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الـمحتويات
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

يحتوي القرص المدمج المرفق على:

روس الرئيسية بشكٍل واضٍح. 1. تسجيِل نصوص الدُّ

2. ترجمة الكلمات الجديدة بعد كل درس.

حيحِة لملحق اختبر معلوماتك. 3. األسئلة واإلجابات الصَّ

حمتويات القرص املدمج

CD contents
 

The enclosed CD contains:

1- A clear recording of the texts of the main lessons.

2- Translation of new vocabulary words from each lesson.

3- Questions and Answers to the “Test Your Knowledge” 

section.
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يف اْلَبْنِك

ماْيك: َصباُح اْلَخْير.

َأْحد: َصباُح الّنور.

ماْيك: َمتى َيْفَتُح اْلَبْنُك؟

د: َيْفَتُح اْلَبْنُك الّساعة الّثامنة والنِّْصَف َصباحًا. َأْحَ

ِحوار )1(

Track - 01
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ

28

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

)َدَخَل ماْيك اْلَبْنك(.

َوَقَف ماْيك َأماَم ُشّباك الّشيكات.

ل، َأيُّ ِخْدَمٍة؟ ف: َتَفضَّ امْلَُوظَّ

مايك: ُأريُد َصْرَف هذا الّشيك.

ف: َكْم ِقيَمُة الّشيك؟ امْلَُوظَّ

ماْيك: قيَمُتُه َخْمُسماَئِة دوالٍر.

ف: َلْو َسَمْحَت، َوقِّْع ُهنا َعلى َظْهِر  امْلَُوظَّ

الّشيك.

)ماْيك ُيَوقُِّع َعلى َظْهِر الّشيك(

ْل، هذا ُهَو الّشيك. ماْيك: َتَفضَّ

ل النُّقود.  ف: َتَفضَّ امْلَُوظَّ

ُف َيُعدُّ النُّقوَد: َخْمسوَن - ِمَئة  اْلُمَوظَّ

- ِمَئة َوَخْمسون - ِمَئتان - ِمَئتاِن 

َوَخْمسون - َثالُثماَئة - َثالثماَئٍة َوْخمسون - َأْرَبُعماَئة - َأْرَبُعماَئٍة 

َوَخْمسون - َأْرَبُعماَئٍة َوَسْبعون - َأْرَبُعِمَئٍة َوَثمانون - َأْرَبُعماَئٍة َوِتْسعون 

- َخْمُسماَئة.

ماْيك: ُشْكراً.

ًة ثانَِيًة. ف: َأْرجو َأْن َتُعدَّ النُّقوَد َمرَّ امْلَُوظَّ

ًة ُأْخرى، َوَيْخُرُج ِمَن اْلَبْنِك. َف َمرَّ ماْيك َيُعدُّ ُنقوَدُه، َوَيْشُكُر اْلُمَوظَّ

www.noorart.com



29

َأّواًل : ِاْقَرْأ:

َبْنك - َمْصِرف - َيْفَتح - ُشّباك - َشبابيك - شيك - شيكات - َحواَلة 

- َحواالت - ُصْندوق - قيَمة - َوقََّع - َظْهر - َعدَّ - َيُعدُّ - ُنقود - دينار 

- َدنانير - دوالر - دوالرات - ُجَنْيه - ُجَنْيهات - ِريال - ِرياالت - ليَرة 

- ليرات - َعْشَرة - ِعْشرون -  َثالثون - َأْرَبعون - َخْمسون - ِسّتون - 

َسْبعون - َثمانون - ِتْسعون - ِمَئة - ِمَئتان - َأْلف - َأْلفان - َثاَلثُة آالف 

- َأَحَد َعَشَر َأْلفًا.

ثاِنيًا: َأِجْب َعِن ْاأَلْسِئَلِة ْاآلِتَية:

1. َمتى َيْفَتُح اْلَبْنك؟

2. ماذا ُيريُد ماْيك ِمَن اْلَبْنك؟

ُف؟ 3. ماذا قاَل َلُه اْلُمَوظَّ

Track - 02
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

4. َكْم قيَمُة الّشيك؟

5. َمْن َعدَّ النُّقوَد؟

6. ماذا َفَعَل ماْيك َبْعَد َأْن َأَخَذ ُنقوَدُه؟
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ُل  / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ

31

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

الُم َعَلْيُكْم. د: السَّ َأْحَ

الُم َوَرْحَمُة اللِه َوَبَركاُتُه. ُم السَّ ف: َوَعَلْيكُُ امْلَُوظَّ

أحد: ُأريُد َأْن َأْفَتَح ِحسابًا في اْلَبْنِك. 

ْل ِاْجِلْس. ُاْكُتْب ُهنا ِاْسَمَك كاِماًل، ُثمَّ َوقِّْع في آِخِر  ف: َتَفضَّ املوظَّ

ْفَحِة. الصَّ

ْفَحِة.   َأْحَمُد َيْكُتُب ِاْسَمُه كاِماًل، ُثمَّ ُيَوقُِّع في آِخِر الصَّ

Track - 03ِحوار )2(
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ

32

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ُف: بَِكْم َسَتْفَتُح اْلِحساَب؟ امْلَُوظَّ

 . َأحد: َسَأْفَتُح ِحسابًا ِبِستِّماَئِة ديناٍر ُأْرُدِنيٍّ

ف: َهْل ُتريُد َدْفَتَر شيكاٍت؟ املوظَّ

َأحد: َنَعْم.

ف: َسْوَف َيِصُلَك َدْفَتُر الّشيكاِت. َبْعَد ُأْسبوٍع ِإْن شاَء الّله.      املوظَّ

. د: ِمْن َفْضِلَك ُأريُد ِبطاَقَة َصراٍف آِليٍّ َأْحَ

. رِّيِّ ف: َسَتِصُلَك اْلِبطاَقة َمَع َرْقِمها السِّ امْلَُوظَّ

د: ُشْكراً َجزياًل.  َأْحَ
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ُل  / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ

33

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ِحوار )3(

َأحد: َصباُح  اْلَخْيِر. 

ف: َصباُح الّنور،. َأيُّ ِخْدَمٍة؟ املوظَّ

َأحد: َكْم ِسْعُر الّدوالر اْلَيْوَم؟ 

ْعُر اْلَيْوَم َسْبعوَن ِقْرشًا. ف: السِّ املوظَّ

َلها إِلى َدنانيَر ُأْرُدنِيٍَّة. َأحد: َمعي دوالراٌت َأْمريِكيٌَّة َوُأريُد َأْن ُأَحوِّ

ف: َكْم دوالراً َمَعَك؟ املوظَّ

َأحد: َمعي َأْلُف دوالٍر.

ْل 700 ديناٍر )َسْبَعماَئة ديناٍر(. ف: َتَفضَّ املوظَّ

َأحد: ُشْكرًا

الَمِة. ف: َعْفواً، َمَع السَّ املوظَّ

Track - 04
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اًل: ِاْقَرْأ: َأوَّ

َتْحويل - ِحساب َجديد - َتْوقيع - ِسْعر - ِخْدمة - شيك - َعميل - َزبون 

- ِبطاَقة اْئِتمان - َرْقم ِسرِّّي - َصّراف. آِلّي.

ثاِنيًا: َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة:

1. لِماذا َذَهَب َأْحَمُد إِلى اْلَبْنِك؟

2. بَِكْم َسَيْفَتُح َأْحَمُد اْلِحساَب؟

3. َكْم  ِسْعُر الّدوالر اْلَيْوَم؟

َل َأْحَمُد؟ 4. َكْم دوالراً َحوَّ

Track - 05
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

اًل ِمَن اْلَكِلماِت اآلِتَيِة: ْن ُجَ ثاِلثًا: َكوِّ

1. ِحسابًا - َأْحَمُد - َيْفَتَح - َأْن - ُيريُد - اْلَبْنِك - في.

ُف. ّباك - اْلُمَوظَّ 2. َوراَء - َيْجِلُس - الشُّ

. ُف - َيُعدُّ 3. النُّقوَد - اْلُمَوظَّ

4. ِسْعُر - اْلَيْوَم - َكْم - الدوالِر؟

5. ُيريُد - آِليٍّ - َأْحَمُد - َصراٍف - ِبطاَقَة - شيكاٍت - َو - َدْفَتَر.

6. ُكلِّ - ِسّريٌّ - ِبطاَقٍة - ِل - َرْقٌم.

َل - َأْحَمُد - َأْن - ُيريُد - َأْلَف - ُأْرُدنِيٍَّة - إِلى - َدنانيَر. 7. دوالٍر - ُيَحوِّ
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ِحوار )4(

الُم َعَلْيُكْم. َأحد: السَّ

الُم َوَرْحَمُة اللَِّه َوَبَركاُتُه. َكْيَف ُيْمِكُن  ُف ااْلِْسِتْعالماِت: َوَعَلْيُكُم السَّ ُمَوظَّ

َأْن ُأساِعَدَك؟

ّراف اْلليِّ في  َأحد: ُسِرَقْت ِمْحَفَظتي َلْيَلَة َأْمِس، َوكاَنْت ِبطاَقُة الصَّ

داِخِلها. َأْرجوَك، ُقْل لي ماذا َأْفَعُل؟ 

باِئِن.  ف: اِْذَهْب إِلى ِقْسِم ِخْدَمِة الزَّ املوظَّ

باِئِن(  ، َوَيْنَتِظُر َدْوَرُه في ِقْسِم ِخْدَمِة الزَّ )َأْحَمُد َيْجِلُس َعلى اْلُكْرِسيِّ

)َبْعَد ُثُلِث ساَعٍة، جاَء َدْوُرُه(

ْل ِاْجِلْس. َأيُّ ِخْدَمٍة؟ ف: َتَفضَّ املوظَّ

 . ّراف اْلليِّ َأحد: ُأريُد إِْلغاَء ِبطاَقِة الصَّ

ف: لِماذا؟  امْلَُوظَّ

َأحد: َفَقْدُتها َلْيَلَة َأْمِس. 

ف: َكْيَف؟ َوأْيَن؟  املوظَّ

. َبَحْثُت  َأحد: ُكْنُت َأَتَعّشى. َمَع َمْجموَعٍة ِمْن  ُزَمالئي في َمْطَعٍم َشْعِبيٍّ

َعْن ِمْحَفَظتي في َجْيبي اْلَخْلِفيِّ -أِلَنَّني ُأريُد َأْن َأْدَفَع اْلِحساَب- َفَلْم 

َأِجْدها!! َوَطْبَعًا كاَنْت ِبطاَقتي فيها.

ف: َبسيَطة. َسُألغي ِبطاَقَتَك. َأَتَمّنى. أََْن ال َيكوَن الَّذي سَرَقها َقْد  املوظَّ

Track - 06
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

، َواْسَتْخَدَمها.  رِّيَّ ن َرْقَمها السِّ َخمَّ

رِّيَّ َمْكتوٌب على َوَرَقٍة داِخَل اْلِمْحَفَظِة.  ْقَم السِّ َأحد: اْلُمْشِكَلُة َأنَّ الرَّ

. ّراف. الِليِّ ف: هِذِه َلْيَسْت ُمْشِكَلة؛ توَجُد كاميرا لُِمراَقَبِة الصَّ املوظَّ

َكْم َرْقُم ِحساِبَك؟                  

ْل. َأحد: ُهَو ُهنا على الِبطاَقِة. َتَفضَّ

ْل، هذا َكْشُف ِحساِبَك َحّتى. هِذِه الّساعة. ف: َتَفضَّ املوظَّ

َد ِمَن الرَّصيِد. َأْرجو َأْن َتَتأكَّ

َأحد: اْلَحْمُد لِّله، الرَّصيُد َصحيٌح. ُشْكراً َجزياًل.

الَمِة. ف: َمَع السَّ املوظَّ

اًل: ِاْقَرْأ: َأوَّ

باِئن - ِقْسم - ُثُلث ساَعة -  ساَعَد - ُيساِعُد - َسَرَق - ِبطاَقة - ِخْدَمة الزَّ

َأْلغى - إِْلغاء - َفَقَد - َتَعّشى - َمْجموَعة - ُزَمالء - َمْطَعم َشْعِبّي - َبَحَث 

َن - ِاْسَتْخَدَم - راَقَب - ُمراَقَبة  َعْن - َجْيب - َلْم َأِجْدها - َطْبعًا - َخمَّ

َد - َرصيد. - َكْشُف ِحساب - َتأكَّ

Track - 07
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

حيَحِة:  ثاِنيًا: َضْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ

1. الرَّصيُد كاَن

ج. ُمَصفَّرًا ب. َصحيحاً    أ. ناِقصًا   

ُف َأْعطى َأْحَمَد 2. اْلُمَوظَّ

ج. َكْشَف ِحساٍب ب. َدْفَتَر شيكاٍت    أ. ِبطاَقًة َجديَدًة  

ْد ِمْن ُف أِلَْحَمَد: َتَأكَّ 3. قاَل اْلُمَوظَّ

ج. َرْقم اْلِحساِب ب. اْلَحْجِز     أ.  الرَّصيِد   

 

4. توَجُد كاميرا )آَلُة َتْصوير( ِل

أ. ُمراَقَبِة ُعَمالِء اْلَبْنِك.

ب. ُمراَقَبِة الّناس في الّشارع.

. ّراف اْلِليِّ ج. ُمراَقَبِة الصَّ

 

رِّيِّ َمْكتوٌب على َوَرَقٍة 5. َرْقُم اْلِبطاَقِة السِّ

ج. في ُدْرِج َمْكَتِبِه. ب. داِخَل ِمْحَفَظِتِه.   أ. في َجْيِب َأْحَمَد.  

www.noorart.com



39

ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

6. كاَن َأْحَمُد َيَتَعّشى. َمَع ُزَمالئِِه..

 . ج. في َمْطَعٍم َشْعِبيٍّ ب. في َبْيِت َزميِلِه.   أ. في َمْطَعِم اْلُفْنُدِق. 

7. َجَلَس َأْحَمُد على اْلُكْرِسيِّ َيْنَتِظُر 

ج. ُمديَر اْلَبْنِك  ب. َصديَقُه    أ. َدْوَرُه   

8. ُسِرَقْت  َأْحَمد َلْيَلَة َأْمِس.

ج. ِمْحَفَظُة  ب. ُهِويَُّة    أ. َسّيارة   

9.  ِعْنَد اْلُجلوِس في اأَلماِكِن اْلعامَِّة.

ج. ال َتَتَكلَّْم  ب. اِْنَتِبْه     أ. ِاْحَذْر   

10. َيِجُب َأْن َتتَِّصَل بِاْلَبْنِك ِإذا

أ. َفَقْدَت ِكتاَبَك

ب. َنسيَت َرْقَم ِحساِبَك

ّراف اْلليِّ ِمْنَك. ج. ُسِرَقْت ِبطاَقُة الصَّ
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

وار )4( َوَضْع: ثاِلثًا: ُعْد ِإىل اْلِ

1. دائَِرًة َحْوَل اْلَكِلمات الَّتي فيها َهْمَزة َقْطع.

) َأ - ُأ - إِ ( ) ؤ - ئر - ء(

2. َخطًا َتْحَت اْلَكِلماِت الَّتي فيها َهْمَزة َوْصل.

َهْمَزة الَوْصل
 

• ال ُيْرَسُم َفْوَقها َهْمَزة، َوُتْرَسُم ) ا (.

• ُتْلَفُظ في َأوَِّل اْلَكالِم، وال ُتْلَفُظ في َوَسِطِه. 

ُق َبْيَن َهْمَزِة الَوْصِل َواْلَقْطِع،  بِِإْدخاِل )ف، و( فِإذا َنَطْقناها كاَنْت  • ُنَفرِّ

َهْمَزَة َقْطٍع، َوِإذا َلْم َنْنطْقها كاَنْت َهْمَزَة َوْصٍل.
 

مثال: )و( )ف( + ِإنَّ =  َوِإنَّ - َفِإنَّ )َهْمَزة َقْطع( 

        )و( )ف( + اْدَفْع = َواْدَفْع - َفاْدَفْع )َهْمَزة َوْصل(** 

 راِبعًا: َنقوُل: 

• َبَحْثُت َعْن ِمْفتاِح َسّيارتي َوما َوَجْدُتُه.

• َبَحْثُت َعْن ِمْفتاِح َسّيارتي َوَلْ َأِجْدُه.

• ما َكَتْبُت واِجبي َأْمِس.

• َلْ َأْكُتْب واِجبي َأْمِس.
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

• ما َمَشْيُت إِلى اْلجاِمَعِة.

• َلْ َأْمِش إِلى اْلجاِمَعِة، َبْل َرِكْبُت اْلحاِفَلِة.

• ما ُقْلُت هذا.

• َلْ َأُقْل هذا. 

• ما ُكْنُت في َبْيتي اللَّْيَلَة اْلماِضَيَة. 

• َلْ َأُكْن في َبْيتي اللَّْيَلَة اْلماِضَيَة.

ْر: َنْفي اْلِفْعِل امْلاضي: َتَذكَّ

)ما + اْلِفْعُل امْلاضي( َأْو )َلْ + اْلِفْعل امْلُضاِرع(

ْفي: َمِل اآلِتَيِة ِبصيَغِة النَّ خامسًا: أََِعْد ِكتاَبَة اْلُ
 

1. َجَلْسُت َعلى اْلُكْرِسيِّ َواْنَتَظْرُت َدْوري.

)أ( الفعل الماضي:   

)ب( الفعل المضارع: 

2. قابَْلُت َصديقي في الّسوق.

)أ( الفعل الماضي:   

)ب( الفعل المضارع: 

ُل َأْن َأْشَرَب اْلَقْهَوَة في اْلَمساِء. 3. ُأَفضِّ
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

4. َسْوَف َيتَِّصُل بي َصديقي َبْعَد ساَعٍة.

َرًة.  ّيارة. ُمَتَأخِّ 5. َسَتِصُل الطَّ

6. َذَهْبُت إِلى اْلَبْنِك َصباَح َأْمِس.

)أ( الفعل الماضي:   

)ب( الفعل المضارع: 

سادسًا: ِاْقَرْأ:

باِح. َجَلَس َعلى اْلُكْرِسيِّ َيْنَتِظُر َدْوَرُه.  َذَهَب َعِليٌّ إِلى اْلَبْنِك في الصَّ

ّباك،. َصَرَف الّشيك،  ُثمَّ َأَخَذ ُنقوَدُه. َرِكَب َسّيارته،  جاَء َدْوُرُه، َوَقَف َأماَم الشُّ

َوعاَد إِلى َبْيِتِه.

َأِعْد ِكتاَبَة اْلِفْقَرِة:

 )1( ِبصيَغِة اْلُمْفَرَدِة اْلُمَؤنََّثِة هَكذا:

باح     َذَهَبْت النا إِلى اْلَبْنِك في الصَّ
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

)2( ِبصيَغِة َجْمِع اْلُمَذكَّر هكذا:

ُزَمالئي َذَهبوا إِلى اْلَبْنِك

 

 

)3( ِبصيَغِة َجْمِع اْلُمَؤنَِّث هَكذا:

َزميالتي َذَهْبَن إِلى اْلَبْنِك 
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

َنشاٌط َشَفِويٌّ )حُماَدثة(:
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

َور. • ِصْف ما ترى في الصُّ
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ُل / يف اْلَبْنِك وَّ ْر�ُس الأ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

َور الّساِبَقِة.  : ُاْكُتْب ِفْقَرًة أو أْكَثَر ُمْسَتعينًا بِالصُّ نشاٌط كتابيٌّ

www.noorart.com



71

ِزياَرُة َصديٍق يف امْلُْسَتْشفى

ماْرك َصديُق َأْحَمَد َمريٌض، َوُهَو الَن في اْلُمْسَتْشفى. َذَهَب َأْحَمُد 

لِِزياَرِة َصديِقِه في اْلُمْسَتْشفى.

)َأْحَمد َأماَم َمْكَتِب االْسِتْعالماِت(:

د: َمْرَحبًا. • َأْحَ

Track - 14
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ف: َأْهاًل َوَسْهاًل،  َأيُّ ِخْدَمٍة؟  امْلَُوظَّ

د: ما َرْقُم ُغْرَفِة ماْرك َلْو َسَمْحَت؟ • َأْحَ
ف: َرْقُم ُغْرَفِتِه )110( في الّطابق   امْلَُوظَّ

اأَلوَِّل.

د: ُشْكراً. • َأْحَ
)َأْحَمُد في ُغْرَفِة ماْرك(

د: َمساُء اْلَخْيِر يا َصديقي. • َأْحَ
ْل ِاجِلْس.  ماْرك: َمساُء الّنور. يا َأْحَمد - َتَفضَّ

د: ماذا َحَدَث َلَك؟  • َأْحَ
 ماْرك: َصَدَمْتني َسّيار.ٌة َيْوَم َأْمِس، َواْنَكَسَرْت ساقي اْلُيْمنى. َأَخَذني 

بيُب هذا  واِرىء في اْلُمْسَتْشفى. َوُهناَك َوَضَع الطَّ الّسائق. إِلى ِقْسِم الطَّ

اْلِجْبَس َعلى ساقي.

د: َكْم َيْومًا َسَتْبقى في اْلُمْسَتْشفى؟ • َأْحَ
 ماْرك: َثالَثة َأياٍم َفَقْط.

د: َكْم َيْومًا َسَيْبقى اْلِجْبُس َعلى ساِقَك؟ • َأْحَ
.  ماْرك: َثالَثة َأسابيع َعلى اأَلَقلِّ

د: َسالَمُتَك يا َصديقي.. َأْرجو َأْن َتتَِّصَل بي ِإذا اْحَتْجَت َشْيئًا. • َأْحَ
 ماْرك: َأْشُكُرَك َكثيراً، بَلِّْغ َسالمي ِلُطاّلب اْلُمْسَتوى اأَلوَِّل.

الَمِة. د: ِإْن شاَء الّله.، َأراَك َقريبًا. َمَع السَّ • َأْحَ
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اًل: ِاْقَرْأ: َأوَّ

ُمْسَتْشفى - َطواِرئ - َكَسَر - َمْكسور - ساق - َقَدم - ِذراع - ُيْمنى - 

ُيْسرى - َمريض - َمْرضى - ِجْبس - َضْغط َدم - َصَدَم - حاِدث - اْحَتاَج 

- ِاْحَتْجَت - َطبيب ُمناِوب - ُهدوء - ِإْزعاج - ِزياَرة.

ْكِمَلِة اْلـُمناِسَبِة: ثانيًا: َضْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز التَّ

1. َيناُم مارك في:

 أ. َبْيِتِه.    ب. اْلُمْسَتْشفى.    ج. اْلُفْنُدِق.

2. َذَهَب َأْحَمد لِِزياَرِة:

ج. واِلِدِه.  أ. َأخيِه.     ب. َصديِقِه.    

3. َصَدَمْت ماْرك:

ٌة.  أ. َسّيارة. ُأْجَرٍة.   ب. حاِفَلٌة.     ج. َسّيا.رٌة خاصَّ

4. نَتَج َعِن اْلحاِدِث َكْسُر:

ج. ساِقِه اْلُيْسرى. ب. ساِقِه اْلُيْمنى.     أ. َيِدِه.    

5. َرْقُم ُغْرَفِة ماْرك في اْلُمْسَتْشفى ُهَو:

ج. 607   ب. 110     أ. 206   

Track - 15
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

اًل ِمَن اْلَكِلماِت االِتَيِة:        ْن ُجَ ثاِلثًا: َكوِّ

1. َأْحَمد - َصديُق - ماْرك - اْلُمْسَتْشفى - في.

2. ُغْرَفة - ماْرك - َرْقُم - 110.

بيُب - اْلِجْبَس - َعلى - َوَضَع - ماْرك - ساِق - اْلَمْكسوَرة. 3. الطَّ

4. ماْرك - اْلُمْسَتْشفى - في - َسَيْبقى - َأياٍم - َثالَثة.

5. اإِلْزعاج - َعَدم - الرَّجاء.

6. َسالَمِتَك - َعلى - لِّله - اْلَحْمُد.

فاِء - َمَع - بِـ . 7. اْلعاِجل - َتَمنِّياتي - الشِّ
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ِث هَكذا.. راِبعًا: َأِعْد ِقراِءَة النَّصِّ الّساِبِق ِبصيَغِة امْلُْفَرِد امْلَُؤنَّ

ُمنى َصديَقُة ُهدى َمريَضٌة
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ْر: خاِمسًا: َتَذكَّ

امَلْقصوُر: ُهَو ُكلُّ ِاْسٍم َيْنَتهي بِأِلٍف ممدودة )ا( ااْلسُم   .1
أو ألٍف مقصورة )ى(.

ِمْثل: ُعال - َعصا - ُمنى - موسى - ُيْمنى - ُيْسرى.

امَلْنقوُص: ُهَو ُكلُّ اْسٍم َيْنَتهي بِياٍء )ي( الِزَمة. االْسُم   .2
ِمْثل: اْلماضي - اْلعالي - اْلقاضي - اْلُمحامي. 

ِبدوِن )ال(:

)أ( ماٍض - عاٍل - قاٍض - ُمحاٍم.

)ب( ماِضيًا - عالِيًا - قاِضيًا - ُمحاِميًا.

امْلَْمدوُد: ُهَو ُكلُّ اْسٍم َيْنَتهي بَِهْمَزٍة َقْبَلها َألٌف زاِئَدة. االْسُم   .3
ِمْثل: إِْنشاء - بِناء - ِشتاء - َوفاء - َسماء - َرجاء.
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

دود(:  َتْدريب: ُاْكُتْب َنْوَع ااْلْسمِ )َمْقصور، َمْنقوص، َمْ

َفْدوى - َأْسماء - ُصْغرى - الّراعي - ُأْخرى - َلْيلى - َمها - َوالء - 

ُمْسَتوى - َمْقهى - سيناء - اْلهادي - ُمْسَتْشفى - راضي - ُمنى.

َنْوُعُهااْلْسمَنْوُعُهااْلْسم

َمْقصور َفْدوى    
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

 : ِقراءة َوَفهم اْلِفْكَرة ِبَشْكٍل عامٍّ

ْرَطِة َعِن حاِدٍث  َتْقريُر الشُّ

ّيارة. ِإاّل. ُرُبُع  راً، َلْم َيْبَق على َمْوِعِد ُوصوِل الطَّ َخَرَج جون ِمْن َبْيِتِه ُمَتَأخِّ

ساَعٍة. َرِكَب َسّيارَ.َتُه، َرَبَط ِحزاَم اأَلمان، ُثمَّ اْنَطَلَق َيسوُق ِبُسْرَعٍة ُجنونِيٍَّة. 

َفْجَأًة َرأى َوَلداً َيْعُبُر الّشارع.!! اِْنَحَرَف ِبُسْرَعٍة إِلى اْلَيميِن، َفاْصَطَدَم 

ِبَسيارٍة كاَن سائُِقها ُمْسِرعًا َأْيضًا.

َنَزَل جون ِمْن َسيارَ.ِتِه، وَنَزَل الساِئُق الَخُر. قاَل ُكلٌّ ِمْنُهما: اْلَحْمُد لِلِّه 

ْرَطِة. َعلى َسالَمِتَك. اِْعَتَذَر جون أَلنَُّه ُمْخِطىٌء. َوَوقفا َيْنَتِظراِن ُوصوَل الشُّ

َوَصَل ُشْرِطّيان. إِلى َمكاِن اْلحاِدِث. َوَكتبا التَّْقريَر التي: َخَطُأ 

ْرَعُة َوَعَدُم االِْنِتباِه. لِكنَّ جون ُهَو الَّذي َتَسبََّب في  السائَِقْيِن ُهَو: السُّ

ّيارَ.َتْيِن. اْلحاِدِث. ِلذِلَك ُهَو الَّذي َسَيْدَفُع لَِتْصليِح السَّ

كاَن جون َسعيداً؛ ألنَّ َتْأميَن َسّيارته. شاِمٌل: هذا َيْعني َأنَّ َشِرَكَة 

التَّْأميِن َسَتْدَفُع ُكلَّ اْلَفواتيِر.

ة ِإىل َأَحِد امْلُْسَتْشَفياِت. َنشاٌط َشَفِويٌّ )حُماَدَثة(: ِزياَرة َمْيداِنيَّ
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فى َت�سْ �سْ ديٍق يف امْلُ ْر�ُس الرّاِبُع / ِزياَرُة �سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

: اْكُتْب ِفْقَرًة َعْن ِزياَرِتَك مِلَريٍض يف امْلُْسَتْشفى.  نشاٌط كتابيٌّ
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يف َمْوِقِف اْلباِص

 ماْيِكل: ِمْن َفْضِلَك، َأْيَن َمْوِقُف اْلباِص إِلى َوَسِط اْلَمديَنِة؟  

ِة اْلحاِفالِت، ُهَو َقريٌب ِمْن ُهنا. اِْمِش إِلى اأَلمام مَئَة  د: في َمَحطَّ • َأْحَ
ِمْتٍر َتْقريبًا، ُثمَّ ُاْدُخْل َأوََّل شاِرٍع َعلى َيميِنَك، َواْمِش َخْمسيَن ِمْتراً، ُثمَّ 

ُاْدُخْل ثاني شاِرٍع على َيساِرَك، َو....  

Track - 20
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104

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

 ماْيِكل: هذا َصْعٌب ِجداً! َأنا َغريٌب ُهنا!!

د: َحَسنًا َهْل ُتِحبُّ َأْن ُتراِفَقني. َأنا ذاِهٌب إِلى ُهناَك.      • َأْحَ
 ماْيِكل: بُِكلِّ ُسروٍر.

)ماْيِكل َوَأْحَمُد َيْمِشياِن إِلى َمْوِقِف اْلباصاِت(

)َأْحَمُد َوماْيِكل َيِصالِن إِلى اْلَمْوِقِف(

 ماْيِكل: َأْيَن اْلباُص )اْلحاِفَلُة( إِلى َوَسِط اْلَمديَنِة؟

ْوِر. د: هذا ُهَو، لِكْن َيِجُب َأْن َنِقَف في الدَّ • َأْحَ
 ماْيِكل: َهْل َسَنِقُف َطوياًل؟

. د: ال، َلْيَس َطوياًل، ِمَن اْلُمْمِكِن َأْن َنِقَف ِنْصَف ساَعٍة َأْو َأَقلَّ • َأْحَ
د: جاَء َدْوُرنا َهّيا يا ماْيِكل. • َأْحَ

)َأْحَمد َوماْيِكل َيْصَعداِن إِلى اْلحاِفَلِة(

 ماْيِكل: َكِم اأُلْجَرُة؟

 الّساِئُق: اأْلُْجَرُة ِهَي ُرُبُع ديناٍر.

ْل، هذا ِنْصُف ديناٍر.  ماْيِكل: َتَفضَّ

ْل اْلباقي.. َخْمَسًة َو ِعْشريَن ِقْرشًا.  الّساِئُق: َوَأْنَت َتَفضَّ

 ماْيِكل: ُشْكراً.
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اًل: ِاْقَرْأ: َأوَّ

ة - َمْوِقف - حاِفَلة - ُتِحبُّ - ُيراِفُق - ذاِهٌب - ُهنا - ُهناَك - بُِكلِّ  َمَحطَّ

ُسروٍر - َعَرَف - َعِلَم - َدْور - َبسيَطة - َيْصَعُد - َيْرَكُب - َيْنِزُل - ِقْرش - 

ُقروش - ُرْبع ديناٍر - ِنْصُف ديناٍر - دينار - اْلباقي - ِقْف - اِْمِش - اِْرَكْب 

- اِْنِزْل - اِْدَفْع.

ثاِنيًا: َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة: 

1. َأْيَن َمْوِقُف اْلباِص إِلى َوَسِط اْلَمديَنِة؟

      

ِة اْلحاِفالِت؟ 2. َهْل َعَرَف ماْيِكل ُعْنواَن َمَحطَّ

3. إِلى َأْيَن َسَيْذَهُب َأْحَمد؟

4. َمْن َمشى َمَع َأْحَمد إِلى اْلَمْوِقِف؟

Track - 21
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

5. َهِل اِْنَتَظَر ماْيِكل َو َأْحَمُد َطوياًل؟ 

6. َكِم اأْلُْجَرُة إِلى َوَسِط اْلَمديَنِة؟

ُل َأْن َتْرَكَب إِلى اْلجاِمَعِة؟ 7. ماذا ُتَفضِّ

8. َهْل ِعْنَدَك َسيارٌة في بََلِدَك؟

اًل ُمفيَدًة:  َن ُجَ ِب اْلَكِلماِت اآلِتَيَة ِلُتَكوِّ ثِالثًا: َرتِّ

اْلحاِفَلَة - َيْوٍم - اْلجاِمَعِة - َأْرَكُب - ُكلَّ - إِلى.  .1

َعْن - اْلحاِفالِت - ماْيِكل - َأْحَمد - َمْوِقِف - َسَأَل.  .2

َيْمشي - إِلى - َيْوٍم - اْلجاِمَعِة - ُكلَّ - َعِلّي - َبْيَتُه - ِمْنها - َقريٌب   .3

. - أَلنَّ
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

اْلحاِفَلِة - ُيْسِرُع - ساِئُق - كثيراً.  .4

ديناٍر - اأُلْجَرُة - ُرُبُع - ِهَي.  .5

ِعْشروَن - اْلحاِفَلِة - في - راِكبًا - َو - ثالثٌة.  .6

 

ّكاب - اْلَمقاِعِد - اْلحاِفَلة - في - َيْجِلُس - َعلى. 7. الرُّ

8. راِكٍب - اأْلُْجَرَة - ُكلُّ - َيْدَفُع - اْلَمْقَعِد - َيْجِلَس - َقْبَل - َأْن - على.

9. اْلحاِفَلِة - َأْحَمُد - َمَشيا - َمْوِقِف - َو - ماْيِكل - إِلى - َمعًا.

ْوِر - ِل - قاَل - في - َأْن -  10. َأْحَمُد - ماْيِكل - َيِجُب - َنِقَف - الدَّ

اأْلََقلِّ - ساَعٍة - َعلى - ِنْصَف.
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

راِبعًا: ِاْقَرْأ:

َسّيارة. ُأْجَرٍةحاِفَلٌة 

َجراٌر )َتراْكتور(شاِحَنٌة 

َسفِيَنٌةِقطاٌر

َعَرَبٌة )َيُجرُّها ِحصاٌن(طائَِرٌة 
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

خاِمسًا: ِاْقَرْأ: 

• ُأريُد َأْن َأْدُرَس اللَُّغَة اْلَعَربيَّة.

• ُأرُيد َأْن َأْمشَي إِلى اْلجاِمَعة.

• َأْرجو َأْن ُتساِعديني.

• َأَتَمّنى. َأْن َتَتَعلَّموا اْلَعَربِيَّة ِبُسْرَعٍة.

• َأَتَمّنى. َأْن َتْنَجحا في ااْلِْمِتحاِن.

يَِّة. • اْلِبْنتاِن َتَتَمنَّياِن َأْن ُتشاِهدا ِتْمثاَل اْلُحرِّ

ُأريد َأْن

َأْرجو َأْن

َأَتَمنَّى أْن

ِفْعل ُمضاِرع
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

: ا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ َتْدريب: ِاْمأل اْلَفراَغ ِباْلِفْعِل امْلُناِسِب ِمّ

َج - ُتساِفَر - َأعوَد - َأْذَهَب - ُنشاِهَد  )َنْشَترَي - َأْنَجَح - َتكوني - َأَتَخرَّ

- َأَتَكلََّم - َيسوَد(

1. َأَتَمّنى. َأْن  في ااِلْمِتحاِن.

2. َنَتَمّنى. َأْن  َسيارًة.

3. َأْرجو َأْن  َمعي إِلى اْلُقْدِس.

4. َأْرجو َأْن   ِبَخْيٍر.

5. َأَتَمّنى. َأْن  في اْلجاِمَعِة.

6. ُأريُد َأْن  إِلى الّسوق.

7. ُأريُد َأْن  إِلى بََلدي َبْعَد ااْلِْمِتحاِن.

8. َنَتَمّنى. َأْن  اأَلْهراماِت في ِمْصَر.

9. َأَتَمّنى. َأْن  اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة ِبَطالَقٍة.

ْرِق اأْلَْوَسِط. الُم في الشَّ 10. َنَتَمّنى. َأْن  السَّ

ساِدسًا: َنقوُل: 

• َأَتمّنى. َلَك َيْومًا َسعيداً.

• َأَتَمّنى. َلَك َحياًة َجميَلًة.

• َأَتَمّنى. َلَك َسَفراً آِمنًا.
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

  ِاْقَرأ: 

اّلِب إِلى اْلجاِمَعِة. • َذَهَب ُكلُّ الطُّ

• ِاْشَتَرْيُت َبْعَض اْلُكُتِب َأْمِس.

• َلْم ُأِجْب َعْن ُكلِّ اأْلْسِئَلِة.

• َلْيَسْت ُكلُّ ُدروِس هذا اْلِكتاِب َسْهَلًة، َبْعُض ُدروِسِه صْعَبٌة.

• َأَتَمّنى. َلُكم عامًا َسعيداً.

• َأَتَمّنى. َلُكم َنجاحًا باهراً.

• َأَتَمّنى. َلَك ِرْحَلًة ُمْمِتَعًة.

• َأَتَمّنى. َلَك ُعْطَلًة َسعيَدًة.

• َأَتَمّنى. َلَك َحظًا َسعيداً.

فاَء اْلعاِجَل. • َأَتَمّنى. َلَك الشِّ

َة َواْلعاِفَيَة. حَّ • َأَتَمّنى. َلَك الصِّ

• َأَتَمّنى. َلَك اْلَفْوَز في اْلُمساَبَقِة.
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

حيح:  َتْدريب: ُاْكُتِب اْلَكِلَمَة اّليت َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ ِبَشْكِلها الصَّ

بيَبة( في هذا اْلُمْسَتْشفى )َيْتَعُب( َكثيراً. 1. َبْعُض )الطَّ

2. )َأْعَجَبني( َبْعُض )اْلُمالَحَظة( )الُمِهّم(.

ْستوُر اأَلْمريِكيُّ لِْلَمْرأِة بِاْلَعَمِل في ُكلِّ اْلَوظاِئِف 3. )َتْسَمُح( الدُّ

)اْلُحكوِمّيات(.

ريَعَة. ُل( اْلَوْجباِت السَّ باِب )ُيَفضِّ 4. َبْعُض الشَّ

ّيات(. واِء( ُتَسبُِّب َمشاِكَل )ِصحِّ 5. َبْعُض )الدَّ

6. ال َأْفَهُم ُكلَّ )َمْعنى( اْلَكِلماِت ِعْنَدما َأْقَرأ.
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اِبُعُ / يف َمْوِقِف اْلبا�سِ ْر�ُس ال�سّ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

: ِحوار َحْوَل َوساِئِل امْلُواَصالت. نشاٌط َشَفِويٌّ

: ُاْكُتْب ِفْقَرًة أْو أْكَثر َعْن َوساِئِل امْلُواِصالِت يف َبَلِدَك. نشاٌط كتاِبيٌّ
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ضاِر َواْلَفواِكه يف سوِق اخْلُ

َأْحَمُد َوماْيِكل ذَهبا إِلى سوِق اْلُخضاِر.

الُم َعَلْيُكْم. د: السَّ • َأْحَ
الُم َوَرْحَمُة الّله. َوَبَركاُتُه.  اْلباِئُع: َوَعَلْيُكُم السَّ

د: ماذا ِعْنَدَك اْلَيْوَم؟ • َأْحَ

Track - 24
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ

125

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

 اْلباِئُع: ِعْنَدنا اْلَيْوَم َبْندوَرة - َبطاطا 

- ِخيار - ُفْلُفل ُحْلو - كوسا - باِذْنجان 

- َمْلفوف - َخّس - ُملوِخيَّة - َقْرنبيط.

د: َهْل هِذِه اْلُخضاُر طاَزَجٌة؟ • َأْحَ
 اْلباِئُع: نَعْم، هِذِه ُخضاُر اْلَيْوِم.

د: َلْو َسَمْحَت ُأريُد كيلو َبْندوَرة،  • َأْحَ
َوِنْصف كيلو ُفْلُفل ُحْلو، َوكيلو َبطاطا، 

َطة. َوَمْلفوَفة ُمَتَوسِّ

)اْلباِئُع َيِزُن اْلُخضاَر(

د: َكِم اْلِحساُب َلْو َسَمْحَت؟ • َأْحَ
 اْلباِئُع: ديناراِن َفَقْط.

ياَرِة. َأْحَمُد َيْدَفُع اْلِحساَب، َوَيْأُخُذ اْلُخضاَر إِلى السَّ

 اْلباِئُع مِلاْيِكل: َأيُّ ِخْدَمٍة يا َسيِّدي؟

 مايكل: َهْل ِعْنَدَك َبَصٌل َوثوم؟

 اْلباِئُع: نَعْم، َكْم ُتريد؟

 مايكل: ُأريُد َثالَثَة كيلو َبَصل ناِشف، َوِنْصَف كيلو َبَصل َأْخَضر، َوُرْبع  

كيلو ثوم.

 اْلباِئُع: َهْل ُتريُد َشْيئًا آَخَر؟
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

 مايكل: نَعْم، ُأريُد كيلو َسباِنخ، َوَأْرَبَعة 

كيلو لِْفت.

 اْلباِئُع: َهْل ُتريُد فواِكَه؟

 مايكل: ماذا ِعْنَدَك؟

 اْلباِئُع: ِعْندي ُتفاٌح، َوَمْوٌز، َوُبْرُتقاٌل، 

َوِبطيٌخ، َوَفراِوَلٌة، َوِعَنٌب، َوتيٌن، َوُدراٌق، 

َوَجواَفٌة، َوماْنجو، َوَشّمام.

 مايكل: ُأريُد ِبطيَخًة َكبيَرًة، َوَشماَمًة 

َطًة. ُمَتَوسِّ

)اْلباِئُع َيِزُن اْلفواِكَه(

 مايكل: َكِم اْلِحساُب ِمْن َفْضِلَك؟

 اْلباِئُع: اْلِحساُب ُهَو َأَحَد َعَشَر ديناراً 

َوِنْصف.

ل النُّقوَد.  مايكل: َتَفضَّ

ياَرِة. مايكل َيْأُخُذ اْلُمْشَتَرياِت إِلى السَّ
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اًل: ِاْقَرْأ: َأوَّ

باِذنجان -  ُخضار - َفواَكه - فاِكَهة - كوسا - َجَزر - ِبّطيخ - َشّمام - 

َخّس - مانجو - ِعَنب - ِخيار - باِمَية - َمْوز - ُبْرُتقال - َبطاطا - َمْلفوف 

- َخْوخ - ُدّراق - ُفْلُفل - َقْرنبيط - بََلح - َجواَفة - طاَزج - َبْندوَرة - 

فاصوْليا َخْضراء. 

ثاِنيًا: َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة:

1. إِلى َأْيَن ذَهَب َأْحَمُد َوماْيِكل؟

2. ماذا اْشَترى َأْحَمُد؟

3. َكْم ديناراً َدَفَع َأْحَمُد؟

4. ماذا اْشَترى ماْيِكل؟

Track - 25
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

اًل ُمفيَدًة: َن ُجَ ِب اْلَكِلماِت اآلِتَيَة ِلُتَكوِّ ثاِلثًا: َرتِّ

1. سوِق - ِمْن - َأْشَتري - اْلَجَزَر - اْلُخضاِر.

2. اْلِحساَب - َيْدَفُع - اْلباِئَع - َأْحَمُد - لِـ - إِلى - َبْيِتِه - ُثمَّ - َيعوُد.

3. اْلَمْلفوَف - نْأُكُلُه - ُثمَّ - نْطُبُخ.

 

5. َكْم ديناراً َدَفَع ماْيِكل؟

6. ِإذا ذَهْبَت إِلى سوِق اْلُخضاِر ماذا ُتِحبُّ َأْن َتْشَترَي؟

7. ُاْذُكْر َأْسماَء َبْعِض اْلَفواِكِه الَّتي ُتِحبُّها؟
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

4. ُأْسبوٍع - َأْذَهُب - ُكلَّ - أِلَْشَتِرَي - الّسوق - إِلى - اْلَفواِكه - اْلُخضاَر - َو.

واَر اآلتي: راِبعًا: َأْكِمِل اْلِ

؟  .1

ُأريُد ِبطيَخًة َكبيَرًة.

؟  .2

ُهَو َيبيُع اْلُخضاَر.

؟  .3

اِْدَفْع َثالَثَة َدنانيَر.

؟  .4

ِعْندي َفواِكُه طاَزَجٌة.

؟  .5

كيلو اْلِعَنِب ِبديناٍر َوُرُبع َفَقْط.

؟  .6

َعْفواً.
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

خاِمسًا: َأِجْب )ِبَنَعْم( َو )ال( َكما يف امْلِثاِل:

ِمثال:)أ( َهْل ُتِحبُّ التُّّفاح؟ 

ال، ال ُأِحبُّ التُّّفاح. نَعْم، ُأِحبُّ التُّّفاح.        

باِح؟ )ب( َهْل َشِرْبَت َقْهَوَتَك في الصَّ  

َنَعْم، َشِرْبُت َقْهَوتي...   ال، َلْم َأْشَرْب َقْهَوتي...  

1. َهْل َتْشَرُب َعصيَر اْلُبْرُتقاِل؟

نَعمْ 

ال 

2. َهْل َتْطُبُخ َطعاَمَك؟

نَعمْ 

ال 

3. َهْل َتْغِسُل َمالِبَسَك؟

نَعمْ 

ال 

4. َهْل َتْأُكُل في اْلَمْطَعِم؟

نَعمْ 

ال 
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

5. َهْل َتْرَكُب اْلحاِفَلَة ُكلَّ َيْوٍم إِلى اْلجاِمَعِة؟

نَعمْ 

ال 

6. َهْل َذَهْبَت إِلى الّسوق. َأْمِس؟

نَعمْ 

ال 

7. َهْل َأَكْلَت في اْلَمْطَعِم َأْمِس؟

نَعمْ 

ال 

؟ 8. َهْل ُزْرَت اأْلُْرُدنَّ

نَعمْ 

ال 

َفِر؟ 9. َهْل عاَد َصديُقَك ِمَن السَّ

نَعمْ 

ال 

10. َهْل شاَهْدَت َأْخباَر َأْمِس؟ 

نَعمْ 

ال 
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

11. َهِل اْشَتَرْيَت َسياَرًة َجديَدًة؟

نَعمْ 

ال 

12. َهْل ُكْنَت َسعيداً في اْلَحْفَلِة؟

نَعمْ 

ال 

13. َهِل اْنَتَظْرَتني لَِوْقٍت َطويٍل؟

نَعمْ 
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

مرِي  امْلُْنَفِصِل امْلُناِسِب: ساِدسًا: َأْكِمْل ِباْسِتْخداِم الضَّ

مائُِر اْلُمْنَفِصَلُة ِهَي: ُهَو - ِهَي - ُهما - ُهْم - ُهنَّ - َأنا - َنْحُن - َأْنَت  )الضَّ

). - َأْنِت - َأْنُتما - َأْنُتْم - َأْنُتنَّ

1.  َشِربوا اْلَعصيَر.

2.  ذَهْبنا إِلى ِدَمْشق.

3.  ساَفَرْت إِلى ِمْصر.

4.  ُتِحّبين اْلَقْهَوَة َكثيراً.

5.  َكَتْبَت اْلواِجَب.

6.  ُنِحبُّ اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة.

7.  َأْعَمُل في جاِمَعِة ُأوْسِتْن في ِتْكساس.

8.  نَجْحُتما في ااِلْمِتحاِن.

. عاَم اْلَعَرِبيَّ 9.  ُتِحّبون الطَّ

10.  َيْدُرساِن في جاِمَعِة اْلُقْدِس.
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

َمِل الّتالية ُمْسَتْبِداًل امْلُْبَتَدَأ ِبَضمرٍي َكما يف امْلِثاِل  ساِبعًا: َأِعْد ِكتاَبَة اْلُ

عاَم. ِهَي َتْطُبُخ الطَّ عامَ         ِمثاٌل: اأُلمُّ َتْطُبُخ الطَّ

حيَفَة.   1. اْلِبْنُت َتْقَرُأ الصَّ

روَس. 2. اْلُمَعلِّماِن َيْشَرحاِن الدُّ

3. َأبي َيْعَمُل في َشِرَكٍة.

فاَرِة. 4. َأْصِدقائي ذَهبوا َأْمِس إِلى السَّ

5. الّطالبات. َيْلَعْبَن بِاْلُكَرِة.

6. َبْيت َلْحم َمديَنٌة في ِفَلْسطيَن.

7. َأخي َيْدُرُس اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة في جاِمَعِة جوْرج تاْون.

ّياح. زاروا َكنيَسَة اْلَمْهِد في َمديَنِة َبْيت َلْحم. 8. السُّ
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

9. َصديقاتي ِاْشَتَرْيَن ُكُتبًا َعِن اْلَحضاَرِة اإِلْسالِميَِّة.

: ا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ ثاِمنًا: ِاْمأل اْلَفراَغ ِباْلِفْعِل امْلُضاِرِع امْلُناِسِب ِمّ

)َيُعدُّ - ُتِحبُّ - َيْجِلْسَن - َتِقفاِن - َيصوموَن - َيْلَعبوَن - َيْأُكلوَن - 

ُتشاِهديَن(

ياَرتاِن  َأماَم اْلَحديَقِة. 1. السَّ

ُف  النُّقوَد. 2. اْلُمَوظَّ

. 3. اْلَبناُت  َعلى اْلَكراِسيِّ

4. َأْنَت  اْلَحْلوى.

5. َأْنِت  التِّْلفاَز.

6. اأَلْوالُد  بِاْلُكَرِة.

اّلب  في اْلَمْطَعِم. 7. الطُّ

8. اْلُمْسِلموَن  في َرَمضاَن.
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

: ا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ تاِسعًا: ِاْمأل اْلَفراَغ ِباْلِفْعِل امْلاضي امْلُناِسِب ِمّ

ْت - َقَرَأ - َرَسَمْت - َوَصَل - َذَهَب - ِاْسَتَمَع - َصِعَد - َحَضروا -  )َتَعشَّ

شاَرْكَن - َسَكنا - َكَتبا - اِتََّصَل(

1.  َصديقي بُِأْسَرِتِه َلْيَلَة أْمِس.

2.  اأَلُب اْلَجريَدَة.

3.  اْلِبْنُت صوَرًة َجميَلًة.

4.  اأَلْطفاُل اْلَحليَب.

َبَق. 5.  اْلعاِمُل الطَّ

6.   َأْحَمُد إِلى اْلَمطاِر.

7.  َصديقي ِمْن َكَندا.

ُجُل الّشارع. 8.  الرَّ

ّكاب. إِلى اْلحاِفَلِة. 9.  الرُّ

ّكاب. إِلى َنْشَرِة اأَلْخباِر. 10.  الرُّ

11.  اْلَهْنَدَسَة في جاِمَعِة هارفاْرد اأْلَْمريِكيَِّة.

12.  اأُلْسَرُة َأْمِس في اْلَمْطَعِم.

اْلُمَدرِّسوَن  ااِلْجِتماَع.  .13

الّطالبات  في اْلَحْفَلِة.  .14

التِّْلميذاِن  اْلواِجَب.   .15

16. جون َوماْيِكل  في َشقٍَّة َمْفروَشٍة.
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

عاِشرًا: ِاْقَرْأ:

واِقف  فاِتح       12. َوَقفَ   1. َفَتَح  

شاِكر عاِمل       13. َشَكَر   2. َعِمَل   

راِكب  جاِلس       14. َرِكَب   3. َجَلَس   

ناِزل كاِتب       15. َنَزل   4. َكَتَب   

داِرس قاِئل        16. َدَرَس   5. َقَاَل   

آِكل  شاِرب      17. َأَكلَ   6. َشِرَب   

قاِرىء طاِلب       18. َقَرأ    7. َطَلَب  

خاِرج  داِخل      19. َخَرَج   8. َدَخَل  

حاِمل  داِفع       20. َحَمَل   9. َدَفَع           

ذاِهب  حاِضر      21. ذَهَب   10. َحَضَر  

قاِدم  11. َلِعَب         الِعب      22. َقِدمَ  

 : نشاٌط َشَفِويٌّ

1. ِزياَرٌة َمْيدانِيٌَّة إِلى سوِق اْلُخضاِر واْلَفواِكِه.

ْرس )ِحواراٌت َبْيَن اْلباِئِع واْلُمْشَتري(. 2. َتْمثيُل الدَّ
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�ساِر َواْلَفواِكه ُع / يف �سوِق اْلُ ْر�ُس الّتا�سِ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ضاِر َواْلَفواِكِه يف ِفْقَرٍة َأْو َأْكَثَر. : ِصْف سوَق اخْلُ َنشاٌط ِكتاِبيٌّ
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َفِر )2( يف َمْكتِب  السَّ

• ماْيِكل: َصباُح اْلَخْيِر.
ْل..َأيُّ ِخْدَمٍة؟ ف: َصباُح الّنور. َتَفضَّ  امْلَُوظَّ

• ماْيِكل: ُأريُد َأْن ُأساِفَر إِلى َكَندا َبْعَد َأْرَبَعِة َأياٍم، )َأْي َيْوَم اْلَخميِس 
اْلقاِدِم( َهْل ِعْنَدُكْم ِرْحالٌت إِلى َكَندا؟

Track - 36

www.noorart.com



َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ

191

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

يَِّة  ف: نَعْم، ِعْنَدنا ِرْحَلٌة َيْوَم اأَلْربِعاِء َعلى اْلُخطوِط اْلَجوِّ   امْلَُوظَّ

ْحَلُة َلْيَسْت ُمباِشَرًة. اْلهوَلْنِديَِّة. الرِّ

• ماْيِكل: ما َمْعنى "َلْيَسْت ُمباِشَرًة"؟
ْحَلَة َسَتكوُن ِمْن َعّمان. إِلى َأِمْسِتْردام، ُثمَّ   ف: َمْعنى هذا َأنَّ الرِّ   امْلَُوظَّ

َتناُم َلْيَلًة في اْلُفْنُدِق، َأْو َتْنَتِظُر َعَشَر ساعاٍت في َمطاِر َأِمْسِتْردام.

• ماْيِكل: ال َأْسَتطيُع َأْن َأْنَتِظَر َعَشَر ساعاٍت، ُأريُد ُغْرَفًة في اْلُفْنُدِق.
ف: َكما ُتريُد.   امْلَُوظَّ

ِرَكِة. • ماْيِكل )ضاِحكًا(: َطْبعًا، اْلُغْرَفُة في اْلُفْنُدِق َعلى ِحساِب الشَّ
.. َهْل ُتريُد َأْن َتْحِجَز َتْذِكَرَتَك اْلَيْوَم؟ ف: ِبدون َشكٍّ   امْلَُوظَّ

• ماْيِكل: نَعْم، َوُأريُد َأْن َأْدَفَع َثَمَنها َأْيضًا.
َد  ْل، هِذِه ِهَي َتْذِكَرُتَك. َأْرجو َأْن َتتَِّصَل بِاْلهاِتِف لُِتَؤكِّ ف: َتَفضَّ   امْلَُوظَّ

. َفِر بَِيْوٍم واِحٍد َعلى اأْلََقلِّ اْلَحْجَز َقْبَل السَّ

َف، َوَيْخُرُج(. • )ماْيِكل َيْأُخُذ التَّْذِكَرَة، َوَيْشُكُر اْلُمَوظَّ
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اًل: ِاْقَرْأ: َأوَّ

ْحَلة - َتْأكيد - إِلغاء - َحْجز - َثَمن - ِسْعر - ُمباِشر - َغْير ُمباِشر  َرْقُم الرِّ

يَّة - َوْزن - َدَرَجة ُأولى - قاِئَمُة االْنِتظار - في  - َتَوقُّف - ُخطوٌط َجوِّ

َر - ِاْشَترى - اِْنَتَظَر.  ر - َتَأخَّ اْلَمْوِعد - ُمَتَأخِّ

ثاِنيًا: َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة:

1. إِلى َأْيَن ُيريُد ماْيِكل َأْن ُيساِفَر؟

ْحَلُة ُمباِشَرة؟ 2. َهِل الرِّ

3. َمَع َمْن ذَهَب ماْيِكل؟

4. َهْل َسَيناُم في اْلُفْنُدِق َأْو َسَيْنَتِظُر في اْلَمطاِر؟

؟ فُُ 5. ماذا َأْعطاُه اْلُمَوظَّ

Track - 37
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َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

َفِر؟ ُف َأْن َيْفَعَل َقْبَل السَّ 6. ماذا َطَلَب ِمْنُه اْلُمَوظَّ

؟ 7. َمْن َيْحِجُز َلَك َتْذِكَرَة َسَفِركَِ

اًل ُمفيَدًة:  َن ُجَ ِب اْلَكِلماِت اآلِتَيَة ِلُتَكوِّ ثاِلثًا: َرتِّ

1. كاثي - إِلى - َأْن - ُتريُد - َكَندا - ُتساِفَر - َبْعَد - االْمِتحاِن

ْحَلُة - َلْيَسْت. 2. ُمباِشَرًة - إِلى - واُشْنُطن - الرِّ

َد - َيِجُب - واِحٍد - َيْوٍم - َقْبَل - اأَلَقلِّ  َفِر - ُتَؤكِّ 3. َأْن - اْلَحْجَز - ِب - السَّ

- َعلى.

4. التَّْذِكَرَة - َو - َثَمَنها - ِاْشَتَرْيُت - َدَفْعُت.
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َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

5. ُأِحبُّ - َأْكَثَر - ااْلِْنِتظاَر - ال - ساعاٍت - اْلَمطاِر - َثالِث - في - ِمْن.

 

ِف - ِمْن - َأْن - َلُه - العامَِّة - َتْذِكَرًة  6. اْلُمديُر - اْلَعالقاِت - َطَلَب - ُمَوظَّ

يَِّة. - َيْحِجَز - اْلُخطوِط - اْلَبريطانِيَِّة - َعلى - اْلَجوِّ

 

7. َأْن - اْلَمطاِر - في - َتكوَن - َقْبَل - إِْقالِع - حاِوْل - ِب - ساَعَتْيِن -

ّيارة - اأَلَقلِّ - َعلى. الطَّ

اًل ُمفيَدًة. َن ُجَ راِبعًا: ِاْسَتْخِدْم ما َيلي ِلُتَكوِّ

َحَجَز

تْذِكَرة

ُمباِشَرة
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َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ُيَؤكِّد

قاِئَمة االْنِتظار

يَّة ُخطوط َجوِّ

َتَوقُّف

اِْنَتَظَر

ساَفَر

في اْلَمْوِعد
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َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

خاِمسًا: ِاْقَرْأ:

َفِر  َيراِن، َوَحَجزا َتذِكَرَتْيِن لِلسَّ ذَهَب َأْحَمد َوماْيِكل إِلى َمْكَتِب الطَّ

إِلى ِمْصَر، َوَدَفعا َثَمَنُهما. ُثمَّ ذَهبا إِلى َوَسِط اْلَبَلِد، َواْشَتَريا َبْعَض اْلَهدايا. 

َبْعَد ذِلَك َدَخال إِلى اْلَمْطَعِم، َوَتناَوال َطعاَم اْلَغداِء.

َأِعْد ِكتاَبَة اْلفْقَرِة الِتَيِة:

1. ِبصيَغِة اْلُمْفَرد اْلُمَؤنَّث:      

ذَهَبْت النا 

2. ِبصيَغِة اْلِفْعِل اْلُمضاِرِع:

َيْذَهُب 
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َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

3. ِبصيَغِة اْلَجْمِع اْلُمَؤنَِّث:

 البناُت َذَهْبَن 

َع ُكٍل ِمَن اْلَكِلماِت اآلِتَيِة: ساِدسًا: ُاْكُتْب َجْ

المعالمع

ُفْنُدق

ِرْحَلة

َثَمن

َتذِكَرة

َخّط

قاِئَمة

امُلْفَردامُلْفَرد

ْرِس؛ وذلك ِبإجراء  ثيِل الدَّ ، َوَتْ َفِر ِبَشْكٍل عامٍّ : حوار عن السَّ نشاٌط َشَفِويٌّ

باِئِن. فة( َوَبنْيَ الزَّ ف )املوظَّ َأكثر من ِحواٍر بني امْلُوظَّ
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َفِر )2( ر / يف َمْكتِب ال�سَّ ْر�ُس اْلاِم�َس َع�سَ الدَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ّياَرة،  ديثِة. )السَّ ْقِل اْلَ : ُاْكُتْب ِفْقَرًة َأْو َأكثر َعْن َوساِئِل النَّ نشاٌط كتابيٌّ

ّياَرة( فيَنة، الطَّ الِقطار، السَّ
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حيَحِة: اًل: َضْع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلجاَبِة الصَّ أوَّ

فيَر. 1. نْحُن  السَّ

ج. قابَْلُتنَّ  ب. قابَْلنا      أ. قابَْلُت    

2. اأَلْطفاُل  اْلَحليَب.

ج. َشِربوا  ب. َشِربا      أ. َشِرَب    

روَس. 3. اْلُمَدرِّساِن  الدُّ

ج. َيْشَرحاِن ب. َتْشَرْحَن     أ. َتْشَرُح    

4. َعِليٌّ َوَأْحَمُد  في اْلجاِمَعِة.

ج. َيْدُرساِن ب. َتْدُرساِن     أ. َيْدُرُس    

. 5. يا َأْحَمد  َعلى اْلُكْرِسيِّ

ج. َيْجِلُس ب. ِاْجِلْس      أ. َجَلَس    
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

 6. يا النا  اْلَعصيَر.

ج. ِاْشَربي  ب. َتْشَربيَن     أ. َشِرَبْت    

اّلب ااِلْمِتحاَن. 7.  الطُّ

ج. َيْكُتُب ب. َتْكُتبوَن     أ. َكَتبوا    

 

8.  اْلُمضيفاُت إِلى الّطائرة.

ج. َصِعَد ب. َصِعْدنَ      أ. َصِعَدِت   

ّياران  ِمَن الّطائرة. 9. الطَّ

ج. َنَزال ب. َنَزْلنا      أ. َنَزَل    

فوَن ااِلْجِتماَع. 10.  اْلُمَوظَّ

ج. َحَضروا ب. َحَضَر      أ. َيْحُضروَن   

11. َأْيَن  يا ُطاّلب َأْمِس؟

ج. ُكْنُتْم ب. ُكْنُتما             أ. كانوا               
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

حيَحة: َمَل اآلِتَيَة ُثمَّ َضْع ما َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ يف صوَرِتِه الصَّ ثاِنيًا: ِاْقَرأ اْلُ

) )َيُعدُّ 1. اْلُمحاِسبوَن  النُّقوَد.    

)ُمَؤلِّف(   . 2. ِاْشَتَرَك في َتْأليِف اْلِكتاِب َأْرَبَعُة 

)زاَر( 3.الّسائحان  اأَلْهراَم.              

)ُمْجَتِمع( فوَن  في َمْكَتِب اْلُمديِر.   4. اْلُمَوظَّ

)اْلُمديَرُة( 5.  َعَقْدَن ِاْجِتماعًا َأْمِس.    

)َوَعَد( 6. اْلواِلداِن  اِْبَنُهما بَِهِديٍَّة َبْعَد النَّجاِح.  

)ُيساِعُد( 7. اْلُمَمرِّضاُت  اْلَمْرضى.    

)ُلَغة( 8. َتَعلَّْمُت في أوروّبا َثالَث  َأْجَنِبيٍَّة.  

)ُأْخت(      . 9. ِعْندي َثالُث 

)طاِلب(     . في اْلَفْصِل ِعْشروَن   .10

)ُسؤال( َأَجْبُت َعْن  َأْرَبَعِة  َفَقْط.     .11

)َحَجزوا( 12.  ُزمالئي َتذاِكَرُهْم اْليوَم.   

www.noorart.com



202

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

ماِئِر: َمَل اآلِتَيَة َمَع الضَّ ثالثًا: ُاْكُتِب اْلُ

1. اْلُمزاِرُع َزَرَع َأْشجاَر اْلُبْرُتقاِل، َوباَع ُبْرتقاَلُه في الّسوق. 

َأنا 

ُهما 

َأْنُتمْ 

َأْنِت 

نْحنُ 

ْيتوِن.  2. اْلُمزاِرُع َيْقِلُب َأْرَضُه ثمَّ َيْزَرُع َأْشجاَر الزَّ

َأْنَت 

ِهيَ 

ُهما 

ُهنَّ 

ُهمْ 

َأْنِت 

َأنا 

نْحنُ 
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

راِبعًا: ِاْقَرأ:

ِة عاٍم َتْقريبًا.  ، َدَرْسُت اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة في بََلدي لُِمدَّ َأنا طاِلٌب َأْجَنِبيٌّ

ْلُت في  َأْعَمُل الَن في َسفاَرِة بََلدي في َبْيروَت )عاِصَمِة ُلْبناَن(. َسجَّ

َبْرناَمِج اْلَعَربِيَِّة لِلّناطقين بَِغْيِرها في اْلجاِمَعِة اأَلْمريِكيَِّة ُهنا؛ أِلَنَّني ال 

ُأريُد َأْن َأْنسى ما َتَعلَّْمُتُه في بََلدي. ُمْشِكَلتي ِهَي َأنَّ الّناس في ُلْبناَن 

َيَتَكلَّموَن اللَُّغَة اْلَفَرْنِسيََّة َأْكَثَر ِمَن اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة.

ِر: )1( َأِعْد ِكتاَبَة اْلِفْقَرِة الّسابقة ِبصيَغِة َجْمِع اْلُمَذكَّ

َنْحُن 

 

)2( أِعْد ِكتاَبَة اْلِفْقَرِة الّسابقة ِبصيَغِة اْلُمضاِرِع لِْلُمَثّنى اْلُمَؤنَِّث: 

َنْحُن طاِلَبتاِن 
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

حيَحَة، ُثمَّ ُاْكُتْبها يف اْلَفراِغ: ْكِمَلة الصَّ خامسًا: ِاْخَتِ التَّ

ّيارة  ِمَن اْلِقطاِر. 1. الطَّ

أ. َسريَعٌة                ب. َأْسَرُع

ّيارة  ِمَن اْلِقطاِر. 2. السَّ

أ. َأْبَطأ                   ب. َبطيَئة

 

3. َمديَنُة اْلُقْدِس ِمْن  اْلُمُدِن.

أ. َأْحَدث              ب. َأْقَدِم
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

4. اْلَمديَنُة  ِمَن اْلَقْرَيِة.

أ. َأْوَسُع             ب. َأْضَيُق

َنِة. بيِع ِمْن  ُفصوِل السَّ 5. َفْصُل الرَّ

أ. َأْبَرد               ب. َأْجَمِل

 

ِة. هُب  ِمَن اْلِفضَّ 6. الذَّ

أ. َأْرَخُص            ب. َأْغلى

 

7. اْلَبْحُر  ِمَن النَّْهِر.

أ. َأْصَغُر              ب. َأْكَبُر

8. الّشْمُس  اأَلرِض ِمَن اْلَقَمِر.

أ. َأْقَرُب ِمَن             ب. َأْبَعُد َعِن 
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

رِّ امْلُناِسب: ْرِف اْلَ سادسًا: ِاْمأل اْلَفراَغ ِبَ

)ُحروُف اْلجرِّ ِهَي: ِمْن - إِلى - َعْن - َعلى - في - ِب - ِل - ك(

1. فاَز اْلفريُق اإِليطاِليُّ  َكأِس قارَِّة ُأوروّبا. 

2. اِْنَتهى اْلُمَوّظف  ِكتاَبِة الّتْقريِر.

3. َدَخَل اْلَمريُض  ُغْرَفِة اْلَكْشِف.

ْيَدلِيَِّة. واَء  الصَّ 4. َنْشَتري الدَّ

5. َأتَِّصُل  َصديقي قْبَل أْن أْذَهَب  ِزياَرِتِه.

. 6. َيَتَعرَُّف داِرُس اْلَعَربِيَِّة  عاداِت َوَتقاليِد اْلُمْجَتَمِع اْلَعَرِبيِّ

7. َأنا َمْشغوٌل أِلَنَّي َأْبَحُث  َشقٍَّة َجديَدٍة.

8. ُأريُد َأْن َأْشَترَي قَلمًا  قلِم َصديقي.

9. ُقْل لي  َأْيَن َأْبَدُأ؟

10. ساَفْرُت  واُشْنُطن  َبْيروت َقبَل 

ُأْسبوَعْيِن.

www.noorart.com



207

م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

موَعٍة:  َت اْلَكِلَمِة اْلَغريَبِة يف ُكلِّ َمْ سابعًا: َضْع َخّطًا َتْ

1. اْلَغداء - اْلَوَلد - اْلُفطور - اْلَعشاء.

2. اْلُقْرآن - صوَرة - ِتالَوة - سوَرة.

3. ِكتاب - َمَجلَّة - ساَعة - َصحيَفة.

4. ُكْرِسّي - طاِولة - َشْمس - ِخزاَنة.

5. َمْطَبخ - َحّمام - ُغْرَفة -  نّظارة.

6. َمْكَتَبة - سوق - َصّف - ُمْخَتَبر.

7. َمديَنة - عائَِلة - بََلد - َقْرَية.

8. اْلُقْرآن - اْلَحديث - الّسوق - اإْلِْسالم.

9. َمريض - ُمْسَتْشفى - َطبيب - ناٍد.

ُمَهْنِدس - تاِجر - ُمَدرِّس - َمْلَعب.   .10

َشمال - َشْرق - َغريب - َغْرب.   .11

جاِمَعة - ُكلِّيَّة - ُمَدرَّج - جاِمع.  .12

بِناَية - طاَبق - َبّواب - باِئع.   .13

َسّيارات - َمْوِقف - ُأْجَرة - داِرس.   .14
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
ِاْخَتِبْ َمْعلوماِتَك

َرْأس - َقَدم - ُكْلَية - ساِئح.  .15

ِاْسِتماع - ِقراَءة - ُمحاَدَثة - ِرْحَلة.   .16

ِكتاب - قاموس - ُكّراسة - َكريم.   .17

َشْوَكة - ِمْلَعَقة - حاِرس - ِسّكين.   .18

َأَسد - َفْهد - ُسَلْيمان - َأْرَنب.   .19

ُبْستان - َأْشجار - ُمزاِرع - ُأْستاذ.  .20

تّفاح - موز - كوب - ُبْرُتقال.  .21

َيْأُكل - َيْقَرأ - َيْكُتب - َيْدُرس.  .22

َمْسِجد -َأذان - َصالة - َسّيارة.  .23

َمْدَرَسة - طاّلب - ُمْخَتَبر - شاِرع.  .24

ِكتاب - ُتّفاح - َقَلم - َخريَطة.  .25

ُمَدرِّسة - َطبيب - َصْيَدلّي -  ُمَمرَِّضة.  .26

َمْيدان - ُكْرِسّي - شاِرع - َتقاُطع.  .27

ُقْطن - صوف - ِسّكين - َحرير.  .28

َمْصَنع - َبْرِقيَّة - َبريد - هاِتف.  .29

ُفنُدق - ِعماَرة - َبْيت - َسّيارة ُأْجَرة.   .30
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ة( ة - الفرنسيَّ ة - اِلسبانيَّ اللُّغات )اِلجنليزيَّ

اْلَقواميس
روِس، ال حسَب التَّرتيِب اأَللفبائي؛ توفيراً لوقِت  ُرتِّبت المفردات حسَب وروِدها في الدُّ

الّدارس وجهِده.

بنك

مصرف

الّثامنة والنِّصف

شيك

قيمة

هنا

ظهر

خمسون

مائة/ مئة

َألف

حوالة

صندوق

دينار

دنانير

جنيه

فتح حسابًا

رحمة الله

بركاته

االسم الكامل

Bank

Bank

8: 30

Check

Value

Here

Back

Fifty

One hundred

One thousand

Draft

Cashier´s desk

Dinar

Dinars

Pound

He opened an account

God´s mercy

His blessings

Full name

Banque

Banque

Huit heures et demi

Chèque

Valeur

Ici

Dos

Cinquante

Cent

Mille

Transfert (d´argent)

Caisse (à la banque)

Dinar (singulier)

Dinar (pluriel)

Livre sterling

Il a ouvert un compte

Grâce à Dieu

Avec ma bénédiction

Nom complet

Banco

Banco

8: 30

Cheque

Valor

Aquí

 Espalda

Cincuenta

Cien

 Mil

Tránsfer (de dinero)

 Cajero

Dinar

Dinares

Libra

Él abrió una cuenta

 Compasión de Diós

Sus bendiciónes

Nombre completo

Arabic
ل رس اأَلوَّ الدَّ

Spanish
Lección 1

French
Leçon 1

English
Lesson 1
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ة( ة - الفرن�سيَّ �سبانيَّ ة - الإ ل / اللُّغات )الإجنليزيَّ وَّ امُللَحق الأ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

221

صفحة

وصل

يصل

بعد

حوَّل

حساب جديد

توقيع

عميل

زبون

بطاقة ائتمان

رقم سّري

صّراف آلي

دور

انتظر

صرف الّشيك

َأخذ

عاد

فقرة

Page

He arrived

He arrives

After

Change / Turn (v)

New account

Signature

Client

 Customer

Credit card

PIN number

ATM machine

 Queue / Line

 Wait

Cash a check

He took

He returned

Paragraph

Page

Il est arrivé

Il arrive

Après

Changer (verbe)

Nouveau compte
en banque

Signature

Client

Client

Carte de crédit

Nombre PIN

Machine ATM

Queue

Attendez (impératif)

 Il a encaissé un
chèque

Il a pris

Il est revenu

Paragraphe

Página

Él llegó

Él llega

Después

Cambiar

Cuenta nueva

Firma

Cliente

Cliente

Tarjeta de crédito

Numero de PIN

Maquina de ATM

Fila

Espera

 El cobró un cheque

Él tomó

Él regresó

Párrafo

مكتب بريد

ساعي البريد

صندوق بريد

الرَّمز البريدي

Post office

Mailman

Mailbox

Postal code

Poste

Postier

Boîte aux lettres

Code postal

Oficina de correos

Cartero

Buzón

Código postal

ر�س الّثاين الدَّ

Arabic
رس الّثاني الدَّ

Spanish
Lección dos

French
Leçon 2

English
Lesson 2
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ة( ة - الفرن�سيَّ �سبانيَّ ة - الإ ل / اللُّغات )الإجنليزيَّ وَّ امُللَحق الأ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

222

طابع

طوابع

بطاقة

محّلي

دولي

مرِسل

مرَسل إِليه

طرد

طرود

وَزن

ميزان

َألصق

ثقيل

خفيف

بريد جّوي

لة رسالة مسجَّ

مكالمة دوليَّة

دراسة

كتابة

قراءة

إِلصاق

وزن

وْضع

شكرًا

عفوًا

Stamp

Stamps

Card

Local

 International /
overseas

Sender

 Receiver

Parcel

Parcels

He weighed

Scale

 He stuck

Heavy

Light

 Airmail

Registered mail

International call

Studying

 Writing

 Reading

 Sticking

Weight

Putting

Thank you

You are welcome

Timbre (singulier)

Timbres (pluriel)

Carte

Local

International

Expéditeur

Destinataire

Colis (singulier)

Colis (pluriel)

Il a pesé

Échelle

Il a collé / Il a cacheté

Lourd (m)

Léger (m)

Courrier par avion

Courrier recommandé

Appel international

Étude

Écriture

Lecture

Collage

Poids

Pose

Merci

De rien

Estampilla

Estampillas

 Tarjeta

Local

Internacional

Remitente

Destinatario

Paquete

Paquetes

Él pesó

Escala

Él clavó

Pesado (m)

Ligero (m)

Correo de avión

Correo registrado

Llamada internacional

Estudios

Escritura

Lectura

Pegando

Peso

Puesta

Gracias

De nada / un placer

ر�س الّثاين الدَّ
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ة( ة - الفرن�سيَّ �سبانيَّ ة - الإ ل / اللُّغات )الإجنليزيَّ وَّ امُللَحق الأ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ
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عيادة

مريض

غرفة انتظار

كشف

فحص

َشَعَر

َألم

معدة

بطن

مغص

رأس

صداع

دوار

قيء

ِإسهال

ميزان الحرارة

قاس

وصفة

دواء

حقنة

حبوب

شراب

مسّكن

تقرير

طبي

Clinic

 Patient

Waiting room

He checked on

He examined

 He felt

Pain

Stomach

Abdomen / belly

Stomachache

Head

Headache

Dizziness

Vomit

Diarrhea

Thermometer

He measured

 Prescription

Medicine

Injection

 Pills

 Syrup

 Painkiller

Report

Medical

Clinique

Patient / Malade

Salle d´attente

Il a examiné

Il a examiné

Il a senti / Il sentit

Douleur

Estomac

Abdomen

Douleur d´estomac

Tête

Maux de tête

Vertiges

Vomit

Diarrhée

Thermomètre

Il a mesuré

Prescription

Médicament

Injection

Pilules

Sirop

Analgésique

Rapport

Médical

Clínica

Paciente

 Sala de espera

Él examinó

Él examinó

Él sintió

Dolor

Estómago

 Abdomen

Dolor de estómago

Cabeza

Dolor de cabeza

Vértigo / mareo

Vomito

Diarrea

Termómetro

Él medió

Prescripción

Medicina

Inyección

Pastillas

Jarabe / Almíbar

 Analgésico

Reporte

Medico

ر�س الّثالث الدَّ

Arabic
رس الّثالث الدَّ

Spanish
Lección tres

French
Leçon 3

English
Lesson 3
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ة( ة - الروسيَّ ة - الصينيَّ ة - الكوريَّ اللُّغات )اليابانيَّ

اْلَقواميس
روِس، ال حسَب التَّرتيب األلفبائّي؛ توفيراً لوقِت  ُرتِّبت المفرداُت حسَب وروِدها في الدُّ

الّدارس وجهِده.
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ة( ة - الرو�سيَّ ة - ال�سينيَّ ة - الكوريَّ امُللَحق الّثاين / اللُّغات )اليابانيَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

242

ول ر�س الأ الدَّ
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م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

243

ة( ة - الرو�سيَّ ة - ال�سينيَّ ة - الكوريَّ امُللَحق الّثاين / اللُّغات )اليابانيَّ ر�س الّثاين الدَّ
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ة( ة - الرو�سيَّ ة - ال�سينيَّ ة - الكوريَّ امُللَحق الّثاين / اللُّغات )اليابانيَّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

244

ر�س الّثالث الدَّ
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ماِئر ِفْعُل األْمرالِفْعل امْلُضارعالضَّ الِفْعل امْلاضي

مائر الـمنفصلة تصريف اأَلفعال مع الضَّ

ُهَو

ِهَي

َأنا

َأْنَت

َأْنِت

ُهما )ُمَذكَّر(

ُهما )ُمَؤَنث(

َأْنُتما

َنْحُن

ُهْم

َأْنُتْم

ُهنَّ

َأْنُتنَّ

قاَم

قاَمْت

ُقْمُت

ُقْمَت

ُقْمِت

قاما

قاَمتا

ُقْمُتما

ُقْمنا

قاموا

ُقْمُتْم

ُقْمَن

ُقْمُتنَّ

َيقوُم

َتقوُم

َأقوُم

َتقوُم

َتقوميَن

َيقوماِن

َتقوماِن

َتقوماِن

َنقوُم

َيقوموَن

َتقوموَن

َيُقْمَن

َتُقْمَن

-----

-----

-----

ُقْم

قومي

-----

-----

قوما

-----

-----

قوموا

-----

ُقْمَن
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مائر الـمنف�سلة فعال مع ال�سَّ امُللَحق الّثاِلث/ ت�سريف الأ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

259

ماِئر ِفْعُل األْمرالِفْعل امْلُضارعالضَّ الِفْعل امْلاضي

ُهَو

ِهَي

َأنا

َأْنَت

َأْنِت

ُهما )ُمَذكَّر(

ُهما )ُمَؤَنث(

َأْنُتما

َنْحُن

ُهْم

َأْنُتْم

ُهنَّ

َعِلَم

َعِلَمْت

َعِلْمُت

َعِلْمَت

َعِلْمِت

َعِلما

َعِلَمتا

َعِلْمُتما

َعِلْمنا

َعِلموا

َعِلْمُتْم

َعِلْمَن

َيْعَلُم

َتْعَلُم

َأْعَلُم

َتْعَلُم

َتْعَلميَن

َيْعَلماِن

َتْعَلماِن

َتْعَلماِن

َنْعَلُم

َيْعَلموَن

َتْعَلموَن

َيْعَلْمَن

----

----

----

اِْعَلْم

اِْعَلمي

----

----

اِْعَلما

----

----

اِْعَلموا

----

ُهَو

ِهَي

َأنا

ساَوَم

ساَوَمْت

ساَوْمُت

ُيساِوُم

ُتساِوُم

ُأساِوُم

-----

-----

-----
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مائر الـمنف�سلة فعال مع ال�سَّ امُللَحق الّثاِلث/ ت�سريف الأ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

260

ماِئر ِفْعُل األْمرالِفْعل امْلُضارعالضَّ الِفْعل امْلاضي

َأْنَت

َأْنِت

ُهما )ُمَذكَّر(

ُهما )ُمَؤَنث(

َأْنُتما

َنْحُن

ُهْم

َأْنُتْم

ُهنَّ

َأْنُتنَّ

ساَوْمَت

ساَوْمِت

ساَوما

ساَوَمتا

ساَوْمُتما

ساَوْمنا

ساَوموا

ساَوْمُتْم

ساَوْمَن

ساَوْمُتنَّ

ُتساِوُم

ُتساِوميَن

ُيساِوماِن

ُتساِوماِن

ُتساِوماِن

ُنساِوُم

ُيساِوموَن

ُتساِوموَن

ُيساِوْمَن

ُتساِوْمَن

ساِوْم

ساِومي

-----

-----

ساِوما

-----

-----

ساِوموا

-----

ساِوْمَن

َسَمَح

َسَمَحْت

َسَمْحُت

َسَمْحَت

َسَمْحِت

َيْسَمُح

َتْسَمُح

َأْسَمُح

َتْسَمُح

َتْسَمحيَن

-----

-----

-----

ِاْسَمْح

ِاْسَمحي

ُهَو

ِهَي

َأنا

َأْنَت

َأْنِت
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مائر الـمنف�سلة فعال مع ال�سَّ امُللَحق الّثاِلث/ ت�سريف الأ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

261

ماِئر ِفْعُل األْمرالِفْعل امْلُضارعالضَّ الِفْعل امْلاضي

ُهما )ُمَذكَّر(

ُهما )ُمَؤَنث(

َأْنُتما

َنْحُن

ُهْم

َأْنُتْم

ُهنَّ

َأْنُتنَّ

َسَمحا

َسَمَحتا

َسَمْحُتما

َسَمْحنا

َسَمحوا

َسَمْحُتْم

َسَمْحَن

َسَمْحُتنَّ

َيْسَمحاِن

َتْسَمحاِن

َتْسَمحاِن

َنْسَمُح

َيْسَمحوَن

َتْسَمحوَن

َيْسَمْحَن

َتْسَمْحَن

----

-----

ِاْسَمحا

-----

-----

ِاْسَمحوا

-----

ِاْسَمْحَن

ُهَو

ِهَي

َأنا

َأْنَت

َأْنِت

ُهما )ُمَذكَّر(

ُهما )ُمَؤَنث(

َرَفَض

َرَفَضْت

َرَفْضُت

َرَفْضَت

َرَفْضِت

َرَفضا

َرَفَضتا

َيْرُفُض

َتْرُفُض

َأْرُفُض

َتْرُفُض

َتْرُفضيَن

َيْرُفضاِن

َتْرُفضاِن

---

---

----

ُاْرُفْض

ُاْرُفضي

----

----
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عُمْفَردُمْفَرد َجْ ع َجْ

امُلْفَرُد واَلْمُع

ِخْدَمة

َطعام

بََلد

ُمْبَتِدىء

م ُمَتَقدِّ

َمْصِرف

ِمئة

دوالر

ِرساَلة

َطْرد

ُمكاَلَمة

َأَلم

اِْمِتحان

َوْصَفة

ن ُمَسكِّ

ِخْدمات

َأْطِعَمة

ِبالد / ُبْلدان

ُمْبَتِدئوَن )يَن(

موَن )يَن( ُمَتَقدِّ

َمصاِرف

ِمئات

دوالرات

َرساِئل

ُطرود

ُمكاَلمات

آالم

اِْمِتحانات

َوْصفات

نات ُمَسكِّ

َوْجَبة

ُمساَعَدة

ُمْسَتوى

ط ُمَتَوسِّ

َبْنك

دينار

َأْلف

ليَرة

طاَبع

ميزان

ِعياَدة

َدواء

َتْقرير

ُحْقَنة

ُمالَحَظة

َوْجبات

ُمساَعدات

ُمْسَتَويات

طوَن )يَن( ُمَتَوسِّ

ُبنوك

َدنانير

آالف

ليرات

َطواِبع

َموازين

ِعيادات

َأْدِوَية

َتقارير

ُحَقن

ُمالَحظات
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ْمُع ْفرَُد واجْلَ امُللَحق الرّاِبع / امْلُ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

283

عُمْفَردُمْفَرد َجْ ع َجْ

َمريض

ُمْخَتَبر

ِزياَرة

ساق

حاِدث

عائَِلة

ة َجدَّ

َعّم

خال

ُعْمر

ِمثال

َزْوَجة

ِفْكَرة

قاِرب

َرْقم

َمْرضى

ُمْخَتَبرات

ِزيارات

سيقان

َحواِدث

عاِئالت

َجّدات

َأْعمام

َأْخوال

َأْعمار

َأْمِثَلة

َزْوجات

َأْفكار

َقواِرب

َأْرقام

ُمَمرِّض

َفْحص

طارىء

َقَدم

َفْرد

َجّد

َحفيد

ة َعمَّ

خاَلة

َمْدَرَسة

َزْوج

شاِطىء

ِمْنَشَفة

َسّباح

َعَدد

ُمَمرِّضوَن )يَن(

ُفحوصات

َطواِرىء

َأْقدام

َأْفراد

َأْجداد

َأْحفاد

َعّمات

خاالت

َمداِرس

َأْزواج

َشواِطىء

َمناِشف

َسّباحون )يَن(

َأْعداد
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عُمْفَردُمْفَرد َجْ ع َجْ

ُمقابََلة

َمْوِقف

ة َمَحطَّ

ِقطار

َبّقالة

ُعْلَبة

الَّذي

َرْمز

ذِلَك / تِْلَك

َحْفَلة

َصحيَفة

َجّزار

َعْظم

ِعْجل

َمكان

ُمقاَبالت

َمواِقف

َمَحّطات

ِقطارات

َبّقاالت

ُعَلب

الَّذين

ُرموز

أولِئَك

َحْفالت

ُصُحف

َجّزارون )يَن(

ِعظام

ُعجول

َأماِكن / أْمِكَنة

ع ُمَجمَّ

شاِحَنة

ِرْحَلة

َبّقال

باِئع

الَّتي

هذا / هِذِه

ة ِقصَّ

ِسّن

َخَبر

َخروف

ِقْطَعة

َبَقَرة

ُدّكان

عات ُمَجمَّ

شاِحنات

ِرْحالت

َبّقالون )يَن(

بائِعوَن )يَن(

الالتي / اللَّواتي

/ الالئي

هُؤالِء

ِقَصص

أْسنان

أْخبار

ِخراف

ِقَطع

َبَقر / َبَقرات / َأْبقار

َدكاكين
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عُمْفَردُمْفَرد َجْ ع َجْ

َبْيَضة

َتّنورة

َجْوَرب

ُقبََّعة

ِجْلباب

ُمَزيِّن

جاِنب

ِلْحَية

َشْفَرة

ِمْلَقط

ساِلف

حاِجب

ِمْبَرد

ُظْفر

َمَحّل

َبْيض

َتنانير

َجواِرب

ُقبَّعات

َجالبيب

ُمَزيِّنون )يَن(

َجواِنب

ِلحى

َشْفرات

َمالِقط

َسواِلف

َحواِجب

َمباِرد

َأظاِفر

َمَحالت

َبْنَطلون

ِحزام

ِمْعَطف

ِمْنديل

ُسْتَرة

َحاّلق

َذْقن

ُفْرشاة

ِمْرآة

شاِرب

ِبْشكير

ِرْمش

َطَرف

َمْوِعد

َلْون

َبْنَطلونات

َأْحِزَمة

َمعاِطف

َمناديل

ُسْترات

َحاّلقون )يَن(

ُذقون

َفراشي )ٍش(

َمرايا

َشواِرب

َبشاكير

ُرموش

َأْطراف

َمواعيد

َأْلوان
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ُة اْلعاَلٍ اْلَعَرِبيِّ يَّ َأَهمِّ

العالُم العربيُّ َأو الوطُن العربيُّ َأو الوطن العربيُّ الكبيُر هو مصطلٌح 

سياسيٌّ ُيطلق على منطقٍة جغرافيٍة ذات تاريٍخ ولغٍة وثقافٍة وديٍن 

مشترٍك، تمتُد من المحيط اأَلطلسيِّ غربًا إِلى بحر العرب والخليج العربيِّ 

ط شمااًل  شرقًا ومن بحر العرب جنوبًا حتى تركّيا والبحر اأَلبيض المتوسِّ

حيث يقع العالم العربيُّ في قلب العالم، وفي أهم مناطقِه إستراتيجيًة، 

شاماًل أغلب دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تنضوي في جامعة 

ول العربية. الدُّ

ماويَّة الثَّالث: اليهوديَّة والمسيحيَّة واإِلسالم. يانات السَّ هو مهُد الدِّ

ة المكرَّمَّة - المدينة المنوَّرة  سة في المُدن التية: َمكَّ وفيه َأماكن ُمقدَّ

- الُقدس - بيت لحم - الَخليل - َمأَدبا - غور اأُلرُدنِّ - َكْربالء - النََّجف. 

ها: الحضارة الفرعونيَُّة في ِمْصَر. والحضاراُت  فيه حضاراٌت َقديَمٌة َأَهمُّ

البابليَُّة واأَلشوريَُّة والكْلدانِيَُّة في العراِق.

املساحة:

تبلُغ مساحتُه حوالي 13.487.814 كيلو متٍر مربٍع. يقع 22% 

تقريبًا من الوطن العربيِّ في آسيا و%78 تقع في َأفريقيا. وتبلغ 

السواحل العربيَّة 22828 كيلو متراً.
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: ة اليت يشرف عليها الوطن العربيُّ املضائق واملمرات املائيَّ

• مضيق هرمز والذي تشرف عليه سلطنة عمان وإيران. 
• مضيق باب المندب والذي تشرف عليه اليمن وجيبوتي. 

• قناة السويس والتي تمر عبر األراضي المصريَّة. 
• مضيق تيران والذي تشرف عليه السعوديَّة ومصر. 

• مضيق جبل طارق والذي تشرف عليه المغرب وإسبانيا وبريطانيا. 

ة: املعال السياحيَّ

ُيعَّد العالم العربيُّ مكانًا جاذبًا للسيَّاح من جميع َأنحاء العالم وذلك 

المتداده الشاسع في الشرق األوسط، ومن َأهم معالمه السياحيَّة:

• يف مصر: أهرامات الجيزة وآثار األقصر وأسوان وتل العمارنة 
واإلسكندرية والقاهرة القديمة وممفيس وطيبة وإدفو وسانت كاترين.

• يف الزائر: مقام الشهيد بالعاصمة، جبال الهقار بتمنراست، تاغيت 
بشار، الشفة الخالبة بالمدية، ياما قوراية ببجاية، فوهة مادنة باألغواط 

الناتجة عن سقوط ثاني أكبر نيزك، قوس كركال بسوق أهراس، تيمقاد 

وجميلة األثريتين بباتنة وسطيف، القالة، قالمة، غرداية، قسنطينة، 

سكيكدا، جيجل، تلمسان. 
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مفردات النحو

ِاْسم 

فعل

مذكر

مؤنث

مفرد

ُمَثنَّى

َجْمع

َجْمع ُمَذكَّر َساِلم

َجْمع ُمَؤنَّث َساِلم

َجمع َتْكِسْير

جمع للعاقل

جمع لغير العاقل

ُجملة فعليَّة

جملة ِاْسِميَّة

Noun

Verb

Masculine

Feminine

Singular

Dual

Plural

Masculine Sound Plural

Feminine Sound Plural

Irregular Plural

Human / Rational plural

Non-Human / Irrational plural

Verbal Sentence

Noun Sentence

English Arabic
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حو اد�س / ُمفردات النَّ امُلْلَحق ال�سّ
م( ة للّناطقني بغريها / اجلزء الّثاين )امل�ستوى املبتدئ املتقدِّ �سـا�س يف تعليم العربيَّ الأ

ِفْعل َماٍض

ِفْعل ُمَضاِرع

ِفْعل َأمر

فعل صحيح

فعل معتل

ضمير / ضمائر

حرف جر

حرف عطف

ظرف مكان

ظرف زمان

اسم إشارة

اسم موصول

مرفوع

منصوب

مجرور

مصدر

Verb in Past Tense

Present Tense

Imperative Tense

Regular Verb

Irregular Verb

The Pronoun / The Pronouns

Preposition

Conjunction

Adverb of Place

Adverb of Time

Demonstrative Noun

Relative Noun

Nominative Case

Accusative Case

Genitive Case

Infinitive / Verbal Noun
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