماية To protect 

 To continue واصل / يواصل / مواصلة  To communicate تواَصل / يتواصل/ تواُصل

 To manage أدار / يدير / إدارة  To construct أنشأ / ينشئ / إنشاء

فاقفق / اتّ فق / يتّ اتّ   To convey نَقل / ينقل / نْقل  To agree 

د/ رْصدد / يرُص رَص   To observe  أشار / يشير/ إشارة To point out 

د / تأكيدد / يؤكّ أكّ   To confirm  صاد / يصيد / صْيد To hook 

 To look on راقب / يراقب / مراقبة  To stand with تضامن/ يتضامن/ تضاُمن

 To reach بلغ / يبلغ / بلوغ  To respect احترم/ يحترم / احترام

فف / هدهَدف / يهدِ   To allow سماح ح/ يسمح /سم  To aim at 

  To commit ارتكب/ يرتكب/ ارتكاب  To work عمل / يعمل / عمل
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 تدريبات األفعال:
 ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انطلق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاد

لتشكّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راقب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلغ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تواصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنشئ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رصد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكَّد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تضامن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راقب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احترم  
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 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 انطلق قارب الرقابة المدنية الدولية. .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ات االحتالل.راقب القارب انتهاك .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 بلغ طول القارب ثمانية أمتار. .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ماضي:ثانيًا: انِف الجمل التالية في ال
 ن.اديق القارب انتهاكات اسرائيل بحق الصيّ يوثّ  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يعمل القارب أربعة أيام أسبوعيًا. .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لى نشر االنتهاكات المتواصلة.إيهدف القارب  .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 ادين.فريق التضامن الدولي بحقوق الصيّ  يهتمّ  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لى وسط البحر.إقارب من ميناء غزة الينطلق  .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ينقل القارب االنتهاكات مباشرة. .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 86 

 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

 تواَصل القائمين على المشروع مع الفريق الدولي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيستمر  .1

 رَصد االنتهاكات اإلسرائيلية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقبة و ة القارب ممهمّ  .2

 أشار إلى أهمية جهود الفريق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب  .3

 انطلق القارب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميناء غزة هو نقطة  .4

 احترم ن.حقوق الصيادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطالب النشطاء إسرائيل بـ  .5

 تشكَّل فرق بحرية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقوم األجانب بـ  .6

 تضاَمن الدولي عمل القارب يوميًا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فريق الـ أكّ  .7

 أنشأ مكتب إعالمي لنشر النتائج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيتمّ  .8

 صاد ن ثالثة أميال.أبعد م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تسمح إسرائيل بالـ  .9

 قاد حملة المراقبة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشرف فريق دولي على  .10

 

 

 

 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 87 

 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 A boat قوارب قارب

 A mission بعثات بعثة

 A harbor موانئ ميناء

 A sea بحار بحر

 A mission مهامّ  ةمهمّ 

 A violation انتهاكات نتهاكا

 A hunter ينادصيّ  ادصيّ 

 A group مجموعات مجموعة

 المعنى الجمع المفرد

 A crew طواقم طاقم

 An activist نشطاء ناشط

 An office مكاتب مكتب

 A meter أمتار متر

 A mile أميال ميل

 A right حقوق  حق

 A member أعضاء عضو
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 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قارب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميناء   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةمهمّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهاك   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صياد

    
 المعنى الجمع المفرد

  مجموعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طواقم 

  نشطاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مكاتب 

  أمتار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أميال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ُمقابل ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود ال

 قارب بة.قار مة في مهمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنطلق أربعة  .1

 بعثة دبلوماسية مساء اليوم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استقبال وفود و  يتمّ  .2

 ميناء عربية وعالمية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في عدة  ستقف السفينة خالل الرحلة .3

 بحر .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالم العربي على ثالثة  يطلّ  .4

 ةمهمّ  المختلفة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــستقوم البعثة بعدد من  .5

 انتهاك سرائيل في غزة.إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترصد فرق أجنبية  .6

 ادصيّ  أميال. 3سافة من تجاوز مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمنع إسرائيل الـ  .7

 مجموعة ن.اديمن المتضامنين الغربيين الصيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تساعد  .8
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 ثالثًا: امأل الفراغ بمفرد الجمع الموجود في العمود الُمقابل
   

 مجموعات من اإلعالميين في نشر االنتهاكات. ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتساعد  .1
 طواقم حماية حقوق الصياديين أول حمالته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أطلق  .2
يعمل في مجال حقوق  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم إجراء مقابلة مع  .3

 اإلنسان.
 نشطاء

 مكاتب إعالمي بالقرب من الميناء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنشئ  .4
واحد  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادون المنطقة المسموحة بـ تجاوز الصيّ  .5

 فقط.
 أمتار

 أعضاء مة حقوق اإلنسان.في منظّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعلن عن هذه الحملة  .6
 مجموعات ن.يادحقوقية في مساعدة الصيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعمل  .7
 طواقم الدولي مجموعة من األجانب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـيعمل ضمن الـ  .8
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 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 انطلق القارب من ميناء غزة. .1

 ة رسمية للقارب.هذه أول مهمّ  .2

 ن.كات بحق الصيادينتهااالرصد القارب ي .3

 قاد بعثة الرقابة مجموعة من األجانب. .4

 يتواصل النشطاء من خالل مكتب إعالمي. .5

 يرصد المكتب انتهاكات اسرائيل وينقلها مباشرة. .6

 انطالقة القارب بداية الحترام حقوق الصيادين. . 7

 سيعمل الفريق أربعة أيام اسبوعيًا. .8

 انية أمتار.يبلغ طول القارب ثم .9

 لى تعميم ونشر االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة.إيهدف  .10

 ال على بعد ثالثة أميال.إادين بالصيد ال يسمح للصيّ  .11

 أوسلو. يةفاقفاق على عشرين مياًل في اتّ تم االتّ  .12
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 ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:

 أيام حقوق  اتانتهاك المكتب القارب

 الفريق إعالمي النشطاء انطالقة تعميم

 

 من خالل مكتب إعالمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتواصل  .1

 ة.انتهاكات إسرائيل وينقلها مباشر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يرصد  .2

 ادين.الصيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انطالقة القارب بداية الحترام  .3

 أربعة أيام اسبوعيًا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيعمل  .4

 ثمانية أمتار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــيبلغ طول  .5

 ونشر االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لى إيهدف  .6

 . ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتواصل النشطاء من خالل مكتب  .7

 سرائيل وينقلها مباشرة.إ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يرصد المكتب  .8

 ادين.القارب بداية الحترام حقوق الصيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .9

 سبوعيًا.أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــسيعمل الفريق أربعة  10
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 93 

 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:
 سرائيل /  يرصدإ/ وينقلها / مباشرة / المكتب /  انتهاكات .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إعالمي / مكتب / خالل / يتواصل / من / النشطاء .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بحق -القارب  –يرصد  –نتهاكات اال –ين ادالصيّ  .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عشرين -مياًل  -فاق االتّ  -في  - تمّ  -على  - يةفاقاتّ  -أوسلو  .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ةهمّ م –هذه  -للقارب  -لأو  -رسمية  .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرقابة –بعثة  -من  -األجانب  -قاد  -مجموعة  .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سيعمل –أيام  -الفريق  -سبوعيًا أ -أربعة  .7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أميال –بالصيد  -عد بُ  -على  -سمح يُ  -ال إ -ادين للصيّ  -ال  -ثالثة  .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:
 أسبوعياً  مجموعة المرتكبة الحقوقية القارب

 مدير أعضاء ميناء المركز االنتهاكات
 اإلسرائيليةنتهاكات اال قارب لمراقبة 

غزة إلى وسط البحر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولية "أوليفا" من انطلق قارب الرقابة المدنية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة رسمية له لحماية الصيادين الفلسطينيين من في أول مهمّ 

 هم وتوثيقها.اإلسرائيلية المستمرة بحقّ 
من األجانب من الطاقم الدولي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقابة إلى عرض البحر وقاد بعثة ال 

الذي يتشكل من نشطاء حيث سيتواصلون من خالل مكتب أنشىء بالقرب من 
المية لنقل ورصد االنتهاكات واإلع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الميناء للتواصل مع الجهات 

 مباشرة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأكد 

بداية أولى  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــالفلسطيني لحقوق اإلنسان خليل شاهين أن انطالقة 
ة القارب رصد إلى أن مهمّ  الحترام حقوق الصيادين في بحر غزة مشيراً 

 ادي غزة.صيّ  بحقّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االنتهاكات 
فريق التضامن الدولي أن الفريق سيعمل أربعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن جهته، أكد أحد  

 دة التوقيت.غير محدّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيام 
لى تعميم ونشر االنتهاكات إأمتار، ويهدف  8ل القارب أوليفا ويبلغ طو  

 3على بعد  إالالصيادين الذين ال يسمح لهم بالصيد  اإلسرائيلية المتواصلة بحقّ 
 فاقية أوسلو.فقا عليها في اتّ متّ  ميالً  20أميال من أصل 

 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 95 

 تمارين القراءة:
 أواًل: اقرأ النص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فقرة:

 اإلسرائيليةنتهاكات اال قارب لمراقبة 
أول انطلق قارب الرقابة المدنية الدولية "أوليفا" من ميناء غزة إلى وسط البحر في 

ادين الفلسطينيين من االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ة رسمية له لحماية الصيّ مهمّ 
 هم وتوثيقها.بحقّ 

وقاد بعثة الرقابة إلى عرض البحر مجموعة من األجانب من الطاقم الدولي الذي  
ل من نشطاء حيث سيتواصلون من خالل مكتب أنشىء بالقرب من الميناء يتشكّ 

 ت الحقوقية واإلعالمية لنقل ورصد االنتهاكات مباشرة.للتواصل مع الجها
د مدير وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق وأكّ 

اإلنسان خليل شاهين أن انطالقة القارب بداية أولى الحترام حقوق الصيادين في 
ادي صيّ  حقّ ة القارب رصد االنتهاكات المرتكبة بإلى أن مهمّ  بحر غزة مشيراً 

 غزة.
من جهته، أكد أحد أعضاء فريق التضامن الدولي أن الفريق سيعمل أربعة أيام  

 دة التوقيت.غير محدّ  أسبوعياً 
لى تعميم ونشر االنتهاكات إأمتار، ويهدف  8ل القارب أوليفا ويبلغ طو  

 3 على بعد إالّ ادين الذين ال يسمح لهم بالصيد الصيّ  اإلسرائيلية المتواصلة بحقّ 
 فاقية أوسلو.فقا عليها في اتّ متّ  ميالً  20أميال من أصل 
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 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :

 )        ( انطلق قارب الرقابة المدنية الدولية من بيروت. .1
 )        ( ة رسمية للقارب.هذه أول مهمّ  .2

 )        ( المزارعين. كات االحتالل االسرائيلي بحقّ يرصد القارب انتها .3

 )        ( يتواصل النشطاء من خالل مكتب إعالمي بالقرب من الميناء. .4

يتواصل القارب مع جهات حقوقية وإعالمية لنقل االنتهاكات  .5
 مباشرة.

)        ( 

 )        ( سيعمل القارب ستة أيام أسبوعيًا. .6

 )        ( دة.ل القارب غير محدّ ساعات عم .7

 )        ( أمتار. 9يبلغ طول القارب  .8

 )        ( سم قارب الرقابة المدنية الدولية أوالفا.ا .9

 )        ( لى تعميم ونشر االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة.إيهدف القارب  .10

 )        ( أميال. 7 على بعد الّ إال ُيسمح للصيادين بالصيد  .11

 )        ( .مياًل في اتفاق أوسلو 20فاق على االتّ  تمّ  .12
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 الكتابة: ) في البيت(
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 عرض البحر انتهاكات تضامن
 أربعة أيام فريق أجانب

 ميناء رصد مكتب إعالمي
 ادينصيّ  حقوق  ميل
 أوليفا احترام مركز

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 98 

 ث:التحدُّ 

 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قارب .1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رصد .2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق  .3  
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 99 

 الدرس السابع:
 ة العربية في الغرب الهويّ 

 األفعال:

 To مهْ فَ / مفهَ ي م/فهِ   To face مواجهة يواجه/ واجه/
understand 

 To look اهتمام /يهتمّ  /اهتمّ   To use استخدام يستخدم/ استخدم/
after 

 To محافظة يحافظ/ حافظ/  To challenge تحّدى/يتحّدى/تحّدي
preserve 

 To اندماج يندمج// اندمج  To find إيجاد يجد/ وجد/
integrate 

 To know فةمعرِ  ف/يعرِ  ف/عرَ   To construct إنشاء ينشئ/ أنشأ/

 To teach تعليم يعّلم/ عّلم/

 To practice ممارسة يمارس/ مارس/

 To reflect عكس يعكس/ عكس/

 To push دفع ع/يدفَ  ع/دفَ 

 To study دراسة س/يدرُ  س/درَ 
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 100 

 تدريبات األفعال: 
 مس مرات ثم كتابيًا:ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افظح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استخدم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهتم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحّدى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مارس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنشأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عكس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عّلم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 101 

 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 عادات.يات في المحافظة على الثقافة والواجهت الجاليات العربية تحدّ  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أـنشأت الجاليات العربية المدارس لتعليم اللغة العربية وممارسة الطقوس  .2

 الدينية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 نوات اإلخبارية بدراسة الثقافة العربية.ت القاهتمّ  .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ثانيًا: انِف الجمل التالية في الماضي:
 أنشأت الجاليات العربية المدارس لتعليم اللغة العربية. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ت القنوات اإلخبارية بدراسة الثقافة العربية.اهتمّ  .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 في الثورات العربية. أصبح للجماعات واألحزاب اإلسالمية دور مهمّ  .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 102 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 ستواجه الجاليات العربية صعوبة في استخدام اللغة العربية. .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ياسيين لدراسة اللغة العربية.هذا سيدفع كثير من الباحثين والس .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 القنوات اإلخبارية بدراسة الثقافة العربية. ستهتمّ  .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:رابع

 على الثقافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات في تواجه الجاليات العربية تحدّ  .1

 والعادات.

 حافظ

 استخدم اللغة العربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه الجاليات العربية صعوبة في  .2

 عّلم اللغة العربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنشأت الجاليات العربية المدارس لـ .3

صورة سلبية عن ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلعب األحداث السياسية دورًا في  .4

 الدين.

 عكس

 درس اللغة العربية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اهتمَّ الباحثون والسياسيون بـ .5

 فهم    الثقافة العربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دّرس الجاليات العربية اللغة العربية لـت .6

 مارس   لغتهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال تجد الجاليات العربية فرصًا كافية لـ .7

 اندمج   تهم. في ثقاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاني الجاليات العربية من  .8

 أنشأ    مدارس لتعليم اللغة العربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـقامت الجاليات العربية ب .9

 عرَّف    بعاداتهم وثقافتهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب على العرب  .10
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 ألسماء:ا
 المعنى الجمع المفرد

 An ingathering جاليات جالية 

 A habit عادات عادة 

 A tradition تقاليد تقليد 

 A difficulty صعوبات صعوبة 

حداثأ حدث  An event 

 A country بلدان بلد 

ياتتحدّ  يتحدّ   A challenge 

    
 المعنى الجمع المفرد

 An opportunity فرص فرصة 
 A son أبناء بن ا

 A ritual طقوس طقس
 A culture ثقافات ثقافة 

 A school مدارس مدرسة 
 A party أحزاب حزب 

 A role أدوار دور
 A revolution ثورات ثورة 
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 105 

 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جالية   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقليد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صعوبة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدي   
    

 المعنى الجمع المفرد
  فرص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبناء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طقوس 

  ثقافات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مدارس 

  أحزاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثورات 
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 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 

 جالية  العربية تعيش في أمريكا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثير من  .1

 عادة  الزواج في االردن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء من الحنّ  .2

 تقليد  حفظ الهوية. ًا فيمهمّ  اً تلعب دور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العادات و .3

 صعوبة  م لغتهم.في فه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه الجاليات  .4

 حدث بالدهم السياسية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتابع الجاليات في الخارج  .5

 بلد  التي تستقبل العديد من المغتربين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمريكا من أكبر .6

 يتحدّ  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغة العربية الكثير من  هواجت .7

 فرصة عمل أفضل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى  بحثيسافر الشباب لل .8
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  ي العمود الُمقابللجمع الموجود فثالثًا: امأل الفراغ  بمفرد ا
الحقيقي لهذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن يخاف على هذا الوطن هو  .1

 الوطن.

 أبناء

 طقوس ديني. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضحية في عيد االضحى هي األ .2

 ثقافاتّ العربية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبية في الخارج تجهل الجاليات العر  .3

 مدارس اليوم ألنه مريض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم يذهب أخي إلى  .4

حزاّبأ الجمهوري في االنتخابات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاز  .5  

ي أفي المحافظة على ثقافة  اً هامّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلعب اللغة  .6
 شعب.

دوارأ  

يناير في مصر من أهم الثورات  25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعتبر  .7
 االنتقالية.

 ثورات 

 أديان  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحاول الجاليات العربية المحافظة على  .8
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 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 يات في المجتمعات الغربية.العديد من التحدّ  تواجه الجاليات العربية .1

 تحاول الجاليات العربية المحافظة على العادات والتقاليد العربية.  .2

 يات أمام الجاليات العربية.االندماج واللغة من أكبر التحدّ  .3

 كافية  لممارسة لغتهم. ال يجد العرب في المجتمعات الغربية فرصاً  .4

 الجاليات العربية في الغرب عن عادات وتقاليد بلدانهم.ال يعرف أبناء  .5

 نشأت الجاليات العربية مدارس لتعليم لغتهم وممارستها.أ .6

 م هذه المدارس الطقوس الدينية والثقافة العربية والعادات والتقاليد.تعلّ  . 7

 .عربيةم اللغة الدة الطلب على تعلّ في زيا اً هامّ  حداث السياسية دوراً لعبت األ .8

 .سالمياحثين الثقافة العربية والدين اإليدرس الكثير من الب .9

 .خبارية بدراسة الثقافة العربيةالقنوات اإل تهتمّ  .10

 . في الثورات العربية اً مهمّ  سالمية دوراً حزاب اإللعبت الجماعات واأل .11

 .لوطن العربي صورة سلبية عن الدينحداث السياسية في اتعكس األ .12
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 ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:

 تعكس  حداث األ ممارسة  االندماج  يات تحدّ 

 اللغة  تقاليد ال دفعت تستخدم  ثورات ال

 اللغة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تجد الجاليات العربية في الخارج فرصا ل .1

 العربية من اللغات السامية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 في دراسة الثقافة العربية. اً السياسية دور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلعب  .3

 اللغة.في المحافظة على الثقافة و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه الجاليات العربية  .4

مع أبناء بلدانهم إذا رجعوا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاني الجاليات العربية من عدم  .5
 إليها.

 العربية قبل ثالث سنوات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدأت  .6

 في أي حضارة. جزء مهمّ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعادات و  .7

 .األحزاب السياسية الدين لمصالحها الشخصيةبعض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 ة بهم.نشاء مدارس خاّص إلى إيات التي تواجهها الجاليات التحدّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

صورة سلبية عن الثقافة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحداث السياسية في الوطن العربي األ 10
 .الدينو 
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 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:

 الغرب  وعاداتهم/ في/ المحافظة/ الجاليات/ ثقافتهم/ تحاول/ على/ العربية/ .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العربية  اللغة/ تصعب/ بلدان/ال ربية/الع ممارسة/ خارج/ .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أمام التحديات/ واللغة/ الخارج/ العربية/ في/ الجاليات/ من/ ندماج/اال أهم/ .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الجاليات /المدارس اللغة/ الدينية/ لتعليم/ أنشأت/ وممارسة/ الطقوس/ .4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في الثورات/ القنوات/ العربية/ /اً مهمّ  لعبت/ خبارية/اإل /اً دور  .5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العربي ثورات/ساهمت/ األحزاب/ في/ الربيع/ اإلسالمية/ .6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الكثير العربية/ الثقافة/ واللغة/ من/ يدرس/ الباحثين/ .7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اإلنسان الثقافية/ يجب أن/ ته/هويّ  الحضارية/و  يحافظ/ على/ .8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الكلمة الُمناِسبة في النص التالي:رابعًا : امأل الفراغ ب
 فهم الجاليات عكس فرصاً  الباحثين
 الثورات األحزاب المحافظة القنوات ممارسة

 تمارين القراءة: 
 الهوية العربية في الغرب                           

على الثقافة والعادات في ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواجه الجاليات العربية تحديات في 
 يات االندماج واللغة.المجتمعات الغربية ومن هذه التحدّ 

العربية صعوبة في استخدام اللغة العربية حيث إن ابناء هذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تواجه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليد بلدانهم وال يجدون عن عادات وتق الجاليات ال يعرفون كثيراً 

 ستخدام لغتهم العربية.كثيرة ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لذلك أنشأت الجاليات العربية المدارس لتعليم اللغة العربية و

 يم الثقافة العربية والعادات والتقاليد.الطقوس الدينية وتعل
سلبية عن الدين والثقافة صورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في  وتلعب األحداث السياسية دوراً 

ياسيين لدراسة اللغة العربية والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا دفع كثير من و  ،العربية
 الثقافة والدين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

ة بعد أن أصبح خبارية بدراسة الثقافة العربية خاّص اإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت كما اهتمّ 
العربية والربيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في  اإلسالمية دور مهمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــللجماعات و

 العربي.
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 112 

 أواًل: اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 ة العربية في الغربالهويّ                            

يات في المحافظة على الثقافة والعادات في اجه الجاليات العربية تحدّ تو 
 المجتمعات الغربية 

 يات االندماج واللغة.ومن هذه التحدّ 

تواجه الجاليات العربية صعوبة في استخدام اللغة العربية حيث إن أبناء الجاليات 
رصًا كثيرة العربية ال يعرفون كثيرًا عن عادات وتقاليد بلدانهم وال يجدون ف

 الستخدام لغتهم العربية.

لذلك أنشأت الجاليات العربية المدارس لتعليم اللغة العربية وممارسة الطقوس 
 الدينية وتعليم الثقافة العربية والعادات والتقاليد.

وتلعب األحداث السياسية دورًا في عكس صورة سلبية عن الدين والثقافة العربية، 
 ن والسياسيين لدراسة اللغة العربية وفهم الثقافة والدين.وهذا دفع كثير من الباحثي

ت القنوات اإلخبارية بدراسة الثقافة العربية خاصة بعد أن أصبح كما اهتمّ 
 في الثورات العربية والربيع العربي. للجماعات واألحزاب اإلسالمية دور مهمّ 
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 113 

 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 ( أو)  ال ( : أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم

 )        ( يات.تحدّ  ال تواجه الجاليات العربية .1

 )        ( في الخارج. مختلفةتواجه الجاليات العربية مشكالت  .2

 )        ( بناء الجاليات العربية ال يعرفون كثيرا عن عاداتهم.أ .3

 )        ( توجد فرص كثيرة لممارسة اللغة العربية في الخارج. .4

 )        ( أنشأت الجاليات العربية مدارس لتعليم اللغة العربية. .5

 )        ( ثقافتها العربية.بالجاليات العربية في الخارج  هتمّ ال ت .6

تعكس األحداث السياسية في الوطن العربي صورة سلبية عن  .7
 الدين.

)        ( 

 )        ( العربية.ن بدراسة الثقافة و ن والسياسيو ال يهتم الباحث .8

 )        ( القنوات اإلخبارية بدراسة الثقافة العربية. تهتمّ  .9

 )        ( الجماعات اإلسالمية دورًا في الثورات العربية.لعبت  .10

 )        ( الجماعات اإلسالمية. هوالسبب الرئيسي للثورات العربية  .11

 )        ( دث في العالم العربي.خبارية بما يحالقنوات اإل ال تهتمّ  .12

 )        ( ُتمارس الجاليات العربية الطقوس الدينية.  .13
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 الكتابة: ) في البيت(
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 مدارس  الهوية العربية  الجاليات العربية 
 حداث سياسيةأ التقاليدالعادات و  الطقوس الدينية 

 باحثين الثقافة العربية رة سلبيةصو 
 األحزاب القنوات اإلخبارية دراسة

 عربيالربيع ال ثورات  الجماعات 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 115 

 التحدُّث:

 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جاليات .1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياتتحدّ  .2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادات .3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االندماج .4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طقوس .5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرص .6  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثقافة .7  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحداث .8  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دين .9  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحزاب .12  
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 الدرس الثامن:
 الهجرة غير الشرعية

 األفعال:

 ينخفض/ انخفض/  To emigrate مهاجرة يهاجر/ هاجر/
 انخفاض

To decrease 

 To arrive وصول ل/يِص  ل/وَص   To break ق رْ خَ  ق/يخرِ  ق/خرَ 

 To lose دانقْ فُ  د/ َفْقد،يفقِ  د/فقَ   To enter خولدُ  ل/يدخُ  ل/دخَ 

 To expel ترحيل يرّحل/ رّحل/  To belong انتماء ينتمي/ انتمى/

 To drown ق رَ غَ  ق/يغرَ  ق/غرِ   To try محاولة يحاول/ حاول/

 To lose سارةر/خَ ر/يخسَ خسِ   To suffer معاناة يعاني/ عانى/

 To be exposed تعّرض/يتعّرض/تعّرض  To consider اعتبار يعتبر/ اعتبر/
to 

  To arrest اعتقل/يعتقل/اعتقال  To increase زيادة يزيد/ زاد/

 To imprison سبْ س/حَ س/يحبِ حبَ   To push دفع  يدفع/ دفع/

  To cost كّلف/ يكّلف/ تكليف  To refuge يلجأ/ لجوء  لجأ/

    To cause ترّتب/ يترّتب/ ترّتب
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 تدريبات األفعال: 
 رع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:ثانيًا : امأل الفراغ بُمضا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاجر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتقل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لجأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعّرض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خسر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دخل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خرق   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتبر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رّحل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غرق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عانى  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتمى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترّتب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 119 

 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 
 .رة في الهجرة غير الشرعيةاعتبر المجتمع المصري أحد البلدان المؤثّ  .1
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 .ن حياتهم للوصول إلى تلك البلدانية المهاجريفت الهجرة السرّ كلّ  .2
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حياتهم بسبب الهجرة إلى إيطاليا فقد بعض الشبان المصريين .3
 ـ 
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 ثانيًا: انِف الجمل التالية في الماضي:
 .دون تأشيرة ون إلى هذه البلدانيدخل المهاجر  .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لشرعيين إلى بلدان العالم الثالثينتمي أغلب المهاجرين غير ا .2
 ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ية والمعنويةجرة غير الشرعية العديد من الخسائر المادّ يترتب على اله .3
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 120 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 
ية ب على الهجرة غير الشرعية العديد من الخسائر المادّ يترتّ  .1

 .والمعنوية
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ياتهم للوصول إلى تلك البلدانية المهاجرين حرّ فت الهجرة السكلّ  .2
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إلى إيطاليا . أثناء طريقهمفقد بعض الشبان المصريين حياتهم  .3
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

 عانى .ى الهجرة غير الشرعيةب تدفعهم إلالشبا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 زاد نسبة هذه الهجرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة في مصر من البلدان المؤثّ  .2

 انخفض .ير الشرعيةر هو أحد أسباب الهجرة غاألجو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 فقد .حياتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب على هجرة الشبان المصريين ترتّ  .4

 خسر األموال . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الهجرة غير الشرعية إلى تؤدّ  .5

في مياه البحر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المصريين حياتهم فقد الشبّ  .6
 .طاألبيض المتوسّ 

 غرق 

الشبان إلى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الهجرة غير الشرعية إلى تؤدّ  .7
 .االعتقال

 تّعرض

 خرق  لقوانين هذه البلد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجرة غير الشرعية تعتبر  .8

 دخل هذه البالد دون تأشيرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتمّ  .9

 حاول .رة إلى البلدان المتقّدمةالمهاجرين إلى الهج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10
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 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 An emigration هجرات هجرة

 A country ُبلدان بلد

 A law قوانين قانون 

 An emigrant مهاجرين مهاجر

 A legal شرعيين شرعي

 A state تأشيرات تأشيرة

 A hand أيدي يد

    
 المعنى الجمع المفرد
 A reason أسباب سبب
 A youth ، شّبانشباب شابّ 
 A phenomenon ظواهر ظاهرة

 A worker ُعمَّال املع
 A payment ُأجور أجر
 A difference فوارق  فارق 

 A method ُطُرق  طريقة
 A loss َخساِئر خسارة
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 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلد   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قانون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهاجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرعي   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأشيرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يد   

    
 المعنى الجمع المفرد

  أسباب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شباب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ظواهر 

  ُعمَّال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أجور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فوارق  

  طرق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خسائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيًا : امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل:
 بلد بشكل يخرق القانون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجرة غير الشرعية هي الهجرة لـ  .1
 مهاجر إلى بلدان العالم الثالث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينتمي أغلب  .2
 سبب الهجرة غير الشرعية البطالة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن  .3
 عامل هذه الظاهرة انخفاض األجور. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن  .4
 يد عاملة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المستقِبلة إلى تحتاج البلد .5
 فارق  اقتصادية شاسعة بين البلدان النامية والمتقدمة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك  .6
 شابّ  المصريين غرقهم في البحر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب على هجرة بعض ترتّ  .7
 خسارة بة على الهجرة غير الشرعية.ية ومعنوية مترتّ مادّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك  .8
 

 ابل:لُمقثالثًا: امأل الفراغ بمفرد الجمع الموجود في العمود ا
 
 أجور من أسباب الهجرة غير الشرعية.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانخفاض الــ  .1
للوصول للبلدان  مختلفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلجأ المهاجرون إلى  .2

 اأُلخرى.
 ُطرق 

 أموال .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرون إلى خسارة الـ يتعرض المها .3
 ظواهر قديمة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعتبر الهجرة غير الشرعية  .4
 قوانين الدولي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتخالف الهجرة غير الشرعية   .5
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 125 

 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 تحتاج البلدان المستقبلة لهؤالء المهاجرين. .1
 .مة مثل الواليات المتحدةان إلى البلدان المتقدّ يهاجر الشبّ  .2
 .للوصول إلى تلك البلدانق مختلفة يلجأ المهاجرون إلى طر  .3
 يدخل المهاجرون غير الشرعيين دون تأشيرة. .4
 .خفاض األجور من أحد أسباب الهجرةان .5
 .مة والناميةفوارق اقتصادية شاسعة بين البلدان المتقدّ  .6
 .ب الهجرة غير الشرعية هو البطالةأسبا من أهمّ  . 7
 .هجرة إلى إيطالياحياتهم بسبب ال فقد بعض الشبان المصريين .8
 .ة يخرق قوانين هذه البلددخول المهاجرين بطريقة غير قانوني .9

 حاالت غرق  الُمهاجرين في البحر.  زادت .10
 الُمهاجرين حياتهم. في فقدان تسبَّبت الهجرة الّسرية .11
 .لشرعيين إلى بلدان العالم الثالثينتمي أغلب المهاجرين غير ا .12
 .المادية والمعنوية ى الهجرة غير الشرعية العديد من الخسائرب عليترتّ  .13
 .ي عدد كبير من الشباب من البطالةيعان .14
 .ًا من أسباب هذه الهجرةانخفاض مستوى المعيشة يعتبر سبب .15
 .مؤّثرة في زيادة نسبة تلك الظاهرةيعتبر المجتمع المصري أحد البلدان ال .16
 .العتقلشرعية إلى تعّرض الشبان إلى االاي الهجرة غير تؤدّ  .17
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 126 

 ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:

 الترحيل الخسائر حياتهم المعيشة الشباب

 فوارق  العاملة المصري  البطالة تأشيرة

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخول البلدان بدون  يتمّ  .1

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن أهم أسباب الهجرة غير الشرعية  .2

 أحد البلدان المؤثرة في ذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتبر المجتمع  .3

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمؤدية للهجرة غير الشرعية انخفاض مستوى من العوامل ا .4

 اقتصادية شاسعة بين الدول النامية والمتقدمة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك  .5

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطرق التي يلجأ لها المهاجرون قد تكلفهم .6

 ية والمعنوية للهجرة غير الشرعية.المادّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك العديد من  .7

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض المهاجرون غير الشرعيين للحبس و يتعرّ  .8

المصريين غرقهم في البحر األبيض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب على هجرة بعض ترتّ  .9
 المتوسط.

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحتاج الدول المستقبلة إلى األيدي  10
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 127 

 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:
 غير. تأشيرة/ /تتمّ  الشرعية/ الهجرة/ بدون/ .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 العالم. الثالث/ إلى/ ينتمي/ /بلدان/ المهاجرين أغلب/ .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 من. البطالة/ من/ الشباب/ كبير/ يعاني/ عدد/ .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 من. الهجرة/ عوامل/ انخفاض/ ومستوى/ األجور/ المعيشة/ .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 األيدي. البلدان/ العاملة/ تحتاج/ إلى/ المستقبلة/ .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الدول. شاسعة/ والنامية/ مة/المتقدّ  اقتصادية/ بين/ هناك/ فوارق/ .6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 حياتهم لها/ الطرق/ يلجأ/ المهاجرون/ هم/تكلفّ  التي/ .7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 غير/ المادية/ والمعنوية/ من/ على/ العديد/ بة/هناك/ المترتّ  الخسائر/ .8

 الشرعية.  الهجرة/
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 128 

 الي:رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص الت
 المهاجرين طالمتوسّ  المستقبلة الشرعية البطالة
 حياتهم الترحيل فوارق  مستوى  تأشيرة

 الهجرة غير الشرعية
ية هي الهجرة إلى بلدان بشكل يخالف أو السرّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجرة غير 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخول هذه البالد دون قوانين هذه البلد بحيث يتم 
حيث لشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، غير ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينتمي أغلب 

االتحاد دول ثل الواليات المتحدة و مة ميحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدّ 
 االوروبي.

التي يعاني منها عدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن أهم أسباب الهجرة غير الشرعية هو 
رة يعتبر المجتمع المصري أحد البلدان المؤثّ كبير من الشباب فعلى سبيل المثال 

 الظاهرة. من العوامل األخرى التي تدفع الشباب إلى الهجرة ة تلكفي زيادة نسب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعيشة وحاجة البلدان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو انخفاض األجور و

اقتصادية شاسعة بين البلدان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث هناك العاملة إلى األيدي 
 المتقدمة والنامية.

فهم الطرق التي يلجأ لها المهاجرون في الوصول إلى تلك البلدان قد تكلّ 
فقد ترتب على هجرة بعض الشباب المصريين إلى ايطاليا فقدان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا مثال على العديد من ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحياتهم غرقًا في البحر األبيض 
خسارة  عية باإلضافة إلىبة على الهجرة غير الشر ية والمعنوية المترتّ الخسائر المادّ 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتقال والحبس وموال والتعّرض لالاأل
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 تمارين القراءة:

 أواًل: اقرأ النص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فقرة:

 الهجرة غير الشرعية

هي الهجرة إلى بلدان بشكل يخالف قوانين هذه ية الهجرة غير الشرعية أو السرّ 
 . دخول هذه البالد دون تأشيرةالبلد بحيث يتمّ 

حيث يحاولون لشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، ينتمي أغلب المهاجرين غير ا
 االتحاد االوروبي.دول مة مثل الواليات المتحدة و الهجرة إلى البلدان المتقدّ 

كبير من لشرعية هو البطالة التي يعاني منها عدد أسباب الهجرة غير ا من أهمّ 
رة في زيادة يعتبر المجتمع المصري أحد البلدان المؤثّ الشباب فعلى سبيل المثال 

 الهجرةنسبة تلك الظاهرة. من العوامل االخرى التي تدفع الشباب إلى اللجوء إلى 
األيدي إلى  هو انخفاض األجور ومستوى المعيشة وحاجة البلدان المستقبلة

 مة والنامية.هناك فوارق اقتصادية شاسعة بين البلدان المتقدّ العاملة حيث 

 ،فهم حياتهمالطرق التي يلجأ لها المهاجرون في الوصول إلى تلك البلدان قد تكلّ 
غرقًا في ب على هجرة بعض الشباب المصريين إلى ايطاليا فقدان حياتهم فقد ترتّ 

على العديد من الخسائر المادية والمعنوية هذا مثال البحر األبيض المتوسط، 
ض خسارة األموال والتعرّ  باإلضافة إلى المترتبة على الهجرة غير الشرعية

 .الترحيللالعتقال والحبس و 
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 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :

 ()          الهجرة غير الشرعية مخالفة للقانون. .1
 )         ( .تتّم بتأشيرةالهجرة غير الشرعية  .2

 )         ( ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم الثالث. .3

 )         ( .فقطيحاول المهاجرون الهجرة إلى الوالبات المتحدة  .4

 )         ( ُتعدُّ البطالة من أسباب الهجرة غير الشرعية. .5

 )         ( رة في هذه الظاهرة.بر المجتمع المصري أحد البلدان المؤثّ يعت .6

سباب الهجرة غير نخفاض االجور ومستوى المعيشة من أا .7
 الشرعية.

)         ( 

 )         ( لى األيدي العاملة.ال تحتاج البلدان المستقبلة إ .8

 )         ( والنامية.مة هناك فوارق اقتصادية بسيطة بين البلدان المتقدّ  .9

 )         ( فهم حياتهم.لها المهاجرون قد تكلّ الطرق التي يلجأ  .10

 )         ( المصريين غرقهم في البحر األبيض.بعض ب على هجرة ترتّ  .11

 )         ( ية ومعنوية للهجرة غير الشرعية.هناك خسائر مادّ  .12

 )         ( .عتقالالال واخسارة األمو قد يتعّرض المهاجرون ل .13

 )         ( ض بعض المهاجرين غير الشرعيين للحبس والترحيل.يتعرّ  .14

 )         ( يعاني عدد كبير من الشباب من زيادة نسبة البطالة. .15
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 132 

 التحدُّث:

 أواًل : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجرة غير شرعية .1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يخرق القوانين .2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العالم الثالث .3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأشيرة دخول .4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيادة نسبة .5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجوء .6  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلدان نامية .7  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يلجأ .8  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معنوية .9  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترحيل .10  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتقالاال .11  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األيدي العاملة .12  
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 133 

 الدرس التاسع:
 يدز بين األطفال حديثي الوالدةاإل

 األفعال:

 To receive تلّقي يتلّقى/ تلّقى/  To launch إطالق يطلق/ أطلق/

 To focus on تركيز رّكز/ي رّكز/  To terminate قضاء قضى/ يقضي/

 To protect وقاية يقي/ وقى/  To indicate إشارة يشير/ أشار/

 To say قْول يقول/ قال/  To estimate تقدير يقّدر/ قّدر/

 To meet اجتماع يجتمع/ اجتمع/  To give birth والدة د/يلِ  د/ولَ 

 To insure مانَض  ن/يضمَ  ن/ضمِ   To aim at فهدَ  ف/يهدِ  ف/هدَ 

 To make sure تأكُّد يتأّكد/ تأّكد/  To treat الجعِ  يعالج/ عالج/

 To live عيش يعيش/ عاش/  To carry لمْ حَ  ل/يحمِ  ل/حمَ 

 To see رؤية يرى/ رأى/  To decrease تقليل يقّلل/ قّلل/

    To inflict انتقال ينتقل/ انتقل/

    To reach لوغبُ  غ/يبلَ  غ/بلَ 

    To provide توفير يوّفر/ وّفر/

   

 
 



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 134 

 تدريبات األفعال: 
 ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلغ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أطلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وّفر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تلّقى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رّكز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قّدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عالج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأّكد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قّلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتقل
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 135 

 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 
 متحّدة مبادرة للقضاء على فيروس اإليدز. أطلقت األمم المّتحدة والواليات ال .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هات الحوامل. تهدف الحملة الجديدة إلى عالج األمّ  .2
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مليار دوالر.  2.5بلغت كلفة الحملة حوالي  .3
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 انِف الجمل التالية في الماضي: ثانيًا:
 زت الحملة على توفير سبل الوقاية. ركّ  .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2009ألفا خالل عام  370المصابين بلغ عدد األطفال .2
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أطلقت األمم المّتحدة مبادرة للقضاء على فيروس اإليدز. .3
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 136 

 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 هات الحوامل.هدفت الحملة الجديدة إلى عالج األمّ  .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مليون امرأة العالج.  15 لّقتت .2
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ز الحملة على توفير سبل الوقاية.ُتركّ  .3
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 137 

 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

على فيروس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أطلقت األمم المّتحدة مبادرة لــ .1

 ز.اإليد

 قضى

 عالج . هات الحواملاألمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهدف الحملة الجديدة إلى  .2

 قّلل  ال العدوى.احتمال انتقـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج األمهات لُتعالَ  .3

الرعاية  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليون دوالر ل 205ستكّلف الحملة  .4

 الطبية. 

 وّفر

 وقى من اإليدز. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترّكز الحملة على توفير سبل  .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيركز  .6

 اء.أطفال أصحّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتمع

 ضمن

 ولد

 حمل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز المبادرة على حماية الطفل واألم خالل تركّ  . 7

 انتقل مرض اإليدز لألطفال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدف الحملة لمنع  .8
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 138 

 األسماء:
 المعنى الجمع المفرد

 A nation ُأمم ُأمَّة

 A state واليات والية

 An initiative مبادرات مبادرة

 A child أطفال طفل

 A minute دقائق دقيقة

 A campaign حمالت حملة

 A woman نساء امرأة 

    
 المعنى الجمع المفرد

 A way ُسُبل سبيل

 A service خدمات خدمة

 A country دول دولة

 A disease أمراض مرض

 A mother ُأّمهات ُأمّ 
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 139 

 أواًل:

 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةأمّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يةوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طفل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دقيقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حملة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امرأة 

    

 المعنى الجمع المفرد
  ُسُبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خدمات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمراض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ّمهاتأُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واليات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مبادرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 140 

 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 والية ه المبادرة.المتحّدة هذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطلقت األمم المّتحدة و .1
 ُأمّ  الحوامل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج تهدف الحملة الجديدة إلى ع .2
 سبيل الوقاية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الحملة على توفير تركّ  .3
 طفل .2009ألفا خالل عام  370 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلغ عدد  .4
 خدمة العالجّية للنساء الحوامل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحملة توّفر  .5
 دولة منخفضة الّدخل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معظم األطفال الُمصابين في .6
 

  لجمع الموجود في العمود الُمقابلثالثًا: امأل الفراغ مفرد ا
 مبادرات للقضاء على الفيروس. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطلقت األمم المّتحدة  .1
طفل حامل لفيروس اإليدز في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يولد كل  .2

 إفريقيا. 
 دقائق

 حمالت الجديدة إلى عالج األمهات الحوامل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدف  .3
 نساء .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليون  15ر الحملة الرعاية الطبية ل توفّ  .4
 أمراض اإليدز في إفريقيا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمعظم الُمصابين بـ .5
 حوامل اإليدز للطفل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنقل المرأة  .6
 صحيح .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنريد أن نضمن والدة أطفال  .7
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 141 

 تمارين االستماع:
 أواًل :استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 . ةدر بامُ الطلقت األمم المتحدة والواليات المتحدة أ .1

 كانت الُمبادرة للقضاء على فيروس اإليدز.  .2

  ُيسّمى فيروس اإليدز "اتش آي في". .3

 هناك طفل يولد حاماًل لفيروس اإليدز كل دقيقة.  .4

 هات الحوامل. تهدف الحملة الجديدة إلى عالج األمّ  .5

 مليار دوالر. 2.5ستبلغ تكلفة تلك الحملة  .6

  العالج. مليون امرأة  15ستتلقى  . 7

 ترّكز الحملة على توفير ُسبل الوقاية من اإليدز. .8

 توفير الخدمات العالجية للنساء الحوامل. ترّكز الحملة على  .9

 تقريبا في دول منخفضة الّدخل.  المصابين كل األطفال .10

 تهدف الحملة لتقليل احتمال انتقال العدوى إلى األطفال.  .11

 ألفا.  370عدد األطفال الذين انتقلت لهم العدوى حوالي  .12
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 الجمل التالية:ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في 

 تهدفـ "اتش آي في" العدد توفير العدوى 

 األطفال الوقاية مبادرة أصّحاء دقيقة

 

 للقضاء على فيروس اإليدز.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أطلقت األمم المّتحدة  .1

 .األمهات الحوامل عالجالحملة الجديدة إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتمال انتقال  هات لتقليلج األمّ ُتعالَ  .3

 من االيدز.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــترّكز الحملة على توفير سبل  .4

 الرعاية الطبية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليون دوالر ل 205ستبلغ تكلفة الحملة  .5

 الذين انتقلت لهم العدوى في دول منخفضة الّدخل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعظم  .6

 في إفريقيا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفيروس اإليدز كل  هناك طفل يولد حامالً  .7

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمّتحدة أن تضمن أن كل األطفال يولدون  تريد األمم .8

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسّمى فيروس اإليدز  .9

 ى العالج حاليًا. الذي يتلقّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليون امرأة هو ضعف 15 10
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 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:

 المتحدة  - األمم -والواليات  - المتحدة – طلقتأ – ةدر مبا .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دقيقة -اإليدز  -كل  - حامالً  –يولد   -لفيروس  – هناك -طفل .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إلى -الحملة  -هات األمّ  -الحوامل  -الجديدة  - تهدف –ج عال .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العالج  -امرأة  -الذي  -العدد  -حاليًا  - هو ضعف -يتلّقى  -مليون  15 .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تلك -دوالر  -تكلفة  - 2.5 -الحملة  -ستبلغ  -مليار  .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ُسبل -من  -ترّكز  -توفير  -اإليدز  -لى ع -الحملة  -الوقاية  .6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الحملة -توفير  -للنساء  -الحوامل  -الخدمات  -على  -العالجية  -ترّكز  .7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عدد -األطفال  -ألفا  370 -لهم  -نتقلت ا -حوالي  -الذين  -العدوى  .8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:
 حامالً  الحملة اءأصحّ  الدخل األطفال
 توفير الوالدة لبُ سُ  الواليات نضمن

 يدز بين األطفال حديثي الوالدةاإل
ة للقضاء على فيروس در المتحدة مبا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلقت األمم المتحدة وأ

 .2015يدز "اتش آي في" بين األطفال حديثي الوالدة بحلول عام اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يولد وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن هناك طفالً  

  فريقيا.إهم في ممعظيدز كل دقيقة لفيروس اإل
يحملن  واتيهات الحوامل اللالجديدة إلى عالج األمّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتهدف 

 طفال.ألال العدوى إلى ال احتمال انتقيقللتيدز فيروس اإل
الرعاية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـل مليار دوالر 2.5وستبلغ تكلفة تلك الحملة حوالي 

 .ى العالج حالياً مليون امرأة وهو ضعف العدد الذي يتلقّ  15الطبية لـ
يدز والخدمات الوقاية من اإل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوفير  علىالحملة  وُترّكز

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد  طفالهنأو الحوامل  العالجية للنساء 
 370الذين انتقلت لهم العدوى لدى والدتهم حوالي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبلغ عدد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وكلهم تقريبا في دول منخفضة 2009ألفا خالل عام 
 جنوب الصحراء. فريقياإوخاصة في 

أن كل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـوقال األمين العام لألمم المتحدة "نجتمع هنا اليوم ل
اض، نحن هنا اليوم لنتأكد من ون أمر من د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألطفال يولدون 

 هاتهم سيعشن ليرينهم وهم يكبرون".مّ أأن 
 تمارين القراءة:
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 أواًل: اقرأ النص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فقرة:
 يدز بين األطفال حديثي الوالدةاإل

اتش يدز "ة للقضاء على فيروس اإلدر طلقت األمم المتحدة والواليات المتحدة مباأ
 .2015آي في" بين األطفال حديثي الوالدة بحلول عام 

يدز كل لفيروس اإل يولد حامالً  وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن هناك طفالً  
  فريقيا.إهم في ممعظدقيقة 

يدز يحملن فيروس اإل واتيهات الحوامل اللوتهدف الحملة الجديدة إلى عالج األمّ 
 طفال.ألإلى ا ل احتمال انتقال العدوى يقللت

 15مليار دوالر لتوفير الرعاية الطبية لـ 2.5وستبلغ تكلفة تلك الحملة حوالي 
 .ى العالج حالياً مليون امرأة وهو ضعف العدد الذي يتلقّ 

يدز والخدمات العالجية للنساء الوقاية من اإلل بُ توفير سُ  علىالحملة  وُترّكز
 بعد الوالدة.  طفالهنأو الحوامل 

ألفا خالل  370ألطفال الذين انتقلت لهم العدوى لدى والدتهم حوالي وبلغ عدد ا 
فريقيا جنوب إة في في دول منخفضة الدخل وخاّص  ، وكلهم تقريباً 2009عام 

 الصحراء.
وقال األمين العام لألمم المتحدة "نجتمع هنا اليوم لنضمن أن كل األطفال يولدون 

هاتهم سيعشن ليرينهم مّ أد من أن اض، نحن هنا اليوم لنتأكّ حاء من دون أمر أّص 
 وهم يكبرون".
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 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو)  ال ( :

 )       ( .ةدر مباالتحاد األوروبي األمم المتحدة وا أطلقت .1
 )       ( كانت المبادرة للقضاء على فيروس اإليدز. .2

 )       ( ش آي بي".يسّمى فيروس اإليدز "ات .3

 )       ( لفيروس اإليدز كل ساعة.  هناك طفل يولد حامالً  .4

 )       ( هات الحوامل.تهدف الحملة الجديدة إلى عالج األمّ  .5

 )       ( مليار دوالر. 4ستبلغ تكلفة تلك الحملة  .6

 )       ( ترّكز الحملة على توفير ُسبل الوقاية من اإليدز. .7

 )       ( في دول مرتفعة الّدخل. كل األطفال تقريباً  .8

 )       ( مليون امرأة هو ضعف العدد الذي يتلّقى العالج حاليا. 20 .9

 )       ( تهدف الحملة لتقليل احتمال انتقال العدوى إلى األطفال. .10

 )       ( ألفًا. 370عدد األطفال الذين انتقلت لهم العدوى حوالي  .11

 )       ( هات الحوامل.تهدف الحملة الجديدة إلى عالج األمّ  .12
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 الكتابة: ) في البيت(
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 وقاية الواليات  انتقال األمم
 فيروس األطفال حوامل دقيقة

 الرعاية عالج أطلق أصّحاء
  تكلفة منخفضة العدوى 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 148 

 التحدُّث:
  : استخدم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:أوالً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حديثي الوالدة.  .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .احتمال انتقال العدوى  .2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليار دوالر.  2.5 .3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليون امرأة.  15 .4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعف العدد. .5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُسُبل الوقاية.  .6  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخدمات العالجية.  .7  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منخفضة الّدخل.  .8  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جنوب الّصحراء.  .9  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األمين العام لألمم المّتحدة.  .10  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن أصّحاء. األطفال يولدو  .11  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتش آي في".  .12  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2015بحلول عام  .13  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 149 

 الدرس العاشر:
 ةة الدوليَّ قمَّ ال  

 األفعال:

 To execute إعدام يعدم/ أعدم/  To begin ءدْ بَ  أ/يبدَ  أ/بدَ 

 To be نزوح ح/ينزَ  ح/نزَ   To participate كةمشارَ  ك/يشارِ  ك/شارَ 
displaced 

 To fight ، قتاللةمقات يقاتل/ قاتل/  To say قول يقول/ قال/

 To show بيان يبّين/ بّين/  To organize تنظيم م/ينظّ  نّظم/

 To affect تأثير ر/يؤثّ  أّثر/  To come إتيان يأتي/ أتى/

 To make جْعل ل/يجعَ  ل/جعَ   To request طلب ب/يطلُ  ب/طلَ 

 يواصل/ واصل/
 مواصلة

To continue  /مواجهة يواجه/ واجه To confront 

م يتقدم/ تقّدم/  To step تقدُّ
forward 

 To be alert تنبُّه يتنّبه/ تنّبه/ 

 To go beyond تعّدي يتعّدى/ تعّدى/  To expand امتداد /يمتدّ  /امتدّ 

 To strive سعي يسعى/ سعى/  To restrict حدّ /يُحدّ  حّد/

 To possess امتالك يمتلك/ امتلك/  To move كتحرُ  ك/يتحرّ  ك/تحرّ 

 To control سيطرة يسيطر/ سيطر/   
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 150 

 تدريبات األفعال: 
 ثانيًا : امأل الفراغ بُمضارع األفعال التالية ومصدرها شفوّيًا خمس مرات ثم كتابيًا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنّبه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شارك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شارك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أّثر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أتى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعّدى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتلك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقّدم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بّين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصلو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعدم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناقش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيطر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 151 

 أواًل : حّول الجمل التالية من الماضي إلى الُمستقبل:
 ال الرئيس الفرنسي إن هذا التنظيم خطر على العالم.ق .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في الشرق األوسط. للوزير أتت هذه القمة بعد جولة سريعة .2
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على مواقع التنظيم. بدأت الطائرات األمريكية هجوماً  .3
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانيًا: انِف الجمل التالية في الماضي:
 ة دولية تشارك فيها عشر دول عربية.بدأت قمّ  .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل الكبرى.طلبت الدول العربية الدعم الكامل من الدو  .2
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قام تنظيم داعش بإعدام عدد من المدنيين. .3
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثاِلثًا: انِف الجمل التالية في المستقبل:
 ة بعد جولة سريعة في المنطقة.تأتي هذه القمّ  .1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مهم على األرضحو داعش تقدّ واصل مسلّ  .2
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حون أجانب في القتال مع داعشيشارك مسلّ  .3
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رابعًا: امأل الفراغ بمصدر الفعل الموجود في العمود الُمقابل:

 شارك عشر دول عربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدأت قمة دولية بـ  .1

الكامل من الدول العربية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلبت الدول العربية  .2
 الكبرى.

 دعم

 هاجم مواقع التنظيم.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدأت الطائرات األمريكية  .3

 متقدّ  على األرض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو داعش واصل مسلّ  .4

 أعدم .عدد من المدنيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاموا بـ  .5

 نزح إلى األراضي التركية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدى ذلك إلى موجة  .6

 سيطر .على الدول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسعى تنظيم داعش إلى الـ  .7

 أّثر .كبير على المراهقين والشباب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتنظيم .8

 واجه .تنظيم داعش هي مسؤولية جميع دول العالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

 امتدّ  .نفوذ داعش إليها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخشى الدول من  .10
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 األسماء:
 لمعنىا الجمع المفرد

 A summit قمم ةقمّ 

 A country دول دولة

 A war حروب حرب

 An organization تنظيمات تنظيم

 A danger أخطار خطر

 A round جوالت جولة

 An area مناطق منطقة

    
 المعنى الجمع المفرد

 A plane طائرات طائرة

 A site مواقع موقع

حينمسل ّ ُمسّلح  An armed person 

 A land أراضي أرض

 A civilian مدنيين مدني

 A village قُرى قرية
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 أواًل:
 المعنى الجمع المفرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرب   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طائرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدني   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دولة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موقع

    
 المعنى الجمع المفرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جوالت 
  أراضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تنظيمات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أخطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مسلحين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مناطق 
  أوضاع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيًا: امأل الفراغ بجمع المفرد الموجود في العمود الُمقابل 
 دولة ة داعش.العربية الدعم لمواجه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلبت الـ  .1
 طائرة األمريكية هجومًا على التنظيم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدأت الـ  .2
 موقع للتنظيم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستهدف الهجوم  .3
 مدني .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظيم بإعدام عدد من الـ قام التن .4
 ُمسّلح أجانب في القتال مع تنظيم داعش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشارك  .5
 منطقة أوسع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسعى التنظيم إلى السيطرة على  .6
 أرض التركية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموجة نزوح إلى الـ  بدأت .7
 قرية في العراق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـ يستهدف تنظيم داعش سكّ  .8

  لجمع الموجود في العمود الُمقابلثالثًا: امأل الفراغ بمفرد ا
 قمم دولية لمناقشة الحرب على داعش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدأت  .1
 حروب ضد تنظيم داعش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الـ تناقش القّ  .2
 جوالت سريعة في الشرق األوسط. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعد تأتي القمّ  .3
 أراضي .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواصل مسلحو داعش تقدمهم على الـ  .4
 أوضاع في المنطقة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـهت دول العالم إلى خطورة التنبّ  .5
 موجات ة.نزوح إلى األراضي التركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصلت  .6
 أخطار على العالم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشّكل التنظيم  .7
 مسؤوليات .جميع دول العالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمواجهة التنظيم هي  .8
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 تمارين االستماع:
 استمع إلى الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:أواًل :

 بدأت قمة دولية تشارك فيها عشر دول عربية. .1
 قال الرئيس الفرنسي إن التنظيم خطر على العالم. .2
 بعد جولة سريعة في المنطقة. القّمة تأتي هذه .3
 طلبت الدول العربية الدعم الكامل من الدول الكبرى. .4
 .م التنظيم وامتداد نفوذههناك مخاوف من تقدّ  .5
 .كات التنظيممن تحرّ  تحاول الدول الحدّ  .6
 .مريكية مواقع للتنظيمهاجمت الطائرات األ . 7
 .حون تقدمهم على األرضواصل المسلّ  .8
 .قام المسلحون بإعدام المدنيين .9

 .حصلت موجة نزوح إلى األراضي التركية .10
 .نظيمحون أجانب مع التيشارك مسلّ  .11
 .حون من دول الخليج والشيشان وأوروباالمسلّ  .12
 .هناك تأثير لفكر وسياسة التنظيم .13
 .يؤثر التنظيم على المراهقين والشباب .14
 .ة مواجهة التنظيم مسؤولية دول العالممهمّ  .15
 .هت الدول إلى خطورة الوضع في المنطقةتنبّ  .16
 .ةحون المتالك السلطيسعى المسلّ  .17
 .حون السيطرة على مناطق أوسعيحاول المسلّ  .18
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 ثانيًا: امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في الجمل التالية:

 الحرب الدعم جولة إعدام يسعى

 نزوح مواقع المراهقين مخاوف القرى 
 

 على داعش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدولية تناقش القمّ  .1

سريعة لوزير الخارجية األمريكي في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعد تأتي هذه القمّ  .2
 المنطقة.

 لدول الكبرى.الكامل من ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلبت الدول العربية  .3

 للتنظيم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريكية هجومًا على بدأت الطائرات األ .4

 إلى األراضي التركية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هجمات التنظيم إلى موجة أدّ  .5

 في العراق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يستهدف التنظيم سكّ  .6

 عدد من المدنيين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام التنظيم بـ  .7

 م التنظيم وامتداد نفوذه.من تقدّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناك  .8

 .والشباب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فكر وسياسة التنظيم على يؤثّ  .9

 .لى السيطرة على مناطق أوسعتنظيم داعش إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 159 

 ثالثًا: رّتب الجمل التالية كما تسمعها:

 لمناقشة تشارك/ على/ القمة/ داعش/ الحرب/ الدول/ الدولية/ في/ العربية/ .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في /سريعة بعد/ تأتي/ الشرق/ جولة/ هذه/ ة/القمّ  األوسط/ .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 طلبت الكامل/ الدول/ الدعم/ من/ الكبرى/ العربية/ الدول/ .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وامتداد هناك/ من/ م/تقدّ  نفوذه/ التنظيم/ مخاوف/ .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هجوماً  التنظيم/ على/ الطائرات/ بدأت/ مواقع/ األمريكية/ .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 واصل حو/مسلّ  مهم/تقدّ  على/ داعش/ األرض/ .6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إلى األراضي/ موجة/ ذلك/ إلى/ نزوح/ ى/أدّ  التركية/ .7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جميع داعش/ /العالم مسؤولية/ مواجهة/ هي/ تنظيم/ دول/ .8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 رابعًا : امأل الفراغ بالكلمة الُمناِسبة في النص التالي:
 سيطروا مواقع نفوذه عشر سريعة
 الحدّ  الشيشان سياسة المراهقين خطر

 ال قمَّة الدوليَّة
لى داعش دول عربية لمناقشة الحرب ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدأت قمة دولية تشارك فيها 
تي هذه على العالم. تأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هذا التنظيم هو حيث قال الرئيس الفرنسي إ

 مريكي.في منطقة الشرق األوسط لوزير الخارجية األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقمة بعد جولة 

وطلبت الدول العربية الدعم الكامل من الدول الكبرى في الحرب على "داعش" 
إلى دول أخرى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد م هذا التنظيم وامتداوذلك بسبب المخاوف من تقدّ 

 كاته.من تحرّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالتالي صعوبة السيطرة عليه و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــسبوع الماضي هجومًا على بدأت  الطائرات األمريكية منذ بداية األ  ــــــــــــــــــ
رض وقاموا مهم على األحو داعش تقدّ وواصل مسلّ  ،التنظيم في شمال العراق

عليها. وأدى ذلك إلى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان القرى التي بإعدام عدد من المدنيين من سكّ 
من دول الخليج حون أجانب موجة نزوح إلى األراضي التركية. ويشارك مسلّ 

ن مر الذي يبيّ ، األوأوروبا في القتال مع صفوف التنظيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعربي و 
والشباب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنظيم خصوصًا على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومدى تأثير فكر 

ه إلى خطورة ويجعل مهمة مواجهته مسؤولية جميع دول العالم التي بدأت تتنبّ 
حين تسعى المتالك السلطة د مجموعة المسلّ ى كونه مجرّ الوضع الذي تعدّ 

 والسيطرة على مناطق أوسع.
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 تمارين القراءة:
 رة:أواًل: اقرأ النص التالي ثم لّخص األفكار التي فهمتها من كل فق

 ال قمَّة الدوليَّة
لى داعش حيث بدأت قمة دولية تشارك فيها عشر دول عربية لمناقشة الحرب ع

عد ة بتي هذه القمّ قال الرئيس الفرنسي إن هذا التنظيم هو خطر على العالم. تأ
 مريكي.جولة سريعة في منطقة الشرق األوسط لوزير الخارجية األ

الدول الكبرى في الحرب على "داعش"  وطلبت الدول العربية الدعم الكامل من
م هذا التنظيم وامتداد نفوذه إلى دول أخرى وبالتالي وذلك بسبب المخاوف من تقدّ 

 من تحركاته. صعوبة السيطرة عليه والحدّ 
سبوع الماضي هجومًا على مواقع التنظيم ت الطائرات األمريكية منذ بداية األبدأ

رض وقاموا بإعدام عدد مهم على األقدّ حو داعش توواصل مسلّ ، في شمال العراق
ى ذلك إلى موجة نزوح إلى ان القرى التي سيطروا عليها. وأدّ من المدنيين من سكّ 
 األراضي التركية. 

حون أجانب من دول الخليج العربي والشيشان وأوروبا في القتال مع ويشارك مسلّ 
يم خصوصًا على ن مدى تأثير فكر وسياسة التنظمر الذي يبيّ ، األصفوف التنظيم

ة مواجهته مسؤولية جميع دول العالم التي بدأت المراهقين والشباب ويجعل مهمّ 
حين تسعى د مجموعة المسلّ ى كونه مجرّ ه إلى خطورة الوضع الذي تعدّ تتنبّ 

 المتالك السلطة والسيطرة على مناطق أوسع.



                                                                                                          

 

The All in One Arabic Language Center                                                                                                              Media Arabic Book 2                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 162 

 ثانيًا: الفهم واالستيعاب:
 )  ال ( :أجب عن األسئلة التالية بـ )  نعم ( أو

 )    ( بدأت قمة دولية تشارك فيها عشر دول عربية. .1
 )    ( قال الرئيس الفرنسي إن هذا التنظيم هو خطر على العالم. .2

بعد جولة سريعة في المنطقة لوزير الخارجية  القّمة تأتي هذه .3
 األمريكية.

)    ( 

 )    ( طلبت الدول العربية الدعم الكامل من الدول الكبرى. .4

 )    ( .ال تخشى الدول العربية من امتداد نفوذ داعش .5

 )    ( .على مواقع تنظيم داعش بدأت الطائرات األمريكية هجوماً  .6

 )    ( .حو التنظيم تقدمهم على األرضواصل مسلّ يلم  .7

 )    ( .ان القرى قام التنظيم بإعدام عدد من المدنيين من سكّ  .8

 )    ( .ى موجة نزوح إلى األراضي التركيةى ذلك إلأدّ  .9

 )    ( .حون أجانب في القتال مع داعشيشارك مسلّ  .10

 )    ( .لدى تنظيم داعش تأثير على الشباب والمراهقين .11

 )    ( .ة مواجهة التنظيم مسؤولية جميع دول العالممهمّ  .12

 )    ( .ه إلى خطورة الوضعبدأت الدول تتنبّ  .13

 )    ( .حين تسعى للسيطرة والسلطة فقطالتنظيم ليس مجموعة من المسلّ  .14
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 الكتابة: ) في البيت(
 أواًل : استخدم الكلمات التالية في كتابة أفكار النص:

 العالم مناقشة ةقمّ 
  جولة الشرق األوسط

 هجوم مخاوف نفوذ
 القرى  إعدام السلطة

 المدنيين نزوح فكر
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 التحدُّث:

 دم الكلمات التالية شفويًا في جمل مرتبطة في النص:أواًل : استخ
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