
 
 

 

 
 

ِميِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّح

 

 

 يصغرا يمهد
 



 

 

 ِإْثَنان: دو
 َأخ: برادر
 ُأْخت: خواهر
 َأْرَبَعة: چهار
 َأَنا: من
 َأْنت: تو
 َأْيَن؟: کجا؟
 : باغبانيُبستان

 کيهترکيا: کشورتر
 ترکّي: اهل ترکيه

 ُترکّية: اهل ترکيه )مونث(
 َثالَثة: سه  

 ِجنسيَّة: مليت

 َجواز: گذرنامه
 َخْمَسة: پنج 

 ت: خانه داريَربَّة َب
 داريارة: ديز

 َصديق: دوست
 طاِلب: دانشجو

 َطّباَخة: آشپز)مونث(
 َطبيَبة: پزشک )مونث(

 ضابط: افسر
 ُعنوان: آدرس
 َك: )لْلُمخاَطب(

 ُمخاَطَبة(ِك: )لْل
 ما؟: چيست؟

 ُمَدرِّس: معلم  
 ِمْن: از

 ُمَوظَّف: کارمند
 ُمَفتِّش: بازرس
 مهنة: شغل
 َنَعْم: بله

 واِحٌد: يک
 فة: شغليَوظ

 َهذا: اين
 هْل؟: آيا؟
 ُهو: او

 ِهَي: او)مونث(
 ي: )ِلْلُمَتَكلِّم(

 نا ِبَخْير: من خوبمأ

 َأْهاًل َو َسهاًل: سالم/ خوشبختم
 هلل: خدا را شکر اْلَحْمُد

 َكْيَف حاُلَك؟: حالت چطور است؟
 َمَع السَّالَمة: به سالمت

دارت يد بمقابلتک: از ديأنا سع
 خوشبختم

در ذهن خود تبديل  زندهروشن و  یگفت و گوها را به تصاوير تک تک واژگان، جمالت و

م با اين وقتی که مطمئن شوم می توان تابا صدای بلند مرور و تکرار می کنم و  کرده

  سخن بگويم و بنويسم.درست، سريع و روان اطالعات، 
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 َخلِيل: َو َعَلْيُكُم السَّالم. ْيُكم.  السَّالُم َعَل خاِلد:
 َخلِيل: ِاْسمي َخليل. ِاسمي خاِلد، ما اْسُمَك؟   خاِلد:
 َخلِيل: ِبَخْيٍر، َوالَحْمُدهلل.   ؟  َكْيَف حاُلَك خاِلد:

 َوَكْيَف حاُلَك أَ ْنَت؟ 
  خاِلد: ِبَخْيٍر، َوالَحْمُدهلل.

 

 َخديَجة : َوَعَلْيُكُم السَّالم. َخْوَلة : السَّالُم َعَلْيُكم . 
 َخْوَلة : ِاْسمي َخْوَلة، ما 

 .    َخديَجة : ِاْسمي َخديَجة اْسُمِك ؟           
 َخديَجة : ِبَخْيٍر ، َوالَحْمُدهلل .    َخْوَلة : َكْيَف حاُلِك ؟

 َوَكْيَف حاُلِك َأْنِت ؟    

 ، َوالَحْمُدهلل .  َخْوَلة : ِبَخْيٍر

 ْيُكم .السَّالُم َعَلُمَحمَّد :  
 ْيَن أْنَت؟ُمَحمَّد : ِمْن َأ 
 ّي؟ُمَحمَّد : َهْل َأْنَت باِكْستان 
 ُمَحمَّد : َأنا ُتْرِكيٌّ . َأنا ِمْن ُتْرِكيا. 

 َشريف: َو َعَلْيُكُم السَّالم .
 َشريف: َأنا ِمْن باِكْستان .  

 . َوما ِجْنِسيَُّتَك َأْنَت؟  يف: َنَعْم، َأَنا باِكْستانّيَشر
 َشريف : َأْهاًل َو َسْهاًل .

                                                           

 باشد.يم ياصغر ينوشته مهد "ديد، مزمزه نکنيزبان را ببلع"هر وحدة برگرفته از کتاب  يدر ابتدا يدياکجمالت ت* 
 ئيد.مراجعه نما www. zabanedovom.comبراي کسب اطالعات بيشتر به سايت 

 
  

*دارمرا نايی سخن گفتن به زبان مادریامن می توانم به زبانی ديگرسخن بگويم زيرا تو
. 

 



 

 
 

 

 
 ْيُكم .َمْرَيُم : السَّالُم َعَل
 ؟ َمْرَيُم : ِمْن أْيَن َأْنِت

 ؟ َمْرَيُم : َهْل َأْنِت ِمْصِريَّة
 . َأنا ِمْن سوِريا . َمْرَيُم : َأنا سوِريَّة

 َزْيَنُب : َو َعَلْيُكُم السَّالم .
 َزْيَنُب : َأنا ِمْن ِمْصر .  
 ؟ َأْنِت ما ِجْنِسيَُّتِك ة . َوَزْيَنُب : َنَعْم ، َأَنا ِمْصِريَّ

 ْيَنُب : َأْهاًل َو َسْهاًل .َز

 ْيُكم .َأْحَمد : السَّالُم َعَل
 س .َأِخي . ُهَو ُمَدرِّ َأْحَمد : َهذا 

 . ُهَو ُمَهْنِدس َأْحَمد : َهذا َصديَقي .
 . َأْحَمد: َمَع السَّالَمة

 َبْدر : َو َعَلْيُكُم السَّالم .
 َبْدر : َأْهاًل َو َسْهاًل .  
 اَلاخ : َأْهاًل َو َسْهاًل .
 . َبْدر : َمَع السَّالَمة

 : السَّالُم َعَلْيُكم .ی َنَد
 ِختي . ِهَي طبيبة  .ی : َهِذِه ُأَنَد
 : َهِذِه َصديَقتي . ِهَي طاِلَبة .ی َنَد
 : َمَع السَّالَمة.ی َنَد

 : َو َعَلْيُكُم السَّالم .ی ُهَد
 ْهاًل َو َسْهاًل .: َأی ُهَد

 ااُلْخت : َأْهاًل َو َسْهاًل .  
 : َمَع السَّالَمة.ی ُهَد
 

 کنم.ی تبديل می هر گفت و گو را به يک متن داستان 

 د.لوح فشرده را درس به درس تمرين کنيی تمرين ها

  

 



 

 
 

 

 
  

زير پاسخ بدهی داخل پرانتز به پرسشهای با استفاده از اسام

: مثال
 ---------- (مصطفی) ما اسمه؟ -2 ---------- )سالم( ما اسمه؟ -1
 --------- )عدنان( ؟اسمه ما -4 ---------- )َحَسن( ؟ اسمهما -3
 ---------- ------- ؟----- -6 ---------- ------ ؟----- -5

 (م.يدهی پاسخ مم و يپرسی گر را خود ميچند مورد مشابه د)مانند موارد گذشته، 

←

 --------- نبيلة ما اسمها؟-2 --------- ُسعاد ما اسمها؟ -1
 --------- ندی ما اسمها؟ -4 --------- سلمی ما اسمها؟ -3
 --------- --------- ؟------ -6 --------- --------- ؟------ -5

 --------- نبيلة ما اْسُمها؟ -ب --------- سالم ما اسمه؟ -ا

 --------- زينب ما اسمها؟ -د --------- أحمد ما اسمه؟ -ج

 --------- سعاد ما اسمها؟ -و --------- مصطفی ما اسمه؟ -هـ

 --------- سلمی ما اسمها؟ -ح --------- حسن ما اسمه؟ -ز

 --------- فريدة ما اسمها؟ -ي --------- کريم ما اسمه؟ -ط

 --------- --------- ؟------ -ل --------- --------- ؟----- -ک

4      
 ، نبيلة طبيبة.------ هل نبيلة طبيبة؟ -2 نعم، سالم مهندس. هل سالم مهندس؟ -1
 ، زينب ُمَدرِّسة.----- هل زينب ُمَدرِّسة؟ -4 ، أحمد طالب.------ هل أحمد طالب؟ -3
 ----------- -8 ؟---------- -7 -------------6 ؟---------- -5
 .(در تمام تمرينات کتاب چند مورد را مانند موارد گذشته تمرين بسازيد)

 



 

 
 

 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 هل سالم طالب؟
 هل َنبيلة ُمَدرِّسة؟
 هل أحمد مهندس؟
 هل زينب َطبيَبة؟

 ُمَدرِّس؟ی هل ُمصَطف
 ؟ةيستانة ُبيهل سام
 ؟قيف عرايهل شر
 ؟تية ببَّة َريهل فوز

 س()ُمَهْنِد
 )َطبيَبة(
 )طاِلب(
 )ُمَدرِّسة(
 )ُمحاِسب(

 (َطّباَخة)
 (يرانيا)
 (موظفة)

 مهندس. سالم ، ال
 .َبةيطب، َنبيلة  ال

------  ،------------ 
------  ،------------ 
------  ،------------ 
------  ،------------ 
------  ،------------ 
------  ،------------ 

1    

 --------- )هَي( ُهَو سورّي. -2 --------- )َأنَت( ة.يَأنِت َعَرب -1
 --------- )ُهَو( ة.يهَي ِمصر -4 --------- )َأنِت( َأنَت ُلبنانّي. -3
 --------- )أنِت( َأنَت ِمصرّي. -6 --------- )هَي( ق.يهَو َصد -5
 --------- )هَي( ُهَو َألمانّي. -8 --------- )ُهَو( هَي ُمَدرَِّسة. -7

 ---------- )َعَربّي( ة.يهذه َعَرب -2 ---------- ة(ي)ِمصر هذا ِمصرّي. -1
 ---------- )َطّباخ( هذه َطّباَخة. -4 ---------- )ُمَدرَِّسة( هذا ُمَدرِّس. -3
 ---------- َمکَتب() هذه ُغرَفة -6 ---------- قة(ي)َحد ت.يهذا ب -5
 ---------- )ُلبنانّي( ة.يهذه ُلبنان-8 ---------- اَخة()َطّب هذا ُبستانّي. -7



 

 
 

 

 
       

 --------ب / ِهَي يهو طب-3 -------َأنا ُمَدرَِّسة / َأنَت -2 -------َأنا ُمَهنِدس / َأنِت -1

 --------هو طالب/  أنِت -6 -------هو ُمَدرِّس / ِهَي -5 -------هو ُمَهنِدس  / ِهَي -4

 (

 ---------- َهل َأنِت ِمن َفَرنسا؟ -2 ---------- ا؟يَهل َأنَت ِمن سور -1
 ---------- َهل َأنِت ِمن ِدَمشق؟ -4 ---------- َهل َأنَت ِمن القاِهَرة؟ -3
 ---------- ا؟يَهل َأنِت ِمن َألمان -6 ---------- سرا؟يَهل َأنَت ِمن سو -5
 ---------- َهل َأنِت ِمن ِمصر؟-8 ---------- َهل َأنَت ِمن ُلبنان؟ -7
 
5   
يليهذه َلن کمال است.(ي)ا                     هذا َکمال-1
َبةيَطبی ليل)کمال پزشک است.(                   بيَکمال َطب-2
ةيسودانی ليلاست.(ی )کمال سودان                 َکمال سودانّي-3
ِمن الّسودانی ليَلاست.(ی )کمال سودان             کمال ِمن الّسودان-4
 َبة في الجاِمَعةيَطبی ليل )کمال پزشک دانشگاه است.(       ب في الجاِمَعةيکمال َطب-5

 ---------- )أنِت( َأنَت ِمصرّي. -2 ---------- )ِهَي( ُهَو َعَربّي. -1
 ---------- )َأنِت( َأنَت ُمَفتِّش. -4 ---------- )ِهَي( ُهَو سورّي. -3
 ---------- )َأنِت( َأنَت ُلبنانّي. -6 ---------- )هَي( قيُهَو َصد -5



 

 
 

 

 
 ---------- )َأنِت( َأنَت َطّباخ. -8 ---------- )هَي( ُهَو ُمَدرِّس. -7

 

 ------------ ة؟يَهل َأنِت َعَرب -2 ------------ َهل َأنَت َعَربّي؟ -1
 ------------ َهل ِهَي طاِلَبة؟ -4 ------------ َهل ُهَو طالب؟ -3
 ------------ ؟َسوَسنَهل ِهَي  -6 ------------ ؟بهروزَهل ُهَو  -5
 ------------ َهل ِهَي ُمَدرَِّسة؟ -8 ------------ َهل ُهَو سورّي؟ -7

 

 ---------- ِمن الَمغِرب ---- -2 ---------- ةيالسُّعود ِمَن ---- -1

 ---------- نيِمن الَبحر ---- -4 ---------- ايبيِمن ِل ------ -3

 ------الـ ناِفَذة ------الـ  کيِد ------الـ َظرف

 ------الـ ضاِبط ------الـ َنبات ------الـ ُصندوق

 ------الـ اَرةيَس ------الـ ُشّباک ------الـ ِزّر

 ------الـ ِتمثال ------الـ َثور ------الـ ِذراع

 ------الـ نةيسف ------الـ َشمس ------الـ َسهم

  
 ------الـ خبر ------الـ َأصَبع ------الـ تيب

 ------الـ وردة ------الـ ِکتاب ------الـ َجواز



 

 
 

 

 
 ------الـ قطَّة ------الـ غرفة ------الـ نيع

 ------الـ بةيحق ------الـ هاتف ------الـ فاکهة
 ------الـ کوب ------الـ نيمي ------الـ َقَمر

 

 ) ي ( است(ی )اسمم مصطفی مصطفاْسمي  ) أنا (        (هستمی )من مصطفی مصطفأنا 
 ) َک ( ------------------ ) َأنَت ( َأنَت عاِدل
 ) ِک ( ------------------ ) َأنِت ( يليَأنِت َل
 ) ـُه ( ------------------ ) ُهَو ( ُهَو َأحَمد
 ) ـها ( ------------------ ) ِهَي ( َنبيِهَي َز

 

 -------- -------- -------- ُعنوان -1
 -------- -------- -------- َسَفر -2
 -------- -------- -------- َفةيَوظ -3
 -------- -------- -------- ةيِجنس -4
 -------- -------- -------- َجواز -5

 

 ------ ------ َفُتکيما َوظ-2 ------ ------ ما ُعنواُنک -1

 ------ ------ ما َرْقُم َجواِزَک-4 ------ ------ ُتَکيما ِجنس-3



 

 
 

 

 
 ------ ------ ما اْسُمَک -6 ------ ------ ُخ َجواِزکيما تار-5

 ←

←          ←          

 ---------- ة .ياسُم َزوَجتي َفوز -2 ---------- قي َحَسن.يسُم َصدِا -1
 ---------- َرة.يِاسُمها َسم -4 ---------- ِاسمي سامي. -3
 ---------- َعَلوي. َعلي ِاسُم الُمَفتِّش -6 ---------- .َأحمد الراشداسُم الُمَدرِّس  -5
 ----------     .َلةيَقتي َنبيِاسُم َصد -8 ---------- ِاسُمُه َمحمود. -7

 کريم : السَّالُم َعَليُکم.
 ؟--------- -------کريم : 

 کريم : ِبَخير، الحمُدهلل.

 ----------- ----- ----سالم : 
 َکيَف الحال؟سالم : ِبَخير، الحْمُدهلل، َو أْنَت 

 -------------فريد : 
 فريد : َکيَف الحاُل؟

 فريد : الَحْمُدهلل، ِبَخيٍر، ُشْکرًا.

 کريمة : َو َعَليُکُم السَّالم.
 ----- ----، َو ----------- ----- ----کريمة : 

 ؟-----------

 فاطمة : السَّالُم َعَليُکم.
 ؟--------- -------فاطمة : 
 ، ُشْکرًا.-------فاطمة : 

 -------------- ----- سالم : و 
 سالم : ِبَخير، الَحمُدهلل، َو أْنِت َکيَف الحال؟

 .------- -----: ی ليل
 ؟------- -----: ی ليل
 .------ ------: ی ليل

 ------------- ----- ----فاطمة :  
 ؟------ ------ ----- -----فاطمة : 



 

 
 

 

 

)متن زير را مانند مثاا،، باه گفات و    

                 1ميان سالم و حسن تبديل کنيد.(ی گوي

عيد بمقابلة حسن و حسن سالم مهندس لبناني و حسن طبيب ايراني. سالم بخير و حسن بخير ايضاًَ. سالم س
 .  ضايا سعيد بمقابلة سالم

 : 
 سالم: السالم عليکم.              

 کيف الحال؟ سالم:
 سالم: بخير، شکرا. ما اسمک؟    

 سالم: اسمي سالم. هل انت مهندس؟                          
 سالم: انا مهندس. من أين انت؟                    

 .               يسالم: أنا لبنان

 .               اللقاء إلی ضا،يأنا اسالم:

 حسن: و عليکم السالم.
 حسن: بخير والحمدهلل وانت کيف الحال؟  
 حسن: اسمي حسن و انت ما اسمک؟     

 حسن: ال، أنا طبيب وانت؟
 حسن: أنا من ايران وما جنسيتک؟

 .سعيد بمقابلتکأنا  حسن:
 حسن: مع السالمة.                                  

 

 ------َأنِت  ------َأنَت  ----َأنا  -2 ------َأنِت  ------َأنَت  ----َأنا  -1
 ------ َأنِت ------َأنَت  ----َأنا  -4 ------َأنِت  ------َأنَت  ----َأنا  -3

 

 ------------- ساِمَية ِمن الَمغِرب -2 ------------- سامي ِمن الَجزاِئر -1
 ------------- ايَنب ِمن سوريَز -4 ------------- َفوزي ِمن اأُلرُدن -3
 ------------- َمنيَفهد ِمن ال -6 ------------- ةيُسعاد ِمن السُّعود -5
 ------------- نيِحصَّة ِمن الَبحِر -8 ------------- ل ِمن ُعمانيَخل -7

                                                           

برای تبديل متن به گفت و گو، فقط از واژگان و اطالعاتی که در متن آمده است استفاده کنيد. با تقليد از آنچه تااکنون دياده، شانيده و     -1

-موزياد و در ماورد تماام ماتن    توانيد متن باال را مانند مثا، به گفت و گويی ميان سالم و حسن تبديل کنيد. ايان رو  را بيا ايد، میآموخته

 .هايی که می خوانيد به اجرا بگذاريد



 

 
 

 

 
 ------------- ايبيَکمال ِمن ل -11 ------------- َمة ِمن ِمصريَنع -9

 ←←

 ----------- .احالم راشدَأنا -2 ----------- .بدر علويِاسمي  -1
 ----------- .محمد َلةيِاسمي َنب -4 ----------- .مييعلي ابراهَأنا  -3
 ----------- .علويی ندِإسمي  -6 ----------- .احمدِإسمي سامي  -5
 ----------- رة ُمراد.يَأنا َسم -8 ----------- ِاسمي َحَسن ُمراد. -7

        
 -------ِهَي  --------ُهَو  -2 -------ِهَي  --------ُهَو -1
 -------ِهَي  --------ُهَو  -4 -------ِهَي  --------ُهَو  -3
 -------ِهَي  --------ُهَو  -6 -------ِهَي  --------ُهَو  -5

 

 -------هذه -4 --------هذا -3 --------هذه -2 --------هذا -1
 -------هذِه -8 -------هذا -7 -------هذِه -6 --------هذا -5

 

←      ←

 ----------- َهل ُهَو سورّي؟-2 ----------- ة؟يَهل َأنِت َعَرب -1

 ----------- َهل َأنا َعَربّي؟ -4 ----------- ة؟  يَهل ِهَي سور -3

 ----------- ة؟يَهل أنِت ِمصر -6 ----------- َهل َأنا َعَربيَّة؟ -5

 ----------- ة؟يَهل ِهَي ِمصر -8 -----------  َهل َأنَت َعَربّي؟ -7



 

 
 

 

 
   

 ------ )طالب( َهل َأنَت ُمَدرِّس؟ -2 ------- )ُمَدرَِّسة( َهل َأنِت طاِلَبة؟ -1
 ------ )سوري( َهل َأنَت ِمصرّي؟-4 ------- ) ُمَدرِّس( َهل َأنَت َرُجل َأعمال؟-3
 ------ )ُسوريَّة( َهل ِهَي ِمصريَّة؟ -6 ------- ) ِمصرّي( ُهَو سورّي؟َهل  -5
 ------ ) طاِلَبة( َهل َأنِت ُمَدرَِّسة؟ -8 ------- )ُمَدرِّس ( هل َأنَت طاِلب؟ -7

 

 ---------- لة(ي)َنب َمن َأنِت؟ -2 ----------- )سامي( َمن َأنَت؟ -1
 ---------- (يليلدة ي)السَّ َمن هَي؟ -4 ----------- (مفتش) َمن ُهَو؟ -3
 ---------- البة(ط) َمن َأنِت؟ -6 ----------- )َحَسن( َمن أنِت؟ -5
 ---------- ُمَدرَِّسة() َمن ِهَي؟ -8 ----------- )ضابط( َمن ُهَو؟ -7

.
 -------- ) ُمَدرَِّسة( َهل َأنا طالبة؟ -2 -------- ُمَدرِّس() َهل َأنَت طالب؟ -1

 -------- )َطّباَخة( َهل هَي ُمَدرَِّسة؟ -4 -------- َدرِّس()ُم َهل ُهَو طالب؟ -3

 -------- َرة(ي)َسم َلة؟يَهل َأنِت َنب -6 -------- )َحَسن( َهل َأنَت سامي؟ -5

 -------- ة(يسري)سو ة؟ينسَرَهل َأنا َف -8 -------- )ُمَفتَُِّش( َهل أنا ضابط ؟ -7

 

 ُکُم السَّالميَعَلو ر: يَسم ُکم  يالسَّالُم َعَل  َکمال:
 ر مَحمَّد؟ير: َأنا َسميَسم م .... َمن َأنَت؟يَکمال:  َأنا َکمال إبراه
 َأحَمد.ی لير: ِهَي َليَسم َکمال:  و َمن ِهَي؟



 

 
 

 

 
 الَحمُدِلّله. و ري:  ِبَخيليل ؟يليا َليَف الحال يَکمال:  َک

 َکمال؟ ايَن َأنَت يِمن َأ ِمن ُلبنان ...ی ليا ِمن ِمصر ولر: َأنيَسم 
 ا َکمال سودانّي.ير ِمصري، َو َأنَت ية، َو َسمي:  َأنا ُلبنانيليل َکمال:  َأنا ِمن الّسودان.

 ؟ِمهَنُتکا َکمال ماي، َو َأنَت ةُمَدرَِّسی لير: َأنا ُمَهنِدس، وََ َليَسم 
 َبة.يَصة َطر: ُفريَسم ب في الجاِمَعة.يَکمال:  َأنا َطب

  َکمال:  َمَع السَّالَمة.

 --------------- ما ِمهَنُتُه؟ -2 --------------- َن َکمال؟يِمن َأ -1
 --------------- ما ِمهَنُتُه؟ -4 --------------- ر؟يُة َسميما ِجنس -3
 --------------- ما ِمهَنُتها؟ -6 --------------- ؟یليَن َليِمن َأ -5

 

----ِمن  ------ر محّمد  يَسمو هذا   ------في ب يطبهو  -------م ُهَو ِمن يَکمال ِإبراههذا 
کمـال   َنيب و تعارٌفو هذا ِحواٌر  -------ة ِهَي يُلبنان -------َأحَمد  یليو هذه َل -----هو  ---
 .-----و  -----و
  
 

گاو   و می نويسيد تنها با نوشتن تمرين ها زبان را نمی آموزيد بيش از آنچه می خوانيد 

 .  کنيد تکرار باز هم تکرار و  ،تکرار و يدکن تقليد  کرده در ذهن خود تصور و کنيد 



 

 

 

 

 الباقي: مانده                                                                                         
بکــم... ؟: قيمــت... چنــد 

 است؟
نشــکده ُكلِّيَّــُة الَتْمــِري ِِ: دا

          ی پرستار

ــکده   ــْيَدَلة: دانش ــة الصَّ ُكلِّيَّ
 يداروساز

                           ی ُكلِّيَّة اْلَهْنَدَسة: دانشکده مهندس
 ُكلِّيَّةالطََّيران: دانشکده هوا فضا                             

کلية التربية: دانشکده تربيت 
 معلم 

                                    المجموع: جمعًا

ــَطة: مقطــع  ــة ُمَتَوسِّ َمْرَحَل
           ی راهنماي

 
 
 
 
 

 َأحبَّ / ُيِحبُّ: دوست داشت   
 توانمی َأسَتطيُع: م

 شمارم                             ی : مَأُعدَّ
 : فروشنده بائع

 الباِرَحة: ديشب
                                     ی َتْمِري : پرستار

                               َثاِنَية َعْشَرَة: دوازدهم 
 : روزنامهدة )جـ جرائد(يجر

 َحاِدَيَة َعْشَرَة: يازدهم                  
 : تدريس کرد           َدرََّس / ُيَدرُِّس

 رسالة )جـ رسائل(: نامه 
                         ی کردی ُسقَت: رانندگ

                                      ی َصْيَدَلة: داروساز
 ْيَدِلّي: فروشنده دارو َص

 صاَلة: سالن                                  
 ی : پزشکِطّب
 ْطَفال: کودکان                                                             َأ

                                      ِطْفل: کودک 
 ان   يدانشجو ُطاّلب:
                                   : خلبانَطّيار

 َطيران: پرواز  
                                           ی ِعلُم النَّفس: روانشناس

 قيَمة: ارزش
                         : واحد پول                      رش )جـ قروش(ِق
                                                 ها: کتابب )جـ کتاب(ُتُك

 َمسَرح: تئاتر
 متَحف: موزه
 ها                    ـ مدارس(: مدرسهمدرسة )ج
                                  ري: خريدار                                  مشت
 یمهندس َهْنَدَسة:

 

 



 

 
 

 

 
 

 َمْسعود : السَّالُم َعَلْيُكم.
 ؟مستشفیال إلیْوَم يلاَمْسعود : ِلماذا َحَضْرَت 

 
 َمْسعود : ِبَم َتْشُعُر؟

 
 و اأَلْنِفَطبيِب  : َحْضَرُت ِلزياَرةِِ َمْسعود
 و الَحْنَجَرِة . اأُلُذِن 

 .ُعُر ِبَأَلٍم َشديٍد في ُأُذنيَمْسعود : َأْش
 َمْسعود : َنَعْم، َمْوِعدي السَّاَعَة الَعاِشَرَة.

 التَّاِسَعُة و النِّْصُف، الباقي اآلَنَمْسعود : الّساَعُة 
 ِنْصُف ساَعٍة. 

 السَّالُم. َمْحمود : َوَعَلْيُكُم
َطبيـِب   ِلزيـاَرةِ  َمْحمود : َحْضـَرتُ 

 اأَلْسناِن.
في َأْسـناني.   َمْحمود : َأْشُعُر ِبَأَلٍم َشديٍد

 .مستشفیال إلیْنَت َوِلماذا َحَضرَت َأ
 

 َمْحمود : ِبَم َتْشُعُر؟
 َمْحمود : َهْل َلَدْيَك َمْوِعٌد َمَع الطَّبيِب؟
َمْحمود : َمْوِعـدي السَّـاَعَة الَعاِشـَرَة    

 َأْيضًا.

 الُمَدرِّس : السَّالُم َعَلْيُكم .
 ِلماذا َتَغيَّْبَت َعِن الدِّراَسِة . الُمَدرِّس :

 ؟ الُمَدرِّس : ِبَم َشَعرَت
 

ـَْت الطَّبيَب ؟  الُمَدرِّس : َهْل َقاَبل
 

 . الّطاِلب : َوَعَلْيُكُم السَّالُم
 0َشديٍد  الّطاِلب : ُأِصْبُت ِبُزكاٍم

الّطاِلب : َشَعْرُت ِبُصداٍع َشديٍد في اللَّيِل، وارَتَفَعْت َدَرَجُة 
 َحراَرتي .

، و قاَبْلُت سعاِف إلِبای الُمسَتشف إلیالّطاِلب : َنَعْم ، َذَهْبُت 
 الطَّبيَب . 

            

ش از قلم يزبان خود ببه ذهن و پس  ،زبان من است ،گاه آنيو تجل ذهن  ،جوالنگاه زبان

 .کنمینان مياطم و يه کردهو کاغذ تک



 

 
 

 

 
 الُمَدرِّس : َوِبَم َنَصَحَك الطَّبيُب ؟

 
 ؟ اآلَن ُشْكرًا َلَك . َوِبَم َتْشُعُر الُمَدرِّس :

َهـذا ُهـَو   ني ِبالّراَحِة َوَتناُوِل الـدَّواِء ، و الّطاِلب : َنَصَح
 . التَّْقريُر الطِّبِّي
 ، َأنا ِبَخْيٍر . هللالّطاِلب : الَحْمُد

  .الزَّْوَجة : السَّالُم َعَلْيُكم
 الزَّْوَجة : َخْيرًا ، َهْل قاَبْلَت الطَّبيَب ؟

 
 الزَّْوَجة : و ما النَّتيَجُة ؟

 
 الزَّْوَجة : ما َسَبُب َذِلَك ؟

 الزَّْوَجة : وماذا َطَلَب ِمْنَك الطَّبيُب ؟
 الزَّْوَجة : َوَهْل َطَلَب ِمْنَك َشيئًا آَخَر ؟

 
 . هللالزَّْوَجة : َشفاَك ا

 الزَّْوج : َوَعَلْيُكُم السَّالُم .
قاَس الزَّْوج : َنَعْم َوَفَحَص الصَّْدَر ، والَقْلَب ، والُكْلَيَة ، و

 الضَّْغَظ.
. ُهناَك ِاْرِتفاٌع َقليٌل فـي   هللالزَّْوج : الَقْلُب َسليٌم ، والَحْمُد

 الضَّْغِط والسُّكَّريِّ . 
 الزَّْوج : ِزياَدُة الَوْزِن .

 الزَّْوج : َطَلَب ِمنِّي َتْرَك السُّكَِّرّياِت .
اِكـِه  الزَّْوج : َنَعْم ، ُمماَرَسَة الرِّياَضـِة ،و َتنـاُوَل الَفو  

 والَخْضراواِت . 
 الزَّْوج : ُشْكرًا َلِك .

 
 

  
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 الشارع 1
 الحافلة 2
 المختبر 3

 الكلية 4
 المطار 5
 المكتبة 6

 الفندق 7
 ِطئالشا 8
 المكان 9

 المدرسة 10
 السوق 11
 النادي 12

 الطائرة 13
 المكتب 14
 الشارع 15

     
    
    
 الدجاج 1
 األرز و اللحم 2

 السلطة 3
 اللحم المشوي 4

 السمك و األرز 5
 السمك المقلي 6

 لسمك المشويا 7
 المكرونة و السلطة 8

 الدجاج المشوي 9
 الكباب  10

 ؟: أنا أشرب شايًا،و أنت ماذا تشرب2ط المعلم: شايًا 2 و أنت ماذا تشرب؟  :أنا أشرب ماًء،1ط المعلم: ماًء 1
    ؟--------، ----: 4ط   لمعلم: عصيرًاا 4 ؟--------، ----: 3ط      المعلم: حساء 3
      ؟-----، ----: 6ط  مونيَر الليَعصالمعلم:  6   ؟--------، ----: 5ط       المعلم: قهوة 5
 ؟------، ---: 8ط   المعلم: عصير العنب 8 ؟-----، ---: 7ط   المعلم: عصير البرتقال 7
   ؟-----،--: 10ط  المعلم: عصير األناناس 10 ؟-----، ---: 9ط     المعلم: عصير التفاح 9

←

 ------: 2)سمكًا مقليًا( ط ←مشويًا، و هي ماذا تأكل؟  : هو يأكل سمكًا1المدرس: )سمكًا مشويًا( ط  1
 ---------------: 2)فواًل(     ط  ←: هو يأكل أرزا، و هي ماذا تأكل؟ 1المدرس: )َاُرّزًا( ط  2
 ---------------: 2)جبنًا(  ط  ←: هو يأكل زيتونًا، و هي ماذا تأكل؟ 1المدرس: )زيتونًا( ط  3
 ------: 2)ُمُلوخية( ط  ←: هو يأكل كبسة سعودية، و هي ماذا تأكل؟1ودية( ط المدرس: )كسبة سع 4



 

 
 

 

 

 ---------------: 2(  ط ي)مرب ←: هو يأكل عساًل، و هي ماذا تأكل؟ 1المدرس: )عساًل(  ط  5
 ------: 2)بيضًا مسلوقًا( ط  ←: هو يأكل بيضًا مقليًا، و هي ماذا تأكل؟ 1المدرس: )بيضًا مقليًا( ط  6
 ----------------: 2)خيارًا( ط  ←: هو يأكل سلطة، و هي ماذا تأكل؟ 1المدرس: )سلطة( ط  7
 ------------: 2ط  )بطاطس(←: هو يأكل مكرونة، و هي ماذا تأكل؟ 1المدرس: )مكرونة( ط  8

      
 ----------------)جريدة عكاظ(تفضل من الجرائد العربية؟ماذا 1
 ---------------- )مجلة اليمامة( ماذا تفضل من المجالت العربية؟ 2
 ---------------- )يوم االثنين( ماذا تفضل من أيام األسبوع؟ 3
 ---------------- )األناناس( ماذا تفضل من الفاكهة؟ 4
 ---------------- )مطعَم الكباب( ماذا تفضل من المطاعم؟ 5
 ---------------- )فندَق اليمامة( ماذا تفضل من الفنادق؟ 6
 ---------------- )عصير البرتقال( ماذا تفضل من المشروبات؟ 7
 ---------------- )لحم الدجاج( ماذا تفضل من اللحوم؟ 8
 ---------------- )الفاصوليا( ماذا تفضل من الُخضار؟ 9

          المعلم: السمك / اللحـم  ؟----أم  ---- ُلضَِّفأُت
 

: 2الطالـب   : أتفضل السمك أم اللحـم؟ 1الطالب 
 اللحم.ی أفضل السمك عل

 المعلم:
 السمك المقلي / المشوي 1
 السمك المقلي / اللحم المشوي 2
 الشاي / القهوة بعد الغداء 3
 جريدة الريا  / جريدة الجزيرة 4
 السفر بالسيارة / بالطائرة 5
 العمل هنا / هناك 6

 الدراسة في المكتبة / البيت 8
 البي  / الجبن 9
 عصير البرتقال / عصير الطماطم 10
 الموز / التفاح 11
 التفاح األمريكي / اللبناني 12
 سعودي / العراقيلالتمر ا 13
 االنتظار هنا / هناك 14



 

 
 

 

 

 لجامعة / في الجريدةالعمل في ا 7

 : 
 .6من التمرين  استبدل بالعبارات التي تحتها خط عباراٍت

           
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 ما قهوتك المفضلة؟ )القهوة العربية(
 ما مشروبك المفضل؟ )الشاي(

 ما سلطتك المفضلة؟ )السلطة الخضراء(
 ما جريدتك المفضلة؟ )الجزيرة(

 مامة(يالما مجلتك المفضلة؟ )
 ما عصيرك المفضل؟ )التفاح(
 ما ناديك المفضل؟ )الهالل(

 وجبتك المفضلة؟ )العشاء( ما
 ما يومك المفضل؟ )الخميس(
 ما كتابك المفضل؟ )القرآن(
 ما رياضتك المفضلة؟ )المشي(

------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 اللحم. هو يفضل السمك أما أنا فأفضل
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 

 هو( – )انت
 جبن(ال – )البي 
 هي( –)أنا 
 اللحم( – )الدجاج
 أنت( –)هي 



 

 
 

 

 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

--------------------------------- 
--------------------------------- 

--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 

 العصير( – )الفاكهة
 أنا( –)هو 
 هي( –)أنت 
 القهوة( – )الشاي
 القهوة( – )الحليب
 أنت( –)نحن 
 هو( –)هي 
 اللحم( – )السمك
 أنا( –)هو 

1 
2 
3 

------------
------------
------------  

 )هو(
 )الجمعة(
 )الفطور(

4 
5 
6 

--------------
--------------

-------------- 

 )نحن(
 )مطعِم الفندق(
 )يوَم السبت(

4                 . 
 أ تشرب العصير البارد؟ 1

 )الماء البارد(
 يوم؟ العمل كل إلیتذهب  أ 8

 )ثالثة أيام في األسبوع(
 تتناول الفطور في الثامنة صباحًا؟ أ 2

 )السابعة صباحا(
 يصل صديقك غدًا؟ أ 9

 )بعد غد(
 تريد بع  الفلفل في طعامك؟ أ 3

 )بع  الملح(
 لبناني؟ ،هذا الطبيب أ 10

 )سوري(
 يحضر األستاذ إبراهيم هنا؟ أ 4

 )األستاذ صالح(
 دالظهر؟البيت بع إلیترجع  أ 11

 )في المساء(
 جدة عادة؟ إلیتسافر بالسيارة  أ 12 الدرس األول في الثامنة؟ يبدُأ أ 5



 

 
 

 

 

 )بالطائرة( )السابعة و النصف(
 وم؟يلاأعندك عمل كثير  6

 )يوم األربعاء(
 القرية كل أسبوع؟ إلیتأخذ األسرة  أ 13

 )كل شهر(
 المعهد كل يوم؟ إلیتحضر  أ 7

 ين()يوم السبت و يوم االثن
 مرة ثانية؟ اصفهان إلیترجع  أ 14
 (رازي)ش

مثال:
 5أال تشرب المرطبات؟ / 4أال تشرب عصير الفاكهة؟ /  3أال تشرب الشاي؟ /  2أال تشرب الحليب؟ /  1

أال تتنـاول   8أال تفضل الكباب مـن الطعـام /    7أال تأكل البي  صباحًا /  6أال تأكل السمك المشوي؟ / 
  أال تركب السيارة كل يوم؟ 10أال تتناول اللحم في الغداء؟ /  9الفطور في السابعة؟ / 

 -----------------عمري أربعون سنة.  2 ------------------------عفوا.  1
 -------------------ستتأخر طائرته.  4 ------صباحا.  ال، المقابلة في الساعة التاسعة  3
 ----------------كرًا. الحمدهلل بخير. ش 6 -----------------------اللقاء.  إلی 5
 --------------------فرصة سعيدة.  8 -------------مع السالمة. في أمان اهلل.  7
 --------------------عشرة طالب.  10 ----------------الجريدة بنصف ريال.  9
 --------------آسف. أنا مشغول اليوم.  12 ----------------------سبعة أيام.  11
 ---------------------و هو كذلك.  14 ----------الساعة الثانية عشرة إال ربعا.  13
 -------------نعم. و أحب الدجاج أيضًا. 16 ----------بين الواحدة والثالثة بعدالظهر.  15

 

---()هذه+  -----------------( الليلة+ ) --------------سمك + )المشوي( أفّضل ال 1
------------------------------- 



 

 
 

 

 

    -----------------------+ )عربية(  ---------------تشرب قهوة + )بعد العشاء(  2
  ------------------------------+ )أال....؟( 

---+ )أنا( ----------------------+ )للتأخير(  -------------آسف+ )يا صالح(  3
 ----------------------------------+ )هذا( -------------------

-----------------+ )هذا(  ----------------------أتناول غدائي+ )في المطعم(  4
---+ )ظهرًا(  ---------------------------- + )العربي( ------------------

---------------------+ )سوف( ------------------------------------
----------------------- 

-----------------------+ )الليلة(  -------------------تتناول العشاء + )هل(  5
----------+ )في المطعم(  -----------------------------------+ )معي(  --

---------------------ياباني( ال+ ) -----------------------------------
 -----------------------------------------------+ )هذا(  ---------

 الفطور بين السادسة و الثامنة.  )الساعة( 1
   ------------------------- 

 نشرب القهوة بعد الغداء. )العربية( 2
   ------------------------- 

 نأكل اللحم في العشاء. )البارد( 3
   ------------------------- 

 ر. )المشوي(حمَّالُمالدجاج والسمك  أحب 4
   ------------------------- 

 هل تأكل الكبسة في هذا المطعم )السعودية( 5
   ------------------------- 

 هذه الطائرة؟ )األردنية(ی هل تسافر عل 6
   ------------------------- 

 وم؟ )المنزلي(يلاهل تكتب واجبك  7
   ------------------------- 

 )هذا( أتناول طعامي في المطعم. 8
   ------------------------- 

 عبدالرحمن: ما رأيك في الطعام العربي؟
 

 --------إدريس: لذيد، كم وجبة 
 عادة؟



 

 
 

 

 

 .-------عبدالرحمن: ثالث وجبات، الفطور والغداء و 
 صباحًا. -------عبدالرحمن: بين السادسة و 
 بعدالظهر. -------عبدالرحمن: بين الواحدة و 

 . ----------لرحمن: بين السادسة و الثامنة عبدا
 

 والشاي -----أو ی عبدالرحمن: الخبز و الفول و المرب
 بالحليب.

 يتكون من اللحم و -------عبدالرحمن: الغداء وجبة 
 .-----الخضار أو السمك و األرز والسلطة مع الفاكهة أو 

 ر؟الفطو ----إدريس: 
 إدريس: والغداء؟

 ؟ -----و إدريس: 
إدريس: و ماذا تتنـاول عـادة فـي    

 الفطور؟
 ن الغداء؟يتكوَّ مَّإدريس: و ِم

 ؟----------------------عدنان: 
 ؟----------------------عدنان: 
 ؟----------------------عدنان: 
 ؟----------------------عدنان: 
 ؟----------------------عدنان: 
 ؟----------------------عدنان: 

 لن أعمل هذا المساء. بالل: ال، 
 بالل: جميل.

 بالل: نعم، آكل السمك المشوي.  
 بالل: أفضل الشاي بعد السمك.
 بالل: في الساعة السابعة مساء.
 بالل: في مطعم نادي السَّعادة.

لعامل المطعم لتطلـب   4لصديقك لتعرف الطعام الذي يحبه. / 3بعد أكل الطعام. /  2قبل أكل الطعام. /  1
 لعامل المطعم بعد أكل الطعام. 5بع  الملح. / 

 ------------------------------------- أنت في المطعم، تريد الطعام، ماذا تطلب؟ 1
 ----------المطعم للعشاء، فماذا تقول له؟ و ماذا يقول لك؟ إلیأنت تريد من صديقك الذهاب معك  2
 --------أنت في السوق، تشتري بع  الفاكهة و الخضار، ما الحوار الذي يدور بينك و بين البائع؟ 3



 

 
 

 

 --------------------------------------في البيت أم في المطعم.  األكَل 1 
 -------------------------------------العربي أم الطعام الغربي  الطعاَم 2
 --------------------------------------الشاي أم شرب القهوة.  ُشرَب 3
 ------------------------------------الحليب البارد أم الحليب الساخن.  4
 ----------------------------------الفطور أم في الغداء. السمك في  كْلَأ 5
 

 

 --------------------------- )َأرِسل ِخطابًا( د؟يَمکَتِب الَبر إلیِلماذا َذَهبَت  -1
 --------------------------- شَتِرک في المؤَتَمر(ي) ؟زيتبر إلیِلماذا ساَفَر َحَسن  -2
 --------------------------- )ِشراء بع  الَمالِبس( الّسوق؟ إلیِلماذا َذَهبوا  -3
 --------------------------- ل(ي)ُأشاِهُد التَّماث ِلماذا َدَخلَت الَمتَحف؟ -4
 --------------------------- َقُه(يقاِبَل َصدي) ؟یالَمقه إلیِلماذا َذَهَب َعلّي  -5
 --------------------------- )َأقَرُأُه( َت الِکتاب؟يِلماذا اشَتَر -6
 --------------------------- أُکل(ي) ِلماذا َدَخَل سامي ُغرفة اأَلکل؟ -7
 ---------------------------  (يعالُج الَمري) ؟یالُمسَتشف إلیُب يِلماذا َذَهَب الطُّب -8

 

 --------------------- )َالطُّّلاب( .َأهواز إلیَالّطالب ساَفَر بالِقطار  -1
 --------------------- )سامي و َعلي( التَّذاِکر. یقي ِاشَتريَصد -2
 --------------------- بان(ي)َالطَّب ت.يسُکُن في هذا البيَاأُلستاذ ُمراد  -3



 

 
 

 

 

 --------------------- )ِرجاُل اأَلعمال( َتِبِه.َمک إلیُر الَبنک َذَهَب يُمد-4
 --------------------- لة(ي)َنب ن مَن السََّفر.ير ِإسَتقَبَل القاِدميَسم -5
 --------------------- )نحُن( ة.يزيَتَکلََّم اللَُّغة اإِلنِکليُع َأن يسَتطيَمحمود  -6
 --------------------- لَبنات()َا الّسوق. إلیرة َذَهَبتا ية َو َسميَفوز -7
 --------------------- )َالَجرسون( الماِئَدة.ی ُهم َوَضعوا الطَّعام َعل -8

  

 ---------------------------- روت في اأُلسبوع القاِدم.يَب إلیَسَأذَهُب  -1
 ---------------------------- اَرة في الشَّهِر القاِدم.يَسَأشَتري َس -2
 ---------------------------- َسَأزوُر َعّمي َغدًا. -3
 ---------------------------- َسَأدُخُل الجاِمَعة السََّنة القادَمة. -4
 ---------------------------- َب بعَد الظُّهر.يَسُأَکلُِّم الطَّب -5
 ---------------------------- ف.يسرا في الصَّيَسَأزوُر سو -6
 ---------------------------- َسَأکُتُب ِرساَلة َصباَح َغد. -7
 ---------------------------- َسَأفَتُح ِحسابًا في البنک في الشَّهر القاِدم. -8

 عبداهلل: آسف لهذا التأخير يا صالح!
 عبداهلل: المكان مزدحم. هل نطلب العشاء اآلن؟

 سمك، الليلة؟ عبداهلل: ما رأيك في
 المشوي. السمك المشويعبداهلل: أفضل السمك

 أكلتي المفضلة. 
 عبداهلل: إذن، العشاء سمك الليلة.

 ة.َطَلعبداهلل: َس
 ، سأشرب قهوة عربية مع الحلو.ي: بلعبداهلل

 صالح: ربع ساعة!
 صالح: نعم، أنا في انتظارك.  
 صالح: سمك مقلي أم مشوي؟
ـ   ل السـمك  صالح: جميل، أما أنـا فأفّض

 المقلي.
 صالح: ماذا تريد أيضًا مع السمك؟

 صالح: أال تشرب قهوة عربية بعدالعشاء؟
 صالح: و هو كذلك.



 

 
 

 

 -------------------------------------------أين هذا الحوار؟  1 
 -----------------------------------------هل المكان مزدحم؟  2
 ------------------------------------------؟ماذا يفضل صالح 3
 ------------------------------------؟ماذا يريد عبداهلل مع السمك 4
 ------------------------------------؟ماذا يشرب صالح و صديقه 5
 ------------------------------------؟هل تتناول العشاء في المطعم 6
 -----------------------------؟ي المطعم تفضل الغداء أم في البيتف أ 7
 ---------------------------------------؟ماذا تفضل في العشاء 8
 ---------------------------------------؟ما أكلتك المفضلة عادة 9
 ----------------------------------------؟تتناول العشاءی مت 10

مكتـب الطيـران    إلـی طائرة سعودية. هو يذهب ی القاهرة. هو مسافر عل إلیصديقي عبدالرحمن مسافر 
ـ     إلیالسعودي و يأخذ تذكرة السفر. في يوم السفر يذهب  ف. يضـع  المطار قبـل الموعـد بسـاعة و نص
 عبدالرحمن حقائب السفر عند موظف شركة الطيران.

و هـذه   مشق، و هذه أسرة قادمة من كراتشـي د إلیالرباط، و هذه مسافرة  إلیالمطار مزدحم: هذا مسافر 
قادمة من دمشق. عبدالرحمن يجلس في صالة االنتظـار بعـ    ی عمان و طائرة أخر إلیطائرة مسافرة 

 ثم يركب الطائرة و يسافر. موعد سفر الطائرة إلیالوقت 
 ------------------عبد الرحمن :       ------------------:  --------

:       ( 

 --------------------- َن(يَأ -)ِلماذا ا.يقيمال َغرب َأفرَتَقُع الَمغِرُب في َش -1



 

 
 

 

 

 --------------------- (متی –)ِلَمن  ن.يِقِه َأميَکَتَب َحَسن ِخطابًا ِلَصد -2
 --------------------- َمن( –)ماذا  َجَبل طارق. ُقيا َمضيالَمغِرُب َعن ِإسبان فِصُلي -3
 --------------------- ماذا( –)َمن  کاَن واِلدي في الَمکَتب. -4
 --------------------- ماذا( –ی )َمت ُب في الّساَعة الخاِمَسة.يساَفَر الطَّب -5
 --------------------- (متی –)ِلماذا  في الَمساء.َأَکَل الّزاِئُر في الَمطَعم  -6
 --------------------- (متی –)ِلماذا  الّسوق ِلِشراِء اللَّحم. إلیَذَهَب  -7
 --------------------- ِلَمن( –َن ي)َأ رة الِکتاب ِلسامي.يَأعَطت َسم -8

 

 --------------------------- الّشاطئ.ی لَعبوَن َعليَأألوالد  -1
 --------------------------- .يقيالموس إلیَأسَتِمُع  -2
 --------------------------- عَمل في وزارة الّصناَعة.يقي يَصد -3
 --------------------------- نَتِظُر سامي والَدُه في الَمَحطَّة.ي -4
 --------------------------- دُرُس الّطالُب الَهنَدَسة في الجاِمَعة.ي -5
 --------------------------- شاطئ الَبحر. إلیُنِحبُّ َأن َنذَهَب  -6
 --------------------------- َأذَهُب ِلُمشاَهَدة ُمباراة في ُکَرة الَقَدم ُکّل ُأسبوع. -7
 --------------------------- ف.يالرَّصی نَتِظروَن الِقطار َعليَالُمساِفرون  -8

 

 -------------------- )اأُلسبوع القاِدم( کاَنت َزوَجتي في ِدَمشق اأُلسبوع الماضي. -1
 -------------------- )بعد ساَعة( کاَن الصُُّحفّي ُهنا قبل ساَعة. -2
 -------------------- )غدًا( وم.اليی ب في الُمسَتشفيکاَن الطَّب -3
 -------------------- )بعد الّظهر( اَدة قبل الّظهر.يکانت الُمَمرَِّضتان في الع -4
 -------------------- )َغدًا( ظاري في الَمَحطَّة َأمس.کاَن َأصِدقائي في انِت -5



 

 
 

 

 

 -------------------- )الشَّهر القاِدم( الماضي. کاَن َرُجُل اأَلعمال في القاِهَرة الشَّهَر -6
 -------------------- ن(ي)بعد ساعت ن.يُکّنا في المطار قبَل ساعت -7
 -------------------- )هذا الَمساء( باح.کاَن الُمَدرِّس في الَمدَرَسة هذا الصَّ -8

:           

 --------------َقة.يِاجِلسوا في الَحد -5 --------------ِانَتِظر خمس َدقاِئق. -1
 --------------اَرتي.يِارَکبوا في َس -6 --------------الّسوق. إلیِاذَهبي  -2
 -----------------ساِفْر بالّطاِئَرة. -7 ---------------ِاقَرأ هذه الِقصَّة. -3
 -------------الشََّجَرة. إلیُأنُظري  -8 -------------ِاشَربي هذا الدَّواء. -4

 

 ----------------------------- قلُت َلَک: الُفنُدق َمآلن بالّناس. -1
 ----------------------------- قالوا له: الجّو حار.-2
 -----------------------------  .يقلُت َلها: الطِّفُل َمر -3
 ----------------------------- .یُب في الُمسَتشفيقاَلت لي: الطَّب -4
 ----------------------------- َقلنا َلُه: المصعد معّطل. -5
 ----------------------------- د.يقالوا َلُهم: الَمطار َبع -6
 ----------------------------- َبة.يقالوا لي: الَمَحطَّة َقر -7
 ----------------------------- قلُت َلُهم: الَبنک مقفل. -8

  



 

 
 

 

 

 ---------------------------- الَمسَرح. إلیهاب ُأِحبُّ الذَّ -1
 ---------------------------- تُرَک َمکَتَبُه.يأتي ِلُمقاَبَلتي بعد َأن ي -2
 ---------------------------- کّل َصباح.ی قيالموس إلیَأسَتِمُع  -3
 ---------------------------- شاطئ النِّّيل.ی عل ُنِحبُّ َأن َنجِلَس -4
 ---------------------------- القاِهَرة في الشِّتاء. إلیذَهبوَن ي -5
 ---------------------------- قک کّل ُأسبوع.يَتزور َصد -6
 ---------------------------- اء من الّسوق.يَنشَتري بع  اأَلش -7
 ---------------------------- ِتها.يمًا في َبتطبُخ َطعا -8

 

←←

 ------------ َلة.يَالَورَدة َجم -2 ------------ م.يَالَبنک َقد -1
 ------------ َبة.يَقة َقريالَحد -4 ------------ َدة.يَالَمدَرَسة َبع -3
 ------------ ل.يالنَّهر َطو -6 ------------ الطَّّباخ ماِهر. -5
 ------------ م.يالرَُّجل َعظ -8 ------------ َرة.ينما َکبيالّس -7

 

 ---------- َرة.يَنة َکبيدالقاِهَرة َم -2 ----------- ل ِجّدًا.يالَمسِجد َجم هذا -1
 ---------- َلة ِجّدًا.يهذه الطِّفَلة َجم -4 ----------- د ِجّدًا.يهذا الرَُّجل َسع -3
 ---------- َرة ِجدًا.يهذه الّسوق َصغ -6 ----------- هذا العاِمل ماِهر ِجّدًا. -5
 ---------- َرة ِجّدًا.يصهذه الشََّجَرة َق -8 ----------- م ِجّدًا.يت َقِديهذا الب -7

 



 

 
 

 

 

 ---------------------- لن( –ال  –)لم  ُأِحبُّ السََّفر بالّطاِئَرة. -1
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  قتها.يارة َصديرة ِلزيَسَتذَهُب َسم -2
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  ر من البنک.يَخَرَج الُمد -3
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  اَرة.يِدَمشق بالسَّ إلیساَفرنا  -4
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  ة.يُع َأن َأَتَکلََّم اللَُّغة الَعَربيَأسَتط -5
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  کانوا في الَمسَرح َمساء َأمس. -6
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  قي في السِّينما.يقابلُت َصد -7
 ---------------------- لن( –ال  –)لم  حضروَن في اأُلسبوع القاِدم.يَس -8

  

 --------------------- )َأنُتم( جة.يِاسَألي َعِن النَّت -1
 --------------------- )َأنِت( قة  يالَحد إلیِاذَهبوا  -2
 --------------------- )َأنَت( َأرِسل هذا الِخطاب. -3
 --------------------- )َأنِت( ُأکُتب ُعنواُنَک ُهنا. -4
 --------------------- )َأنَت( الماِئَدة.ی َضعي الِکتاب َعل -5
 --------------------- )َأنُتم( ِاشَربوا هذا الدَّواء. -6
 --------------------- )َأنِت( رَا.يِاضَحک َکث -7
 --------------------- )َأنَت( هذا الُکرسي.ی اجِلس َعل -8

 

 ------------- َهل َکَتبوا الرَّساِئل؟ -2 ------------- َهل َشِربوا الّشاي؟ -1
 ------------- َبة؟يَهل قاَبلوا الطَّب -4 ------------- الطَّعام؟َهل َأَکلوا  -3
 ------------- َهل زاروا المتحف؟ -6 ------------- َهل َفَتحوا الباب؟ -5
 ------------- َهل َدَفعوا الِحساب؟ -8 ------------- َهل َغَسلوا الَمالِبس؟ -7



 

 
 

 

 

ة للعملِِ في شرکة ِبترول َأبوَظبي. الّشرکُة َأرَسَلْت لـُه ِکتابـًا   ياإِلمارات الَعَرب إلیحُضُر يستانلي  ْميلد ِويالس
 َأبوَظبي في الشِّتاء. إلید ستانلي يَوَصَل الس .عن الَجوِّ و الَمالِبِس الُمناِسَبة اِة في َأبوَظبي ويَعِن الَح

 َذکُِّرني ِبَوَطني.ُيسُقُط ِبِکثَرٍة. ِإنَّ هذا يالَمساء و الَمَطُر  َرة فييستانلي: الَجوُّ باِرد و السُُّحب َکث
 ة.  يراِئٌع في اإلماراِت الَعَرب ِإنَّ الشَّتاَءکمال: 

َلٌة. إنَّني َقَرأُت الِکتـاَب الَّـذي   يٌة َثقيستانلي: راِئع ِجّدًا إنَّني َقد َجهَّزُت َنفسي ِللشِّتاء ُهنا، َفَمعي َمالِبُس صوف
 ني ِمَن الشَّرکة و فهمُت منه کل َشيء.َوَصَل

 .ٌديُمف الِکتاَبکمال: َلَعلَّ 
 ستانلي: َنَعم، َلَقد َفِهمُت منه کلَّ َشيٍء.
 ِف.يکمال: و طبعًا َأعَددَت َنفَسَک ِللصَّ
 ٌة.اليَف ُهنا حارٌّ ِجّدًا. َو َدَرَجَة الرُّطوَبِة عيستانلي: َقَرأُت في الکتاب َأنَّ الص

 و الَحراَرِة. الّرطوَبِة ِشدََّة تخفُفَرة يِف و الَشواطئ الَکثييَفَة و َأجِهَزَة التَّکيالَخف الَمالبَسِکنَّ کمال: و ل
 رًا.يفي الشمِس َکث الُوقوِف إلی حتاُجي َعَمليٌح، و لکنَّ يستانلي: صح

 ُع َأن َتلِبَس الُقبََّعَة.يکمال: َحَسنًا، َتسَتط
 ؟ُف ِمَن الرُّطوَبةَأنَّ الُقبََّعَة ُتَخفِّ ستانلي: )ضاِحکًا( َأ َتُظنُّ
 َة َو ِعش في َجوِّ الشِّتاِء الّراِئع.يَف و الرُّطوَبَة و درَجَة الَحراَرِة العاليکمال: انَس اآلن الصَّ
 ِف ُهنا؟يِع و الَخريستانلي: ماذا َعِن الرَّب

 ِرقُّ الَهواُء.يِهما َو َتِقلُّ َدَرَجُة الرُّطوَبِة َو يِة ف، َتعَتِدُل َدَرَجُة الَحراَرالِنيَجم َفصالِن ِإنَُّهماکمال: 
 َبٍة َو َفصٌل واِحٌد َصعٌب....يِّستانلي: حسنا . . . . َثالَثُة ُفصوٍل َط

 ِف الحارِّ.يَل إّلا َبعَد الصَّيکمال: ال َتعِرُف الشِّتاَء الَجم
 ستانلي: َهل هذا َمَثٌل َعَربيٌّ؟

 کوَن!يِجب َأن يکمال: 

 ---------------------------- ة؟ياإِلمارات الَعَرب إلید ِستانلي يحُضُر الَسيلماذا  1
 ---------------------------- ماذا َأرَسَلت َلُه الشَِّرَکُة؟ 2
 ---------------------------- ة؟يَف َجوُّ الشِّتاِء في اإِلمارات الَعَربيَک  3
 ---------------------------- ما الَّتي ُتَخفِّف ِشدََّة الرطوبة و الَحراَرة في الصَّيف؟  4



 

 
 

 

 

 ---------------------------- د ستانلي؟يطُلُب َکمال ِمن السيماذا  5
 ---------------------------- ة؟يُف في اإِلماراِت الَعَربيُع و الَخريَف الرَّبيَک 6
 ---------------------------- ل؟يَنعِرُف الشِّتاَء الَجمی َمت  7

  --------أبوَظبي في الشِّتاء ِللَعَمِل في َشِرَکة ِبترول أبوَظبي َأرَسَلْت لُه الشَِّرَکة  إلید ِستانلي يَوَصَل الَس

 

 امر مضارع ماضي غهيص امر مضارع ماضي غهيص
 ----- دعوي َدعا 1 ----- يرَضي َرِضَي 1
 ----- اِندُعَوي اَدَعَو 2 ----- اِنيرَضي ايَرِض 2
 ----- دعوَني اَدَعْو 3 ----- وَنرَضي واَرُض 3
 ----- َتدعو ْتَدَع 4 ----- يَترض ْتيَرِض 4
 ----- َتدُعواِن تاَدَع 5 ----- اِنيَترَض تايَرِض 5
 ----- دعوَني َدَعوَن 6 ----- َنيرضي َرضيَن 6
 ُأدُع َتدعو َدَعوَت 7 ِإرَ  يَترض َتيَرِض 7
 اَوُأدُع اِنَتدُعَو ُتماوَدَع 8 ايِإرَض اِنيترَض ُتمايَرض 8
 اْوُأدُع َتدعوَن َدَعوُتم 9 ِإرَضوا وَنَترَض ُتميَرِض 9
 ُأدعي َنيَتدِع َدَعوِت 10 ِإرَضي َنيَترَض ِتيَرض 10

 اَوُأدُع َتدُعواِن َدَعوُتما 11 ايَضرِإ اِنيَترض ُتمايَرِض 11
 وَنُأدُع وَنَتدُع َدَعوُتنَّ 12 َنيِإرَض َنيَترَض ُتنَّيَرض 12
 ----- َأدعو َدَعوُت 13 ----- يأرض ُتيَرِض 13
 ----- َندعو َدَعونا 14 ----- يَنرض نايَرض 14

 


