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 الدرس األول :
 :قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To spread انتشر/ ينتشر/ انتشار To fear خشي/ يخشى / ِخشية

 To announce أعلن/ يعلن/ إعالن To stop أوقف / ُيوِقف/إيقاف

 To kidnap اختطف/ يختطف/ اختطاف To continue استمّر/ يستمّر/ استمرار

 To release لق/ يطلق/ إطالقأط To increase زاد/ يزيد/ زيادة

 To take place وقع/ يقع/ وقوع To decrease خّفف/ يخّفف/ تخفيف

 To strive سعى/ يسعى/ سعي To fail فشل/ يفشل/ فشل

 

   األسماء:
 عشيرة/ عشائر  جزء/ أجزاء  حرب / ُحروب

 محاولة/ محاوالت  بلد/ بالد  صدام/ صدامات
 اشتباك/ اشتباكات  رئيس/ رؤساء  مدينة/ مدن

 طائفة/ طوائف  لجنة/ لجان  ضحّية/ ضحايا
 جماعة/ جماعات  عالم/ علماء  مختطف/ مختطفين

 طلب/ طلبات  قائد/ قادة  خوف/ مخاوف
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 : قراءةال

 حرب األهليةلالبنان يخشى 

هذه  أسبوعين في طرابلس استمرتالصدامات التي بين األطراف قصيرة ال هدنةال أوقفت
 . سيخفزايد المت العنف وأن طالق سراح الضحايا المختطفينبإ ملزادت األدنة  الهُ 

نتشر في ي لبنان قد في شمال نفأن الع منمستمر الخوف ال تقليلالهدوء المؤقت في فشل 
 اللبنانيين مخاوف وتزيد العنف المتصاعد في سوريا المجاورة بتأثير أجزاء أخرى من البالد

 .أصبحت على األبوابأن الحرب األهلية eمن 

 قد ُأطلقو  الماضي شمال سوريا في أيارفي  فطِ اختُ الذي  لبنانيالفقد أعلنت تركيا أمس أن 
 سراحه بناء على طلب من رئيس لجنة العلماء في لبنان.

 ريا  قائد عشيرة المقداد اللبنانية التي اختطفت عشرين سو  أعلنفي محاولة لنزع فتيل التوتر  
مقابل السوريين  نه سيتم إطالق سراح جميع المختطفينأاية هذا الشهر داخل لبنان في بد

 .ذلك

في  والجماعات المحافظة السنيةبين الطائفة العلوية  في طرابلسمحدودة وقعت اشتباكات 
 .الذي قد يتسبب في حرب أهليةفي البالد العنف لتقليص  فيه اللبنانيون  سعىيوقٍت 
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 :اختبر فهمك التمرين األول :  

 أجب عن األسئلة التالية:

 فشلت الهدنة في إيقاف الصدامات في طرابلس. .1
 ال نعم 
 تتزايد مخاوف اللبنانيين من وقوع الحرب األهلّية. .2

 ال نعم 
 أعلنت تركيا أّن اللبنابي الذي اخُتِطف شمال سورّيا قد ُأطِلق سراحه. .3

 ال نعم 
 أّنه لن يطلق سراح المختطفين. قال قائد عشيرة المقداد اللبنانية .4

 ال نعم 
 وقعت اشتباكات متعّددة في طرابلس بين العلوّيين و السنّيين. .5

 ال نعم 
 يسعى اللبنانيون لتقليص العنف في بالدهم. .6

 ال نعم 
 من المحتمل أن يؤّدي العنف المتزايد في لبنان إلى حرب أهلّية. .7

 ال نعم 
 اد قد اختطفت سورّيين بداية هذا الشهر.كانت عشيرة المقد .8

 ال نعم 
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 ؟التمرين الثاني : أجب عن األسئلة التالية شفويا  في الصف وكتابيا  في البيت

 ما التبعات اإليجابية للهدنة القصيرة في طرابلس؟ .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يخشى اللبنانيون؟ م  م .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ماذا أعلنت تركيا؟ .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المقداد اللبنانية؟ ماذا قال قائد عشيرة .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ما األطراف المتنازعة في اشتباكات طرابلس؟ .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :والمناقشةأسئلة للتحليل 

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 نبناء  على طلٍب م هدنة قصيرة قّلل/ يقّلل/ تقليل حرب/ حروب
انتشر/ ينتشر/  العنف المتزايد حرب أهلّية وقع/ يقع/ وقوع

 انتشار
تسّبب/ يتسّبب/ 

 تسبُّب
 جزء/ أجزاء أعلن/ يعلن/ إعالن إطالق سراح المختطفين

 الهدوء المؤّقت في بداية هذا الشهر أوقفت الصدامات اشتباك/ اشتباكات
 

 كم استمّرت صدامات العنف في طرابلس؟ .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 القصيرة؟ ما هي التوقعات من الهدنة .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ذا يقلق اللبنانيون من صدامات العنف المستمّرة و المتصاعدة في بالدهم؟لما .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 من طلب إطالق سراح اللبناني المختطف في سورّيا؟ .4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لماذا أطلقت عشيرة المقداد اللبنانية سراح المختطفين؟ .5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : الكتابة في البيت 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 انتشر/ ينتشر/ انتشار العنف المتزايد الخوف المستمر أوقف/ يوقف/ إيقاف
 زاد األمل وسط و جنوب لبنان اختطف/ يختطف/ اختطاف صدام/ صدامات

 تسّبب/ يتسّبب/ تسبُّب في محاولٍة ل ُأطِلق سراح الضحايا خّفف/ يخّفف/ تخفيف
 أعلن/ يعلن/ إعالن سعى/ يسعى/ سعي في ايار الماضي الحرب األهلّية

 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  ـــــــــ
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 جدول الكلمات: االستماع : 
A dead end طريق مسدود To hint لّمح/ يلّمح/ تلميح 
Crisis أزمة/ ات No-fly zone   حظر جوي 
Developments تطورات To fail فشل/ يفشل/ فشل 
To Adopt تبنى/ يتبنى/ تبني A task مهمة/ مهام 
To Tumble تعثَّر/ يتعثَّر/ تعُثر An envoy  مبعوث/ون 
An Exemption إعفاء To impose فرض/ يفرض/ فرض 
Endeavors مساعي To succeed خل ف/ يخلف/ خالفة 
Mediation وساطة A post منصب/ مناصب 
Achievement  إنجاز A compromise تسوية 

 :ة جميعهافردات والتعبيرات التاليواستخدم الم لى التسجيل و اكتب تقريرا  عنهاستمع إ
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 المعانيالتحدُّث : 

يستقبل/  /استقبل
 استقبال

To receive دوردور/ أ A role 

 A conflict ات /صراع To immigrate هجرةهاجر/ يهاجر/ 
 A filed ميادينميدان/  To discuss يبحث/ ب ْحث /بحث
 A step خطواتخطوة/  Developments راتتطوُّ  /رتطوُّ 

 A model ماذجن /نموذج A situation أوضاعوضع/ 
 An effort جهودجهد/  To cooperate ن تعاوُ تعاون/ يتعاون/ 
 To support يدعم/ دْعم /دعم To reform إصالحأصلح/ يصلح/ 

 

 الملك يؤكد أهمية الدور األوروبي في تحقيق السالم

لبورن، حيث في لكسمبورغ جين اس والهجرةجاللة الملك عبدهللا الثاني وزير الشؤون الخارجية  استقبل
واستعرض جاللته التطورات  بين البلدين. التعاون في المنطقة، وعالقات  األوضاع تطورات بحثجرى 

اسي السي اإلصالحالراهنة في المنطقة العربية، والخطوات واإلجراءات التي يتخذها األردن لتسريع عملية 
 الدور، أكد جاللته أهمية  سطوفيما يتصل بعملية السالم في الشرق األو  واالقتصادي واالجتماعي.

نية الفلسطيني اإلسرائيلي، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطي الصراعاألوروبي في تحقيق السالم وإنهاء 
 وفق حل الدولتين.1967المستقلة على حدود عام 

 إلى فرص وإمكانات تقوية عالقات التعاون بين األردن ولكسمبورغ، وآليات ولفت جاللته خالل اللقاء
االقتصادية والتجارية  الميادينالبناء عليها بشكل مؤسسي في مختلف المجاالت، خصوصا في 

 واالستثمارية. 
 نموذجااإلصالحية التي اتخذها جاللة الملك، معتبرا أن األردن يشكل  بالخطواتوأشاد اسلبورن  

اسيا واقتصاديا إلنجاح األردن سي دعموأكد حرص بالده واالتحاد األوروبي على  لإلصالح في المنطقة.
  جاللته لتحقيق اإلصالح الشامل. جهود
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 :اليةالكلمات الت جابتك على األسئلة التالية، مستخدما  تحدث عن النص من خالل إ

 التعاون  األوضاع جهود ثبح الهجرة استقبل

 نموذجا بالخطوات الميادين الصراع الدور اإلصالح

 انهاء صراع سالم تسريع تطورات دعم

 
 ...ستقبل الملك عبدهللا الثاني بن الحسينا  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ....خالل اللقاءاستعرض جاللة الملك و   -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ...حللأكد الملك على أهمية الدور األوروبي في تحقيق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي وفقا   -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إلى ... لفت الملك عبد هللا الثاني خالل اللقاء  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بـ ... أشاد الوزير أسيلبورن   -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ...على  رن أكد أسيلبو   -6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الثاني :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

د/ تهديد  To result أّدى/ يؤّدي/ تأدية To threat هّدد/ يهدِّ

 To doubt شّك/ يشّك/ شك To finish انتهى/ ينتهي/ نهاية

 To anticipate توّقع/ يتوّقع/ توّقع To take place جرى/ يجري/

 To win فاز/ يفوز/ فوز To affirm أّكد/ يؤّكد/ تأكيد

 To add أضاف/ يضيف/ إضافة To boycott قاطع/ يقاطع/ مقاطعة

 To be وجب/ يجب/ وجوب To kill قتل/ يقتل/ قتل

necessary 

 
 األسماء:

 ُمرافق/ مرافقين متحّدث/ متحّدثون  رئيس/ رؤساء سّلحون سّلح/ مُ مُ 

 مقعد/ مقاعد مسائل مسألة/ معسكر/ معسكرات لراحِ رحلة/ م  م  

 خصم/ خصوم بعثة/ بعثات حملة/ حمالت أزمة/ أزمات

 حزب/ أحزاب أّمة/ أمم شخص/ أشخاص مرّشح/ مرّشحون 
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 : قراءةال

 دون انتخابات ساحل العاجهد   المسلحون ي  

 وهي انتخابات هامة بعد أن،  نتخابات التشريعية في ساحل العاجستجري األحد القادم اال
وكادت تتسبب في العنف في البالد  زيادةأدت إلى  أزمة دامية 2010خابات عام شهدت انت

 .حرب أهلية

 بسببأكَّد حزب " الجبهة الشعبية " وهو حزب الرئيس السابق أنه سيقاطع االنتخابات  
أثناء الحمالت االنتخابية وأضاف أن االنتخابات يجب أن يرافقون المرشحين وجود مسلحين 

 .من االنتخابات هو ظاهرة المسلحينآمنة  وأن سبب انسحابنا تجري في أجواء 

في االنتخابات التشريعية بأكثرية  الحسن وتارا ويتوقع المراقبون فوز حزب الرئيس الحالي
 ألن خصومه يقاطعون االنتخابات. مقعدا 255تقل عن  ال

ويتوّجه الناخبون في ساحل العاج في وقت مبكر إلى صناديق االقتراع يوم األحد القادم 
وتجري االنتخابات كل أربع سنوات وتتنافس على  .النتخاب المجلس التشريعي للبالد

بما في ذلك لعاج تمثل شرائح المجتمع في ساحل ا كبيرة األغلبية في المجلس ثالثة أحزاب
 .القبائل

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B16B3684-8014-48AB-9217-0B564F9AEA99.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B16B3684-8014-48AB-9217-0B564F9AEA99.htm
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 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 .األحد القادمفي ساحل العاج  ستجري االنتخابات التشريعية .1
 ال .ب نعم .أ 
 هناك جدال حول اتخاذ مرشحين لمرافقين مسلحين. .2
 ال .ب نعم .أ 
 نتخابات.حزب الجبهة الشعبية االقاطع ُسي .3
 ال .ب نعم .أ 
 بير في فوز الرئيس " الحسن وتارا".هناك شك ك .4
 ال .ب نعم .أ 
 الحملة اإلنتخابية لن يؤّثر على اإلنتخابات. أثناءالمسلحين  وجود .5
 ال .ب نعم .أ 
 انتقدت بعثة األمم المتحدة اتخاذ بعض المرشحين مرافقين مسلحين. .6
 ال .ب نعم .أ 
 أبرز خصوم "الحسن وتارا" يقاطعون اإلنتخابات. .7
 ال .ب نعم .أ 
 .كبيرةنافس في االنتخابات أربعة أحزاب تت .8
 ال .ب نعم .أ 
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 أسئلة للفهم :

 ؟2010انتخابات ماذا حدث في  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جدال في هذه اإلنتخابات؟ال ما سبب .2
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 ماذا أّكد حزب الجبهة الشعبّية؟ .3
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 الرئيس "الحسن وتارا"؟ ُيتوّقع فوز لماذا .4
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 ؟بمدة المجلس المنتخ ب الكبيرة وماكم عدد األحزا .5
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 خصوم حزب اّتخاذ هّدد
 متحّدث باسم قاطع وسط جدال حول مسّلحون 

 انتشار قتل أزمة دامية اإلنتخابات التشريعّية
 كل أنحاء البالد تزوير  أّكد مرّشحين

 

 ؟2010عن انتخابات تحدث  .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 تخابات ؟ابق من االنسّ ما موقف حزب الرئيس ال .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ات المراقبين لنتيجة االنتخابات؟تحدث عن توقع .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لماذا انسحب حزب الجبهة الشعبّية من االنتخابات التشريعّية؟ .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ؟تحدث عن موعد االنتخاب ، وعدد األحزاب الكبيرة ، ومدة  المجلس .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:الكتابة :  

 بعثة األمم المتحدة المسّلحون  قاطع شكَّ 
 تسلُّل أّدى توّقع فوز

 جدال حول تزوير اإلنتخابات بالدكل أنحاء ال جرى 
 مرحلة أساسّية انتقد انتشار الحملة اإلنتخابية

 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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 جدول الكلمات: استماع 
Leadership قيادة To hand over سلَّم/ ُيسلِّم/ تسليم 
To consider اعتبر/ يعتبر/ اعتبار National Transitional 

Council المجلس الوطني االنتقالي 
Independence استقالل Power سلطة/ ات 
Security أمن Emerging from المنبثق عن 
Unity وحدة Peaceful سلمي 
To pay دفع/ يدفع/ دفع Representative ممثل 
Commitments التزامات A banner راية/ ات 
To forgive امح/ مسامحةسامح/ يس To sign وقَّع/ ُيوقِّع/ توقيع 
Trustee مؤتمن A document وثيقة/ وثائق 
In Return for نظير Temporary مؤقت 
To offend ء/ اإلساءة إلىأساء/ ُيسي   
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 :واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها استمع إلى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 

 ممثل شرعي انتقال سلمي المجلس الوطني االنتقالي سّلم
 قيادة توقيع راية حكم

 يدفع وحدة أمن استقالل
 أساء لــ سامح التزامات قوات التحالف

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 
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 التحدُّث : 

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة
 A staff  طواقم /طاقم  To monitor  مراقبةراقب/ يراقب/ 

 An activist  نشطاءناشط/  Violations  كاتانتها
 A right  حقوقحق/  To occupy  احتاللاحتل/ يحتل/ 

احترم/ يحترم/  A fisher/ hunter  نوصيادصياد/ 

  احترام

To respect 

 To detect  درص  رَصد/ يرُصد/  A boat  قوارب /قارب
 A harbor موانئ /ميناء A scope  ات /نطاق
 To protect حمايةحمى/ يحمي/  A task/ mission  ات /مهمة

   To document توثيقوثّق/ يوثّق/ 
 

 الفلسطينيين الصيادينبحق  االحتالل انتهاكات لمراقبة قارب

ادين الصي لحمايةرسمية له  مهمةغزة إلى البحر في أول  ميناءانطلق قارب الرقابة الدولية "أوليفا" من 
ى عرض وقاد بعثة الرقابة إل .وتوثيقها ورصدهاات اإلسرائيلية المستمرة بحقهم الفلسطينيين من االنتهاك

من إسبانيا والواليات المتحدة  نشطاءالدولي الذي يتشكل من  الطاقمالبحر متضامنون أجانب من 
وإيطاليا وبلجيكا حيث سيتواصلون من خالل مكتب أنشىء بالقرب من الميناء للتواصل مع الجهات 

 اإلعالمية لنقل ورصد االنتهاكات مباشرة.الحقوقية و 

ن االقتصادية واالجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان خليل شاهين أ الحقوق وأكد مدير وحدة 
حقوق الصيادين في بحر غزة، مشيرا إلى أن مهمة  الحترامانطالقة القارب بداية أولى باتجاه الدفع 

من جهته، أكد "نيفل" وهو أحد أعضاء فريق  ق صيادي غزة.القارب رصد االنتهاكات المرتكبة بح
ليفا ويبلغ طول أو  التضامن الدولي أن الفريق سيعمل عبر القارب أربعة أيام أسبوعيا غير محددة التوقيت.

صيد أمتار، ويهدف الى تعميم االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين الذين ال يسمح لهم بال 8
 ميال متفقا عليها في اتفاقية أوسلو. 20أميال من أصل  3 اقنطداخل  إال
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 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

 نطاق قارب الصيادين االحتالل انتهاكات مراقبة

 حقوق  نشطاء طاقم توثيق حماية مهمة

    ميناء رصده احترام

 
 ؟سم القارباما   -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟أبحر القاربمن أين   -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟القارب ما مهمة  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟دة المهمةالذين قاموا بقيامن هم   -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟سبوعياأُ يعمل القارب كم يوما   كم ساعة و  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بخصوص صيادي غزة؟إتفاقية أوسلو  على ماذا تنص  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الدرس الثالث : 

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To anticipate رّجح/ يرّجح/ ترجيح To increase ارتفع/ يرتفع/ ارتفاع

 To resume استأنف/ يستأنف/ استئناف To describe وصف/ يصف/ وصف

 To point أشار/ يشير/ إشارة  To result in أسفر/ يسفر/ إسفار

 To witness ( take شهادة /شهد/ يشهد

place) توّلى/ يتوّلى/ توّلي To undertake 

 To amount to بلغ/ يبلغ/ بلوغ To command أمر/ يأمر/ أمر

   To be affected تأّثر/ يتأّثر/ تأثُّر

 
   األسماء:

 مقابلة/ مقابالت وحدة/ وحدات دولة/ دول انفجار/ انفجارات
 وكالة/ وكاالت خّطة/ خطط تحقيق/ تحقيقات مصافي /مصفاة

 ثكنة/ ثكنات سعر/ أسعار سبب/ أسباب حادث/ حوادث
 - وزير/ وزراء جريح/ جرحى صناعة/ صناعات

 - قّوة/ قّوات ضرر/ أضرار عضو/ أعضاء
 - حارس/ حّراس منزل/ منازل منّظمة/ منّظمات
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 النص :

 لثالثة أيامحداد بفنزويال 

، شخصا   39أكبر مصفاة نفط في فنزويال إلى في لى االنفجار الذي وقع أمس السبت عدد قت ارتفع
ف أنه أسوأ حادث تشهده صناعة النفط في هذا البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط ِص ووُ 

 )أوبك(.

ل في فصَّ الحداد الوطني ثالثة أيام، موضحا أنه أمر بإجراء "تحقيق مُ  هوغو شافيزكما أعلن الرئيس  
 ".أسباب االنفجار 

 كما أسفر االنفجار أيضا عن سقوط عشرات الجرحى وإلحاق أضرار بالمنازل القريبة من مصفاة أمواي
 .للنفط

ي مصفاة أمواي، فإن وحدات اإلنتاج بها لم تتأثر وال توجد ورغم أن االنفجار أدى إلى توقف العمل ف
 .العالمية ح عدم تأثير الحادث على أسعار الوقودخطط لوقف الصادرات، مما يرجِّ 

المصفاة  ستأنف فيب في االنفجار، وقال إن اإلنتاج قد يُ غازيا تسبَّ  با  الفنزويلي أن تسرُّ النفط وزير وأكد 
 ون سحر يتلوا من قوات الحرس الوطني كانوا قُ  ُمعظم الذينإلى أن  شاروأخالل يومين على األكثر، 

 ألف برميل يوميا. 645المصفاة التي تبلغ طاقتها 

 ة منبيلحرس الوطني كانت قر اقابلة مع وكالة رويترز أن ثكنات وأضاف الوزير الفنزويلي في م 
 االنفجار.

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/108A615B-071F-4529-AB86-1757C299CFF1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/108A615B-071F-4529-AB86-1757C299CFF1.htm
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 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 شخصا  حتى اآلن. 39لى انفجار مصفاة البترول في فنزويال يبلغ عدد قت .1
 ال نعم 
 يعتبر اإلنفجار أسوأ حادث تشهده صناعة النفط في فنزويال. .2
 ال نعم 
 لم يأمر الرئيس " شافيز" بإجراء تحقيق في أسباب اإلنفجار. .3
 ال نعم 
 كان هناك أضرار مادّية و عدد من القتلى. .4
 ال نعم 
 سوف يؤثر الحادث على أسعار الوقود. .5
 ال نعم 
 سبب اإلنفجار هو تسّرب غازي. .6
 ال نعم 
 لم يؤّد اإلنفجار إلى توّقف العمل في المصفاة. .7
 ال نعم 
 ثكنات الحرس الوطني كانت بعيدة عن موقع اإلنفجار و لذلك لم تتأّثر. .8
 ال نعم 
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 أسئلة للفهم :

 انفجار مصفاة البترول في فنزوياّل؟ كم عدد قتلى .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بماذا أمر الرئيس " هوغو شافيز"؟ .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ماذا أعلن الرئيس " هوغو شافيز"؟ .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عّم أسفر اإلنفجار؟ .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 كيف أّثر اإلنفجار على العمل في المصفاة؟ .5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 25  

 

 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 ألسئلة التالية:تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن ا

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 تسّبب/ يتسّبب المنازل القريبة أعلن/ يعلن حداد وطني
 تسّرب غازي  مصفاة النفط تحقيق مفّصل انفجار

 قّوات الحرس الوطني أّثر/ يؤّثر أمر/ يأمر قتلى و جرحى
 مقابلة أسعار الوقود أضرار شهد/ يشهد

 

 ماذا أُعِلن الحداد الوطني في فنزويال؟ل .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ماذا كانت نتائج اإلنفجار؟ .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 كيف تأّثر العمل في مصفاة أمواي؟ .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 أسعار الوقود يؤّديأّدى/  إجراء تحقيق انفجار
 استؤِنف/ ُيستأنف وحدات اإلنتاج أعلن/ يعلن عدد القتلى

 اإلنتاج وقف الصادرات أسفر/ يسفر ارتفع/ يرتفع
 رغم أنّ  رّجح/ يرّجح أضرار وقع/ يقع
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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 جدول الكلمات: استماع 
 

 ةالكلم المعنى الكلمة المعنى
To Chase الحق/ يالحق/ مالحقة To continue  /واصل/ يواصل

 مواصلة
Bumpy وعرة An operation عملية/ ات 
To target استهدف/ يستهدف/ استهداف To welcome رحب/ يرحب/ ترحيب بــ 
To Result in اسفر عن A decision قرار/ ات 
To raid  غارة على أغار/ يغير/ إ To sack يل/ اقالةأقال/ يق 
To Appeal ناشد/ يناشد/ مناشدة Among ضْمن 
A Den وكاروكر/ أ Efforts مسعى/ مساعي 
A demonstration  مسيره Reinforcements تعزيزات 
To restore استعاد/ يستعيد/ استعادة Satisfaction ارتياح 
A tribe قبيلة/ قبائل A spot بؤرة/ بؤر 

  Armed people  المسلحةالعناصر 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم لى التسجيل و اكتب تقريرا  عنهاستمع إ
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 تحدُّث :ال
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 المعنى   الكلمة

 A voice message  رسالة صوتية A hacker  قراصنةقرصان/ 

  تعطيلل/ ل/ يعطّ عطّ 
To make stop 

working 
 An accent  ات /لكنة

 A network  ات /شبكة A website  مواقع /موقع

  أثبت/ يثبت/ اثبات
To prove  /استهدف/ يستهدف

  استهداف

To target 

ف /تصرف A line  خطوط /خط  To behave  يتصرف/ تصرُّ

 An interest  مصالحمصلحة/  A fan  معجبون /معجب

 To hack  قرصنةقرصن/ يقرصن/  A target/ goal  أهداف /هدف

 An account  حساباتحساب/  To be impossible  يتعذّر/ تعذُّر /رتعذّ 

 To stand out  يبرز/ بروز /برز Intelligence المخابرات

 قراصنة انترنت يعطلون موقع وكالة المخابرات المركزية االمريكية
 المركزية االمريكية المخابراتالرسمي لوكالة  الموقع تعطيلاالنترنت في  قراصنةنجحت مجموعة من 

لبعض الوقت. وتزامن ذلك مع اعالن المهاجمين الذين يطلقون على انفسهم مجموعة لولز لالمن عن فتح 
د المقبلة لمثل هذه الهجمات. وق االهدافالجمهور لتحديد  اراءاخذ  بهدفاعمالها  لمعجبي هاتفي خط

اسم لولز خالل االشهر القليلة  برزدخول الموقع لبعض الوقت من عدة دول حول العالم. وقد  تعذر
 الماضية بعد مهاجمة عدد كبير من المواقع الحكومية.

االنترنت  شبكةفرنسية واضحة رغم ان الرمز الذي يظهر على  بلكنة صوتية رسالةويسمع المتصل 
لى شير الى ان موقع المجموعة هو في والية اهايو االمريكية. وقالت الشركة انها شنت هجمات مماثلة عيُ 

عدد من المواقع. وال توجد معلومات كثيرة عن المجموعة المسؤولة عن الهجوم لكن الجهات التي تم 
 .الشعب االمريكي مصالحبعيدا عن  تتصرفعتبر من قبل العديد من االمريكيين انها مواقعها ت استهداف

 قرصنةان من السهل جدا  واثبتواوكان المهاجمون قد استهدفوا موقع شركة سوني لاللعاب االلكترونية 
الشركة. ويستغل المهاجمون االخطاء التي ترتكبها بعض الجهات منذ  لمشتركيالشخصية  الحسابات

 ها بشبكة االنترنت الختراق مواقعها.ربط
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 جابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:تحدث عن النص من خالل إ

 معجب خط هاتفي اثبت موقع تعطيل قراصنة

 لكنة رسالة صوتية تعذر االهداف راءآ هدف

 حسابات المخابرات مصالح تصرف استهداف شبكة

 ؟اإلنترنت راصنةقماذا عطلت مجموعة  -1

 ؟تعطيل الموقع اإللكترونيمع ماذا تزامن  -2

 ؟"lulzإسم مجموعة القراصنة "لماذا برز  -3

 ؟"lulz"التي يستمع اليها المتصل معصوتية الرسالة ال ما هي لكنة -4

 ما هو رأي األمريكيين بالمواقع التي تم استهدافها؟ -5

 ؟شركة سوني لأللعاب اإللكترونية الموقع اإللكتروني لماذا أثبت القراصنة من خالل مهاجمة  -6
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 الدرس الرابع : 

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To affect أوقع/ يوقع/ إيقاع To use استخدم/ يستخدم/ استخدام

 To transfer نقل/ ينقل/ نقل To mention ذكر/ يذكر/ ذكر

 To be affected ابةُأصيب/ ُيصاب/ إص to arrange نّظم/ ينّظم/ تنظيم

 To write down سّجل/ يسّجل/ تسجيل To go back عاد/ يعود/ عودة

 To complain شكى/ يشكو/ شكوى  To try حاول/ يحاول/ محاولة

 To start بدأ/ يبدأ/ بدء To prevent منع/ يمنع/ منع

 
   األسماء:

 
 أرض/ أراضي وسيلة/ وسائل وضع/ أوضاع صدام/ صدامات

 حد/ حدود رجل/ رجال قّوة/ قّوات مخّيمات مخّيم/
 - اسم/ أسماء مصدر/ مصادر الجئ/ الجئون 

 - جيش/ جيوش احتجاج/ احتجاجات محافظة/ محافظات
 - بلد/ بالد إصابة/ إصابات محتج/ محتّجون 
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 : قراءةال

 صدامات بين سوريين وأمن األردن بمخيم الجئين

شرقي األردن صدامات بين مئات  ريين في محافظة المفرق شمالالسو  مخيم الزعتري لالجئين وقعت في
 المحتجين على أوضاعهم وقوات الدرك التي استخدمت الغاز لتفريقهم.السوريين الالجئين 

عام بتوفير الطاحتجاجا للمطالبة  واممئات الالجئين نظَّ أنَّ وذكرت مصادر من داخل المخيم للجزيرة نت، 
 إلى سوريا "للموت هناك". ليعودواسماح لهم بالخروج من المخيم ال وأ والماء والعالج لهم

غاز بال منعهم، لكن الدرك ة  و  نْ الجئ حاولوا مغادرة المخيم عُ  200وقالت مصادر للجزيرة نت إن أكثر من 
 مما أوقع إصابات بينهم.

يبوا في ربعة من رجال األمن أصقولها إن أ أردنية ونقلت وسائل إعالم محلية عن مصادر أمنية
 مات.ادصال

الجئا سوريا في المخيم سجلوا أسماءهم لطلب العودة  250وقال مصدر أمني للجزيرة نت إن نحو 
 .لسوريا، وإن األمن والجيش سيبدآن من اليوم إعادتهم إلى بلدهم

إنسانية في مخيم الزعتري الواقع في أرض صحراوية قرب  غير الجئون السوريون أوضاعا  ويشكو ال 
 .ماليةاألردنية السورية الش الحدود
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 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 وقعت صدامات بين الجئين سوريين و األمن األردني في مخّيم الزعتري. .1
 ال نعم 
 استخدمت قّوات الدرك الغاز لتفريق المحتّجين. .2
 ال نعم 
 لسوريا. يريد الالجئون توفير أوضاع معيشّية جّيدة أو العودة .3
 ال نعم 
 تّم تسجيل عدد من الالجئين للعودة لبالدهم. .4
 ال نعم 
 هناك عدد من الالجئين حاولوا مغادرة المخّيم عنوة . .5
 ال نعم 
 يقع مخّيم الزعتري في أراضي صحراوّية على الحدود األردنّية العراقّية. .6
 ال نعم 
 لم تقع إصابات في أٍي من الطرفين. .7
 ال نعم 
 سيبدأ الجيش إعادة السوريين لبالدهم خالل أّيام. .8
 ال نعم 
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 أسئلة للفهم :

 ماذا وقع في مخّيم الزعتري؟ .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 السماح ل ذكر/ يذكر أوضاع مخّيم الجئين
 عاد/ يعود نّظم/ ينّظم قّوات الدرك محتّجين

 مغادرة إصابات تفريق احتّج/ يحتجّ 
 وسائل إعالم أوقع/ يوقع مصادر وقع/ يقع

 

 من هم أطراف الصدامات في مخّيم الزعتري؟ .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لماذا احتّج الالجئون السوريون؟ .2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ماذا استخدمت قّوات الدرك لتفريق المحتّجين؟ .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 كم كان عدد الالجئين الذين حاولوا مغادرة المخّيم عنوة ؟ .4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الذين أصيبوا في الصدامات؟ كم عدد رجال األمن .5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 توفير مصادر أوضاع صدامات
 السماح نّظم/ ينّظم تفريق محافظة

 عاد/ يعود احتجاج استخدم/ يستخدم مخّيم الزعتري 
 إصابات مطالبة ذكر/ يذكر وقع/ يقع
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 جدول الكلمات: استماع 
 الكلمة المعنى الكلمة المعنى

A relation عالقة The death of مقتل 

To disappear اختفى/ يختفي/ اختفاء To Torture  /تعذيبعّذب/ يعّذب 

A medical report تقرير طبي To Overthrow  /بــ إطاحةاطاح/ يطيح 

Limbs أطراف A Criminal case  جنائيةقضية 

To pass away توفى/ يتوفى/ وفاة A Committee لجان /لجنة 

A victim ضحية/ ضحايا To be involved in يتورط/ تورط /تورط 

Electrocution صع ق بالكهرباء preliminary مبدئي 

A dead body جثة/ جثث Bruises  /كدماتكدمة 

To deny ى/ ينفي/ نفينف To Arrest  /اعتقالاعتقل/ يعتقل 

A Brother أشقاء /شقيق A neighbourhood حّي/ أحياء 
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 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم لى التسجيل و اكتب تقريرا  عنهاستمع إ
 لجنة أمنية تعذيب اعتقل شاب

 سياسة عالقة عائلة اطاحة
 كدمات طّبيتقرير  حي اختفاء
 نفى مرض جثة وفاة

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 التحدُّث 

 المعنى   الكلمة

  Dereliction of duty  في مقصر To sit-in  اعتصاماعتصم/ يعتصم/ 

 To deny  نفي /ينفينفى/  To be cut off  انقطاعينقطع/  /انقطع

 To gather  يتجّمع/ تجّمع /تجمع A neigbourhood  أحياءحّي/ 

 To demand  مطالبة /يطالبطالب/  To promise  يعد/ وع د /وعد

 Legitimate  مشروعلا To solve  / يحّل/ حل  حلّ 

 A right حقوق /حق A plan  خطط /خطة

 In the wake of  عقابأفي  To reach صل/ يصل/ وصول و

   A complaint  شكاويشكوى/ 

 
 في الزرقاء أحياءالمياه عن  النقطاع االعتصام

 
حياء أمشكلة انقطاع المياه عن عدد من  بحلحمد الرجوب أام لوزارة المياه والري المهندس مين العاأل وعد

من اجل حل المشكلة  خطةال في تصريح بان وزارته وضعت سرع وقت ممكن . وقأمدينة الزرقاء في 
 المياه خالل الفترة الماضية ستصلها خالل ايام . تصلهامؤكدا على ان االحياء التي لم 

وصلت للجهات المعنية يتذمر  الشكاوي جملة من  عقابأ فيوتاتي تصريحات المهندس الرجوب  
دخل د عن اسبوعين او ثالثة اسابيع على الرغم اننا لم نمرسلوها من انقطاع المياه عن منازلهم لمدة تزي

 فعليا في فصل الصيف.
. لكن المهندس مشكلة انقطاع المياه عن منازلهم حل في مقصرةويرى مواطنون ان وزارة المياه والري 

 التقصير ويقول بان المشاكل ستحل في اسرع وقت ممكن وستصل المياه منازل المواطنين. ينفيالرجوب 
 من اجل اعتصام سينفذ امام مقر سلطة المياه في الزرقاء تجمعواؤكد احد المواطنين بان االهالي وي 

 .في الحصول على المياه المشروع بحقهم يطالبون ويشير الى ان االهالي 

 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:
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  خطة  حل  وعد  ياءأح  انقطاع  االعتصام

  تجمع  ىنف   مقصر في اعقاب في   الشكاوي   صلو 

    حق  مشروع بــ طالب

 
 ؟وعد األمين العام لوزارة المياه والري بماذا   -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ؟المياه والري لوزارة األمين العام  تصريحات تجاءمتى   -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عن منازل المواطنين؟ بدأ إنقطاع المياهمتى   -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عن موقف وزارة المياه و الري بالنسبة للمشكلة؟ الناس ما  رأي  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟في الزرقاءسلطة المياه  لماذا تجمع األهالي أمام  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 لدرس الخامس :ا

     قبل قراءة النص 

 :األفعال

 to condemn ندّد/ يندّد/ تنديد to impose ضر  فَ  /ضُ ر  ف  يَ  /ضَ رَ فَ 

 to release أطلق/ يطلق/ إطالق to question لساؤُ تَ  /لُ ساءَ تَ ل/ يَ اءَ سَ تَ 

 to accuse اتّهم/ يتّهم/ اتّهام to strive يع  ى/ سَ عَ س  ى/ يَ عَ سَ 

 to consider اعتبر/ يعتبر/ اعتبار to launch (an attack) نّ شَ  /نّ شُ ّن/ يَ شَ 

 to represent مثّل/ يمثّل/ تمثيل to run دار/ يدير/ إدارةأ

 to call دعا/ يدعو/ دعوة to add أضاف/ يضيف/ إضافة

  to be hindered تعثَّر / يتعثَّر / تعثُّر  to remove اطاح /يُطيح /اإلطاحة بـ

    

 

   :ألسماءا

 

 منظمة/ منظمات عمليّة/ عمليّات لجنة/ لجنات هجمة/ هجمات

 تصريح/ تصريحات جندي/ جنود حملة/ حمالت غطاء/ أغطية

 وزير/ وزراء تهمة/ تهم حكومة/ حكومات جهة/ جهات

 رئيس/ رؤساء جريمة/ جرائم شخصيّة/ شخصيّات سلطة/ سلطات

 أصالا  اكممحكمة/ مح نومستوطن/ مستوطن حركة/ حركات

    وقاحة 
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 منظمة التحرير تندد بتصريحات ليبرمان

إرهاب "هم فيها الرئيس الفلسطيني بممارسة تصريحات اتَّ  ليبرمانأطلق وزير الخارجية اإلسرائيلي 

ى عل حماسالتي تمثلها حركة المقاومة اإلسالمية  "بالخطورة نفسها"ضد إسرائيل، واعتبر أنه  "دبلوماسي

 .إسرائيل

وإعادة  بعباسالرباعية الدولية لفرض انتخابات على السلطة الفلسطينية لإلطاحة لجنة  ليبرماندعا و 

 إحياء عملية السالم المتعثرة، وتساءل إن كان لعباس شرعية أصال حتى يسعى لمحاكمة جنود إسرائيليين

  .بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

رجية دت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالحملة التي يشنها وزير الخامن جهة أخرى ندَّ و 

 تديرها الحكومة "وقاحة سياسية"، واعتبرتها محمود عباسعلى الرئيس الفلسطيني  ليبرمان اإلسرائيلي 

  .اإلسرائيلية 

ات مهام دبلوماسية تشير إلى االنسجام أن هذه التصريحات السياسية من شخصية ذ "وأضافت اللجنة 

 نليبرماوبين الغطاء السياسي الذي يوفره  يوميا على األرض الفلسطينيةالتام بين ما تقوم به إسرائيل 

 ."نتنياهووالحكومة اإلسرائيلية لهذه الهجمة غير المسبوقة لليمين اإلسرائيلي، تحت إدارة حكومة 
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 :التاليةأجب عن األسئلة  :اختبر فهمك 

 اّتهم ليبرمان عباس بممارسة "ارهاب دبلوماسي". .1

 ال .2 نعم .1 

 اعتبر ليبرمان ما تقوم به السلطة الفلسطينية " أكثر خطورة" مما تمثله حماس. .2

 ال .2 نعم .1 

 يريد ليبرمان انتخابات جديدة لإلطاحة بعباس و إعادة إحياء عملية السالم المتعثرة. .3

 ال .2 نعم .1 

 رائيليين.سبرأي الحكومة اإلسرائيلية, عباس ال يملك الشرعية لمحاكمة جنود إ .4

 ال .2 نعم .1 

 اتهم عباس جنود إسرائيليين بتهمة استخدام أسلحة محرمة دوليا . .5

 ال .2 نعم .1 

 لية.اعتبرت منظمة التحرير تصريحات ليبرمان " وقاحة سياسية" تديرها الحكومة اإلسرائي .6

 ال .2 نعم .1 

 على الهجمة التي أطلقها اليمين اإلسرائيلي. ُيغّطيليبرمان أنَّ أضافت اللجنة  .7

 ال .2 نعم .1 

 لهجمات.ل ليبرمانالغطاء السياسي الذي يوفره  وبينإسرائيل ما تقوم به بين اللجنة ساوت  .8

 ال .2 نعم .1 
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 :أسئلة للفهم 

 "؟ماذا أطلق  " ليبرمان .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بماذا طالب  " ليبرمان" الرباعية الدولية؟ .2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بماذا اتّهم الرئيس عباس جنود إسرائيليين؟ .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟بماذا ندّدت ال .4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "؟ليبرمانماذا اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تصريحات " .5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 45  

 

 :أسئلة للتحليل والمناقشة

 :تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

 :استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث

 نّدد/ ينّدد اإلطاحة من جهة أخرى  أشار/ يشير
 تصريحات شرعية شّن/ يشنّ  هجمة غير مسبوقة

 عملية السالم دعا/ يدعو قام/ يقوم لمستوطنون ا
 انتخابات محاكمة وزير الخارجية يوميا  

 

 بماذا اتهم ليبرمان عباس؟ .1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هدف اإلنتخابات التي يدعو لها ليبرمان؟ .2

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية؟و لماذا يسعى عباس لمحاكمة جن .3

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا نّددت منظمة التحرير بتصريحات ليبرمان؟لماذ .4

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا أضافت اللجنة؟ .5

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الكتابة 

 :اكتب تقريراا عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها

 نّدد/ ينّدد ارتكاب فرضفرض/ ي شّن/ يشنّ 

 وزير الخارجية اعتبر/ يعتبر إحياء عملية السالم شرعية

 تصريحات دار/ يدير تساءل/ يتساءل محاكمة

 مّثل/ يمّثل تنظيم انتخابات الحملة جنود

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جدول الكلمات: استماع 
 الكلمة المعنى الكلمة المعنى
To kill  بحياةدى/ يودي/أو A Group جماعة/ ات 
A pipe انبوب/ أنابيب To warn of حّذر/ يّحّذر/ تحذير 
A campaign حملة/ ات To launch   ّشّن/ يشن/ شن 
To stop bloodshed حقن الدماء To fight قاتل/ يقاتل/ مقاتلة 

 To operate 
نشط/ ينشط/ 

 نشاط
To shake هّز/ يهز/ هز 

A Town بلدة/ ات An offense  ُدوانع 
A Statement بيان Headed to موّجه 
Border Guards حرس الحدود To deny نفى/ ينفي/ نفي 

  To be involved in توّرط/ يتوّرط/ توّرط بــ 
 

 فردات والتعبيرات التالية جميعها:واستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه   
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 تحدُّث :ال

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

 An effort  جهودجهد/  Consensus on  يجمع/ االجماع على /أجمع

 To fail بالفشلباء  To reappear  ظهورعاود ال

 To chase  مطاردةطارد/ يطارد/  Panic and fear  /الهلع الخوف / الذعر

 Shots عيار/ أعيرة نارية A wolf  ذئابذئب/ 

ا ولّى هارب  A predator  مفترسة حيوانات  To run away ا

 To devour التهم/ يلتهم/ التهام To volunteer  تطّوع/ يتطّوع/ تطّوع

 Concern/ worry قلق To hunt  اصطياداصطاد/ يصطاد/ 

ق / تطويق To terminate  على  القضاءقضى/ يقضي/  ق / يُطّو   to surround طوَّ

  looks like أشبه بـ   
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 غور الصافيبلدة ذئاب تعاود الظهور لتنشـر الذعر والخوف بين المواطنين في 

 الليلأصيب العديد من سكان بلدة غور الصافي بالذعر والخوف والهلع حتى ساعة متأخرة من 

دة ) ذئاب ( تتنقل في أطراف البل مفترسة حيواناتن ثالثة أالمواطنون معلومات ب تناقلبعد أن 

 عليها والقضاء الصطيادهافي محاولة لتطويق هذه الذئاب  متطوعةمما دفع بمجموعة شبابية 

 . بالفشلباءت  جهودهمإال أن 

شبه أة عشر ليال شوهدت ثالثة حيوانات لهذه الحيوانات عند الساعة الحادي مطاردةوفي رحلة 

حد الشباب باطالق أم مدرسة الصافي األساسية حيث قا بالذئاب وسط األرض الزراعية غرب

 ها إصابة غير مباشرة .حدأنحو منطقة السيل بعد أصابة  هاربةعليها وولت  النارية األعيرة

حيوان مفترس ) ضبع ( لطفلة  التهاموبدأت قصة المواطنين مع الحيوانات المفترسة بعد حادثة 

 ي. في الثانية من عمرها األسبوع الماضي في حوض السمار الزراعي بغور الصاف

وخوف مستمر على أنفسهم وعلى أطفالهم  قلقلى أنهم أصبحوا يعيشون في إ المواطنون  شارأو 

من  م يشاهدوا مثلها وبشكلهاجميعا  على أن تلك الحيوانات ل وأجمعوا ،من تلك الحيوانات الغريبة

 قبل.
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 الصندوق: تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في

و  الذعر عاود الظهور على أجمع
 الخوف

 حيوانات ذئاب
 مفترسة

 متطوع

 نارية أعيرة مطاردة الفشل جهود على القضاء اصطياد

    قلق مالته هرب

 منوقت متأخر في بعد سماع وجود ثالثة حيوانات مفترسة تتجول المنطقة ماذا ردة فعل الناس   -1
 ؟الليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : لدرس السادس ا

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To end انتهى/ ينتهي/ انتهاء To deny نفى/ ينفي/ نفي

 To be affected رتأّثر/ يتأّثر/ تأثُّ 
انحاز/ ينحاز/ 

 انحياز
To bised 

ف/ يستأنف/ استأن
 استئناف

To continue  /مجيءجاء/ يجيء To come 

 To keep أبقى/ يبقي/ إبقاء  To result in عن ر/ إسفارفِ سْ ر/ يُ ف  أسْ 

 To sign وّقع/ يوّقع/ توقيع To escape ارفّر/ يفّر/ فر 

 To allow سمح/ يسمح/ سماح To point to إلى أشار/ يشير/ إشارة

 
   األسماء:

 مدني/ مدنّيون  متمّرد/ متمّردون  مدينة/ مدن تلىقتيل/ ق
 اّتهام/ اّتهامات والية/ واليات ناطق/ ناطقون  اشتباك/ اشتباكات

 حد/ حدود حكومة/ حكومات معركة/ معارك جيش/ جيوش
 قضّية/ قضايا أّمة/ أمم طرف/ أطراف قّوة/ قّوات

 - اّتحاد/ اّتحادات منطقة/ مناطق هجوم/ هجمات
 - مساعدة/ مساعدات حركة/ حركات داتبلدة/ بل
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 : قراءةال

 قتلى باشتباكات جنوب كردفان السودانية

على  السوداني تلوا في هجوم شنه الجيشأعلن الجيش السوداني أن عشرين من قوات الجيش الشعبي قُ 
 بلدة غرب مدينة العباسية.

عن إصابة عدد من قوات الجيش،  وقال الناطق باسم الجيش السوداني إن المعارك بين الطرفين أسفرت
عباسية ت إليها من الالتي قال إن قوات الجيش الشعبي فرَّ  ليونياوكشف عن معارك أخرى في منطقة 

 إلى أنها انتهت بتفريق قوات الحركة . وأشار

خالل الحرب  جنوب السودانُحكومة انحاز المتمردون في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق إلى  
قى أب 2005الموقع عام  اتفاق السالماألهلية بين الشمال والجنوب، لكن التقسيم الذي جاء بموجب 

 عليهما في شمال السودان.

ة العربية فريقي والجامعمع األمم المتحدة واالتحاد اإل عت الحكومة السودانية في الخامس من آب اتفاقا  ووقَّ 
 تسهيل نقل المساعدات اإلنسانية إلى جنوب كردفان والنيل األزرق.يسمح ب

 ألف شخص وفق األمم المتحدة. 650وارتفع عدد المدنيين الذين تأثروا بالمعارك في الواليتين إلى 

تنفي هذه  حكومة الجنوبويتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين في جنوب كردفان، لكن  
 االتهامات.

المحادثات في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا  حكومة جنوب السودانستأنف الخرطوم و تومن المتوقع أن 
 بشأن أمن الحدود وقضايا أخرى. قريبا  

 

 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/985C9F4E-E40A-4D7F-85EB-050BC167BD25.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/985C9F4E-E40A-4D7F-85EB-050BC167BD25.htm
http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2010/9/29/1_1016445_1_51.pdf
http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2010/9/29/1_1016445_1_51.pdf
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 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 خمسين من قّوات الجيش قتلوا في هجوم للجيش على بلدة غرب العّباسّية. .1
 الب.  عمأ. ن 
 .ليونياكانت هناك معارك بين الجيش السوداني و الجيش الشعبي في  .2
 الب.  عمأ. ن 
 .سودانيال أسفرت المعارك عن عدد من اإلصابات في قّوات الجيش .3
 الب.  عمأ. ن 
 انتهت المعارك بتفريق قّوات الحركة. .4
 الب.  عمأ. ن 
 انحاز المتمردون إلى شمال السودان.،  خالل الحرب األهلّية .5
 الب.  عمأ. ن 
 وّقعت الحكومة السودانّية اّتفاقا  لتسهيل نقل المساعدات للجنوب. .6
 الب.  عمأ. ن 
 المدنيين بالمعارك في الواليتين.تأّثر عدد قليل من  .7
 الب.  عمأ. ن 
 اّتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين في جنوب كردفان. .8
 الب.  عمأ. ن 
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 أسئلة للفهم :

 ماذا أعلن الجيش السوداني؟ .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ناء التحدث:استخدم المفردات والتعبيرات التالية أث

 طرفين خالل فّر/ يفرّ  قتلى
 المتمردون  أشار/ يشير هجوم اشتباكات

 وّقع/ يوّقع إصابة المعارك أعلن/ يعلن
 اّتفاق انتهى/ ينتهي أسفر/ يسفر الحرب األهلّية

 

 في الهجوم؟ شعبيعدد القتلى في قّوات الجيش ال ما .1
 أين حدثت االشتباكات؟ .2
 تعاونت مع الحكومة السودانّية لمساعدة الجنوب؟ اذكر الجهات التي .3
 بماذا اّتهمت السودان الجنوب؟ .4
 ؟ أديس أباباما هي الجوانب التي ستتناولها المحادثات في  .5
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 ر/ يتأّثرتأثّ  أشار/ يشير الناطق ُقِتل/ ُيقت ل
 المدنيون  نقل أسفر/ يسفر قتلى
 سمح/ يسمح تسهيل المعارك بلدة

 المساعدات اإلنسانية ارتفع/ يرتفع إصابة هجوم
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
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 جدول الكلمات: استماع
  
 الكلمة المعنى الكلمة المعنى
To detain  /جازاحتاحتجز/ يحتجز To evacuate  / جالءإأجلى / ُيجلي 
To threaten يهدد/ تهديد /هدد To call for  دعى/ يدعو/ الدعوة الى 
To spread ر/ ينشر/ نْشر  غادر/ يغادر/ مغادرة To leave (a place) نش 
To restore استعاد/ يستعيد/ استعادة To send أرسل/ يرسل/ ارسال 
Chaos فوضى To deport  ّل/ يرّحل/ ترحيلرح 
Banditry  قط ع/ يقطع/ قْطع الطرق Belonging to تابع لــ 
Remarkable للنظر الفت To kidnap خط ف/ يخطف/ خْطف 
To Development  َّرطوُّ ر/ ت  طوَّ يت   /رتطو Citizens رعايا 

  A Mission بعثة 
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 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاالم واستخدم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 سوريا مغادرة رعايا دعى الى

 احتجاز خطف مسلحين طائرات
 الفوضى حذر من هدد مواطن

 بعثات دبلوماسية قطع الطرق  استعادة أمن
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 تحدُّث :ال

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

يحصل/ الحصول  /حصل

  على

To abtain  ُون /ستشارم  An advisor 

 To appoint  تعيينعيّن/ يعيّن/  A position  مناصب /منصب

 A tradition  تقاليد /تقليد (IMF) صندوق النقد الدولي

 To continue  استمرار /استمر/ يستمر To admit  بــ العترافاعترف/ يعترف/ ا

 To undertake  توليتولّى/ يتولّى/  Influence  نفوذ

 Qualifications  مؤهالت Growing  تناميمُ 

 Discussions  مشاورات An MP  نواّب /نائب

 A council  مجالس /مجلس To head ترأس/ يترأس/ ترأُس

 A meeting  ات /اجتماع  
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 ول مرةن في صندوق النقد الدولي أل ي للصيمنصب رئيس

في خطوة تهدف  الدولي النقد صندوق داري كبير لها في إ منصبول أ علىالصين الثالثاء  حصلت
 في االقتصاد العالمي. المتناميبكين  بنفوذ لالعتراف

المدير العام. وكان زو نائبا لمحافظ  نائبعاما( في منصب جديد هو  58ن الصيني زو مين )يِّ وعُ  
 للصندوق. ا  خاص ومستشارا   لبنك المركزي الصيني سابقا  ا

 ،ول للمدير العام للصندوق البيت االبيض في منصب النائب األ مستشارعاما(  57ديفيد ليبتون ) ني   ع  
الصندوق في  كبر منصب فيأمريكي ثاني أ يتول  يقوم على  استمرارا لتقليدليبتون ديفيد  تعيينويأتي 

 وروبي.أُ ول حين يتولى المنصب األ

بكين  قائم منذ فترة طويلة وتقولنهاء هذا التقليد الإل وسعت الصين وغيرها من االقتصادات الناشئة بقوة 
 وليس جنسياتهم. التهمؤهِّ مُ لى إن يستند أن اختيار كبار المسؤولين ينبغي إ

ا والمصرية شينوهار  لى الياباني ناويوكيإتموز وينضم  26داء واجباته يوم أ زون يبدأ أومن المنتظر 
 م.مريكية ويشغالن حاليا منصب نائب المدير العالبريطانية واأليضا الجنسيتين اأنعمت شفيق التي تحمل 

 مجلس اجتماعات رأسون تيعضاء وعادة ما مع الدول األ المشاوراتويتولى نواب المدير العام 
 الصندوق.
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 ية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التال

 متنامي نفوذ بــ العترافا صندوق النقد الدولي منصب على حصل

 تولي استمرار تقليد تعيين مستشار نائب

  رأست اجتماعات مجلس مشاورات مؤهالت

 ؟على اول منصب اداري كبير لها في صندوق النقد الدوليالهدف من حصول الصين ما  -1

 ؟ديد الذي شغله "زو مين"صب الجالمنما  -2

 ؟شغل مستشار البيت االبيض منصب النائب االول للمدير العام للصندوق لماذا  -3

 ؟ختيار كبار المسؤولين في الصندوق إ ، بناء على ماذا يجببكين بحسب -4

 ما جنسية نواب المدير العام؟ -5

 ؟لمدير العام الذين سينضم إليهم الصيني"زو مين" انواب ما مهمة  -6
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 الدرس الساب ع : 

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To deny نفى/ ينفي/ نفي To start بدأ/ يبدأ/ بدء

 To arrive وصل/ يصل/ وصول To coincide تزامن/ يتزامن/ تزاُمن

  To take place دوران دار/ يدور/  To Judje حكم/ حكمم/ ي  ك  ح  

 أّدى/ يؤّدي/ تأدية

 إلى
To lead to 

 اعتبر/ يعتبر/ اعتبار
To consider 

 To suggest اقترح/ يقترح/ اقتراح To confirm أّكد/ يؤّكد/ تأكيد

انتشر/ ينتشر/ 
 انتشار

To spread 
 طالب/ يطالب/ مطالبة

To demand 

 
   األسماء:

اإلحتجاج/  إضراب/ إضرابات
 اإلحتجاجات

 استفتاء/ استفتاءات مصدر/ مصادر

 المستعمرة/ المستعمرات منزل/ منازل ظروفظرف/  عام/ أعوام
 جزء/ أجزاء ناشطة/ ناشطات بعثة/ بعثات سجن/ سجون 

 أرض/ أراضي وزير/ وزراء المنطقة/ المناطق اشتباك/ اشتباكات
 - نزاع/ نزاعات مضرب/ مضربون  سجين/ سجناء

 صحراء/ صحاري  وضع/ أوضاع قتيل/ قتلى مدينة/ مدن
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 : قراءةال

 عام بسجن العيون الصحراوي إضراب عن الط

ظروف  حتجاج علىساعة لال 48عن الطعام لمدة  ا  سجينا في مدينة العيون إضراب اثنا عشربدأ 
 ويتزامن ذلك مع وصول بعثة أميركية لحقوق اإلنسان إلى المنطقة. احتجازهم

ى الماضي أدت إل العام يينلمشاركتهم في اشتباكات مع مغارب م على المضربين بالسجن ثالثة أعوامكِ وحُ 
 سقوط سبعة قتلى في الصحراء الغربية.

وأكدت مصادر الصحراء الغربية أن الشرطة المغربية انتشرت بكثافة حول مدينة العيون وكذلك حول 
 . رل الناشطة الصحراوية أميناتو حيدمنز 

ن مي اليوم الذي العيون فمدينة ف حول كثَّ لكن وزير االتصاالت المغربي نفى بشدة وجود انتشار أمني مُ 
 .المتوقع أن تصل فيه البعثة األميركية لحقوق اإلنسان إلى الصحراء الغربية

وضع الصحراء الغربية التي تطالب باستفتاء لتقرير مصير  حول لسنوات طويلةنزاع ال استمر هذا
اويين على الصحر  المستعمرة اإلسبانية السابقة، بينما يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه، ويقترح في المقابل

 حكما ذاتيا تحت سيادته.
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 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 عشرون سجينا  بدؤوا إضرابا  عن الطعام في مدينة العيون. .1
 ال نعم 
 يتزامن اإلضراب مع وصول بعثة أمريكّية لحقوق اإلنسان إلى المنطقة. .2
 ال نعم 
 م.يطالب المضربون بإطالق سراحه .3
 ال نعم 
 كان قد ُحِكم على المضربين بالسجن عشرة أعوام. .4
 ال نعم 
 .حسب الحكومة المغربية حول مدينة العيون  ةفاكثب ت الُشرطةر انتش .5
 ال نعم 
 هناك نزاع في الصحراء الغربية حول مصير المستعمرة اإلسبانّية السابقة. .6
 ال نعم 
 بانية السابقة جزءا  من أراضيه.يعتبر المغرب المستعمرة اإلس .7
 ال نعم 
 يقترح المغرب على الصحراويين حكما  ذاتّيا  مطلقا . .8
 ال نعم 
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 أسئلة للفهم :

 لماذا أضرب سجناء عن الطعام في سجن العيون؟ .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لماذا ُسِجن المضربون في األصل؟ .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ماذا أّكدت مصادر الصحراء الغربية؟ .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: تحدث

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 مصادر مشاركة بعثة لحقوق اإلنسان سجين
 نفى/ ينفي السجن ظروف احتجازهم إضراب عن الطعام

 انتشار أمني مكّثف مضربون  حكم/ يحكم االحتجاج على
 نزاع يؤّكد أّكد/ اشتباكات تزامن/ يتزامن

 

 كم سوف يستمّر اإلضراب؟ .1
 كم عدد المضربين عن الطعام؟ .2
 إلى ما أّدت اإلشتباكات بين المغاربة و الصحراويين العام الماضي؟ .3
 أين انتشرت الشرطة المغربية حسب مصادر الصحراء الغربية؟ .4
 بماذا تطالب الصحراء الغربّية المغرب؟ .5
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 الكتابة : 

 كتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:ا

 دار/ يدور انتشر/ ينتشر سقوط قتلى بدء/ يبدأ
 نزاع الشرطة المغربّية أّدى/ يؤّدي إضراب

 بشأن وضع نفى/ ينفي  مشاركة اشتباكات
 اقترح/ يقترح وجود أّكد/ يؤّكد حكم/ يحكم
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ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــ
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 جدول الكلمات: استماع
  

 الكلمة المعنى الكلمة المعنى
A piece of advice نصيحة/ نصائح A war front جبهة/ ات 

An expert خبير/ خبراء Nuclear installations منشآت نووية 
To launch  شن/ يشن/ شن A conflict صراع/ ات 

Training /ات تدريب To stress أكد/ يؤكد/ تأكيد 
Civil defence دفاع مدني A post منصب/ مناصب 

A missile shield درع صاروخي Ready مستعد 

To Fall  /سقوطسقط/ يسقط 
A military 

intervention 
 تدخل عسكري 

To repel  ّصّد/ يصّد/ صد To coordinate ق/ تنسيق ق/ ُينسِّ  نسَّ
An Air strike جوية ضربة To broadcast  ّبث / / يُبثَّ  بثَّ

  To attack هاجم/ يهاجم/ مهاجمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 70  

 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم لى التسجيل و اكتب تقريرا  عنهاستمع إ
 قتلى صراع منشآت نووية ضربة جوية

 تدخل عسكري  مستعدة ضربات صاروخية جبهات
 حزب هللا ءخبرا انتخابات تنسيق

 دفاع مدني تدريب صد درع صاروخي
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 
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 تحدُّث :ال

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

يَغ /صيغة To sign  يوقّع/ توقيع /عوقَّ   Formula/ shape  ص 

 To agree on اتفاقتفق/ يتّفق/ ا A contract عقود /عقد

 An exibition  ضعار  مَ  /ضر  ع  مَ  To build  تشييدشيّد/ يشيّد/ 

 /يغادرغادر/  Details تفاصيل

  مغادرة

To leave ( a place ) 

 To discus  ثبح  ث/ يبحث/ بحَ  A sign (a contract)  أبرم/يبرم/إبرام

 A deal ات /صفقة To link  رب ط /يربطربط/ 

 A memorandum of  تفاهم مذكرة

understanding 
 A line خطوط /خط

 A tentative contract ا  مبدئيّ عقدا   To pass by  المرور بــ /يمرمّر/ 

 To reach  لىالتوّصل إ /توصلل/ يتوصَّ  Giant العمالقة
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 السرعة العراق:شركة ألستوم الفرنسية توقع عقدا لتشييد خط للقطارات فائقة

 اراتقط خط لتشييدمع الحكومة العراقية  ا  مبدئيّ  عقداشركة الستوم الهندسية الفرنسية العمالقة  عتوق  

 العاصمة بغداد بميناء البصرة جنوبي البالد. يربطالسرعة  فائقة

عقد. " مع مسؤولين عراقيين كخطوة اولى البرام التفاهم مذكرةوأكد ناطق باسم الشركة ان ألستوم وقعت " 

مع المسؤولين  مفاوضاتالخط بمدينتي كربالء والنجف. وستجري الشركة  يمروينص العقد على ان 

 .لالتفاقنهائية  صيغةالى  للتوصلشهرا  12العراقيين تستغرق 

 كيلومترا. وبامكان 650كيلومترا، بينما سيكون طول الخط  450يذكر ان البصرة تبعد عن بغداد بمسافة 

 كيلومترا في الساعة. 250ر القطارات بسرعة الخط الجديد تسيي

 باريس الدولي للطائرات إنه معرضوقال وزير النقل الفرنسي تييري مارياني، الذي اعلن عن العقد في  

 . الصفقةموضوع  لبحثول ألا و تشرينأيلول أالى العراق في  سيغادر

ها قد نفسلن تعلن. وكانت الشركة لمشروع المالية الخاصة با التفاصيلوقال الناطق باسم الستوم إن 

 النشاء خط قطارات معلق في بغداد. ا  آخر  مبدئيا   وقعت عقدا  
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 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

  ربط  قطارات  تفاصيل  تشييد  عقد  وقع

 التفاقا  يغةص  الى لتوصلا  مفاوضات  بــ يمر  تفاهم مذكرة

  خط صفقة  بحث  غادر  معرض

 ؟خط القطارما المدن التي يربط بينها  -1

 ؟ مع مسؤولين عراقيينالشركة الفرنسية  بها ستقومما الهدف من المفاوضات التي  -2

 ق؟ زير الفرنسي للنقل عن اإلتفاأعلن الو أين  -3

 ؟وزير الفرنسي للنقل إلى العراقسيغادر اللماذا  -4

 ؟التفاصيل المالية للمشروععن الرسمي بإسم الشركة الفرنسية قال الناطق ماذا  -5

 " ألستوم "؟ شركة ما العقد اآلخر الذي وقعته  -6
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 الدرس الثامن :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To threat هّدد/ يهّدد/ تهديد
أظهر/ يظهر/ 

 إظهار
To show 

 To amount to بلغ/ يبلغ/ بلوغ To warn حّذر/ يحّذر/ تحذير

 To be on the verge of -أوشك/ يوشك/  To be possible أمكن/ يمكن/ إمكان

 To record سّجل/ يسّجل/ تسجيل                  To spend أنفق/ينفق/إنفاق

 حّمل/ يحّمل/ تحميل
 )المسؤولية(

To hold responsible  /دّل/ يدّل- To indicate 

 To go bankrupt فالسإ /فلسي /فلسأ To adopt اعتمد/ يعتمد/ اعتماد

 
   األسماء:

 
 دولي/ دولّيون  أمر/ أمور مقِرض/ مقِرضون  اّتحاد/ اّتحادات

 أزمة/ أزمات سوق/ أسواق معهد/ معاهد نقابة/ نقابات
 معّدل/ معّدالت الجهة/ الجهات دائن/دائنون  إجراء/ إجراءات

ف صندوق/ صناديق مستوى/ مستويات شرط/ شروط  تقشُّ
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 : قراءةال

 البطالة تهدد االستقرار االجتماعي ياليونان

العام المقبل مما يهدد  %29أن البطالة يمكن أن ترتفع إلى من  اليونانفي  لعماالنقابات  تر حذَّ 
 في البالد.  االستقرار االجتماعي

شروط التقشفية التي تعتمدها الحكومة استجابة لية تفاقم البطالة إلى اإلجراءات مسؤول النقابات تلوحمَّ 
 المقرضين الدوليين.

 ألمناو االقتصاد يهدد واعتبر رئيس معهد االتحاد العام للعمال اليونانيين أن خفض اإلنفاق الحكومي 
 االجتماعي للبالد.

في البلد  2012في أيار %23ت بيانات حكومية ارتفاعا قياسيا للبطالة بلغ مستوى أظهر  من جهة أخرى 
 في نيسان الماضي. %22ل مستوى ل البطالة قد سجَّ عدَّ الذي يوشك على اإلفالس وكان مُ 

مما يدل على مدى  2011في أبريل/نيسان من عام  %16وبالمقارنة فإن معدل البطالة كان في مستوى 
 تفاقم األمور.

بالمزيد من اإلجراءات التقشفية التي  اليونانيأتي هذا التفاقم في سوق العمل اليوناني في ظل قيام و 
أزمتها البالد من ( لضمان إنقاذ صندوق النقد الدوليو  االتحاد األوروبيتطالبها بها الجهات الدائنة )

 .المالية

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0F9A03AC-8911-4996-806C-A9F7A9CD0CE1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0F9A03AC-8911-4996-806C-A9F7A9CD0CE1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33C626F1-F005-4D27-83C6-4D1EE73AE5E5.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33C626F1-F005-4D27-83C6-4D1EE73AE5E5.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E300261-33E5-4A6A-ABEA-22FD9B8EC2C3.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E300261-33E5-4A6A-ABEA-22FD9B8EC2C3.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/546E70E8-C4D1-4EAD-B923-EAB9E71B792A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/546E70E8-C4D1-4EAD-B923-EAB9E71B792A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/546E70E8-C4D1-4EAD-B923-EAB9E71B792A.htm
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 ة:أجب عن األسئلة التالياختبر فهمك : 

 العام المقبل. %30يمكن أن يرتفع معدل البطالة إلى  .1
 ال نعم 
 هي سبب تفاقم مشكلة البطالة في البالد.في اليونان اإلجراءات التقشفية  .2
 ال نعم 
 األمن االجتماعي.يهّدد االقتصاد و في اليونان ض اإلنفاق الحكومي خفْ  .3
 ال نعم 
 رتفاعا  في مستوى البطالة خالل شهر.أظهرت بيانات حكومية أن هناك ا .4
 ال نعم 
 خالل عام. %3ارتفع مستوى البطالة مقدار  .5
 ال نعم 
 اإلجراءات التقشفية تفاقما  في سوق العمل اليوناني. ْت ب  سبَّ  .6
 ال نعم 
 الحكومة اليونانية بالتقشف. صندوق النقد الدوليو  االتحاد األوروبييطالب  .7
 ال نعم 
 أتي اإلجراءات التقشفية لضمان انقاذ البالد من أزمتها المالية.ت .8
 ال نعم 
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 أسئلة للفهم :

 مّم حّذر اتحاد النقابات العمالّية في اليونان؟ .1
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 ميةبيانات حكو  اإلفالس اإلنفاق الحكومي خفض اإلنفاق
 بالمقارنة األمن اإلجتماعي اعتمد/ يعتمد دّل/ يدلّ 

 أظهر/ يظهر اإلجراءات التقشفية أوشك/ يوشك مدى تفاقم االمور
 هّدد/ يهّدد اعتبر/ يعتبر مسؤولية ارتفاعا  قياسيا  

 

 كم من المتوقع أن ترتفع البطالة العام المقبل؟ .1
 ؟ماذا تهدد البطالة المتفاقمة في اليونان .2
 ما هو سبب تفاقم مشكلة البطالة؟ .3
 ما هو االرتفاع المسجل للبطالة خالل عام؟ .4
 لماذا تطالب جهات دولية دائنة اليونان بالتقشف؟ .5
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 سّجلسّجل/ ي إجراءات تقشفية مسؤولية حّذر/ يحّذر
 ارتفاعا  قياسيا   طالب/ يطالب اإلفالس المقرضون الدوليون 

 بلغ/ يبلغ األزمة المالية أوشك/ يوشك حّمل/ يحّمل
 المزيد من معدل البطالة اعتمد/ يعتمد تفاقم البطالة
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جدول الكلمات: استماع 
 الكلمة المعنى
A coordinator  ُق/ ةنسِّ م 
Aid  ُساعداتم 
To demand طالب/ يطالب/ مطالبة 
International Community  ُجتمع الدولي الم 
To deteriorate تدهور/ يتدهور/ تدهور 
To urge  َّحثّ  /ثُّ يحُ  /حث 
Apoosition  ُعارضةالم 
An effort  ُهودهد/ جُ ج 
To protect ةحمى/ يحمي/ حماي 
A battle معركة/ معارك 
Blockaded  ُر/ ون حاص  م 
Poverty فقر 
To become homeless رَّد/ تشريد  ُشرِّد/ ُيش 
Humanitarian Conditions األوضاع اإلنسانية 
The Damajed تضررينمُ ال 
Needs احتياجات 
Civilians  مدني/ مدنيون 
A plan  ُطط  ة/ خُ طَّ خ 
Crisis ات /أزمة 
To update  /تحديثحّدث/ يحّدث 
Scope  نطاق 

 
 
 
 
 



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 81  

 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 تدهور المجتمع الدولي مليونين منسقة

 حماية سوريا مساعدات انسانية االوضاع االنسانية
 شرد أزمة رئيس الوزراء مدنيين

 يلتمو  خطط اقتصاد فقر
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 

 تحدُّث :ال
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 المعنى الكلمة

 To conclude اختتم/ يختتم/ اختتام

 A skill مهارات مهارة/ 

 To employ توظيفوّظف/ يوّظف/ 

 A workshop  عمل -ة/ وَرش تدريبورش

 Competence فاءة ك

 Staff كوادر  /كادر

 To participate  يشارك/ مشاركة /شارك

 To cooperate ن تعاوُ تعاون/ يتعاون/ 

 A plan  فعالية/ فعاليات

 To guarantee ضمان ضمن/ يضمن/ 

 Quality جودة 

 To train تدريب دّرب/ يدّرب/ 

 Maintenance صيانة 

 To enhance عّزز/ يعّزز/ تعزيز

 Relations عالقات 

 To develop تطوير طّور/ يطّور/ 

 To exchange  بادلت /تبادلتبادل/ ي

 Knowledge معرفة 

 A technician  فنّي/ فنّيون

 اختتام مشروع مهارات التوظيف البريطاني                     

تدريبية لرفع  ورش" ,حيث تم عقد ثالث للتوظيفالالزمة  المهاراتالبريطاني " المشروعاختتمت فعاليات 

 , في عمان ة التدريب المهنيالتدريبي واإلداري في مؤسس الكادر فاءةك
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 , هاني خليفاتعاهد والتدريب للمؤسسة مفي هذه الورش التي رعاها مساعد المدير العام لشؤون ال وشارك

ميكانيك المركبات الخفيفة في المؤسسة وبعض أصحاب في مجال  الفنيين العاملينمشاركا من  33

 .العمل من القطاع الخاص 

العمل  خططالمجلس الثقافي البريطاني مارك جيسل , مديرل الذي حضره لمشاركون خالل الحفوناقش ا 

 صيانةبالخاصة المدربين والتعليم اإللكتروني وتطوير المناهج  وتدريب الجودة بضمانالمستقبلية المتعلقة 

  المركبات الخفيفة.

 في مجال ميكانيك وقال خليفات إن إنعقاد هذه الورش التدريبية يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المدربين

 المركبات الخفيفة وتطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية .

 تعزيززمة للتوظيف" , هو برنامج للمجلس الثقافي البريطاني, يهدف إلى اليذكر أن مشروع "المهارات ال 

وفد  ىلتقا,  حفلواألفكار. وعلى هامش ال المعرفة لتبادلالشراكات الدولية  وتطويرالثقافية  العالقات

ين ب التعاون من مسؤولي المؤسسة,حيث بحث معهم سبل تعزيز  بريطاني برئاسة بيتر ستركالند, عددا  

 المؤسسة والكليات البريطانية.

 

 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

 فاءة ك  كادر  ةورش توظيف مهارات  مشروع 
 جودة  ضمان  خطط  تعاون  املين الع شارك

 تبادل  تدريب  عالقات  تعزيز  صيانة  تطوير 
     فنيين معرفة 



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 84  

 

 ؟شارك في الورشمن  -1
 ؟ناقش المشاركون في الورشماذا  -2
 ؟تهدف هذه الورشالى ماذا  حسب الخليفات,مساعد المدير التنفيذي لمؤسسة التدريب المهني,ب -3
 ؟ف"الضرورية للتوظي مشروع " المهاراتمن المسؤول عن  -4
 ؟لمهارات الضرورية للتوظيف"يهدف مشروع "االى ماذا  -5
 ؟من مسؤولي مؤسسة التدريب المهني عدداعندما قابل الوفد البريطاني ماذا ناقش  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس التاسع :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 to carry استحوذ/ يستحوذ/ استحواذ To investigate حّقق/ يحّقق/ تحقيق

 To add أضاف/ يضيف/ إضافة To publish نشر/ينشر/ نشر

 To be استحال/ يستحيل/ استحالة To indicate أشار/ يشير/ إشارة

impossible 
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 To accept وافق/ يوافق/ موافقة To show أظهر/ يظهر/ إظهار

 To شارك/ يشارك/ مشاركة

participate أّكد/ يؤّكد/ تأكيد To confirm 

يستهدف/  استهدف/
 استهداف

To target 
 خضع/ يخضع/ خضوع

To undergo 

 
   األسماء:

 
 تحقيق/ تحقيقات بنك/ بنوك صحيفة/ صحف خرق/ خروقات
 مكتب/ مكاتب وثيقة/ وثائق سلطة/ سلطات عقوبة/ عقوبات

 خدمة/ خدمات تقرير/ تقارير معاملة/ معامالت وزارة/ وزارات
 أثر/ آثار صادرمصدر/ م شهر/ شهور مرحلة/ مراحل

  هدف/ أهداف غرامة/ غرامات نتيجة/ نتائج
 

 : قراءةال 

 واشنطن تحقق بخرق إيطالي لعقوبات إيران

خرق بنك في قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم األحد إن السلطات األميركية تحقق 
 على إيران.المفروضة  "يونيكريديت" اإليطالي العقوبات 

وثائق أن مكتب الك األكبر في إيطاليا أمس وثائق تشير إلى التحقيق األميركي وأظهرت وقد نشر البن
 لتحقيق.ايشاركون في  األمريكيتان عاء العام في نيويورك ومكتب مراقبة في وزارة الخزانة ووزارة العدلاالدِّ 

ي الذي كان يونيكريديت وقال البنك اإليطالي إن التحقيق األميركي يستهدف بنك "هيبو فيرينسبنك" األلمان
 .2005استحوذ عليه عام 
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ك األثر المالي المحتمل على معامالت البنو وأضاف أنه يستحيل في هذه المرحلة التكهن بنتائج التحقيق 
 .مستقبال

ة وفي هذا اإلطار أيضا, وافق بنك "ستاندارد تشارترد" في وقت سابق من هذا الشهر على دفع غرامة بقيم
إلدارة الخدمات المالية في نيويورك على أثر تقارير عن خرق البنك للعقوبات على  مليون دوالر 340
 .إيران

التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية فضال عن العقوبات -للصحيفة أن إيران  علِ طَّ مصدر مُ  وأكَّد
 بالتحقيق. هدفهي  -األممية

 

 

 

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 األلماني للعقوبات على إيران. هيبو فيرينسبنكريكية تحّقق في خرق بنك السلطات األم .1

 ال نعم 
 وثائق تشير إلى التحقيق األمريكي. يونيكريديتنشر بنك  .2

 ال نعم 
 األلماني.هيبو فيرينسبنك يستهدف التحقيق بنك  .3

 ال نعم 
 .2005في  يونيكريديتقد استحوذ على هيبو فيرينسبنك كان  .4
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 ال نعم 
 حسب البنك, فإّنه من الصعب اآلن التكّهن بنيائج التحقييق و تأثيره على معامالت البنك. .5

 ال نعم 
على دفع غرامة مالّية على أثر خرق البنك للعقوبات على  ستاندارد تشارتردوافق بنك  .6

 إيران.

 ال نعم 
 إيران ليست مستهدفة بالتحقيق. .7

 ال نعم 
 ضع لعقوبات أمريكية و أممية و اوروبية.إيران تخ .8

 ال نعم 
 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 البريطانية؟ فايننشال تايمزماذا قالت صحيفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 لماذا تجري السلكات األمريكية تحقيقا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 أّكد/ يؤّكد العقوبات المفروضة نشر/ ينشر معامالت البنك
 يق األمريكيالتحق نتائج التحقيق صحيفة استهدف/ يستهدف

 أشار/ يشير في وقٍت سابق وثائق أظهر/ يظهر
 االثر المالي دفع غرامة مالّية مكتب التكّهن

 

 بماذا تحّقق السلطات األمريكّية؟ .1
 على دفع غرامة مالّية؟ ستاندارد تشارتردلماذا وافق بنك  .2
 ما مقدار الغرامة المالّية؟ .3
 لى إيران؟ما الجهات التي تفرض عقوبات ع .4
 من يستهدف التحقيق األمريكي؟ .5
 

 

 

 

 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع
 الكلمة المعنى
To threaten يهدد/ تهديد /هدد 
Ruins آثار 
Destruction  دمار 
A scientist عالم/ علماء 
Rare نادر 
To warn of /التحذير من /يحذر حّذر 
Commercial Capital عاصمة تجارية 
heritage تراث 
damage ضرر/ اضرار 
To maintain  /على الحفاظحافظ/ يحافظ 
Iron gate باب/ أبواب حديدية 
A Settlement ات /مستوطنة 
A Civilization ات /حضارة 
Fortress حصون  /حصن 
Middle Ages القرون الوسطى 
To seize  /على استيالءاستولى/ يستولي 
The rebels الثوار 
To bomb قصف 
A castle قلعة/ قالع 
To defend دافع/ يدافع/ الدفاع عن 
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 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 دمار نادر اثار هدد

 حضارات علماء تراث الحفاظ على
 قرون وسطى حصن ابواب حديدية ضرارا

 موقع عسكري  قلعة ثوار قصف
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

__________________________ 

 تحدُّث :ال

 المعنى الكلمة

 Mud slides  طينية إنزالقات

ب /ضرب  To hit  يضرب/ ضر 

 To rain مطاراأل هطول -يهطل المطر  /هطل

 To drown (transitive)  يغرق/ اغراق /أغرق

 A resort  ات /منتجع

 To dig  يحفُر/ حف ر /حفر

ث عن /بحث  To search for  يبحث/ البح 

 A survivor نوناجناجي/ 

 To close إغالق أغلق/ يغلق/ 

 A victim ضحايا ضحية/ 

ع /تطوع  To volunteer  يتطوع/ تطوُّ

 Thunder رعد

 To collapse  ينهار/ انهيار /انهار

 Stairs ساللم سلّم/ 

 To burry يدفن/ دف ن /دفن

 A missing person نمفقودو /مفقود

 Wind رياح 

 A net/ network ات  /شبك
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 A disaster كوارث كارثة/ 

 انزالقات طينية مميتة تضرب كوريا الجنوبية        

غزيرة  أمطار طوله  كوريا الجنوبية بعد  ضربت طينية إنزالقاتل في شخص على األق 17ل تِ قُ 

حيث  اتلو شخص قُ  12لت خدمات الطوارئ إن البالد. وقا ت الفوضى شمالثالمساكن وبع أغرقت

 ول.ئتشانشيون الجبلي شرق العاصمة سي منتجعاإلنزالقات فندقا في  طمرت

 عظمإن مُ  الكوارث هيئة. وقال مسؤولو ناجين عن بحثابالمنتجع  بالحفر ن وال يزال المئات يقومو 

 في المنطقة. تطوعيفي المنتجع كانوا طالب جامعيين يقوموا بعمل  الضحايا

الظهر  في اإلنزالقات بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي)الثالثة بعد رت فنادق ومطاعم ومقاهٍ مِّ وقد دُ 

ي الكورية الجنوبية لألنباء "كنت نائما ف بتوقيت غرينيتش(. وقال طالب من الناجين لوكالة يونهاب

". الطينتحت  نتف  ود   الساللم انهارت.الرعدالدور الثاني حينما سمعت صوت اإلنزالقات وكأنها 

. المفقودينوأغرقت المياه مئات المنازل في سيول ,وقال مسؤولين إن شخصين ال يزاالن في عداد 

 عشرات الطرق. إغالق وأدت ألى لمحمولةا الهواتف شبكاتالموسمية  الرياحلت كما عطَّ 

 

 

 

 

 

 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:
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 عن بحث حفر  منتجع   أغرق  ضرب   طينية إنزالقات

 الرعد  تطوع الضحايا إغالق  هيئة  ناجين

 شبكات  الرياح  المفقودين الطين الساللم   انهار

     الكوارث   المحمولة الهواتف

 ؟في كوريا الجنوبيةشخص  17قتل كيف  -1
 ؟ثةدوقعت الحاأين  -2
 ؟يحفر المئات من الناس في المنتجعلماذا  -3
 الحادث؟معظم ضحايا من كان م -4
 ي؟دمرت الفنادق والمطاعم والمقاهمتى  -5
 ؟الموسمية تأثير الرياح ما -6

 
 

 

 

 

 

 

ر :  الدرس العاش 

 قبل قراءة النص 
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 فعال:األ

 To doubt شّك/يشّك/شكّ  To ban حظر/يحظر/حظر

 To die ُتوّفي/ ُيتوّفى/ وفاة To mourn نعى/ ينعي/ نعي

 To leave ترك/ يترك/ ترك To be released صدر/ يصدر/ صدور

 To deprive حرمانحرم/ يحرم/ To renew جّدد/ يجّدد/ تجديد

 To pounce إلقاء )القبض(/ألقى/ يلقي  To be open تفّتح/يتفّتح/تفّتح

 To arrest اعتقل/ يعتقل/ اعتقال To pave مّهد/ يمّهد/ تمهيد

 
   األسماء:

 هيئة/ هيئات بيان/ بيانات حق/ حقوق  مسلم/ مسلمون 
 دين/ أديان شأن/ شؤون  مطلب/ مطالب دستور/ دساتير
 قّوة/ قوى  جبهة/ جبهات فكرة/ أفكار ممّثل/ ممّثلون 
 معارض/ معارضون  متشّدد/ متشّددون  حليف/ حلفاء اتجنسّية/ جنسيّ 

 أّمة/ أمم منطقة/ مناطق جماعة/ جماعات صحفي/ صحفّيون 
 إسالمي/ إسالميون  الساحة/ الساحات زعيم/ زعماء قانون/ قوانين

 

 : قراءةال

 يطالبون بحقوقهممسلمو إثيوبيا 

، وطالب الحكومة ميليس زيناوي وفاة رئيس الوزراء  ياإثيوبلهيئات اإلسالمية في صدر من انعى بيان 
 الجديدة بمنح المسلمين حقوقهم الدينية المنصوص عليها في الدستور. 

http://www.aljazeera.net/news/pages/12d37c08-40fd-4f99-92f9-d2e87f8c5d87?GoogleStatID=9
http://www.aljazeera.net/news/pages/12d37c08-40fd-4f99-92f9-d2e87f8c5d87?GoogleStatID=9
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 همن بوقف تدخل الحكومة في شؤون األديان وحرية اختيار ممثليد البيان مطالب المسلمين اإلثيوبيوجدَّ  
 وعدم فرض أفكار فرقة األحباش الدينية عليهم. 

دة من د لمرحلة جديمهِّ قد تُ  زيناوي اإلثيوبية المحظورة قد أعلنت أن وفاة  لتحريرلوكانت الجبهة الوطنية 
 تقرير المصير.السالم في البالد، إال أنها أكدت استعدادها للقتال من أجل 

ه "قد تمثل وفاة الدكتاتور اإلثيوبي مرحلة جديدة وفاالوأضافت الجبهة في بيان لها صدر عقب إعالن 
 لالستقرار والسالم في إثيوبيا ومنطقة القرن األفريقي بأكملها". 

حة تكون مستعدة لالعتراف بحق تقرير المصير لكل أنها ستعمل مع أي قوى معارضة متفتِّ  أضافتو 
 .مم والجنسياتاأل

عاما( االثنين الماضي في مستشفى في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد صراع طويل  57) زيناوي توفي 
في  قوي يحرم القوى الغربية من حليف في الساحة السياسية في إثيوبيا  ترك فراغا كبيراو مع المرض 

 المعركة مع المتشددين اإلسالميين في منطقة القرن األفريقي.

مع المعارضة وقد ألقى القبض على العديد  كان حادا   زيناوي جماعات دولية لحقوق اإلنسان إن  وتقول
، كما اعتقل معارضين وصحفيين بموجب 2005نتائجها عام  في مشكوكمن زعمائها بعد انتخابات 

 .2009قانون لمكافحة اإلرهاب صدر عام 

 

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 مو اثيوبيا بحقوقهم الدينّية.يطالب مسل .1
 ال نعم 
 تعطي المسلمين كامل حرّيتهم الدينية. زيناوي كانت حكومة  .2
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 ال نعم 
 االستقرار.لمرحلة جديدة من السالم و  زيناوي قد تمّهد وفاة  .3

 ال نعم 
أّكدت الجبهة الوطنّية للتحرير االثيوبّية استعدادها للقتال من أجل تحرير  .4

 المصير.
 ال نعم 
 من أهم المتشّددين اإلسالميين في القرن اإلفريقي. زيناوي كان  .5
 ال نعم 
 قد اعتقل العديد من زعماء المعارضة. زيناوي كان  .6
 ال نعم 
 ت بلجيكا.افي إحدى مستشفي زيناوي توفي  .7
 ال نعم 
 ين.حرمت وفاته الغربيين من حليف قوي في القرن اإلفريقي ضد اإلسالمي .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 ماذا أصدرت الهيئات اإلسالمّية في اثيوبيا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ــــــــــــ

2
. 

 بماذا طالب البيان الحكومة الجديدة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 بالنسبة للجبهة الوطنّية للتحرير اإلثيوبّية؟ زيناوي  ماذا تمّثل وفاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 االستقرار و السالم بيان طالب/ يطالب العديد من
 أّكد/ يؤّكد صدر/ يصدر حرّية اختيار فراغا  كبيرا  

 المتشّددون اإلسالميون  أعلن/ يعلن مرحلة جديدة في الدستور المنصوص عليها
 حليف قوي  ألقى/ يلقي ) القبض( مّثل/ يمّثل حقوق دينّية

 

 ؟زيناوي أين و متى توّفي  .1
 ؟زيناوي ماذا عّلقت جهات دولية لحقوق اإلنسان بعد مقتل  .2
 ماذا اعلنت الجبهة الوطنّية للتحرير اإلثيوبية؟ .3
 مع المعارضة؟ زيناوي ان موقف كيف ك .4
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 توفي/ يتوفى أّكد/ يؤّكد السالم نعى/ ينعى
 الساحة السياسية مّثل/ يمّثل مرحلة جديدة وفاة

 حاد قوى معارضة مّهد/ يمّهد الدستور
 زعماء راع طويل مع المرضص بيان حرّية دينّية
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع 
 الكلمة المعنى
Virus فيروس 
To hit ضرب/ يضرب/ ضرب 
Damage ضرر/ اضرار 
To damage عّطل/ يعّطل/ تعطيل 
To isolate عزل/ يعزل/ عزل 
To prevent  /منعمنع/ يمنع 
A precautionary measure  اجراء احترازي 
To penetrate اخترق/ يخترق/ اختراق 
A network شبكة/ ات 
To affect أثر/ يؤثر/ تأثير على 
To produce انتج/ ينتج/ انتاج 
To protect حمى/ يحمي/ حماية 
Cyber attack هجوم الكتروني 
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Computer systems أنظمة الحاسوب 
Oil reserves احتياطات النفط 
Crude خام 
To Refine كرر/ يكرر/ تكرير 
A barrel برميل/ براميل 
A Rumor شائعة/ات 
Refinery مصفاة 
Advanced متطورة 

 
 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 شركة نفطية انتاج ضرر فيروس
 اخترق  اجراء احترازي  مة الحاسوبأنظ عطل
 حماية خام تأثير شبكة

  احتياطات نفط هجوم الكتروني شائعات
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 تحدُّث :ال            

 المعنى الكلمة

 To lighten  تخفيفخفّف/ يخفّ ف/ 

 A condition  شروط /شرط

 To surprise  يفاجئ/ مفاجأة /فاجأ

 To reduce  تقليلقلّل/ يقلّل/ 

 To reveal  يكشف/ كش ف /كشف

 A statistical study  ات /إحصائية

 To rise  ارتفاعارتفع/ يرتفع/ 

 Pace  وتيرة

 To remove  إزالةأزال/ يزيل/ 

 A forest  غاباتغابة/ 

 To equal  معادلة /يعادلعادل/ 

 Double  أضعافضعف/ 
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 A damage  أضرار /ضرر

 An average  معدالت /معدل

 A result  نتائجنتيجة/ 

 To farm/ plant  زراعةزرع/ يزرع/ 

 To vote  على  التصويتصّوت/ يصّوت/ 

 To protect حمايةحمى/ يحمي/ 

 

 مازون البرازيل: ارتفاع حاد في وتيرة إزالة غابات األ

  

 افأضعستة  يعادلاألمازون المطيرة بما  غابات إزالة وتيرة ارتفاعجديدة في البرازيل  إحصائية كشفت

تقع في والية ماتو  للضرروذكر المعهد أن أكثر المناطق التي تعرضت  في العام الماضي. معدلها

قانون جديد  على صويتالتاإلحصائية قبيل  نتائجوتأتي  الصويا في البرازيل. زراعةجروسو مركز 

 الغابات. لحماية

يرا في وقالت تيكس من جانبها اعتبرت وزيرة البيئة البرازيلية ايزابيال تيكسيرا أن هناك "ما يدعو للقلق".

 أشجار الغابات بحلول يوليو/ تموز المقبل". وقطعإزالة  تقليلمؤتمر صحفي " هدفنا هو 

 الحكومة البرازيلية. فاجأتويرى الخبراء أن النتائج الجديدة 

وكان تقرير حكومي قد أكد في ديسمبر الماضي تراجع معدل إزالة الغابات ليصل إلى أقل معدل لها منذ 

في المائة ما بين شهري أغسطس / آب  27عاما بينما النتائج الجديدة توضح زيادة النسبة بمقدار  22

رس البرازيلي ي خضم نقاش ساخن في الكونغوتأتي البيانات الجديدة ف وأبريل / نيسان الماضي. 2010

 القانون الحالي لحماية الغابات. روطش تخفيفحول إمكانية 
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 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

  كشف  تقليل  قطع  فاجأ  شروط  تخفيف

  ادلع  غابات  إزالة  وتيرة حماية  إحصائية

  على التصويت  زراعة  نتائج  معدل  لضررا  أضعاف

 

 ؟جديدة في البرازيلالحصائية اإلدراسة ماذا كشفت ال -1
 ما هي أكثر المناطق التي تعرضت للضرر؟  -2
 ؟نتائج اإلحصائياتمتى جاءت  -3
 ؟وزيرة البيئة البرازيليةرا إيزابيال تيكسي ما هو هدف -4
 ؟رس البرازيليالكونغما هو موضوع النقاش الحالي في  -5
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 الدرس الحادي عشر :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To arm تسّلح/ يتسّلح/ تسّلح

(intrasitive) 
 To witness شهد/ يشهد/ شهادة

 To clarify أوضح/ يوضح/ إيضاح To point to أشار/ يشير/ إشارة
 To intend قصد/ يقصد/ قصد To confront واجه/ يواجه/ مواجهة

 To reject رفض/ يرفض/ رفض To violate نتهك/ ينتهك/ انتهاكا
 To try حاول/ يحاول/ محاولة To send أرسل/ يرسل/ إرسال

 To throw ألقى/ يلقي/ إلقاء  To produce أنتج/ ينتج/ إنتاج
 

   األسماء:
 

 خبير/ خبراء أّمة/ أمم تحقيق/ تحقيقات منطقة/ مناطق

 عقوبة/ عقوبات حليف/ حلفاء شحنة/ شحنات صحيفة/ صحف
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 سالح/ أسلحة نزاع/ نزاعات دولة/ دول انتقاد/ انتقادات

 

 

 

 القراءة :

 ح مناطق أفريقية مضطربةسل   الصين ت  

أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الصين تواجه انتقادات كبيرة بسبب صادراتها من األسلحة إلى 
لعقوبات األممية المفروضة على تصدير السالح إلى تلك مناطق مضطربة في أفريقيا، وأن بكين تنتهك ا

 المناطق.

 ووكشفت التحقيقات أن بكين أرسلت شحنات كبيرة من األسلحة إلى دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو 
 السودان.و الصومال  وساحل العاج 

ة على تصدير وأضافت واشنطن بوست أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تنتهك العقوبات المفروض
 . السالح إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة

أن تنتهك العقوبات المفروضة على تصدير السالح إلى  قصدال تن الصين قد أ أوضحت الصحيفةو 
 .بعض الدول األفريقية المضطربة عن عمد وسابق إصرار

الصين  تنتجهاالتي  الضوء على الصناعة السرية لألسلحة يلقيالسماح بأي تحقيق  رفضتولكن بكين  
 بشكل كبير.

وأوضحت أن الصين رفضت التعامل مع خبراء األمم المتحدة بشأن صناعة األسلحة، وأنها تحاول حماية 
 حلفائها حول العالم من خالل تصدير السالح.
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 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 ة على الدول التي تشهد نزاعات.الصين هي الدولة الوحيدة التي تنتهك العقوبات المفروض .1

 ال نعم 
 قصدت الصين انتهاك العقوبات المفوضة على تلك الدول عن عمد و سابق إصرار. .2

 ال نعم 
رّية. .3  رفضت الصين أي تحقيق يلقي الضوء على صناعة األسلحة السِّ
 ال نعم 
 سلحة.رفضت الصين التعامل مع خبراء االمم المتحّدة بشأن صناعة اال .4
 ال نعم 
 بّررت الصين خرق العقوبات أّنها تحاول حماية حلفاِئها حول العالم. .5
 ال نعم 
تواجه الصين انتقادات كبيرة بشأن تصدير االسلحة لمناطق مضطربة في  .6

 أفريقيا.
 ال نعم 
 .انتهاكا  لعقوبات األمم المتحدةيعتبر تصدير السالح للمناطق الُمضطربة  .7

 ال نعم 
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 أرسلت الصين السالح لنيجيريا وموريتانيا. .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 ؟واشنطن بوستإلى ماذا أشارت صحيفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 ذا تواجه الصين انتقادات كبيرة؟الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 لمن تصّدر الصين األسلحة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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4
. 

 ماذا كشفت التحقيقات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 تحقيق العقوبات المفروضة بشكل كبير سّلح/ يسّلح
 كشف/ يكشف انتهاك تصدير السالح مناطق مضطربة

 أرسل/ يرسل اللمن خ دول أفريقّية واجه/ يواجه
 شحنات كبيرة عن عمد حاول/ يحاول انتج/ ينتج
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 ماذا تواجه الصين؟ .1
 لماذا تصّدر الصين السالح إلى دول أفريقّية مضطربة؟ .2
 ماذا رفضت بكين؟ .3
 هناك منع لتصدير األسلحة لبعض الدول اإلفريقية؟ دلماذا يوج .4
 ير الصين لألسلحة؟بشأن تصد واشنطن بوستصحيفة قالت ماذا  .5
 

 

 

 

 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 رفض/ يرفض كشف/ يكشف صادرات األسلحة أشار/ يشير
 السماح تصدير السالح انتهك/ ينتهك واجه/ يواجه

 حماية الحلفاء عن عمد عقوبات أممّية مفروضة انتقادات كبيرة
الصناعة السرّية  قصد/ يقصد حقيقت بسبب

 لألسلحة
 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 113  

 

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع
A newspaper صحيفة/ صحف 
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To expand اتسع/ يتسع/ اتساع 
Borders حدود 
Banditry قطع/ يقطع/ قطع الطريق 

A Conflict صراع/ ات 
To avenge/ retaliate انتقم/ ينتقم/ انتقام 

A relative قريب/ أقارب 
Chaos فوضى 
Rebels ثوار 

To Kidnap اختطف/ يختطف/ اختطاف 
To guard حرس/ يحرس/ حراسة 

Additional اضافي 
An ally حليف/ حلفاء 

To Threaten هدد/ يهدد/ تهديد 
To advise نصح/ ينصح/ النصح بــ 

Stability استقرار 
Concern قلق 
To leave غادر/ يغادر/ مغادرة 

Citizens/ nationals رعايا 
A diplomatic Mission بعثة دبلوماسية 

Precautions احتياطات 
 
 

 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 قطع الطريق اختطاف صراع صحيفة
 هدد بـــ أقارب انتقام تهديد
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 حراسات اضافية عدم االستقرار ثوار فوضى
 غادر رعايا نصح بــ دول حليفة

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________ 

 تحدُّث :ال

 A mine ألغاملغم/  To address مخاطبة خاطب/ يخاطب/ 

 Grass/ weed أعشاب  To stop  يوقف/ وق ف /وقف

 Barbed wire  الشائكة األسالك A fire حرائقحريق/ 



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 116  

 

 A reason دواعي داعي/  A pretext  ذرائع /ذريعة

 To  prevent  من ع /منعمنع/ ي To watch مراقبةراقب/ يراقب/ 

 To infiltrate لتسلّ تسلّل/ يتسلّل/  Borders الحدود

 To damage إتالف أتلف/ يتلف/   To respond to  يرد/ ردّ  /رد

 A farm مزارعمزرعة/  Flare bombs قنبلة/ قنابل تنويرية

 Damage أضرارضرر/  To light up fire شعال أشعل/ يشعل/ إ

 As well as  عن فضالا   To receive / يتلقَّى/ تلقّي تلقَّى

    Regard صدد

 إسرائيل للحرائق في الغوراألردن يؤكد عدم تلقيه ردا حول افتعال 

أكدت مصادر مطلعة أن وزارتي الخارجية والزراعة "لم تتلقيا" ردا رسميا ، لغاية اآلن، من الجانب 

ل في منطقة األغوار، خالاالسرائيلية  سلطاتال، التي تفتعلها الحرائق بوقف اإلسرائيلي، بعد مطالبته

 .الحدود" مراقبة" بذريعةفصل الصيف 

ال وزارة الخارجية اإلسرائيلية، بكتب رسمية بهذا الصدد، ا مخاطبةر على أنه تم مؤخرا  وشددت المصاد

 رسمي" من قبل إسرائيل. ردأنه ولغاية اآلن "لم يكن هناك 

وجاء في الكتاب الرسمي الذي أرسل في وقت سابق إلى اسرائيل، "أن الحرائق اإلسرائيلية، التي يتم 

 الشائكة األسالكعلى  أعشاب، وحرق األلغام، وتفجير التنويرية القنابلمن خالل إطالق  اشعالها

من  عدد كبير بإتالف"، تسببت التسلل ومنعاألمنية ومراقبة الحدود  الدواعيلمراقبة الحدود، بذرائع "

 كبيرة بها. أضراراإلحاقها  عن فضالا ، المزارع

 لكلمات التي في الصندوق:تحدث عن النص من خالل إجابتك على األسئلة التالية، مستخدما  ا

 حدود مراقبة ذريعة  الحرائق وقف  إتالف

 أعشاب  األلغام اشعال المزارع التنويرية القنابل رد 
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   تسلل منع  أضرارا الشائكة األسالك

 
 ؟الخارجية األردني إسرائيلطالب وزير بماذا  -1

  بهذه الحرائق؟ إسرائيل بحجة ماذا تقوم -2

 بخصوص هذه الحرائق؟ما هو الموقف االسرائيلي  -3

 كيف تقوم اسرائيل باشعال الحرائق؟  -4

 ما هي نتائج اشعال هذه الحرائق؟  -5

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني عشر 

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To deliver ألقى/ يلقي/ إلقاء

( speech)  
 To be forced راراضطِ  /رُّ طْض ي   /رَّ اضط
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 To work عمل/ يعمل/ عمل To study درس/ يدرس/ دراسة

 To quit( job) استقال/ يستقيل/ استقالة To run out نفودنفد/ ينفد/ 

 To resort to لجأ/ يلجأ/ لجوء To decide قّرر/ يقّرر/ تقرير

 To adopt اّتخذ/ يّتخذ/ اّتخاذ To be possible أمكن / ُيمكن / إمكانية

 To infringe خالف/ يخالف/ مخالفة To clarify أوضح/ يوضح/ إيضاح

    أقال / ُيقيل / إقالة

 
   األسماء:

 طفل/ أطفال مؤتمر/ مؤتمرات صنف/ أصناف حكومة/ حكومات
 جهة/ جهات يوم/ أّيام أزمة/ أزمات حالة/ حاالت

 نقيب/ نقباء عيادة/ عيادات تزرازارة/ وِ وِ  دواء/ أدوية
 طبيب/ أطّباء قسم/ أقسام وضع/ أوضاع وزير/ وزراء

 أمين/ أمناء قرار/ قرارات مقر/ مقّرات اتقطاع/ قطاع
 لجنة/ لجان مجلس/ مجالس إضراب/ إضرابات اعتصام/ اعتصامات

 

 القراءة :

 بسبب النقص في األدوية« حالة الطوارئ »حكومة غزة تعلن 

، في الِقطاع  دوية الطبيةبسبب النقص في األ« حالة الطوارئ »أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس 
« صنفا من األدوية 178لى إلقد وصل عدد األدوية التي نفدت »: ير الصحة المقال باسم نعيم وقال وز 

.  
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 دقفي القطاع الطبي األمر الذي عالن حالة طوارئ إ رت ن وزارة الصحة قرَّ إونتيجة لتفاقم هذه االزمة ف
  «.انهيار الوضع الصحي إلى ؤديي

 قسام وتقليصيام العمل في كثير من العيادات واألأليص تق لىإن وزارته اضطرت أ الوزير الُمقال ضافأو 
ة فيقسام خيام العمليات الجراحية ووقف العمليات في بعض األأ  طفال. قسم جراحة األ اصَّ

صل من أطبيب  700كثر من أن أمس أطباء الفلسطينيين جواد عواد علن نقيب األأ خرى أُ من جهة 
في الضفة الغربية استقالوا من عملهم في وزارة الصحة  طبيبا يعملون في قطاع الصحة الحكومي 1050

  .على األوضاع السيئة لألطباء ن عن العمل منذ ستين يوما احتجاجاو مضربوهم الفلسطينية 

 لىإن الحكومة لجأت إمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام هللا أطباء وقال عواد خالل اعتصام لأل
 ضراب ومعاقبة كل من يخالف القرار.إلالقضاء الذي اتخذ قرارا بوقف ا

مام المعتصمين أبو الحمص خالل كلمة القاها أمين عام مجلس الوزراء نعيم أمن جانب الحكومة قال  
  المطالب. ةسان لجنة ستدرس مطالبهم سريعا وسيرفع تقريرا لرئيس الحكومة لدر إ

الصحي في الضفة الغربية خاصة في  رواتبهم وزيادة عدد االطباء في القطاع بزيادةطباء ويطالب األ
 قسام الطوارئ.أ

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 زادت وزارة الصحة أيام العمل في بعض األقسام في المستشفيات. .1
 ال نعم 
 تّم وقف العملّيات في قسم أمراض القلب. .2
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 ال نعم 
 هناك أطباء مضربون بسبب انخفاض الرواتب. .3
 ال نعم 
 بدأ اإلضراب منذ مئة يوم. .4
 ال نعم 
 اتخذ القضاء قرارا  بوقف اإلضراب. .5
 ال نعم 
 قّرر القضاء معاقبة كل من يخالف القرار. .6
 ال نعم 
 استجابت الحكومة لمطالب المضربين. .7
 ال نعم 
 يطالب األطباء بزيادة اإلجازات و الحوافز. .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 لماذا أعلنت حكومة غزة حالة الطوارئ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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2
. 

 ماذا قال وزير الصحة باسم نعيم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 كم عدد أصناف األدوية التي نفدت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

4
. 

 إلى ماذا يمكن أن تؤّدي هذه األزمة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

5
. 

 ماذا أوضح باسم نعيم في المؤتمر الصحفي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 ل اإلجابة عن األسئلة التالية:تحدث عن النص من خال

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 األوضاع السيئة اضطر/ يضطر وزارة الصحة أعلن/ يعلن
 قطاع الصحة  عمل/ يعمل نتيجة ل الوضع الصحي
 استقال/ يستقيل وقف الوزير المقال مؤتمر صحفي

 تفاقم األزمة رى من جهة أخ أوضح/ يوضح العمليات الجراحية
 

 ما سبب حالة الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية؟ .1
 ما مقدار حجم أزمة نقص األدوية؟ .2
 أيام ؟ ت فيهصالذي تقلم سقالما  .3
 هل استجابت الحكومة للمضربين؟ .4
 ما مطالب األطباء؟ .5
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 الكتابة : 

 ت التالية جميعها:اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرا

 األوضاع السيئة اضطر/ يضطر قرر/ يقرر أعلن/ يعلن
 لجأ/ يلجأ إلى العيادات و األقسام أدى/ يؤدي حالة الطوارئ 

 اتخذ/ يتخذ قرارا   مضربون  تفاقم األزمة نفد/ ينفد
 خالف/ يخالف احتجاجا   تقليص انهيار الوضع الصحي
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ـــ  ــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع
A victim قتيل/ قتلى 

An injured person جريح/ جرحى 
An explosion انفجار/ ات 

A soldier جندي/ جنود 
An attack هجمة/ هجمات 

A neighbourhood حي/ أحياء 
To launch (an attack) شن/ يشن/ شن 

An armed man  مسلح/ مسلحون 
An official  مسؤول/ ون 
A reporter مراسل 

security sources أمنية مصادر 
A news agency وكالة أنباء 

A checkpoint نقطة تفتيش 
Right after ُبعيد 
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A committee لجان /لجنة 
Emergency forces  قوات الطوارئ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :ت والتعبيرات التالية جميعهافرداواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه

 انفجارات جنود جرحى قتلى
 نقطة تفتيش مسلحون  أحياء هجمات

 موعد االفطار منزل مسؤول مصدر أمني
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 
 تحدُّث :ال

 To reveal ف كش  يكشف/  /كشف To protect حماية حمى/ يحمي/ 

 ون /مستهلك
A consumer 

مارس/ يمارس/ 

 ممارسة
To practice 

 To support م دع  دعم/ يدعم/  A market  أسواق /سوق

 Ambigious غامض  Meat لحوم لحم/ 

 A target/ goal أهداف هدف/  A phenomenon  ظواهر /ظاهرة

 To call for  دعوة لــ /دعوا/ يدع To monopolise احتكار احتكر/ يحتكر/ 

 A necessity ضرورة  To import استيراداستورد/ يستورد/ 

 To amend تعديل عدّل/ يعدّل/  To critisise  ينتقد/ انتقاد /انتقد

 Legistlative channels  التشريعية القنوات  To compete  ةمنافسنافس/ ينافس/ 

 Familiar وف مأل  Uncapable of غير قادر على

 To encourage  تشجيع /يشجعشّجع/  Qualified for  لــ مؤهل

 To defend دافع/ يدافع/ مدافعة Belonging to  لــ تابع

 To found إنشاء أنشأ/ ينشئ/  To provide تزويد زّود/ يزّود/ 
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 Independent مستقل  To provide توفير وفّر/ يوفر/ 

   A source موارد مورد/ 

   A purpose أغراض غرض/ 

 

 

 

 استيراد اللحوم ال زال يخضع لظاهرة احتكار« : حماية المستهلك»

في  احتكار لظاهرة يخضع اللحوم سوق ن إالدكتور محمد عبيدات « حماية المستهلكجمعية »قال رئيس 

 .نواضح ومعروف للجميع مواطنين وكسؤولين االحتكار أضاف في بيان صحفي أو  .استيرادها

 وناشد بحث هذا الملف. 

 ادرةق غيرفي وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا ان هذه المديرية  المنافسةالدكتور عبيدات مديرية  وانتقد

  االحتكارية. الممارسات كشففي   راغبة قد تكون غيرو للكشف عن االحتكار  مؤهلة وغير

 والغامضةوذلك بسبب نصوصه العامة االحتكار  لدعموبين أن قانون المنافسة الحالي تمت صياغته 

 االحتكارية. أهدافهاأو  ألغراضهاوالذي يمكن الي فئة محتكرة ان تستخدمه 

ن قانون المنافسة الحالي م تعديل ضرورةوزارة الصناعة والتجارة الى  تدعووقال إن حماية المستهلك 

 الحتكار.ا يحمي الو المنافسة  يشجعليكون قانونا  فاعال   التشريعية القنواتخالل 

 تزويدها ولمجلس النواب  تابعةللمنافسة بعيدة عن وزارة الصناعة والتجاره  مستقلةهيئة  بإنشاء وطالبت

 والمادية النجاحها. البشرية المواردكل الوسائل او ب
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 جابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:تحدث عن النص من خالل إ

 لظاهرة  يخضع  اللحوم  سوق  ستهلكالم حماية 
 مؤهلة  قادرة غير  المنافسة  وانتقد  استيرادها احتكار 
 البشرية  والغامضة  لدعم  الممارسات  لكشف  راغبة 
 القنوات تعديل  ضرورة  تدعو  أهدافها

  التشريعية
 المألوفة 

 تزويدها  تابعة  مستقلة  بإنشاء  ومدافعا   يشجع 
    ألغراضه موارد ال وتوفير 

 

 ؟ أسواق اللحوم ما مشكلة   -1
 محمد عبيدات لقانون المنافسة الحالي؟ اتما انتقاد -2
 ؟تحدث عن قانون المنافسة الحالي حسب النص -3
  ؟الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تتبع لمن -4
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 الدرس الثاني عشر :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To amount to بلغ/ يبلغ/ بلوغ To release )سراح( أطلق/ يطلق/ إطالق

 To receive تلّقى/ يتلّقى/ تلّقي To point to أشار/ يشير/ إشارة

/ يول د/ والدة  To plan خّطط/ يخّطط/ تخطيط To be born ُوِلد 

 To focus رّكز/ يرّكز/ تركيز To aim at هدف/ يهدف/ هدف

 To transmit الانتقل/ ينتقل/ انتق To carry حمل/ يحمل/ حمل

 To gather اجتمع/ يجتمع/ اجتماع To reduce قّلل/يقّلل/ تقليل

 
   األسماء:

 
 أمين/ أمناء برنامج/ برامج دقيقة/ دقائق حملة/ حمالت

 مرض/ أمراض هدف/ أهداف أم/ أمهات والية/ واليات
 - سبيل/ سبل تكلفة/ تكاليف مبادرة/ مبادرات

 - مة/ خدماتخد امرأة/ نساء طفل/ أطفال
 - دولة/ دول فريق/ فرق  عام/ أعوام
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 القراءة :

 حملة دولية للقضاء على االيدز بين األطفال حديثي الوالدة

 ة للقضاء على فيروس االيدز "اتش آي في" بين األطفالدر المتحدة والواليات المتحدة مبا اطلقت األمم
 المتحدة إلى أن هناك طفال يولد حامال لفيروسوتشير تقديرات األمم  .2015حديثي الوالدة بحلول عام 

  االيدز كل دقيقة تقريبا، كلهم تقريبا في افريقيا جنوب الصحراء.

نتقال ل احتمال اقلِّ وتهدف الحملة الجديدة إلى عالج األمهات الحوامل الالئي يحملن فيروس االيدز، مما يُ 
 في المئة. 5طفال إلى أقل من ألالعدوى إلى ا

عف مليون امرأة، وهو ض 15ـ مليار دوالر لتوفير الرعاية الطبية ل 2,5فة تلك الحملة حوالي وستبلغ تكل
 العدد الذي يتلقى العالج حاليا.

( ولجنة خطة UNAIDSبرنامج األمم المتحدة لمكافحة االيدز ) منفريق  وخطط الطالق هذه الحملة
  .الطوارىء لمكافحة االيدز التابعة لرئيس الواليات المتحدة

 وتركز طفالاأليدز والخدمات العالجية للنساء و اإلالرئيسي لهذه الحملة توفير سبل الوقاية من  الهدف
 الحملة بشكل خاص على النساء الحوامل.

، وكلهم 2009ألفا خالل عام  370وبلغ عدد األطفال الذين انتقلت لهم العدوى لدى والدتهم حوالي  
 دخل وخاصة في افريقيا جنوب الصحراء.تقريبا في دول منخفضة أو متوسطة ال

نجتمع هنا اليوم لنضمن أن كل األطفال يولدون أصحاء من دون : وقال األمين العام لألمم المتحدة 
 وهم يكبرون". األطفال مهات يعشن ليرينألأمراض، نحن هنا اليوم لنتأكد من أن 

 

 

 

 اختبر فهمك :
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 أجب عن األسئلة التالية:

 ملة فريق من وزارة الصحة األمريكية.خّطط إلطالق الح .1
 ال نعم 
 تهدف الحملة لتوفير سبل الوقاية من اإليدز باإلضافة للعالج. .2
 ال نعم 
 ترّكز الحملة على النساء الحوامل. .3
 ال نعم 
ألف خالل عام  370بلغ عدد األطفال الذين انتقلت إليهم العدوى حوالي  .4

2009. 
 ال نعم 
 األطفال المرضى من دول شمال أفريقيا.  غالبّية .5
 ال نعم 
 هدف الحملة هو ضمان إنجاب أطفال أصحاء. .6
 ال نعم 
أطلقت األمم المتحدة مبادرة للقضاء على فيروس اإليدز بين األطفال حديثي  .7

 .2013الوالدة بحلول 
 ال نعم 
 كل دقيقة تقريبا . تشير التقديرات أن هناك طفل يولد حامال  لفيروس اإليدز .8
 ال نعم 

 أسئلة للفهم :

 ماذا أطلقت األمم المتحدة؟1
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. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 إلى ماذا تشير تقديرات األمم المتحدة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 إلى ماذا تهدف الحملة الجديدة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

4
. 

 كم ستبلغ تكلفة هذه الحملة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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5
. 

 كم يبلغ عدد النساء المستفيدات من الحملة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

 

 

 ليل والمناقشة:أسئلة للتح

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 أشار/ يشير مبادرة للقضاء على خّطط/ يخّطط حملة دولّية
منخفضة أو متوسطة  بلغ/ يبلغ توفير سبل الوقاية انتقال العدوى 

 الدخل
 تأّكد/ يتأّكد الرعاية الطبّية ملالنساء الحوا أطلق/ يطلق

 ضمن/ يضمن يقّلل احتمال لجنة مكافحة اإليدز

 

 ما هو هدف المبادرة التي أطلقتها األمم المتحدة و الواليات المتحدة؟ .1

 كيف ستقّلل الحملة من فرص إنجاب أطفال مرضى؟ .2
 كيف سيتغّير عدد النساء المستفيدات من الحملة؟ .3
 هات التي خّططت إلطالق هذه الحملة؟ما هي الج .4



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 134  

 

 ما هو تركيز هذه الحملة؟ .5
 

 

 

 

 

 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 توفير سبل الوقاية  انتقال العدوى  حامل لفيروس اإليدز القضاء على اإليدز
األطفال حديثي 

 الوالدة
 دول منخفضة الدخل قّلل/ يقّلل جتلّقى/ يتلّقى العال

 ضمن/ يضمن تكلفة تقريبا   مبادرة/ حملة
 أصّحاء بلغ/ يبلغ هدف/ يهدف أطلق/ يطلق
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع 
To leave behind يخّلف/ تخليف /خّلف 

To hit ضرب/ يضرب/ ضرب 
Statistics احصاء/ ات 
Most of معظم 
To lose فقد/ يفقد/ فقد 

Toll  حصيلة 
Country Side  ريفيةمنطقة 
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An Earthquake زالزل /زلزال 
To destroy يدمر/ تدمير /دمر 

To get stuck/ traped ل قيعلق/  /عِلق  ع 
A Field حقول /حقل 

A Village قرى  /قرية 
To remain/ stay /بقاء بقي/ يبقى 

To reach وصل/ يصل/ الوصول الى 
To look for بحث/ يبحث/ البحث عن 

To pass away فارق/ يفارق/ مفارقة الحياة 
To bear تحمل/ يتحمل/ تحمل 

A survivor  ناجي/ ناجون 
Reconstructing اعادة اعمار 

To Appeal  /مناشدةناشد/ يناشد 
Supplies امدادات 

Rubble انقاض 
A Tent خيام /خيمة 

 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 

 حصيلة طفالأنساء و  زلزال قتلى
 علق قرى  دمر مناطق ريفية

 بحث عن امدادات حقول أنقاض
 منأ خيام عمارإعادة إ  ناجون 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 

 تحدُّث :ال

  دوحَّ المُ لقُبول اتنسيق 
Unified Coordination Unit 

 To receive  استقبالاستقبل/ يستقبل/ 

 A decision  ات /قرار

 To enroll  بــ االلتحاقالتحق/ يلتحق/ 

 A voucher  قسائم /قسيمة

 To pay  يدفع/ دف ع /دفع

 A website  مواقع /موقع
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 Content اتى/ محتو

 To have a look at  على االطالعاطلع/ يطلع/ 

 To get to know  على  التعرفتعرف/ يتعرف/ 

 To found  يؤسس/ تأسيس /سسأ

 A specialization  ات /تخصص

 An option  ات /خيار

 An ID  ات /هوية

 To Stipulate  يشترط/ اشتراط /شترطا

 To possess  حيازةحاز/ يحوز/ 

 A request ات /طلب

 

 

 

 لتحاق بالجامعات الثالثاءطلبات اال 

لثالثاء بالجامعات الرسمية اعتبارا من يوم ا االلتحاق طلبات استقبال الموحد القبول تنسيق وحدةتبدأ 

 يام.أعشرة  من نفس الشهر ولمدة 11المقبل الثاني من آب وتستمر حتى نهاية دوام يوم 

يم ن عملية تقدإ)بترا( ي في تصريح لوكالة وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور غالب الحوران 

لف دينارا من مكاتب البريد المنتشرة في مخت 15 و ثمنهاالمالي  الدفع قسيمةشراء  تتم عن طريقالطلب 

 وحدة تنسيق القبول الموحد الموجود على البطاقة.  موقعمناطق المملكة والدخول على 
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ديم طريقة تق على والتعرف محتوياته على واالطالع ةحدالدخول الى موقع الو  لى الطلبةواكد الحوراني ع

 .على شبكة المعلومات التخصصاتتلف خالقبول في م واسس الطلب

والتخصصات، مؤكدا  خياراتهواشار الى ان بإمكان الطالب خالل فترة تقديم الطلبات تغيير وتعديل  

 .خيارا   30صصات من بين خير للتخقبل االختيار األ ِبدقَّةضرورة دراسة الطالب لخياراته 

وا من األحوال المدنية إلى استصدارها، ليتمكن هويةودعا الحوراني طلبة الثانوية العامة الذين اليحوزون 

 هذه الهوية.  حيازة تشترطتقديم طلبات االلتحاق التي 

طالب  الف 29ين سيقبلون من خالل وحدة التنسيق الموحد يصل الى ذوبين الحوراني ان عدد الطلبة ال

 مجلس التعليم العالي. قراروطالبة بحسب 

 

 

 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

  موقع  الدفع قسيمة  بــ االلتحاق  قرار  استقبال  القبول الموحد

 االطالع  محتويات
  على

  خيارات  التخصصات  سسأ  على التعرف

  طلبات  حيازة  شترطا  هوية تدقيق

 ما هي الطلبات التي بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد باستقبالها؟ -1
 متى سيبدأ تقديم الطلبات و الى متى سيستمر؟ -2
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 من أين يستطيع الطالب الحصول على قسيمة الدفع بخمسة عشر دينار؟  -3
 ماذا يستفيد الطلبة من الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد؟ -4
 ما هو شرط تقديم طلبات االلتحاق؟ -5
 هل يمكن للطالب تغيير خياراته؟ -6
 ؟ين سيقبلون من خالل وحدة التنسيق الموحدذعدد الطلبة الكم  -7

 

 

 

 

 

 

 الدرس الرابع عشر : 

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To die مات/ يموت/ موت To hold عقد/ يعقد/ عقد

 To dominate سيطر/ يسيطر/ سيطرة To hit ضرب/ يضرب/ضرب

 To allow سمح/ يسمح/ سماح To threaten هّدد/ يهّدد/ تهديد

 To represent مّثل/ يمّثل/ تمثيل To call for دعا/ يدعو/ دعوة

 To raise رفع/ يرفع/ رفع To offer قّدم/ يقّدم/ تقديم
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 To impose فرض/ يفرض/ فرض To warn حّذر/ يحّذر/ تحذير

 
   األسماء:

 
 برنامج/ برامج وضع/ أوضاع مساعدة/ مساعدات ع/ اجتماعاتاجتما

 شخص/ أشخاص حركة/ حركات مّيت/ موتى مجاعة/ مجاعات
 مدينة/ مدن عائق/ عوائق أسبوع/ أسابيع دعوة/ دعوات
 ميليشيا/ ميليشيات شاب/ شباب إقليم/ أقاليم أزمة/ أزمات

 - وكالة/ وكاالت منطقة/ مناطق بلد/ بلدان
 - منظمة/ منظمات مراسل/ مراسلون  ماليينمليون/ 

 

 القراءة :

 اجتماع طارئ في روما لبحث مكافحة الجفاف والمجاعة في القرن االفريقي

زمة الجفاف التي ضربت بلدان أبدعوة من االمم المتحدة لمناقشة يعقد في روما االثنين اجتماع طارئ 
ان بمين العام لالمم المتحدة ودعا األ طر المجاعة.ماليين نسمة بخ 10شرق افريقيا والتي تهدد اكثر من 

المساعدات ضافية من إمليار دوالر  1,6لى جمع مبلغ إل المانحة المشاركة في االجتماع كي مون الدو 
لى مزيد من إي تاخير قد يؤدي أن "أر من حذَّ و والمجاعة  بالجفافكثر تضررا تقدم للصومال البلد األ

  الموتى".

 سابيع االخيرة،بسبب الجفاف والمجاعة في األ ماتواالف االشخاص قد آتحدة ان عشرات وتقول االمم الم
 قليمين في الصومال كمنطقتي مجاعة.إمم المتحدة علنت األُ أ وقد 

د نتيجة لعدم التأكد مما اذا كانت ميليشيا حركة عقَّ مُ ويقول مراسل بي بي سي في روما إن الوضع 
التي تسيطر على المنطقة ستسمح لإلمدادات الغذائية بالوصول إلى أكثر "الشباب المجاهدين" الصومالية 
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أمام تدفق المساعدات  يساسق األائِ عمني الاأل وضعالمناطق تضررا والتي يسيطرون عليها. حيث يمثل ال
  لى المناطق المتضررة.إ

الحظر الذي رفعت الحركة مؤخرا إيصال المساعدات و بية المنظمات الدولتسمح حركة الشباب لبعض 
تفرضه على بعض وكاالت المساعدات االجنبية وسمحت لمنظمة األمم المتحدة لألمومة والطفولة) 

  يونيسيف( بنقل مساعدات جوا إلى مدينة بيدوا.

مليون شخص يعانون  2,2برنامج الغذاء العالمي أعلن انه ال يزال غير قادر على الوصول الى نحو  لكن
 لية من الصومال ومساعدتهم.المجاعة في المناطق الداخ

 

 

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 حسب األمم المّتحدة فإّن كثير قد ماتوا بسبب المجاعة. .1
 ال نعم 
 أعلنت األمم المّتحدة إقليمين في السودان كمنطقتي مجاعة. .2
 ال نعم 
 لمناطق المتضّررة.الصومالّية وصول المساعدات ل الشباب المجاهدينتعيق حركة  .3
 ال نعم 
 لم تسمح الحركة ألي منظمة دولّية بإيصال المساعدات لمستحّقيها. .4
 ال نعم 
 ستنقل منظمة األمم المّتحدة لألمومة و الطفولة المساعدات إلى بيدوا جّوا . .5
 ال نعم 
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ق الداخلّية في أعلن برنامج الغذاء العالمي عن عدم قدرته لنقل المساعدات لبعض المناط .6
 الصومال.

 ال نعم 
 مليون شخص. 2,2يبلغ عدد األشخاص الذين لم يتم الوصول إليهم حوالي  .7
 ال نعم 
 ستعقد األمم المّتحدة اجتماع طارئ لمناقشة المجاعة في إفريقيا في مدينة لندن. .8
 ال نعم 

 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 لماذا ُيعق د اجتماع طارئ في روما؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 بماذا تهّدد موجة الجفاف في أفرقيا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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3
. 

 ؟بان كي مون دعا  اذامإلى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
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 الية أثناء التحدث:استخدم المفردات والتعبيرات الت

 سيطر/ يسيطر على عانى/ يعاني مات/ يموت عقد/ يعقد
 خطر المجاعة ال يزال األكثر تضّررا   األمم المّتحدة

 أّدى/ يؤّدي تدّفق المساعدات أزمة الجفاف و المجاعة حّذر/ يحّذر من
 تأخير األسابيع األخيرة الوضع معّقد الوضع األمني

 

 ع روما؟ما هي أهداف اجتما .1

 ما مقدار الخطر الذي تشّكله المجاعة في إفرقيا؟ .2

 ما هي إحصائّيات األمم المّتحدة فيما يتعّلق بتوابع األزمة؟ .3

 ماذا قال مراسل بي بي سي في روما؟ .4

 ما هي المنّظمات التي ُسِمح لها بنقل المساعدات في الصومال؟ .5

 

 

 

 الكتابة : 

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:اكتب تقريرا  عن النص و 

 سمح/ يسمح دعا/ يدعو دعوة أعلن/ يعلن
 إمدادات غذائّية مّثل/ يمّثل مناقشة األزمة الدول المانحة
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 موتى نقل مساعدات جّوا   ضرب/ يضرب اإلجتماع
 سيطر/ يسيطر غير قادر على الوصول خطر المجاعة هّدد/ يهّدد
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ  ـــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ  ــــ
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع :
 

To Invest  /استثماراستثمر/ يستثمر 
To drop هب ط/ يهبط/ هبوط 
Foreign اجنبي 

To Approach/ Be near to ناهز/ يناهز/ مناهزة 
To connect ــ  ربط/ يربط/ رْبط ب

A crisis أزمة/ ات 
Compared to  ــمقارنة  بـ

To clarify أوضح/ يوضح/ ايضاح 
The spokes person المتحدث باسم 

A factor عامل/ عوامل 
To grow  نما/ ينمو/ نمو 

To expect توقع/ يتوقع/ توقع 
To increase ازداد/ يزداد/ ازدياد 

To aggravate تفاقم/ يتفاقم/ تفاقم 
Debt  دين/ ديون 

To recede/ fall back /يتراجع/ تراجع تراجع 
To drop  /انخفاضانخفض/ ينخفض 

To affect  /تأثيرأثر/ يؤثر 
Severe حاد 

Exports صادرات 
To Recover  /تعافيتعافى/ يتعافى 
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A Pace وتيرة 
A Percentage ِنسب /نسبة 

 
 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه

 وزارة التجارة هبط الصين استثمار اجنبي
 صادرات انخفاض أزمة تأثير

 ديون  تفاقم توقع النمو االجمالي
 ضغط تجارة االقتصاد العالمي تعافي

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 
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 تحدُّث :ال

 A complex  ات /مجمع

 Belonging to لــتابعة 

 To rule محك  حكم/ يحكم/ 

 A hole  ثقوب /ثقب

 A wall  جدران /جدار

 IED عبوة ناسفة

 A victim ضحاياضحية/ 

 An injury  ات /اصابة

 Slight طفيف 

 A coordinator  ون /منسق

  To claim  ى/ تبنّيتبنّ بنّى/ يت

 Intelligence االستخبارات 

 A patrol ات  /ةدوري

ع/ يهرع  To rush  هر 

 An ambulance سيارات االسعاف 

 To spread  ينتشر/ انتشار /نتشرا

 To encircle  يطّوق/ تطويق /قطوّ 

 To allow  السماح بــ /سمحسمح/ ي
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 انفجار قوي بالقرب من مكاتب األمم المتحدة في مدينة غزة

 تحكملحركة حماس التي  تابعة ومكاتباألمم المتحدة  مجمعقوي في مدينة غزة بالقرب من  انفجارحدث 

االنفجار  و حدث يحيط بمكاتب األمم المتحدة. جدارطوله متران في  ثقباث االنفجار وأحد القطاع.

 . ناسفة عبوةبسبب 

 اصابة، بيد ان مصادر طبية ذكرت الحقا ان أحد المارة قد اصيب ضحاياولم ترد تقارير عن سقوط 

البوابة الجنوبية  وقال شهود عيان، أن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من من جراء االنفجار. طفيفة

الخاص لالمم المتحدة في مدينة غزة الذي يقع عند المدخل الشمالي لمجمع انصار  المنسقلمكتب 

 االمني.

وتقع بالقرب من مكاتب األمم المتحدة مكاتب تابعة لجهاز  أي جهة مسؤولية االنفجار. تتبنولم 

  انصار المركزي. وسجنلحماس  االستخبارات

 سيارات هرعتو  في المنطقة عند وقوع االنفجار. دوريات هناكيلي إنه لم يكن وقال الجيش اإلسرائ

 عناصر من الشرطة واالجهزة االمنية في المكان . انتشرتوالدفاع المدني الى المنطقة، كما  االسعاف

 للصحفيين بدخولها. تسمحالقوات األمنية التابعة لحماس المنطقة ولم  وطوقت

 

 

 

 اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق: تحدث عن النص من خالل
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 ثقبا صحفيين تابعة ومكاتب مجمع انفجار

 سجن االستخبارات طفيفة اصابة ضحايا ة ناسفةعبو  جدار

 سيارات هرعت دوريات المنسق
 االسعاف

 وطوقت انتشرت

      تسمح

 أين حدث االنفجار؟  -1
 ما هو سبب اإلنفجار؟ -2
 ؟ لت المصادر الطبية ماذا قا -3
 من هو الجانب الذي تبنى هذه الهجمة؟ -4
 ماذا قال الجيش االسرائيلي عن وقت وقوع االنفجار؟ -5
 ماذا فعلت القوات األمنية التابعة لحماس بعد االنفجار؟  -6

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الخامس عشر 

 قبل قراءة النص 
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 األفعال:

 To increase اعارتفع/ يرتفع/ ارتف To express أعرب/يعرب/ إعراب

استطاع/ يستطيع/  To trigger أثار/ يثير/ إثارة
 استطاعة

To be able to 

 To form شّكل/ يشّكل/ تشكيل To consider اعتبر/ يعتبر/ اعتبار

 To collapse انهار/ ينهار/ انهيار To announce أعلن/ يعلن/ إعالن

 To freeze جّمد/ يجّمد/ تجميد To push دفع/ يدفع/ دفع

 To build بنى/يبني/ بناء To link ربط/ يربط/ ربط

 
   األسماء:

 محاولة/ محاوالت عام/ أعوام خطوة/ خطوات ضّفة/ ضفاف
 قانون/ قوانين معارض/ معارضون  جهد/ جهود منزل/ منازل

مستوطنة/ 
 مستوطنات

 جولة/ جوالت مسكن/ مساكن فلسطينّي/ فلسطينّيون 

 سعر/ أسعار نشاط/ أنشطة اعترافات /اعتراف انتقاد/ انتقادات
 سلطة/ سلطات والية/ واليات وزارة/ وزارات مسؤولة/ مسؤوالت

 

 

 التعبيرات:

 الخطوة دفعتهم للسعي االّتحاد األوروبي
 الحصول على اعتراف بدولتهم التوّسع االستيطاني
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 عملّية البناء الجديدة الضفة الغربّية
 طاقخّطة واسعة الن أثار انتقادات

 خفض أسعار مطلع األسبوع
 ارتفعت ارتفاعا  حاّدا   السياسة الخارجّية

 إرضاء المعارضين محبطون للغاية
 المطالبين بمساكن موافقة السلطات

 يستطيعون تحّمل أسعارها جهود السالم
 عقبة في طريق األرض المحتّلة

 محادثات السالم استئناف المحادثات
 جولة جديدة من المحادثات يتجميد النشاط االستيطان

 رّكز اهتمامه المساعي
 

 

 

 

 القراءة : 

 التحاد االوروبي قلق من التوسع االستيطاني االسرائيلي في الضفة الغربيةا

بناء مئات المنازل الجديدة في مستوطنتين لسرائيل إتحاد االوروبي عن قلقه بسبب خطط عرب االأ 
عالن عنها مطلع ثارت انتقادات فلسطينية بعد اإلأط التي الضفة الغربية، وهي الخط يهوديتين في

ن للغاية وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي كاثرين اشتون "نحن محبطو  االسبوع.
 ة.د جهود السالم في المنطقهدِّ هذه الخطوات تُ أن  عتبروتلبناء"، اسرائيلية بشأن موافقة السلطات اإل
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لضفة الغربية، وقال ثنين خطة لبناء منازل في مستوطنتين اسرائيليتين في اسرائيل االإعلنت أ  
 مم المتحدة.للحصول على اعتراف بدولتهم في األُ لسعي ل دفعتهمن الخطوة إالفلسطينيون 

ي الت سعار المنازلأالجديدة بخطة واسعة النطاق لخفض وربطت وزارة االسكان االسرائيلية عملية البناء 
المطالبين بمساكن يستطيعون تحمل رضاء المعارضين عوام االخيرة وإلاعا حادا في األارتفعت ارتف

عقبة في طريق  1967سرائيلية التي بنيت على االرض المحتلة عام وتشكل المستوطنات اإل سعارها.أ
 سرائيل.إحادثات السالم بين الفلسطينيين و استئناف م

ط سرائيل تمديد تجميد النشاإرفض  بعدنسحب الفلسطينيون وانهارت المحادثات في العام الماضي بعدما ا 
فاوض تحدة واالمم المتحدة التومنذ ذلك الحين حاول االتحاد االوروبي وروسيا والواليات الم االستيطاني.

  جل جولة جديدة من المحادثات.أمن 

ي تماما وركز سرائيل النشاط االستيطانإباس رفض تلك المساعي ما لم تجمد ولكن الرئيس محمود ع
 اهتمامه على محاولة الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في االمم المتحدة في سبتمبر/ايلول المقبل.

 النشاط االستيطاني في الضفة الغربية غير شرعي بموجب القانون الدولي. ويعتبر االتحاد االوروبي

 

 

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

عقبة في طريق السالم بين إسرائيل و  1967اإلسرائيلّية المبنّية عام تشّكل المستوطنات  .1
 فلسطين.

 ال نعم 
 انهارت محادثات العام الماضي بسبب رفض إسرائيل تمديد تجميد االستيطان. .2
 ال نعم 
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 تحاول بعض األطراف الدولّية التفاوض من أجل جولة جديدة من المحادثات. .3
 ال نعم 
 على الحصول على اعتراف بدولة فلسطينّية في األمم المّتحدة. هتماماالرّكز تي .4
 ال نعم 
 النشاط االستيطاني يعتبر شرعّيا  بموجب القانون الدولي. .5
 ال نعم 
يعرب االّتحاد األوروّبي عن قلقه بسبب خطط إسرائيل لتجديد االستيطان في الضّفة  .6

 الغربّية.
 ال نعم 
 طط انتقادات فلسطينّية.أثارت هذه الخ .7
 ال نعم 
 قالت كاثرين آشتون أّن هذه الخطوات تهّدد جهود السالم في المنطقة. .8
 ال نعم 

 

 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 روبي عن قلقه؟و لماذا أعرب االّتحاد األ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ــــــــــــ

2
. 

 ما هي خطط إسرائيل الحالّية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 ماذا قالت كاثرين آشتون؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

4
. 

 ع النشاط اإلستيطاني اإلسرائيلي الفلسطينّيين؟إلى ماذا يدف
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5
. 

 لماذا تخّطط إسرائيل لخفض أسعار المنازل؟
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 ديدةجولة ج النشاط االستيطاني خطط قِلق
 انهار/ ينهار حاول/ يحاول انسحب/ ينسحب مستوطنات يهودّية

 المساعي منذ ذلك الحين عقبة في طريق خفض األسعار
 استطاع/ يستطيع رّكز/ يرّكز محادثات السالم أعلن/ يعلن

 

 ما الذي أثار االنتقادات الفلسطينّية؟ .1

 ماذا اعتبرت كاثرين آشتون الخطوات اإلسرائيلّية؟ .2

 ماذا أعلنت إسرائيل يوم اإلثنين؟ .3

 لماذا انهارت محادثات العام الماضي؟ .4

 ما هي الجهات الدولّية التي تحاول التفاوض من أجل جولة جديدة من المحادثات؟ .5
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 انهار/ ينهار ارتفع/ يرتفع يرأثار/ يث موافقة السلطات
 تجميد النشاط االستيطاني المعارضون  خطة واسعة النطاق محبطون للغاية

 حاول/ يحاول محادثات السالم اعتراف بدولتهم أعرب/ يعرب
 التفاوض استئناف إرضاء المعارضين جهود السالم
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 

 

 جدول الكلمات:  
A stage مرحلة/ مراحل 
Industry صناعة 

Raise/ Sound the alarm دق ناقوس الخطر 
A result نتيجة/ نتائج 

To maintain حافظة على حافظ/ يحافظ/ الم 
Economic growth النمو االقتصادي 

Stability استقرار 
Social security امن اجتماعي 

To save أنقذ/ ينقذ/ انقاذ 
A report تقرير/ تقارير 

IMF صندوق النقد الدولي 
Economy اقتصاد 
Recession ركود 

Delegation وفود /وفد 
To rectify يتدارك/ تداُرك /تدارك 
Negative سلبي 
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Balanced توازن م 
To increase زاد/ يزيد/ زيادة 

Realistic واقعي 
A Decision ات /قرار 

To decrease خفض/ يخفض/ خفض 
A Bank مصارف /مصرف 

Debt  /ديون دين 
 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 وفد نتائج االقتصاد الخطردق ناقوس 

 انقاذ األمن االجتماعي االستقرار المحافظة على
 زيادة ديون  تقرير قرار

  نمو اقتصادي خفض صندوق النقد الدولي
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 161  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 

 تحدُّث :ال

 To be missing  يُف قَد/ فَق د /دق  فُ 

 An immigrant ون /مهاجر

 A coast  سواحلساحل/ 

 To crash  يتحطم/ تحطُّم /تحطم

 A boat قوارب /قارب

 Coast guard  السواحل حرس

 To rescue  إنقاذأنقذ/ ينقذ/ 

 A missing person نو /مفقود

 A passenger  ركابراكب/ 

 To stampede  ع/ يتدافع/ تدافُعتداف

 To flee  هروبهرب/ يهرب/ 

 In the wake of  عقب

 Borders  حدودال

 A boat  زوارقزورق/ 

 A factor  عواملعامل/ 

 Wind  الرياح

 A pregnant woman  امرأة حامل

 A survivor  ني/ ناجوناج

 A maternity ward  الوالدة قسم

 A camp  ات /معسكر
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 قارب في البحر األبيضمهاجرا بتحطم  270فقدان 

ن بالقرب م الُمتوسط كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، في مياه البحر األبيض مهاجراا  270 د  ـق  ف  

 570 إنقاذوالجيش التونسي  السواحل حرسواستطاعت قوات  .مه  ب  قار   مطُّ ح  ت  التونسية بعد  السواحل

  .مفقودين آخرين  270لكن ال يزال و ، شخصا  

يسي وذكرت وكالة األنباء التونسية أن السبب الرئ .تحطمه عقبمنه  للهروب فعوادانالقارب  ركابوكان 

الجوية  العواملالحرس والجيش، إضافة إلى سوء  زوارق في غرق عدد كبير هو تدافع الركاب إلى 

 واألمطار. الرياحالمتمثلة في 

ب يذكر أن ركا ل جزيرة قرقنة التونسية.ميال من سواح 20وبدأت عمليات االنقاذ يوم األربعاء على بعد  

 لتونسية أناوذكرت وكالة االنباء  القارب، وغالبيتهم من األفارقة، كانوا متوجهين من ليبيا إلى أيطاليا.

لين شخصين لقيا حتفهما في الحادث وجرح سبعة آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى ، كما نقلت امرأتين حام

  إلى قسم الوالدة.

قرر ومن الم التونسية الليبية. الحدودبالقرب من  معسكرنقلوا إلى  الناجينمن  193الة أن ضافت الوكأو 

 .رين إلى نفس المعسكر في وقت الحقآخ 385أن يرسل 
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 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

 السواحل حرس قارب تحطم سواحل مهاجر دقِ فُ 

 من هروبال تدافع ركاب مفقود إنقاذ معسكر

  الناجين الوالدةقسم  الرياح زوارق  الحدود

 أين ُفِقد المهاجرون؟ -1

 ما أسباب غرق عدد كبير من الركاب؟  -2

 أين بدأت عمليات االنقاذ؟ -3

 من أين و الى أين كان الركاب متوجهين؟  -4

 ماذا حصل للجرحى و الناجين؟ -5
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 الدرس السادس عشر :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To result نجم/ ينجم/ نجوم عن   To leak تسر ب/يتسر ب/تسرب

 To receive تلّقى/ يتلّقى/ تلّقي to cause في تسّبب/ يتسّبب/ تسبُّ 

 To go out خرج/ يخرج/ خروج To injure أصاب/ يصيب/ إصابة

 وقع/ يقع/ وقوع
To happen 

حصل/ يحصل/ 
 حصول

To happen 

 To clarify أوضح/ يوضح/ إيضاح To transfer نقل/ ينقل/ نقل

 To state أفاد/ يفيد/ إفادة To leave غادر/ يغادر/ مغادرة

    

 
   األسماء:

 
 جهاز/ أجهزة بيت/ بيوت حالة/ حاالت مسؤول/ مسؤولون 

 خلل- موقع/ مواقع ُمصاب/ ُمصابون  طفل/ أطفال
 - عين/ عيون  مستشفى/ مستشفيات محّطة/ محّطات

 - عرض/ أعراض تقرير/ تقارير وكالة/ وكاالت
 - مصدر/ مصادر حادث/ حوادث مدير/ مدراء
 - انفجار/ انفجارات ضحّية/ ضحايا دائرة/ دوائر
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 القراءة :

 تسرب لغاز يتسبب في تسمم المئات في بغداد

صيبوا بتسمم جراء أُ فال قد طأشخص بينهم نساء و  800ن نحو إسؤولون في وزارة الصحة العراقية قال م
 تسرب غاز الكلور من محطة لتصفية المياه تقع شمالي شرق بغداد.

ن إارة الصحة الطبيب حسن هادي قوله عن مدير عام دائرة الصحة في وز  فرانس برسونقلت وكالة  
بوقوع  لى تسرب للغاز في المناطق القريبة ما تسببإى دَّ أ"تسربا لغاز الكلور من محطة تصفية مياه 

  حالة تسمم". 800حوالى 

 غلب المصابين المستشفيات بعد تلقيهم العالج فيها".أ االت التسمم غير خطيرة وقد غادر ن "حأضاف أو 
 ن تسرب الغاز نجم عن انفجار في محطة تصفية المياه.أعالمية إ فادت تقارير أو 

ن كل ألم يمت في الحادث، و ا حدأن أمدير دائرة صحة الرصافة تأكيده  ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن
غلب حاالت التسمم وقعت في أ ن أضاف أو  لى بيوتهم.إقوا عالجا في المستشفيات وخرجوا الضحايا قد تل

  مدينة الصدر المزدحمة بالسكان والقريبة من موقع المحطة.

 ستنشاق غازم جراء اعراض الرئيسية لحالة التسموضيق التنفس تمثل األن احمرار العين إطباء ويقول األ
تسرب الغاز من محطة تصفية  سببكان  االنفجاروضح مصدر في وزارة الداخلية الحقا ان أو  الكلور.

  المياه المذكورة.

ي المحطة نتيجة خلل ن انفجارا حصل فأدبرس عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم ونقلت وكالة اسوشيت
 جهزتها.أميكانيكي في 

 

 

 

 اختبر فهمك :
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 الية:أجب عن األسئلة الت

 خطيرة جّدا .األشخاص كانت تسّمم حاالت  .1
 ال نعم 
 نجم تسّرب الغاز عن عطل في المحّطة. .2
 ال نعم 
 شخص. 800أّكد مدير دائرة صّحة الرصافة أّن عدد القتلى بلغ  .3
 ال نعم 
 حدثت أغلب حاالت التسّمم في مدينة الصدر المزدحمة بالسّكان. .4
 ال نعم 
 العين و ضيق التنّفس تمّثل األعراض الرئيسّية للتسّمم بالكلور.احمرار  .5
 ال نعم 
 سّبب التسّرب لغاز الكلور.  -نتيجة خلل ميكانيكي في أجهزتها -انفجار حصل في المحّطة .6
 ال نعم 
 تقع المحّطة المذكورة في شمالي شرق بغداد قرب مدينة الصدر. .7
 ال نعم 
 حالة تسّمم. 100 تسّبب الحادث بوقوع .8
 ال نعم 

 

 

 

 أسئلة للفهم :

 ماذا قال مسؤولون في وزارة الصّحة العراقّية؟1
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. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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2
. 

 كم بلغ عدد المصابين بالتسّمم؟
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3
. 

 أين تقع المحّطة التي حصل فيها التسّرب؟
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4
. 

 عن مسؤول في وزارة الصّحة؟ فرانس برسماذا نقلت وكالة 
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5
. 

 الغاز؟ ما سبب تسّرب
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 أفاد/ يفيد األعراض تسّمم احمرار العين 

 الحادث استنشاق  نقل/ ينقل مسؤولون 

 ةغير خطير  غاز الكلور حاالت التسّمم قال/ يقول

 تقارير إعالمّية أجهزة مّثل/ يمّثل محّطة تصفية المياه

 

 ما عدد الضحايا الناجم عن الحادث و كيف حالتهم؟ .1

 ما هو الغاز الذي سّبب التسّمم؟ .2

 ما هي المحّطة التي حدث فيها التسّرب؟ .3
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 بماذا صّرح الطبيب حسن هادي؟ .4

 أين وقعت أغلب حاالت التسّمم؟ .5

 

 

 

 ابة : الكت

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 نجم/ ينجم عن أّدى/ يؤّدي محّطة تصفية مياه تسّرب
 انفجار المناطق القريبة وقع/ يقع غاز الكلور

 مسؤولون أمنّيون  أضاف/ يضيف شمالي شرق بغداد تسّمم/ يتسّمم
 خلل ميكانيكي ير خطيرةحاالت غ نقل/ ينقل المئات من الناس
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 23جدول الكلمات: استماع 
 الكلمة المعنى

To Deny نفى/ ينفي/ نفي 
To Avoid تفادى/ يتفادى/ تفادي 
Sanctions عقوبة/ عقوبات 
A relation عالقة/ عالقات 

A Neighbor جار/ جيران 
In consistence with  متوافق مع 

International law القانون الدولي 
To go around   ّااللتفاف على )العقوبة( /يلتفُّ  /التف 
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Imposed on  مفروض على 
Nuclear program  برنامج نووي 

A financial Institution  مؤسسة مالية 
To Smuggle  ّب/ تهريبب/ يهرّ هر 
To complain شكوى  /شكا/ يشكو 

Secretly  ّا  سر 
An advisor مستشار 

To allow ــ  سمح/ يسمح/ السماح ب
To deal with تعامل/ يتعامل/ التعامل مع 

Exemption اعفاء 
Commercial exchange مبادالت تجارية 

To protect حمى/ يحمي/ حماية 
Foreign exchange reserves  نقد أجنبياحتياطي 

 
 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم لتسجيل و اكتب تقريرا  عنهاستمع الى ا
 عالقات تجارية تفادي  مساعدة نفى

 شكا تهريب برنامج نووي  القانون الدولي
 مبادالت تجارية اعفاء التعامل مع السماح بــ

 نفط نقد اجنبي احتياطي حماية
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 تحدُّث :ال

    

 To amend تعديل عدّل/ يعدّل/  To negotiate ض تفاوُ تفاوض/ يتفاوض/ 

 يصادق/ المصادقة /دقاص

 على
To ratify 

 رواتب راتب/ 
A salary 

 The مجلس النواب 

parliament 
 To enhance تحسينحّسن/ يحّسن/ 

 Circumstances ظروف ظرف/  To form تشكيل يشّكل/ شّكل/ 

 Hesitant في متردد A union  ات /نقابة

 Pressures ضغوط ضغط/  A demand مطالب مطلب/ 

 To head  ترأُس /يترأسترأس/   Advocate/s دعاة داعي/ 

 An elected  منتخب مجلس To Reform صالحأصلح/ يصلح/ إ

council 
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 مجلس النواب يقر تشكيل اول نقابة للمعلميناالردن: 

 بذلك مجيباللمعلمين في البالد،  نقابةاول  تشكيل على ينص قانون االردني على  النواب مجلس دقاص

ا الف 61وسيتيح تشكيل النقابة الجديدة لمعلمي البالد البالغ عددهم  .االصالح دعاة مطالباحد على 

 عملهم. ظروف وتحسين رواتبهم يلتعدمع الحكومة على  التفاوضتقريبا 

الشارع  لضغوط على الخضوعاخيرا  اجبرتفي التصريح بتشكيل النقابة، ولكنها  مترددةوكانت الحكومة 

دق الملك االردني اومن المتوقع ان يص عديدة في االشهر االخيرة. ومظاهرات احتجاجاتالذي شهد 

 .منتخب مجلسنقابة المعلمين  يترأسعبدهللا الثاني على القانون الذي ينص على ان 

 

 

 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

 مطالب  نقابة  تشكيل   على نص  النواب مجلس  على دقاص

 تحسين  رواتب  تعديل  التفاوض  االصالح قانون 

 منتخب ترأس  احتجاجات  ضغوط   في متردد ظروف 

 لسمج

 على ماذا صادق مجلس النواب األردني؟    -1

 لماذا صادق مجلس النواب على القانون؟ -2

 ماهي فوائد تشكيل النقابة بالنسبة للمعلمين؟  -3



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 174  

 

 لماذا وافقت الحكومة في النهاية على تشكيل النقابة مع أنها كانت مترددة في البداية؟  -4

 من سيترأس النقابة؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس السابع عشر :

 راءة النص قبل ق

 األفعال:

 To witness شهد/تشهد/شهادة  To call for دعا/يدعو/دعوة

 To allow سمح/يسمح/سماح  To order أمر/يأمر/أمر

 To add أضاف/ُيضيف/إضافة To announce أعلن/يعلن/إعالن

ر/تقرير ر/ُيقرِّ  To say قال/يقول/قول To decide قرَّ

 
   األسماء:
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 فرد/أفراد أزمة/أزمات د/مؤيدينمؤي معارضة/معارضات

 جبهة/جبهات تجمع/تجمعات  زعيم/زعماء مظاهرة/مظاهرات
 ممتلك/ممتلكات شعب/شعوب اعتداء/اعتداءات تعديل/تعديالت

 تعديل/تعديالت شيخ/شيوخ ساحة/ساحات قانون/قوانين
 سلطة/سلطات مسيرة/مسيرات  رأي/آراء ناخب/ناخبين

  حرية/حريات ئلقبيلة/قبا اعتصام/اعتصامات
 

 

 القراءة :

 الكويت: "مسيرات" للمعارضة رداا على تعديل قانون االنتخابات

ات، دعت المعارضة االسالمية والقومية الى التظاهر بعد اعالن قرار أمير البالد بتعديل قانون االنتخاب
 .وذلك رغم التحذير الشديد من وزارة الداخلية

حمد الصباح الحكومة يوم الجمعة بإجراء تعديل جزئي على قانون وأمر أمير الكويت الشيخ صباح اال
 ."ه المعارضة "اعالن حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتيتاالنتخابات االمر الذي اعتبر 

لتغيير  واعلن بيان للحكومة الكويتية انها قررت "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون االنتخابات
 .2012ت، ودعت الناخبين الى انتخاب مجلس جديد لالمة في االول من كانون االولطريقة التصوي

في الكويت التي  2006وستكون هذه ثاني انتخابات مبكرة هذا العام، والخامسة من نوعها منذ منتصف 
 .تشهد ازمات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

و تجمعات أو الخروج بمسيرات أو أتسمح بتنظيم اعتصامات نها "لن وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أ
ي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس االمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن مبيت في أ

 ."الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم
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المصالح العليا االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و  ولشغب والعنف والتحريض ان وأضافت أ
 ."بكل الشدة والحزم قابلسوف يُ  لدولةل

طعة قبائلهم لمقا ا  منفرادمنهم زعيم اكبرها، وهي العوازم، إنهم سيدعون أوقال شيوخ قبائل بدوية من ض
 .االنتخابات في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة

ي العاصمة الكويتية لالحتجاج ومساء أمس، تجمع مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء ف
 .على القرار والمطالبة باالفراج عن ناشطي المعارضة

ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة 
 .االنتخابات

 

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 ظاهر بعد إعالن قرار األمير.دعت المعارضة اإلسالمية والقومية إلى عدم الت .1
 ال نعم 
 أمر أمير الكويت بإجراء تعديل كلي على قانون اإلنتخابات. .2
 ال نعم 
 ستكون هذه ثاني انتخابات مبكرة من نوعها. .3
 ال نعم 
 ستسمح وزارة الداخلية بتنظيم اإلعتصامات أو التجمعات . .4
 ال نعم 
 م سيشاركون في االنتخابات .قال شيوخ القبائل البدوية أنه .5
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 ال نعم 
 المعارضة أمام مجلس القضاء.تجمع مئات من داعمي  .6
 ال نعم 
 المعارضة بأي مطلب. لم يطالب مؤيدو .7
 ال نعم 
 دعت الجبهة الوطنية الشعب الكويتي إلى مقاطعة االنتخابات.  .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 مية والقومية للتظاهر؟لماذا دعت المعارضة اإلسال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 ما رأي المعارضة في التعديل الجزئي على نظام االنتخابات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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3
. 

 المسيرات ؟صته وزارة الداخلية لإلعتصامات و ما المكان الذي خص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

4
. 

 ما هي ردة فعل شيوخ القبائل البدوية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

5
. 

 لماذا تجمع مئات من مؤيدي المعارضة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

 

 

 ليل والمناقشة:أسئلة للتح

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
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 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 الممتلكات  المواطنون  حرية التعبير المعارضة
 مقاطعة الشغب  اعتصامات قرار

 مؤيد العنف اإلنتخابات تحذير
 الشعب األعتداء النظام تعديل

 

 ت المعارضة للتظاهر؟لماذا دع .1
 بماذا أمر أمير الكويت؟ .2
 ما شروط وزارة الداخلية فيما يخص االعتصامات؟ .3
 ؟ارة الداخلية مظاهر العنف والشغبكيف ستواجه وز  .4
 الى ما دعت الجبهة الوطنية وشيوخ القبائل البدوية؟ .5
 

 

 

 

 الكتابة : 

 عبيرات التالية جميعها:اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والت

 قانون  النفط النظام حرية التعبير
 أمن البالد المعارضة مقاطعة غالبية
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 رغم التحذير مسيرة اإلفراج عن أزمات
 النظام جمعيات وأفراد ناشط وحدهم دون سواهم
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ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 

 جدول الكلمات: 
To coordinate ق/ ينسق/ تنسيقنس 

Political transition انتقال سياسي 
Organized منظم 

Fast سريع 
To accuse اتهم/ يتهم/ اتهام 
Weapons اسلحة 

Talks محادثات 
To Supply زود/ يزود/ تزويد 

Match in تطابق في 
A point of view وجهة/ وجهات نظر 

To reach توصل/ يتوصل/ التوصل الى 
To step aside تنحى/ يتنحى/ تنحي 

To respect احترم/ يحترم/ احترام 
Human rights حقوق االنسان 

An Effort جهد/ جهود 
To send أرسل/ يرسل/ ارسال 

To protect حمى/ يحمي/ حماية 
To call/ contact اتصل/ يتصل/ اتصال 

Equipment معدات 
To resign استقال/ يستقيل/ استقالة 
Probable محتمل 

A goal هدف/ اهداف 
Opposition المعارضة 
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Favorable conditions ظروف مواتية 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 

 اتهم حل سياسي جهود تنسيق
 تنحي وجهة نظر تزويد اسلحة

 معدات المعارضة ارسل حقوق االنسان
 مخابرات دعم هدف حماية

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 
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 تحدُّث :ال

 المعنى الكلمة

 An official ون  /مسؤول

 To arrest  يعتقل/ اعتقال /اعتقل

 A campaign  ات /حملة

 Human trafficking  بالبشر االتجار

 Sexual exploitation  جنسي استغالل

 A stronghold  معاقل /معقل

 Drug cartels  المخدرات باتعصا

 A raid ات  /ة غار

 To launch (an attack/war)  يشن/ شن /شن

 To rescue  ينقذ/ انقاذ /انقذ

 Under age تحت السن القانونية 

 To inspect  ش/ تفتيشفتّ  يُ  /شفتَّ 

 To search for  عن ثبح  بحث/ يبحث/ 

 A missing person ين /مفقود

 To witness  شهادة شهد/ يشهد/

 A crime جرائم جريمة/ 

 To shed light on   الضوء على طيسلسلّط/ يسلّط/ ت

 To disappear اختفاء اختفى/ يختفي/ 

 To be linked to  االرتباط بــ /يرتبطارتبط/ 
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 المكسيك: أكثر من الف معتقل في حملة على عصابات االتجار بالبشر

 بالبشر االتجارضد عمليات  حملةفي  اعتقلوان أكثر من ألف شخص قد مكسيكيون إ مسؤولون قال 
  المكسيكية. المخدرات عصابات معقلفي مدينة سيوداد خواريز  جنسيا واستغاللهم

من يوم ا  بدء على بارات و فنادق الشرطة المكسيكية شنتها غاراتوتمت عمليات االعتقال في عدة 
من عمليات استغاللهن جنسيا  تحت السن القانونيةفتاة  20ها في انقذت. قالت الشرطة إنها الجمعة

  واالتجار بهن.

اشخاص  عن بحثاعشرات البارات والفنادق في مركز المدينة  فتشتقالت السلطات المكسيكية انها 
 .مفقودين

ي ا فوتقع مدينة سيوداد خواريز على الحدود مع الواليات المتحدة االمريكية وتعد من أكثر المناطق عنف
ما جعلها أكثر مدينة في  2010حالة قتل خالل عام  3000المدينة أكثر من  وشهدت المكسيك.

  القتل. جرائمالمكسيك في عدد 

ويقول  الفتيات الشابات في هذه المنطقة. اختفاء علىدائما  الضوءجماعات حقوق االنسان  وتسلط
باالتجار بالمخدرات  يرتبطص في الشمال محللون إن الكثير من العنف الذي تشهده المكسيك وبشكل خا

 والبشر.
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 تحدث عن النص من خالل إجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

  معقل  جنسي استغالل  بالبشر االتجار  حملة  اعتقل  مسؤولون 

تحت السن   انقذ  شن  غارات المخدرات عصابات
  القانونية

  فتش

 اختفاء  الضوء على طسلَّ   جرائم  شهد مفقودين  نع بحث

      بــ يرتبط

 بحسب المسؤولين المكسيكيين لماذا تم إعتقال أكثر من ألف شخص؟ -1

 كيف وصفت المقالة مدينة سيوداد خواريز؟ -2

 فتاة؟   20من ماذا أنقذت الشرطة  -3

 ماذا فعلت الشرطة المكسيكية في بحثها عن المفقودين؟  -4

 ؟ 2010ينة سيوداد خواريز عام ماذا شهدت مد -5

 على ماذا تسلط دائما جماعات حقوق اإلنسان الضوء بخصوص مدينة سيوداد خواريز؟ -6

 بماذا يرتبط العنف الذي تشهده المكسيك؟ -7
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 الدرس الثامن عشر :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To insist أصر/يصر/إصرار To give منح/يمنح/منح

 To attend حضر/يحضر/حضور  To vote صوت/يصوت/تصويت

 To increase زاد/يزيد/زيادة  Hand Over أحال/ يحيل/ إحالة

 To accuse اتهم/يتهم/اتهام To finish انتهى/ينتهي/انهاء

 To get حصل/يحُصل/الُحصول على To hold عقد/يعقد/عقد

 To ask طالب/يطالب/مطالبة  To want أراد/يريد/إرادة

 
   األسماء:

 
 جواز/جوازات حراك/حراكات جلسة/جلسات و/أعضاءعض

 حل/حلول ملف/ملفات وسيلة /وسائل  راتب/رواتب
 جواز سفر/جوازات مسؤول/مسؤولين ملك/ملوك خالف/خالفات
 معارض/معارضين رئيس/رؤساء هجمة/هجمات مجلس/مجالس

 قانون/قوانين حكومة/حكومات صوت/أصوات نائب/نواب
 مضمون/مضامين امتياز/امتيازات شارع/شوارع عين/أعيان

 

 القراءة :
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 نواب األردن يمنحون أنفسهم تقاعدا أبدياا 

)األعيان والنواب( على منح أنفسهم رواتب تقاعدية مدى مجلس األمة األردني  صوت غالبية أعضاء 
 الحياة، بعد خالف بين المجلسين انتهى لصالح ما أراده أعضاء مجلس النواب.

عقدها المجلسان بعد أن أصر األعيان على رفض هذا التقاعد، فيما أصر النواب  وخالل جلسة مشتركة
 180حضروا الجلسة من أعضاء المجلسين ) 155عضوا من أصل  120على الحصول عليه، صوت 

 عضوا( لصالح منح النواب واألعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة.

ل اإلعالم منذ انطالق الحراك المطالب مجلس النواب يتعرض إلى نقد الذع من الشارع ووسائ ظل
باإلصالح مطلع العام الماضي، وزادت حدة الهجوم عليه مع توالي رفضه إحالة ملفات تتعلق بشبهات 

فساد ملفات فساد، ومسؤولين سابقين للقضاء، حيث صوت خالل األسابيع األخيرة على رفض إحالة أربع 
 للقضاء اتهم فيها رؤساء حكومات ووزراء.

على تعزيز امتيازاتهم قبيل الحل المتوقع  ون صر ألنهم يُ النواب  علىزاد من حجم الغضب الشعبي  كما
 أن انتخابات برلمانية جديدة ستجرى نهاية العام الجاري. للمجلس حيث أعلن ملك األردن

ية وانشغل النواب خالل أكثر من جلسة إضافة ألول جلسة مشتركة مع األعيان في دورة البرلمان الحال
في تحصيل مكتسبات تتعلق بحصولهم على رواتب تقاعدية إضافة لحصولهم على جوازات سفر 

 دبلوماسية مدى الحياة.

وتطالب المعارضة بسحب قانون االنتخاب من مجلس النواب العتراضها على مضمونه كما جاء من 
عصري وديمقراطي الحكومة، والحتجاجها على أن المجلس الحالي غير مؤهل إلخراج قانون انتخاب 

 ويرضي الشارع.

 

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:
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 .ل بين المجلسين لصالح مجلس األمةهى الخالف الحاصتنا .1
 ال نعم 
 أصر األعيان على رفض مطلب الرواتب التقاعدية. .2
 ال نعم 
 لم يتعرض مجلس النواب الى نقد الذع من وسائل االعالم.  .3
 ال نعم 
 وافق مجلس النواب على احالة قضايا شبهات فساد للقضاء. .4
 ال نعم 
 اتهم عدد من رؤساء حكومات ووزراء بالفساد. .5
 ال نعم 
 أعلن ملك األردن أن انتخابات برلمانية جديدة ستجري منتصف العام الحالي. .6
 ال نعم 
 انشغل النواب واألعيان بتحصيل مكتسبات مادية. .7
 ال نعم 
 يرى المعارضون أن المجلس الحالي مؤهل الخراج قانون انتخاب عصري. .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 من هم مجلس األمة؟وعلى ماذا صوتوا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 ما هي نتائج الجلسة المشتركها التي عقدها مجلس األمة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 كم عدد أعضاء مجلس األمة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

4
. 

 مجلس النواب؟لماذا ازدادت حدة الهجوم على 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

 لماذا تطالب المعارضة بسحب قانون االنتخاب من مجلس النواب؟5
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 ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــ
 

 

 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 مكتسبات الشارع نقد الذع صوت
 غير مؤهل اك الحر  انتخابات جلسة 
 االحتجاج على احالة ملفات للقضاء الغضب الشعبي يصر

 ديموقراطية اتهام امتيازات  مدى الحياة
 

 الى ماذا يسعى مجلس االمة األردني؟ .1
 ما هي نتائج التصويت ؟ .2
 ما هي اسباب تعرض مجلس النواب للنقد؟ .3
 متى ستجرى انتخابات برلمانية جديدة؟ .4
 مطالب المعارضة؟ما هي  .5
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 انتخابات برلمانية شبهات فساد أعضاء الغضب الشعبي

 تعزيز االمتيازات الحراك المطالب باالصالح جلسة مشتركة خالف

 الشارع االعتراض على المضمون  رواتب تقاعدية حل المجلس

 مجلس األمة جوازات سفر دبلوماسية وسائل االعالم انشغل

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: 
A Storm عاصفة/ عواصف 

To Threaten هدد/ يهدد/ تهديد 
A coast ساحل/ سواحل 

A tropical cyclone عاصفة مدارية 
A Hurricane اصيراعصار/ اع 
To increase ازداد/ يزداد/ ازدياد 

To move تحرك/ يتحرك/ تحرك 
To expose to عّرض/ يعّرض/ التعريض لــ 

Gulf خليج 
Danger خطر/ اخطار 

An facility منشأة/ ات 
A conference مؤتمر/ ات 
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A candidate  مرّشح/ ون 
An expert خبير/ خبراء 

Meteorological أرصاد جوية 
A memo مذكرة/ ات 

To observe راقب/ يراقب/ مراقبة 
Damage ضرر/ اضرار 

An Old person مِسن/ ة 
Winds رياح 

To Predict تنبأ/ يتنبأ/ تنبؤ 
Mudslides انهيارات طينية 
To pass by مّر/ يمر/ مرور 

 
 

 :تالية جميعهافردات والتعبيرات الواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 اعصار سواحل هدد عاصفة

 مؤتمر خطر تحرك قوة
 اضرار مراقبة ارصاد جوية خبراء
 انهيارات طينية تنبؤ رياح مسنة

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 تحدث :ال

 Accuracy دقة  To sieze  يضبط/ ضبط /ضبط

 To spread  نش ر /نشرنَشر/ ي A boat زوارق /زورق

ل /يحملحمل/   To intercept يعترض/ اعتراض /اعترض  To carry  حم 

 A goal  أهداف /هدف A weapon سلحةسالح/ أ

 Ordnance عتاد On board  متن على

 To commit ارتكاب ارتكب/ يرتكب/  A rifle بنادق بندقية/ 

 A detaini نو /موقوف Drugs مخدرات 

 Details تفاصيل  Ammunition ذخيرة 

 /ستجوباستجوب/ ي

  استجواب
To ineogate 

  ات /بيان
A statemenee 

 An assault ات /اعتداء To arrest اعتقال اعتقل/ يعتقل/ 
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 To smuggle تهريب هّرب/ يهّرب/  To infiltrate  يتسلّل/ تسلُّل /لتسلّ 

 A patrol ات ة/ دوري An activist  نشطاء -نوناشطناشط/ 

 To prevent  يمنع/ من ع /عمنَ  اندرج

  اتَّخذَ قرار  سيَّر

    

 

 

 

 اسرائيل تعترض زورقا "يحمل اسلحة" في البحر الميت

 على" في البحر الميت، اسلحة يحمل" زورقا ضبطافاد ناطق عسكري، في بيان، ان الجيش االسرائيلي 

واسلحة  وذخيرة كالشنيكوف بنادقواضاف البيان ان الزورق كان "يحمل عددا من  نيان"."فلسطي متنه

  .الموقوفينالفلسطينيين  تستجوباخرى"، موضحا ان اجهزة االمن 

ن عن المكان الذي ضبط فيه "الفلسطينيان" تحديدا، وال م التفاصيللم تقدم ناطقة عسكرية مزيدا من  و

 الحقا". سينشر دقةاكثر  بياناان "اين انطلقا. واكتفت بالقول 

ابحر من الجانب  ،زورق مطاطي هاعترضالذي  ،وافادت االذاعة العسكرية االسرائيلية، ان الزورق 

ى ، الذي كان علالعتادمن  الهدفواكد مسؤولون في جهاز االمن االسرائيلي ان " االردني للبحر الميت.

 اسلحة". تهريبفي اطار  ، بل انه يندرجاعتداء ارتكابمتن الزورق، ليس 
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بدأت البحرية  2007ومنذ العام  ويحد البحر الميت غربا اسرائيل والضفة الغربية وشرقا االردن. 

 وتهريب اسلحة من االردن. ناشطين تسللعمليات  لمنعفي البحر الميت  دورياتاالسرائيلية بتسيير 

من االردن على متن  ومخدراتريب اسلحة اردني واسرائيلي تمكنا من ته اعتقالواتخذ ذلك القرار اثر 

 زورق مطاطي.

 

 

 

 تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:

 بنادق   متن على اسلحة حمل  رق زو  ضبط 

 بيان تفاصيل  موقوفين ستجوب ا ذخيرة  مخدرات 

 ارتكاب  عتاد هدف  اعترض نشر  دقة 

 ناشطين  تسلل  منع  دوريات  تهريب  ءاعتدا

      اعتقال 

 ؟ماذا ضبط الجيش االسرائيلي في البحر الميت -1

 ماذا فعلت الشرطة اإلسرائيلية مع األشخاص الذين كانوا على متن القارب؟ -2

 ماذا قالت الناطقة العسكرية االسرائيلية عن مكان ضبط القارب و مكان انطالقه؟   -3

 ما هو الهدف من العتاد الموجود على متن الزورق؟ سرائيليجهاز االمن االبحسب  -4

 ما هو الهدف من تسيير البحرية اإلسرائيلية دوريات في البحر الميت؟ -5



 

            

 
 Modern Arabic Language International Center 

The All-in-One Arabic Language Center 

Page | 197  

 

 سبب وراء تسيير البحرية اإلسرائيلية دوريات في البحر الميت؟ما  -6

 

 

 

 

 

 الدرس التاسع عشر :

 قبل قراءة النص 

 األفعال:

 To fail أخفق/يخفق/اخفاق To strike تظاهر/يتظاهر/تظاهر

 To resume استأنف/يستأنف/استئناف  To assure أكد/يؤكد/تأكيد

 To demise زال / يزول / زوال To refuse رفض/يرفض/رفض

 To deny نفى/ينفي/نفي To express عبر/يعبر/تعبير

 To consider اعتبر/يعتبر/اعتبار To decide قرر/يقرر/

 To accuse اتهم/يتهم/اتهام To meet التقى/يلتقي/التقاء

 
   األسماء:

 محادثة/محادثات  قائد/قادة مطلب/مطالب نصير/أنصار
 شأن/شؤون  احتجاج/احتجاجات شعب/شعوب مشروع/مشاريع
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 دولة/دول دعوة/دعوات نائب/نواب بلد/بلدان
 شهر/أشهر ملك/ملوك جمعية/جمعيات قمة/قمم

 قدرة/قدرات اتفاق/اتفاقات استحقاق/استحقاقات مشارك/مشاركون 
 ُمحت ج/محتجين خطة/خطط سلطة/سلطات ثورة/ثورات

 

 النص :

 مظاهرة للمعارضة في البحرين

اآلالف من أنصار المعارضة خارج العاصمة المنامة احتجاجا على ما سموه سعي السعودية لضم ر تظاه
 بالرياض. مجلس التعاون الخليجي بعد اإلعالن عن مشروع اتحاد بين البلدين خالل قمة البحرين

ل وأكد المشاركون رفضهم لالتحاد بين البحرين والسعودية، واعتبروه تعديا  صارخا  على سيادة واستقال
تى تتحقق المطالب السياسية في التحول على أن "الثورة البحرينية الوطنية مستمرة ح البحرين. وشدوا

 الديمقراطي وأن شعب البحرين قرر الالعودة إلى الوراء حتى تتحقق المطالب السياسية".

المعارضة للجزيرة "إن ثالثمائة  ية الوفاق الوطنيجمعنائب األمين العام لـ خليل إبراهيم المرزوق وقال 
ألف بحريني خرجوا للتعبير عن تمسكهم باستقرار البحرين"، واعتبر أن مشروع االتحاد يهدف لتفتيت 
الوحدة الوطنية وهو "هروب من االستحقاقات الشعبية". وعبر عن قناعته بأن المشروع جاء بعد عجز 

 حتجاجات.السلطات في البحرين عن قمع اال

عبد هللا بن  السعودي  وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة التقوا في الرياض لبحث دعوة الملك
كامل. ومن المقرر أن لتوحيد دول المجلس، لكنهم أخفقوا في االتفاق على مزيد من خطط الت عبد العزيز

 تستأنف المحادثات بهذا الشأن في وقت الحق هذا العام.

تزايد التوتر  منذ أكثر من عام تطالب باإلصالح السياسي والديمقراطية. كما وتشهد البحرين احتجاجات
 بين إيران والدول العربية الخليجية في األشهر األخيرة.

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1076950
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1076950
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/336FCBF2-AD86-4918-B6AE-F1B9386BF267.htm
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=122627
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=122627
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=122627
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يه االحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين، وهو ما تنف واتهم الزعماء العرب طهران بالتحريض على 
 إيران وينفيه المحتجون البحرينيون.

واعتبرت إيران أن مشروع االتحاد هو زوال لمملكة البحرين بسبب عدم وجود تناسق في القدرات 
 االقتصادية والعسكرية وعدد السكان بين البلدين.

 اختبر فهمك :

 :أجب عن األسئلة التالية

 تظاهر المئات من أنصار المعارضة خارج العاصمة المنامة. .1
 ال نعم 
 أكد المشاركون في المظاهرات رفضهم لالتحاد بين البحرين والسعودية. .2
 ال نعم 
 قرر شعب البحرين الالعودة الى الوراء حتى تتحقق المطالب السياسية. .3
 ال نعم 
 تحاد يهدف الى تحقيق الوحدة الوطنيةيعتبر خليل المرزوق أن مشروع اال .4
 ال نعم 
 يدعو الملك السعودي لتوحيد دول المجلس. .5
 ال نعم 
 أكدت ايران على انها هي من دعت الى االحتجاجات. .6
 ال نعم 
ين جدا نظرا للتوافق االقتصادي ب ا  مناسب يران مشروع االتحاد وتراه أمرا  تؤيد إ .7

 الدول.
 ال نعم 
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 ايد التوتر بين ايران والدول العربية في السنوات األخيرة .تز  .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 ما هو السبب وراء تظاهر انصار المعارضة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

2
. 

 المشروع السعودي؟ نيما سبب رفض شعب البحر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

3
. 

 ما الهدف من التقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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4
. 

 هم الزعماء العرب طهران؟بماذا ات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــ
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 خطط تكامل االصالح السياسي  اتحاد الدول أنصار
 تفتيت الديموقراطية اهرتظ المعارضة

 نفي خطط تكامل السلطات مشروع
 التوتر قمع االحتجاجات الثورة الوطنية السيادة واالستقالل
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 من هم المشاركون في المظاهرات؟ .1
 لماذا يرفض المشاركون في المظاهرات فكرة االتحاد بين البلدين؟ .2
 لمحتجين؟ما هي األسباب وراء هذا االتحاد من وجهة نظر ا .3
 بماذا اتهمت طهران وما هو موقف ايران من هذا االتهام؟ .4
 ما هو رأي ايران بفكرة االتحاد؟ .5
 

 

 

 

 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 استفرار تنفي السلطات تظاهر
 االتفاق الزعماء السيادة و االستقالل الثورة

 مشروع االتحاد استئناف عجز السلطات جاجاتاحت
 القدرات العسكرية تشهد تزايد التوتر ضم
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع
 الكلمة المعنى
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Court محاكم /محكمة 
To try  حاكم/ يحاكم/ محاكمة 
To sign وقع/ يوقع/ توقيع 
An agreement ات /اتفاق 
To found أنشأ/ ينشىء/ انشاء 
To commit (a crime) ارتكب/ يرتكب/ ارتكاب 
Crimes against humanity جريمة/ جرائم ضد االنسانية 
A representative  ممثل/ ون 
To seek refuge/ resort to لجأ/ يلجأ/ اللجوء الى 
To be related to ــتعلق/ يتعلق/ التعلق بـ 
To Take Over  /توليتولى/ يتولى 
Exceptional استثنائي 
Judiciary قضاء 
A Union ات /اتحاد 
To Torture  /تعذيبعذب/ يعذب 
Obstacles  /عقباتعقبة 
A complaint  شكوى/ شكاوى 
An order أواِمر /أمر 
To arrest اعتقل/ يعتقل/ اعتقال 
To hand over سّلم/ يسّلم/ تسليم 

 
 

 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 جرائم ضد االنسانية اتفاق محاكمة محكمة
 اعتقال شكوى  تعذيب قضاء
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 -------- -------- -------- تسليم
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 تحدُّث :ال

 To cooperate  نيتعاون/ تعاوُّ  /تعاون To participate  يشارك/ مشاركة /شارك

 Education  التعليم Architecture  المعمارية الهندسة

 To prepare  تهيئةهيّأ/ يهيّئ/  A forum  منتديات /منتدى
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 Circumastnces  ظروف The youth  الشباب

 To design  تصميمصمم/ يصمم/  To represent  يمثل/ تمثيل /مثل

 To witness  شهادةيشهد/  /شهد To aim at  الهد ف الى /يهدفهدف/ 

 An initiative  اتة/ مبادر To found  تأسيسأسس/ يؤسس/ 

 To unite  توحيدوحد/ يوحد/  A network  ات /شبكة

 A leader  زعيم/ زعماء To enhance  تعزيزعزز/ يعزز/ 

 A project مشاريعمشروع/  Understanding  التفاهم

 الجامعة األلمانية األردنية تشارك بمنتدى دولي في روسيا

 شبابال بمنتدىفي الجامعة األلمانية األردنية،  المعمارية الهندسةالطالبة رزان الحمود، خريجة  شاركت
 الدولي الذي اقيم في مدينة سليغر الروسية خالل مطلع الشهر الحالي.

ة شاب وشاب 700ي أعمال المنتدى، الذي شارك فيه فردنية دن والجامعة األلمانية األالحمود األر  ومثلت
 دولة حول العالم، حيث كان لها حضور فاعل في االحتفال الثقافي والجامعي للمنتدى. 100يمثلون 

 وتهيئة بين الشباب والتعليم والتعاون المتبادل  التفاهم لتعزيز عالمية شبكة تأسيسالمنتدى إلى  ويهدف
 المشتركة. والمبادراتالدولية  المشاريع تصميمللعمل على المناسبة لهم  الظروف

دولية بين  شراكاتالعالم في المستقبل وبناء  زعماء توحيدوُيعتبر سليغر مشروعا عالميا يهدف إلى 
 تطورا  ملحوظا في المجالين االجتماعي والمدني. تشهدالشباب العالمي ال سيما في البلدان التي 

 

 

 

 ل اجابتك على األسئلة التالية، مستخدما الكلمات التي في الصندوق:تحدث عن النص من خال

 الهندسة  شارك
  المعمارية

  تأسيس  يهدف  مثل  الشباب منتدى
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و  التفاهم  تعزيز   عالمية شبكة
  التعاون 

  المبادرات  تصميم  الظروف تهيئة

 مجال المستقبل المشاريع  شراكات  زعماء  توحيد

 

 لبة رزان الحمود؟ما هو تخصص الطا -1
 بماذا شاركت الطالبة رزان و من مثلت؟  -2
 من شارك بالمنتدى؟ -3
 ما هو الهدف من هذا المنتدى؟ -4
 ما هي البلدان التي يستهدفها مشروع سيلغر؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس العشرون :

 قبل قراءة النص 
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 األفعال:

 To success نجح/ينجح/نجاح To warn ر /تحذيرحذِّ ر/يُ حذَّ 

 To return عاد/يعود/عودة To apply ق/تطبيقطبِّ ق/يُ طبَّ 

 To participate شارك/يشارك/مشاركة To point أشار/يشير/اشارة

 To exploit استغالل/يستغلُّ /استغلَّ  To publish نشر/ينشر/نشر

  To kill قتل/يقتل/قتل To face واجه/يواجه/مواجهة

 To change رر/يتغير/تغييتغيَّ   To stress د/يشدد/تشديدشدَّ 

 
   األسماء:

 
 قاعدة/قواعد حوار/حوارات اهتمام/اهتمامات وضع/أوضاع

 نشاط/نشاطات/أنشطة سياسة/سياسات مجلس/مجالس عملية/عمليات
 عام/أعوام مبادرة/مبادرات فترة/فترات تصريح/تصريحات

 طائرة/طائرات رئيس/رؤساء مرحلة/مراحل تحديات/تحدٍّ 
 زعيم/زعماء جة/موجاتمو  شكل/أشكال دور/أدوار

 عنصر/عناصر قوة/قوات حرب/حروب مجتمع/مجتمعات
 

 القراءة :

 وضع اليمن هش رغم تقدم العملية السياسية
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من أن الوضع ما زال هشا في اليمن،  جمال بن عمر ر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمنحذَّ 
رغم ما وصفه بالتقدم الكبير للعملية السياسية وتطبيق اتفاق نقل السلطة، وأشار في تصريحات صحفية 

 نشرت اليوم إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه اليمن على مستوى األمن واالقتصاد والسياسة.

تفية لصحيفة "الشرق األوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة وشدد المبعوث األممي وفي تصريحات ها
لصفر، اعلى أن األشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة، "فإما ستنجح العملية االنتقالية، أو نعود إلى نقطة 

ومن ثم يظل دور مجلس األمن في مساندة اليمن في الفترة االنتقالية دورا هاما وكذلك دور المجتمع 
 الدولي".

يمر  واعتبر بن عمر أن الوضع يتطلب من المجتمع الدولي إبداء اهتمام متزايد بهذه المرحلة الدقيقة التي
 بها اليمن.

وأضاف أن الوضع تغير بشكل جوهري، مشيرا إلى أنه "منذ سنة فقط كان اليمن على مشارف حرب 
اسية اغة الدستور، وهناك عملية سيأهلية، أما اآلن فهناك إعداد النعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإعادة صي

 سيشارك فيها الجميع".

ونقل  علي عبد هللا صالح يشار إلى أن المبادرة الخليجية التي تم بموجبها تنحي الرئيس اليمني السابق
ضد حكم صالح  موجات االحتجاج أنهت عبد ربه منصور هادي الحالي السلطة إلى نائبه آنذاك الرئيس

 يمن العام الماضي.التي شهدها ال

الذين استغلوا  تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لكن البالد تشهد قتاال بين قوات الجيش واألمن وعناصر
 شطتهم هناك.تردي األوضاع األمنية في اليمن العام الماضي لزيادة أن

أنور  كما تقوم طائرات أميركية من دون طيار بمالحقة عناصر القاعدة، وقد قتل أحد زعماء التنظيم وهو 
 حالي.وعدد آخر من العناصر البارزة في العامين الماضي وال العولقي

 اختبر فهمك :

 أجب عن األسئلة التالية:

 نجاح العملية االنتقالية هو أمر مؤكد. .1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1F9B9A2A-F5E1-4113-B632-33F829452FA5.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1F9B9A2A-F5E1-4113-B632-33F829452FA5.htm
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=330533
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/46C7F875-C1EA-4D28-86F1-657395F6E454.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/46C7F875-C1EA-4D28-86F1-657395F6E454.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/989767E0-06F6-4211-9836-35EE6A2F7F62.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/989767E0-06F6-4211-9836-35EE6A2F7F62.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8F59636F-2C5A-48E3-8C8E-A82506B44484.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8F59636F-2C5A-48E3-8C8E-A82506B44484.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9059599A-5B63-48CB-8161-72E7E83F3DA4.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9059599A-5B63-48CB-8161-72E7E83F3DA4.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9059599A-5B63-48CB-8161-72E7E83F3DA4.htm
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 ال نعم 
يمر اليمن بمرحلة ازدهار اقتصادي وسياسي وفقا لتصريحات مبعوث األمين  .2

 العام.
 ال نعم 
 لليمن. ساندا  مُ  يلعب المجتمع الدولي ومجلس االمن دورا   .3
 ال نعم 
 من في مرحلة دقيقة.يمر الي .4
 ال نعم 
 اليمن على مشارف حرب أهلية.  .5
 ال نعم 
 سيتنحى الرئيس اليمني صالح قريبا. .6
 ال نعم 
 تقوم االستخبارات اليمنية بمالحقة عناصر من تنظيم القاعدة . .7
 ال نعم 
 تشهد البالد قتاال بين قوات الجيش واألمن و عناصر من تنظيم القاعدة. .8
 ال نعم 

 

 أسئلة للفهم :

1
. 

 ما هي التحديات التي تواجهها اليمن حاليا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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2
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 ماذا حققت اليمن في الفترة الماضية على مختلف األصعدة؟
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 ما هي الجهات التي بامكانها مساندة اليمن في الوضع الراهن؟
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 على ماذا انطوت المبادرة الخليجية وما هي أهم نتائجها؟
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 ما هي االجراءات المتبعة لمالحقة تنظيم القاعدة في اليمن ؟5
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 أسئلة للتحليل والمناقشة:

 تحدث عن النص من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 استخدم المفردات والتعبيرات التالية أثناء التحدث:

 تصريحات المجتمع الدولي تنحي العملية السياسية
 الفترة المقبلة مشارف حرب ت االحتجاجموجا نقل السلطة

 تحديات اهتمام مرحلة دقيقة صياغة الدستور
 زعماء تنظيم القاعدة الحوار الوطني المبعوث األممي

 

 لماذا تعد األشهر القليلة المقبلة على اليمن حاسمة؟ .1
 ما هي المنجزات التي استطاعت اليمن تحقيقها مؤخرا؟ .2
 وب من المجتمع الدولي ومجلس األمن؟ما هو الدور المطل .3
 ما هو األثر األبرز للمبادرة الخليجية؟ .4
 من هو أنور العولقي ؟ .5
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 الكتابة : 

 اكتب تقريرا  عن النص واستخدم المفردات والتعبيرات التالية جميعها:

 مبادرة مجلس األمن  الوضع السياسي الوضع
 الصفر العودة الى نقطة مساندة حرب تصريحات

 دورا هاما مبعوث اممي صياغة الدستور شدد/أكد
 األوضاع األمنية اهتمام متزايد تحديات نفل السلطة
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــ  ـــــــــــــــــــــ

 جدول الكلمات: استماع 
To Support دعم/ يدعم/ دعم 

In response to رّدا  على 
To comment on  /يعّلق/ التعليق علىعّلق 

To distance oneself from نأى بنفسه عن 
A Relationship عالقة/ ات 

Serious جدي 
An Obstacle ع ق بة/ ات 

To replace استبدل/ يستبدل/ استبدال 
A Spokesman متحدث باسم 

To include ضم/ يضم/ ضم 
To specify حّدد/ يحّدد/ تحديد 
To expect توّقع/ توّقثعتوقَّع/ ي 
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To progress تقّدم/ يتقّدم/ تقّدم 
The peace process عملية السالم 

A good-well gesture بادرة/ بوادر حسن نية 
Political banckruptcy افالس سياسي 

Isolation عزلة 
A flounder ت خبُّط 
Confusion ش وُّ  تش 

To interfere تدّخل/ يتدّخل/ تدّخل 
To describe وصف/ يصف/ وْصف 

To incite حّرض/ يحّرض/ تحريض 
 

 
 

 :فردات والتعبيرات التالية جميعهاواستخدم الم استمع الى التسجيل و اكتب تقريرا  عنه
 انتخابات عالقة جدية وزارة الخارجية دعم

 لجنة عملية السالم عقبة استبدال
 شؤون داخلية تدخل تصريحات بوادر نية حسنة

 افالس سياسي عدم استقرار عنف تحريض
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 تحدُّث :ال

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

 A shadow  ظالل /ظل Total eclipse  كلي خسوفا

 Light  أضواء /ضوء To disappear  يختفي/ اختفاء /اختفى

 To light إضاءة أضاء/ يضئ/  An aye عيون -عين/ أعين

 To miss (a buss/ an  يفوت/ فوت /فات To last  دام/ يدوم/ دوم

appointment) 

 A stage مراحل مرحلة /  An expert خبراءخبير/ 

 An operation  ات /عملية To throw  ألقى/ يلقي/ إلقاء

 To watch  بع/ متابعةيتا /تابع A continent  ات /ةرقا

 الماليين تابعوا في أنحاء العالم خسوفا كليا للقمر
 للقمر. كليا خسوفاالماليين حول العالم في الشرق األوسط واسيا وافريقيا واستراليا  تابع

مشاهديه وقد طال وقت الخسوف الكلي للقمر  اعينتماما امام  اختفىبدأ القمر فى خسوفه جزئيا حتى 
 خسوف منذ العام الفين. يدمهاساعة و هى فترة لم  الى اكثر من
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عاما،  11واألطول من نوعه خالل ما يقرب من  2011وهذا هو الخسوف الكلي األول خالل عام 
 .خبراءحسبما ذكر 

الشمس غير المباشر يبقى قادرا  ضوءعلى القمر، لكن  ظلهااألرض  تلقيويحدث الخسوف الكلي عندما 
 أحمر.القمر بلون  إضاءةعلى 
بعد  هاالخسوف إال أنهم تمكنوا من متابعت لعمليةاألولى  المراحلالمشاهدين في أوروبا متابعة  فاتوقد 

 ما عدا شمال اسكتلندا واألجزاء الشمالية من الدول االسكندنافية. ةر القاذلك في مختلف أنحاء 
كا واألرجنتين، لكن سكان أمري وفي أمريكا الجنوبية شاهد السكان الخسوف في شرق البرازيل واألوراغواي

 الشمالية لم يتمكنوا من رؤية أي من مراحل الخسوف.
من  أما سكان المناطق الشرقية من آسيا وأستراليا ونيوزيالندا فلم يتمكنوا من مشاهدة المراحل األخيرة

 .القمر غروبالخسوف ألنها حدثت بعد 

 مستخدما الكلمات التي في الصندوق:تحدث عن النص من خالل اجابتك على األسئلة التالية، 

 مراحل خبراء  األطول  كلي خسوف اختفى  غروب

  فات  الشمس  ضوء القمر  ظل  األرض

 ما هو المميز بهذا الخسوف للقمر؟ -1

 متى يحدث الخسوف الكلي للقمر؟  -2

 ماذا فات الناس في أوروبا؟ -3

 ما هي الدول التي لم تتمكن من مشاهدة الخسوف؟  -4
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