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 المحاضرة األولى
 التمرين األول

 في المحاضرة

 مرات. 4يستمع الطالب ويردد وراء التسجيل   -1

 مرات. 3يقرأ الطالب والمدرس يصحح  -2

 المدرس يصحح. –مصدر(  -مضارع  –يقرأ الطالب قراءة صامتة ثم يتوقف عن القراءة يتحدث بها للمدرس ) ماضي  -3

 ايقرأ الطالب قراءة صامتة  فعل فعل ثم ينطقه -4
مصدر( ثم يكتبها ويصحح الطالب لنفسه جملة جملة. -مضارع  –) ماضي    

   
 األفعال:

 ساَفر/ يساِفر/ َسَفر
 أْمضى/ ُيمضي/ إْمضاء

 ِزيارة /رزار/ َيزو 
 قابل/ ُيقاِبل/ ُمقاَبلة

 شاَرك/ ُيشاِرك/ ُمشاَركة
 َنظَّم/ ُينّظم/ َتْنظيم

 رّتب/ ُيرتِّب/ َترتيب
 َعَرض/ َيعِرض/ َعْرض

 َتناَول/ َيتناَول/ َتناُول
 َذَهب/ َيْذهب/ ذهاب

 
To travel 
To spend (time) 
To visit 
To meet 
To participate 
To organize 
To arrange 
To display 
To have (food) 
To go 

   
 الواجبات في البيت

 مرات. 5االستماع والترديد   -1

 مرات. 5قراءة وتحدث  -2

 تصحيح.قراءة وكتابة مرة واحدة مع 
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 التمرين الثاني
 في المحاضرة

 مرات. 4يستمع الطالب ويردد وراء التسجيل   -1

 مرات. 3يقرأ الطالب والمدرس يصحح  -2

 المدرس يصحح. –يقرأ الطالب قراءة صامتة ثم يتحدث بها للمدرس) مفرد وجمع(  -3

 ة.يقرأ الطالب قراءة صامتة ثم يتحدث بها ويكتبها ويصحح الطالب لنفسه جملة جمل-4
 األسماء:

 A festival ِمْهَرجان/ ِمْهرجانات A holiday 14 ُعْطلة/ ُعَطل 1
 A meeting ُمقاَبلة/ ُمقاَبالت An end 15 ِنهاَية/ ِنهايات 2
 An appointment َمْوِعد/ َمواعيد A year 16 عام/ أعوام 3
 A theater َمْسرح/ مساِرح A week 17 ُأْسبوع/ َأسابيع 4
 An art ُفنون  / َفن A month 18 ْشُهرَشْهر/ أَ  5
 A play مسَرِحيَّة/ َمْسَرِحّيات A friend 19 َصديق/ أْصِدقاء 6
 An exhibition َمْعَرض/ َمعاِرض A lawyer 20 ُمحامي/ ُمحامون  7
 A painting َرْسمة/ ُرسومات A pyramid 21 أْهرام/ أْهرامات 8
 A condition أْحوال /حال A time 22 َوْقت/ أْوقات 9

 An issue َقِضيَّة/ َقضايا A bank (river) 23 ِضّفة/ ِضفاف 10
 Poverty َفْقر  A river 24 َنْهر/ أْنهار 11
 Unemployment َبطاَلة An actor 25 ون لل/ ُمَمثّ ُمَمثِّ  12
     A colleague َزميَلة/ َزميالت 13
 

 الواجبات في البيت

 مرات. 5ديد االستماع والتر  -1

 مرات. 5قراءة وتحدث  -2

 قراءة وكتابة مرة واحدة مع تصحيح. -3
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 التمرين الثالث
 تدريبات لغوية:

 اقرأ الجمل التالية وتدرب على نطقها شفويًا:
 في المحاضرة هر. ة شَ دَّ مُ لة لِ طْ عُ  يّ لد .1

يستمع الطالب إلى الجمل   -1

 مرات. 3التمهيدية 

يستمع الطالب ويردد وراء   -2

 مرات. 3ل  التسجي

يقرأ الطالب والمدرس يصحح   -3

 مرات. 3

يقرأ الطالب قراءة صامتة ثم   -4

المدرس  –يتحدث بها للمدرس 

 يصحح.

يقرأ الطالب قراءة صامتة ثم  -5

يتحدث بها ويكتبها ويصحح 

 الطالب لنفسه جملة جملة.

 ر مع صديقي زيد.سافِ سأُ  .2
 ر النيل.هْ نَ  ةِ فَّ ل على ِض نتجوَّ سَ  .3
  هور.شْ ل الكوميدي المَ ثّ مَ ابل المُ قسأُ  .4
 لة.قابَ المُ  ديقتي مهاَص لي  ْت ظمَّ نَ  .5
 رجان جرش.هْ ت مها في مَ كَ شارَ  .6
 ميس.قابلة يوم الخَ د المُ عِ وْ مَ  .7
 رة.ة ساخِ رحيَّ سْ ض مَ رَ عْ تُ سَ  .8
 ور.رض الّص عْ ب إلى مَ ذهَ نَ سَ  .9

 معرض صور لفنانين عرب وأجانب.الفي  .10
 الواجبات في البيت رسوم أحوال الطفولة.التتناول  .11

 مرات. 5االستماع والترديد   -1

 مرات. 5قراءة صوتية وتحدث  -2

قراءة صوتية وكتابة مرة واحدة  -3

 مع تصحيح.

 رسومات قضايا الفقر والبطالة.التتناول  .12
 سأسافر مع صديقي زيد إلى مصر. .13

  .اً يعمل صديقي زيد محامي .14

 مهرجان جرش العام الماضي. ُأقيمَ  .15
 
 
 

 


