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 المحاضرة الثانية
 التمرين األول

 في المحاضرة
 أكمل شفوياً األفعال التالية

 استخدم األفعال التالية في جمل بعيدة عن النص
 المعنى المصدر المضارع الفعل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ساَفر 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أْمضى 2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زار 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قابل 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاَرك 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َنظَّم 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رّتب 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعَرض 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َتناَول 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َذَهب 10

  
 في البيت

 المدرس يعطي الطالب أوراق عمل والطاب يتدرب على الكتابة في البيت ويحضر الواجب للمعلم . 
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 التمرين الثاني
 في المحاضرة

 أكمل شفوياً األسماء التالية مفرد وجمع ومعنى

 خدم األسماء التالية في جمل بعيدة عن النصاست
 األسماء: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْهَرجان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُعْطلة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمقاَبلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِنهاَية 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمْوِعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عام 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمْسرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُأْسبوع 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َفن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َشْهر 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسَرِحيَّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َصديق 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمْعَرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمحامي 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مةَرسْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أْهرام 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوْقت 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َقِضيَّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِضّفة 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َفْقر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َنْهر 11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َبطاَلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لُمَمثِّ  12

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َزميَلة 13

 
 في البيت

 المدرس يعطي الطالب أوراق عمل والطاب يتدرب على الكتابة في البيت ويحضر الواجب للمعلم .
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 التمرين الثالث
 تدريبات لغوية:

 اقرأ الجمل التالية وتدرب على نطقها شفويًا:
   هر. ة شَ دَّ مُ لة لِ طْ عُ  يّ لد .1
   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 قابل المُ سأُ  .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
   رسوم أحوال الطفولة.التتناول  .11
   رسومات قضايا الفقر والبطالة.التتناول  .12
   سأسافر مع صديقي زيد إلى مصر. .13
   .اً يعمل صديقي زيد محامي .14
   م الماضي.مهرجان جرش العا ُأقيمَ  .15
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 التمرين الربع
 تمارين االستماع:

 في المحاضرة
 .التأكد أن الطالب يعرف المعاني في الجدول قبل االستماع -1

 .االستماع اليتوقف إال بعد إكمال الطالب التمرين -2

 اليوجد حد لعدد مرات االستماع.  -3

 التمرين األول:
 تالي:امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من كلمات الجدول ال

 قضايا مهرجان العشاء ضفة عطلة
 رسومات مسرح الفن معرض أحوال

 
 جرش العام الماضي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاركت صديقتي مها في  .1
 لمدة شهر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد أسبوعين عندي  .2
 ور.الّص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنتناول العشاء ثم نذهب إلى .3
 ضايا اجتماعية.الطفولة وق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتناول رسوم الفنانين .4
 نهر النيل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنزور األهرامات وسنتجول على  .5
 الفن الجميل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعد المقابلة يوم الخميس في   .6
 الجميل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستعرض مسرحية ساخرة في مسرح   .7
 لى معرض الصور.إنذهب سثم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنتناول   .8
 اجتماعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفولة و  تتناول رسوم الفنانين أحوال .9

 قضايا اجتماعية مثل الفقر والبطالة. تتناول الفنانين ___________ .10
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 :لخامسالتمرين ا
 في المحاضرة

 .التأكد أن الطالب يعرف المعاني في الجدول قبل االستماع -1

 .اع اليتوقف إال بعد إكمال الطالب التمريناالستم -2

 اليوجد حد لعدد مرات االستماع.  -3

 رّتب الجمل التالية كما تسمعها:
 بعد/ عندي/ عطلة/ شهر/ لمدة/ أسبوعين. -1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .ضّفة /نهر /النيل /األهرامات /علىسنزور/ ونتجول/  -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .الكوميدي /الممثل/ المشهور/ سأقابل/ عادل/ إمام -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 زميلتي/ نظمت/ مها/ لي/ المقابلة/ هذه. -4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لفنانين/ في/ صور/ وأجانب/ المعرض/ عرب. -5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 قضايا/ تتناول/ الفقر/ الرسومات/ والبطالة. -6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ساخرة/ اليوم/ مسرحية/ ستعرض. -7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 العشاء/ نذهب/ معرض/ سنتناول/ ثم/ الصور/ إلى. -8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :السادسالتمرين 
 ي المحاضرةف

 .التأكد أن الطالب يعرف المعاني في الجدول قبل االستماع -1

 .االستماع اليتوقف إال بعد إكمال الطالب التمرين -2

 اليوجد حد لعدد مرات االستماع.  -3

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من كلمات الجدول التالي:
 الُمحامي مهرجان معرض أحوال األهرامات
 الممّثل قابلةالم عطلة قضايا مسرحّية

 
 ُعطلة في ِنهاية العام

لمّدة شهر، سُأسافر إلى مصر وسُأمضي أسبوعين مع صديقي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد ُأسبوعين عندي 
ونقضي وقتًا نتجّول على ضّفة نهر الّنيل، وسُأقابل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيد، سنزور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكوميدي المشهور عادل إمام. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه نّظمت لي  جرش العام الماضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كت فيزميلتي مها التي شار  

 ساخرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث سُتعرض   "الفّن الجميل"ورّتبت الموعد يوم الخميس في مسرح 
الّصور لفّنانين عرب وأجانب، تتناول رسوماتهم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنتناول العشاء معًا ثم سنذهب إلى 

 اجتماعّية مثل الفقر والبطالة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و الّطفولة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 


