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 : َأ َمریٌض َأنت؟
 : َنَعم، َأشُعُر باآلٍم َشدیَدٍة في الَمِعَدِة.

 الطَِّبیِب؟! إلی: َهل َذَهَبَت 
 الطَِّبیِب َو َلم َأَتناَول َأيَّ َدواء. إلی: ال، َلم َأذَهب 

 ِمن َبطِنِه؟ یبالَعَسِل، ِعنَدما اشَتک )ص(: َهل َسِمعَت ِقصََّة الصَّحاِبيِّ الَّذي عاَلَجُه الرَّسوُل 
 : ال، َلم َأسَمع ِبها.
 ُه َعَساًل.َأخا الَمِریض َأن یسِقَی )ص(: َلَقد َأَمَر الرَّسوُل 

 : َو َهل ُشِفَي؟
 اٍت.ربَع َمّر: َنَعم، َبعَد َأن َسقاُه أ

 : الَعَسُل؟! ُسبحاَن اهلِل!
 ( ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس) : الی: َنَعم، الَعَسُل. قاَل تع

 : َسَأَتناَوُل الَعَسَل ِمثَل هذا الصَّحاِبيِّ.
  .الَمرَکِزيِّ یرًة ِلَبیِع الَعَسِل في الّسوق: ُتوَجد َمَحالٌت کث

 ُهناک، َو َأشَتِري الَعَسَل. إلی: َسَأذَهُب اآلن 
 : َشفاَک اهلُل.

                    الصَّواب 
 عاِمٌر مریٌض. -1
 قابَل حاِزٌم الطَّبیَب. -2
 َشِرَب عامٌر الَعَسَل. -3
 .الَعَسَل ِلعاِمٍرأعَطی حازٌم  -4
 الَعَسُل فیِه ِشفاٌء للّناِس. -5

□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 



 

 

 بًةتََّرُم ُلَمالُج                        
 ِلَیشَتري الَعَسَل. الّسوق إلیَو َسَیذَهُب  -1
 في الَمِعَدِة. َشَعَر عاِمٌر بآالمٍٍٍ -2
 َو َلم َیَتناَوْل أيَّ َدواٍء . -3
 .َلم ُیقابِِِل عاِمر أيَّ َطبیٍب -4

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

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

 َأمراض-أ   أَلم -1
 أدِوَیة-ب   َطبیب -2
 أشیاء -ج   َدواء -3
 آالم -د   َمَرض -4
 أِطّباء -هـ   َشيء -5

       ِبَأُلٍم في رأِسِه. ------------ -1
 ِاشَتری                   َأَخَذ         .الَعَسَل ِمَن الّسوق ------------ -2
 تَناَول                           الّلُه الَمریَض. ------------ -3
 َشَعَر                    َشَفی         الدَّواَء َبعَد الَغداِء. ------------ -4
  َهدیًَّة ِمْن َصدیِقِه.------------ -5

 
  

   1     
 . : أرید فندَق الشرق 2ط      (فندق ترید؟   م : )الشرق يَّ: أ 1ط     : )ُأریُد الفندق( م:  مثال

 م: ) َأقِصد المطار( (1
 ؟----------------: 1ط

 م: الریاض (
 ؟----------------: 2ط

 م: ) أطلب الموظف (  (2
 ؟----------------: 1ط

 م: ) االستقبال(
 ؟----------------: 2ط

 
 
 



 

 

 
 

 ( م : )أکتُب الدرس(3
 ؟ ----------------: 1ط 

 م : )التعبیر(
 .----------------: 2ط  

 ( م : )أقرأ الجریدة(4
 ؟----------------: 1ط 

 م : )األهرام(  
 .----------------: 2ط 

 ( م : )أشَرُب العصیر(5
 ؟ ----------------: 1ط 

 م : )البرتقال(
 ----------------: 2ط 

 ( م : )أتناوُل الوجبة(6
 ؟ ----------------: 1ط 

 م : )الَعشاء(
 .----------------: 2ط 

 ( م : )أرکُب السیارة(7
 ؟----------------: 1ط 

 م : )الشرکة(
 .----------------: 2ط 

 الکتاب( ي( م : )أشتر8
 ؟----------------: 1ط 

 م : )القراءة(
 .----------------: 2ط 

 ( م : )آخُذ الورق(9
 ؟----------------: 1ط 

 م : )الرسائل(
 . ----------------: 2ط 

 ( م : )أنتظُر الحافلة(11
 ؟ ----------------: 1ط 

 م : )المطار(
 . ----------------: 2ط 

  : ال، أنا قادم للتجارة.2ط           : هل أنت قادم للسیاحة؟1ط      م : )السیاحة / التجارة(:  مثال

 بیتک( –م : )الکلیة  (2مثال )            السوق( –: )بیتک م(  1مثال ) 
 : هل الکلیُة قریبٌة من بیتک؟ 1ط               : هل بیتک قریٌب من السوق؟ 1ط            

 : ال، الکلیُة بعیدٌة من بیتي. 2ط                  : ال، بیتي بعیٌد من السوق. 2ط               
 
 
 

 ( الِعالج / المقابلة3 ( اإلقامة / الزیارة2 الدِّراسة / العمل( 1
 ( التجارة / العالج6 ( السیاحة / التجارة5 ( العمل / السیاحة4
  ( اإلقامة / الدراسة8 ( الزیارة / اإلقامة7



 

 

 
 

 المطار( –( م : )الفندق 1
 ؟ ----------------: 1ط 
 . ----------------:  2ط 

 موقف الحافلة( –( م : )الحدیقة 2
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 الصَّف( –( م : )المختبر 3
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 المطعم( –( م : )المکتبة 4
 ؟----------------: 1ط 
 . ----------------:  2ط 

 الفندق( – يالتجار ي( م : )الح5
 ؟----------------: 1ط 
 . ---------------- :2ط 

 (یالمستشف -( م : )الشرکة 6
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 م : )عاشر طالب(  ( 2مثال )                        م : )أوَّل فندق(   (1مثال )
 هذا عاشر طالب؟ : هل 1ط                          : هل هذا أول فندق؟ 1ط             
 : نعم، هذا هو الطالب العاشر. 2ط                    : نعم، هذا هو الفندق األول. 2ط                

 ( م : )أوَّل معهد(1
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 أسبوع( ي( م : )ثان2
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 )خاِمس شهر(( م : 3
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )تاِسع مطعم(4
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 (ی( م : )ثاِلث مستشف5
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )ثاِمن کتاب(6
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )راِبع یوم(7
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------: 2ط 

 ( م : )ساِدس شارع(8
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )ساِبع رجل(9
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )عاِشر بیت(11
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 



 

 

 : )عاشر منطقة( ( م2مثال )                         ( م : )أوَّل زیارة(1مثال )
 : هل هذه عاشر منطقة؟ 1ط                    أول زیارة؟ ذه: هل ه 1ط           
 المنطقة العاشرة. ي: نعم، هذه ه 2ط            الزیارة األولی. ي: نعم، هذه ه 2ط           

 ( م : )أوَّل رحلة(1
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 )تاِسع طالبة(( م : 2
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ورقة( ي( م : )ثان3
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )ثاِمن مکتبة(4
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )ثاِلث وجبة(5
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )ساِبع مرة(6
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )راِبع رحلة(7
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )ساِدس شرکة(8
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )عاِشر صفحة(9
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 ( م : )خاِمس جامعة(11
 ؟----------------: 1ط 
 .---------------- : 2ط 



الصَّواب                                                                                    
 ُیریُد الُمشتري الَعَسَل، ِلَأنَُّه َیشُعُر ِبَأَلٍم في صدرِه. -1
 ِاشَتَری الرَُّجُل الَعَسَل الطَّیَِّب.  -2
 ٌد ِمَن الَعَسِل.َرِة ِکیٌل واِحفي القارو -3
 

   □ ---------------- 
   □ ---------------- 
   □ ---------------- 
 



 

 

 
 
 َطَلَب الباِئُع ِمَن الُمشتري َخمسیَن ریااًل. -4
 في الَمَحلِّ َأنواٌع َکثیَرٌة ِمَن الَعَسِل. -5

 
 

     □ ----------------    □ ---------------- 

 .------------------َنَعم ،  َأ َمریَضٌة َأنِت؟
 رأسي. ---------------- ِبَم َتشُعریَن؟

 .------------------َنَعم ،  َهل َتناَولِت الدَّواَء؟
 ِبَخیٍر. ---------هلل  ----------َنَعم ،  هل َأنِت ِبَخیٍر اآلَن؟  



 

 

في َحيٍّ واِحٍد، و َتدُرساِن  َزیَنُب و مرَیُم َصدیَقتان، َتتََشاَبهاِن في أشیاَء َکثیَرٍة؛ َفُهما َتسُکناِن
في أمٍر آَخَر؛ َفَزیَنُب َنحیَفٌة ِجّدًا، و َمرَیُم َسمیَنٌة ِجّدًا. ُتریُد  في جاِمَعٍة واِحَدٍة، و لکّنهما َتخَتِلفان

 َزیَنُب أن َتکوَن َسمیَنًة، و لکنَّها ال َتسَتطیُع، و ُتریُد مریُم أن تکوَن َنحیَفًة ولکنَّها ال َتسَتطیُع.
َزیَنُب َتَفکُِّر کثیرًا في هذِه الَمشِکَلة، ماذا َتفَعُل؟ َوزُنها اآلَن َخمَسٌة و َخمسوَن ِکیاًل. َکیَف 

 َسبعیَن ِکیاًل. حاَوَلت َزیَنُب، و حاَوَلت، ولکّنها َلم َتنَجْح. إلیَتزیُد وزَنها؟ َیِجُب أن َیِصَل َوزُنها 
أَخَذْت َزیَنُب َتَتناَوُل َکثیرًا ِمَن الطَّعاِم، تأُکُل اللَّحَم و الُخبَز و الَبیَض و األُرزَّ و الُجْبَن و 

اِرس َزیَنُب الّریاضَة، و الَعَسَل و الَحلَوی و الُمَرّبی، و َتشَرُب الَحلیَب، و َعصیَرالَفواِکه. َلم ُتم
 َرغَم ذلَک َظلَّْت َنحیَفًة. ماذا َتفَعُل؟ أَکَلْت َکثیرًا، و َشِرَبْت َکثیرًا، و لکنَّها َظلَّْت َنحیَفًة.

؛ َفَمرَیُم َسمیَنٌة ِجّدًا؛ و ُتریُد أن َتکوَن َنحیَفًة. َوزُنها َنَبَیَم َعن مشِکَلِة َزیرَتخَتِلُف ُمشِکَلُة َم
َسبعیَن ِکیاًل. َتَرَکْت َمرَیُم  إلیسعوَن ِکیاًل، َکیَف َینُقُص َوزُنها؟ َیِجُب أن َیِصَل َوزُنها اآلَن ِت
اِت و النََّشِوّیاِت، و ماَرَسِت الّریاَضَة َشهرًا، َلم َتسَتِطْع َمرَیُم، َفِهَي ُتِحبُّ اأَلکَل. أَخَذْت َمرَیُم ّیرالسُّکَّ

 ، و َلم َینُقْص. َتأُکُل َکثیرًا، َفزاَد َوزُنها
 

 الّصواب√
 .. الصَّدیَقتاِن َتَتشاَبهاِن و َتخَتِلفاِن-1
 .ُتریُد َزیَنُب أْن ینُقَص َوزُنها -2
 َنحیَفًة.َأَکَلْت َزیَنُب و َشِرَبْت َکثیرًا وَظلَّْت -3
 َمریُم ُتریُد َأْن َتکوَن َسمیَنًة. -4
 زاَد َوزُن َزیَنَب، و َنَقَص َوزُن َمریَم. -5

□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 

 ------------------------------------------َنُب؟ یُد َزیماذا ُتر -1

 ------------------------------------------ُم ؟ یُد َمریماذا ُتر -2

 



 

 

 
 

 ---------------------------------َم؟یَنَب؟ و ما َوزُن َمریما َوزُن َز-3

 -----------------------------------َد َوزُنها؟یزیَنُب ِلیماذا َفَعَلْت َز-4

 ----------------------------------نُقَص َوزُنها؟ یُم ِلیماذا َفَعَلْت َمر-5
     

 السوق علی األقدام. إلی: أذهُب  2ط  السوق؟ إلی: کیف تذهُب  1ط  علی األقدام( –)السوق م : :  مثال
 بالحافلة( -( م : )الکلیة 1

 ؟----------------: 1ط 
 .---------------:  2ط 

 بسیارة أجرة( –( م : )المطار 2
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 بالطائرة( -( م : )بلدک 3
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 بالدراجة( -( م : )صدیقک 4
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 بسیارة الشرکة( –( م : )الفندق 5
 ؟---------------- :1ط 
 .----------------:  2ط 

 علی األقدام( –( م : )المطعم 6
 ؟----------------: 1ط 
 .----------------:  2ط 

 : هل ستطوُل إقامُتک هنا؟ 1ط  م : )إقامُتک ُهنا(:  مثال
  ما أکثر.بَّ: نعم، ثالثَة أسابیع و ُر 2ط  م : )ثالثَة أسابیع(       
 هذا المکان( يف ( م : )وقوُفک1

 ؟ ------------------: 1ط 
 م : )ربَع ساعة(

 .------------------:  2ط 

 ( م : )تأخیُرک عن االجتماع(2
 ؟------------------: 1ط 

 م : )نصَف ساعة(
 .------------------:  2ط 

 ( م : )زیارُتک للمریض(3
 ؟------------------: 1ط 

 م : )ساعة(
 .------------------:  2ط 

 ( م : )نوُمک بعد الظهر(4
 ؟------------------: 1ط 

 م : )ثالَث ساعات(
 .------------------:  2ط 

 
 



 

 

 
 
 ( م : )جلوُسک في المکتبة(5

 ؟------------------: 1ط 
 م : )أربع ساعات(

 .------------------:  2ط 

 بلدک( إلی( م : )سفُرک 6
 ؟------------------: 1ط 

 م : )خمسَة أسابیع(
 .------------------:  2ط 

 هومندوب لشرکة سیاحیة )سیاحیَّة(هو مندوب لشرکة تجاریة )هو( أنا مندوٌب لشرکٍة تجاریة
 )أنَت(    ----------( 3 )أمریکیَّة(   ----------( 2 )هي(     ----------( 1
 )أنا(     ----------( 6 )فرنسیة(    ----------( 5 )مهندس(  ----------( 4
 )مدیر(   ----------( 9 )تجاریَّة(   ----------(  8 )مندوب(  ----------( 7

 نادُق الدرجِة الثانیِة أسعاُرها معتدلة.ف: 2ط      : فنادُق الدرجة األولی أسعاُرها مرتفعة.1م :)فنادق( ط : مثال
 فأسعاُرها معتدلة.الثانیة : فنادُق الدرجِة األولی أسعاُرها مرتفعة أما فنادُق الدرجِة  3ط                   

 ( م : )مطاِعم(1
 .-------------------: 1ط 
 .------------------:  2ط 
 .------------------:  3ط 

 ( م : )مسارح(2
 .------------------: 1ط 
 .-----------------:  2ط 
 .-----------------:  3ط 

 ( م : )َرَحالت(3
 .------------------: 1ط 
 .------------------:  2ط 
 .------------------:  3ط 

 ( م : )تذاِکر(4
 .------------------: 1ط 
 .-----------------:  2ط 
 .-----------------:  3ط 



 

 

 

 َأیضًا. ماذا َحَدَث؟ : الضَّغُط ُمرَتِفٌع، والسُّکَّر
 : َتناَولُت َدواَء الضَّغِط، و َدواَء السُّکَِّرّي.

 : َأعَتِقُد َأنََّک َلم َتتَِّبِع الِحمیَة.
 : هذا َصحیٌح، َفَقد تَناَولُت َکثیرًا ِمَن السُّکَِّریاِت و الدُّهوِن والنََّشویاِت.

 : و َأعَتِقُد َأنََّک َلم ُتماِرِس الرِّیاَضَة َأیضًا.
 َمشغوٌل داِئمًا. : حاَولُت ذِلَک، و لِکن لم َأسَتِطع، َفأنا

 : حاَلُتَک َخطیَرٌة. الُبدَّ ِمَن الِحمیِة، و الُبدَّ ِمَن الرِّیاَضِة. الدَّواُء وحَدُه ال یکفي.
 : ماذا َأفَعُل یا ُدکتور؟

 : اتَِّبِع الِحمیَة، و ماِرِس الرِّیاَضَة، و َتناَوِل الدَّواَء، و قاِبلني َبعَد َشهٍر.
 عَد َشهٍر یقاِبُل الَمریُض الطَّبیَب()َب

 : الضَّغُط عاِديٌّ، و کذِلَک السُّکَّر. ما شاَءاهلُل! ماذا َفَعلَت؟
 : اتََّبعُت الِحمیَة، و ماَرسُت الرِّیاَضَة، و تناَولُت الدَّواَء.

 ِستَِّة َأشُهٍر. َبعَد: َأحَسنَت. قاِبلني 
 اهلُل، و َجزاَک اهلُل َخیرًا.: ِإن شاَء

               الصَّواب 
 َتناَوَل المریُض کثیرًا ِمَن السُّکرّیات. -1
 حاَوَل المریُض ُمماَرَسَة الرِّیاضِة. -2
 کاَنْت حالُة الَمریِض َخطیَرًة.-3
 کاَن الضَّغُط عاِدّیًا. أشُهٍر 3 َبعَد -4
 الّریاَضَة. َمریُض الِحمَیَة َو َلم ُیماِرسِاتََّبَع ال -5

□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 
□ ---------------- 

 
 



 

 

 

 -----------------------------------------لماذا قاَبَل الَمریُض الطَّبیَب؟  -1
 ----------------------------------------------ماذا قاَل َلُه الطَّبیُب؟  -2
 -------------------------------------لماذا َلم ُیماِرِس الَمریُض الّریاضَة؟  -3
 -----------------------------------------ا َتناَوَل الَمریُض َکثیرًا؟ ماذ  -4
 --------------------------------الدَّواُء َوحَدُه ال َیکفي، ماذا َیفَعُل الَمریُض؟  -5
 ----------------------------------------بیَب؟الطَّّ تی َسُیقاِبُل الَمریُضم  -6

 --------------------َتناَولُت -4 --------------------ماَرسُت -1
 --------------------ِاتََّبعُت   -5 ----------------------قابلُت -2
 --------------------َشِربُت -6 ----------------------أخذُت -3

 : هذه موظفة نشیطة. 2م : )نشیطة(   ط   : هذه موظفة./  1ط     م : )موظفة(  : مثال 
  : هاتان موظفتان نشیطتان. 3ط    م: )موظفتان(         

 
 

 َأحَمُد  -1
 الحالُة  -2
 مریُم  -3
 الطَّعاُم  -4
 الضَّغُط  -5

 اأَلَلُم  -6

 کثیٌر  -أ 
ُمرتفٌع  -ب  
 َسمیَنٌة  –ج 
 َنحیٌف  –د 
 َخطیَرٌة  -هـ
شدیٌد  -و  

 
 
 



 

 

 
 

 (طبیبة( م : )1
 ------------------:  1ط 

 م : )ماهرة(
 ------------------:  2ط 

 (طبیبتانم : )
 .------------------:  3ط 

 ( م : )غرفة(2
 ------------------:  1ط 

 م : )واسعة(
 ------------------:  2ط 

 م : )غرفتان(
 ------------------:  3ط 

 ( م : )شرکة(3
 ------------------:  1ط 

 )کبیرة(م : 
 ------------------:  2ط 

 م : )شرکتان(
 ------------------:  3ط 

 ( م : )ساعة(4
 ------------------:  1ط 

 م : )جمیلة(
 ------------------:  2ط 

 م : )ساعتان(
 ------------------:  3ط 

 ( م : )نافذة(5
 ------------------:  1ط 

 م : )مفتوحة(
 ------------------:  2ط 

 م : )نافذتان(
 ------------------:  3ط 

 ( م : )سیارة(6
 ------------------:  1ط 

 م : )قدیمة(
 ------------------:  2ط 

 م : )سیارتان(
 ------------------:  3ط 

 هذان هما الفندقان المناسبان                        هذا هو الفندق المناسب : (1مثال )
 هاتان هما السیارتان الجدیدتان                       هذه هي السیارة الجدیدة : (2مثال )
 ------------------ ( هذا هو المنزل الکبیر1
 ------------------ الشقة الواسعة ي( هذه ه2
 ------------------ هو المطعم المزدحم( هذا 3
 ------------------ العمارة القریبة يه ه( هذ4
 ------------------ ( هذا هو الشارع المجاور5
 ------------------ النافذة المفتوحة ي( هذه ه6
 



 

 

 
 
 ------------------ يالسعود ي( هذا هو الصحف7
 ------------------ ( هذه هي الشرکة الیابانیة8
 ------------------ ( هذا هو المطار الجدید9

 ------------------ ( هذه هي المدینة الجمیلة11

 )الشرکة(  هذان الفندقان قریبان من المنطقة التجاریة   )الفندقان( هذا الفندق قریب من المنطقة التجاریةمثال: 
1 )----------------------------- 
2 )----------------------------- 
3 )-----------------------------  
4 )-----------------------------  
5 )----------------------------- 
6 )----------------------------- 
7 )----------------------------- 
8 )-----------------------------  
9 )----------------------------- 

11 )---------------------------- 

 )بعیدة(
 )الصناعیة(
 )الشرکتان(
 )الزراعیة(
 )المطعم(
 )قریب(
 )هذان(

 تان()الکلی
 )الفندق(

 )التجاریة(

 لهفّضُأ يط : هذا هو الفندق الذ له(فّضم : )الفندق / ُأ:  مثال
 ط م

 ------------------ ( الطعام / أریده1
 ------------------ ( الفاکهة / أحبها2
 ------------------ ( المطعم / آکل فیه3
 ------------------ الجامعة / أدرس فیها( 4
 ------------------ ( الحصان / سأرکبه5
 ------------------ ( المدینة / سأزورها6
 ------------------ ( القهوة / أفضلها7
 ------------------ ( السیارة / سأشتریها8

 



 

 

 
 

 ----------------- / أعمل فیها ی( المستشف9
 ------------------ ( األستاذ / أریده11

 ط : هل هو المهندس العراقي؟ م : من القادم؟:  مثال
 ( م : من القادمان؟1
 ( م : من القادمون؟2
 ( م : من القادمة؟3
 القادمتان؟( م : من 4
 ( م : من القادمات؟5

 ؟------------------ط : 
 ؟------------------ط : 
 ؟------------------ط : 
 ؟------------------ط : 
 ؟------------------ط : 

 اجر هذا التدریب کما في المثال التالي: -ب
 ؟ُأروبا إلیط : هل هو مسافر       المطار؟ إلیم : لماذا سیذهب أحمد :  مثال

 ؟----------الطالبان  -------( م :2 ؟---------م : لماذا سیذهب الطالب  (1
 ؟----------------------ط :  ؟-----------------ط : هل هو     

 ؟---------الطالبة  --------( م : 4 ؟----------الطالب  -------م :  (3
 ؟----------------------ط :  ؟----------------------ط :     

  ؟-------  الطالبات --------( م : 6         ؟ -------الطالبتان  --------م :  ( 5
 ؟----------------------ط :  ؟----------------------ط :     

 اجر هذا التدریب کما في المثال التالي: -ج
 ط : هل هو نازل في هذا الفندق؟ م : أین محمد؟:  مثال

 الطبیب؟ ---------( م : 1
 الطبیبان؟ ---------( م : 2
 األطباء؟ ---------( م : 3
 ة؟بالطبی ---------( م : 4
 تان؟بالطبی ---------( م : 5
 الطبیبات؟ ---------( م : 6

 ؟----------------------ط : 
 ؟----------------------ط : 
 ؟----------------------ط : 
 ؟----------------------ط : 
 ؟----------------------ط : 
 ؟----------------------ط : 



 

 

 فاِطَمُة بآالٍم . . . َشَعرْت -1
 في رأِسها -ج   َشِدیَدٍة - ب في َمِعَدِتها - أ

 السُّکَّرّي . . . مریُض -2
 َیتَِّبُع الِحمَیَة و ُیماِرُس الّریاَضَة -ج ُیماِرُس الرِّیاَضَة - ب َیتَِّبُع الِحمَیَة - أ

 الطَّبیَبِة . . .َذَهَبت فاِطَمُة إلی -3
 َقبَل َعشِر َسَنواٍت -ج  بعَد َعشِر َسَنواٍت -ب لَّ َعشِر َسَنواٍتُک - أ

 فاِطَمُة اآلَن . . . -3
 َتناُم َکثیرًا -ج  ال ُتقاِبُل الطَّبیَبَة-ب     ُتقاِبُل الطَّبیَبَة - أ

 أعَطت الطَّبیَبُة فاِطَمَة َوَرَقًة فیها أنواُع . . . -5
 الِحمَیِة و الّریاَضِة -ج  الطَّعاِم و الشَّراِب-ب األدویِة-أ

 

 َشخٌص یشُعُر ِبآالٍم َشدیَدٍة في الَمِعَدِة. -1
 َشخٌص َمریٌض بالسُّکَّريِّ. -2
 َشخٌص َمریٌض بالَبداَنِة. -4
 َشخٌص َنحیٌف ِجّدًا. -5
 َیکوَن َصحیحًا.َشخٌص َیریُد أن  -6



 

 

اللَّحِم و الشَّحِم، فاإلنساُن أن یکوَن اإلنساُن َسمینًا، َکثیَر  -في الماضي -کانت عالمُة الصِّحِة      
السَّمیُن هَو الصَّحیُح، و اإلنساُن النَّحیُف ُهَو الَمریُض. وکاَن الّناُس یأُکلوَن َکثیرًا إذا َوَجدوا 

 مینِة، و ال ُیِحّبوَن الزَّواَج بالَمرأِة النَّحیَفِة.لوَن الزَّواَج بالَمرَأِة السَّالطَّعاَم. و کاَن الرِّجاُل ُیَفضِّ
یَن، و هي َأمراٌض َتَقدََّم الِطبُّ کثیرًا اآلَن، و َظَهَر أنَّ هناَک أمراضًا ُتصیُب الشَّخَص السَّم

الَبدانُة الَیوَم َعالَمًة علی  و َضغِط الدَِّم. لَقد َأصَبَحِت الَقلِب، و السُّکَّريِّ، خطیَرٌة، ِمثُل: َأمراِض
َة، فَیَتناَولوَن طعامًا قلیاًل، و َیبَتِعدوَن َعِن السُّکرّیاِت و الدُّهوِن المرِض، َو َأَخَذ الّناُس َیتَِّبعوَن الِحمَی

 والنََّشوّیاِت.
و َأصَبَح األِطّباُء ُیَحذِّروَن الّناَس مَن الطَّعاِم األبَیِض، و الَحلیِب کاِمِل الدََّسم قاِئلین: ابَتِعْد َعِن 

ِل األُرزَّ َتأُکِل الُخبَز األبَیَض. ُکِل الُخبَز األسَمَر. ال تأُکالسُّکَّر. َضْع َقلیاًل ِمنُه في الطَّعاِم. ال 
زَّ األسَمَر. و أصَبَح الّناُس َیتَِّبعوَن الِحمَیَة، َفَیأُکلوَن َقلیاًل ِمَن اللَّحِم اأَلحَمِر، و األبَیَض، ُکِل األُر

 اِت، و الَفواِکِه.الَبیِض، و َیَتناَولوَن کثیرًا ِمَن السََّمِک و الدَّجاِج والَخضراو
َو ُکُلوا و  ﴿َنهَی اإلسالُم عن اإلسراِف في الطَّعاِم؛ ِلأنَّ األکَل الَکثیَر َیُضرُّ اإلنساَن. قاَل َتعالی: 

و قاَل َرسول الّله )ص(: "ما َمَلَأ آَدمٌي ِوعاًء َشّرًا ِمن  ﴾اْشَربوا و ال ُتسِرفوا إنَُّه ال ُیِحبُّ الُمسِرفیَن
ِب اْبِن آَدَم َأَکالٌت ُیِقْمَن ُصلَبُه، َفِإن کاَن ال َمحاَلَة، َفُثُلٌث ِلَطعاِمِه، و ُثُلٌث ِلَشراِبِه، و ُثُلٌث َبطِنِه، ِبَحس

 ِسِه".ِلَنَف

√

 اآلَن   الماضي        
        اإلنساُن النَّحیُف هَو الصَّحیُح. -1
    الَبداَنُة َعالَمُة الَمَرِض . -2
 الَمرأُة النَِّحیَفُة َمریَضٌة. -3

 
       



 

 

 
 

   َیَتناوُل الّناُس َطعامًا َکثیرًا. -4
   َیبَتِعُد الّناُس َعِن الدُّهوِن. -5

√

 الفکرة الرئیسُة في الفقرة األولی هي: -1

 اإِلنساُن السَّمیَن أفضُل ِمَن النَّحیِف. -ب  الَمرأَة السَّمیَنَة.ُیَفضُِّل الرِّجاُل  - أ

 َیأُکلوَن َکثیرًا.کاَن الناُس  -ج
 الفکرة الرئیسُة في الفقرة االثانیة هي: -2

 َیبَتِعُد الناس عِن السُّکرّیات و الدُّهوِن. -ب  َعَلی الَمَرِض. َعالَمٌةالَبداَنُة  - أ

 .و َضغُط الدَِّم أمراٌض َخطیَرٌة و السُّکَِّريِّ أمراُض القلب -ج
 في الفقرة الثالثة ُیَحذُِّر األِطّباُء ِمَن: -3

 .السُّکَِّر و الُخبِز -ج الطَّعاِم األبَیِض. -ب اللَّحِم و الَبیِض.  -أ
 في الفقرة األخیَرِة ینهی اإلسالُم َعن: -4
 الِحمَیِة.-ج األکِل الَکثیِر.-ب األکِل الَقلیِل.-أ

 

 في الکلیة( –م : )مدرسون :  (2مثال )   عهد(مفي ال –م : )مدرس :   (1مثال )
 : من هؤالء؟ 1ط                          : من هذا؟ 1ط              
 : هؤالء مدرسون. 2ط                       مدرس.: هذا  2ط              
 : هل هم مدرسون في الکلیة؟ 1ط         : هل هو مدرس في المعهد؟ 1ط              
 هم مدرسون في الکلیة.  : نعم، 2 ط       : نعم، هو مدرس في المعهد. 2ط              

 
 

 في المصنع( –( م : )مهندس 1
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في الشرکة( –( م : )مهندسون 2
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 



 

 

 
 

 المطار(في  –م : )مدیروَن :  (2مثال )        في المطار( –م : )مدیراِن :  (1مثال )
 : من هؤالء؟ 1ط                              : من هذاِن؟ 1ط             
 : هؤالء مدیروَن. 2ط                          : هذاِن مدیراِن. 2ط             
  : هل هم مدیروَن في المطار؟ 1ط              : هل هما مدیران في المطار؟ 1ط             
  .هم مدیروَن في المطار  : نعم، 2ط            : نعم، هما مدیران في المطار.  2ط                

 لشرکة تجاریة( –( م : )مندوباِن 1
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 تجاریة(لشرکة  –( م : )مندوبون 2
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 
 
 

 في شرکة طیران( –( م : )موظف 3
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في الجامعة( –( م : )موظفون 4
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في الفندق( –( م : )محاسب 5
 ؟ ------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟ ------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في جریدة فرنسیة( –( م : )صحفي 6
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في شرکة تجاریة( –( م : )محاسبون 7
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في جریدة عربیة( –( م : )صحفیون 8
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 



 

 

 
 

 (یفي المستشف –( م : )سائقاِن 3
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 (یفي المستشف –( م : )سائقوَن 4
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في الرحلة( –( م : )ُمشترکاِن 5
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في الرحلة( –( م : )ُمشترکوَن 6
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في الکلیة( – م : )ُمدرِّساٌت:  (2مثال )             في الکلیة(  –م : )مدرِّسٌة :  (1مثال )
 : من هؤالء؟ 1ط                                   : من هذه؟  1ط            
 .هؤالء مدرِّساٌت:  2ط                                .: هذه مدرِّسٌة 2ط            
 في الکلیة؟ : هل هنَّ مدرِّساٌت 1ط                 في الکلیة؟ : هل هي مدرِّسٌة 1ط            
 في الکلیة. هنَّ مدرِّساٌت  : نعم، 2ط         في الکلیة. : نعم، هي مدرِّسٌة 2ط                

 (یفي المستشف – ( م : )ممرضٌة1
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 (یفي المستشف – ( م : )ممرضاٌت2
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في شرکة الطیران( – ( م : )موظفٌة3
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في شرکة الطیران( – ( م : )موظفاٌت4
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 
 



 

 

 
 
 في کلیة الطب( – ( م : )طالبٌة5

 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في کلیة الطب( – ( م : )طالباٌت6
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 (يالمرکز یفي المستشف – ( م : )طبیبٌة7
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 (يالمرکز یفي المستشف – ( م : )طبیباٌت8
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 
 ؟------------------:  1ط 
 .------------------:  2ط 

 في شرکة الطیران( –م : )موظفتان :  (1مثال )
 : من هاتان؟ 1ط 
 : هاتان موظََّفتان. 2ط 
 : هل هما ُمَوظََّفتان في شرکة الطیران؟ 1ط 
 : نعم، هما ُمَوظََّفتان في شرکة الطیران. 2ط 

 في شرکة الطیران( –)موظََّفات م : :  (2مثال )
 : من هؤالء؟ 1ط 
 : هؤالء موظََّفات. 2ط 
 : هل هنَّ ُمَوظََّفات في شرکة الطیران؟ 1ط 
 ُهنَّ ُمَوظَّفات في شرکة الطیران.  : نعم، 2ط 

 لشرکة تجاریة( –( م : )مندوبتاِن 1
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 لشرکة تجاریة( –( م : )مندوباٌت 2
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 في جریدة الشرق( –یتاِن فح( م : )ُص3
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 في جریدة الشرق( –( م : )صحفیاٌت 4
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 
 
 



 

 

 
 
 في الرحلة( –( م : )مشترکتاِن 5

 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 في الرحلة( –( م : )مشترکاٌت 6
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 في الفندق( –( م : )مقیمتاِن 7
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 في الفندق( –( م : )مقیماٌت 8
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 
 ؟-------------------:  1ط 
 .-------------------:  2ط 

 ( أنَت ذاهٌب للعمل3 ( أنَت مسافٌر للدراسة2 ( أنَت قادٌم للسیاحة1: مثال 
 -------------أنتما  --------------أنتما  أنتما قادمان للسیاحة

 ----------------- ----------------- للسیاحةأنتم قادمون 
 ----------------- ----------------- أنِت قادمٌة للسیاحة

 ----------------- ----------------- أنتما قادمتان للسیاحة
 ----------------- ----------------- أنتن قادمات للسیاحة

 التالي:ب( اجر هذا التدریب کما في المثال 
 هل أنَت قاِدٌم للسَّیاحة؟ م :)قادم للسیَّاحة(مثال : 

 القاهرة( إلی( م : )مسافران 1
 المختبر( إلی( م : )ذاهبون 2
 جدة( إلی( م : )مسافرة 3
 ( م : )قادمتان من المکتبة(4
 (یالمستشف إلی( م : )ذاهبات 5
 ( م : )نازالن في الفندق(6
 ( م : )مشغولتان في البیت(7

 ؟-------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 

 



 

 

 
 
 المطار( إلی( م : )مسرعون 8
 ( م : )منتِظرات في القاعة(9

 المعهد( إلی( م : )مسرٌع 11

 ؟-------------------ط : 
 ؟ -------------------ط : 
 ؟-------------------ط : 

 ------------------------ َتکوُن. –ُتریُد  –َسمیَنًة  –َزیَنُب  –أن  -1
 ------------------------ .في - المِعَدِة –ُکنُت  –بآالٍم  –َأشُعُر  –ِمثَلَک  -2
 ------------------------ َخَذ.َأ –َیَتناَوُل  –ُمَحمٌَّد  –َکثیرًا  -ِمن  –الطَّعاِم  -3
 ------------------------ اأَلکُل. –الَکثیُر  –الَبداَنِة  –ُیصیُب  – اإِلنساَن -ِبـ  -4
 ------------------------ َأصَبَح. –َیتَِّبعوَن  –الَمرضی  –الِحمَیَة  -5

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 244التَّرقیم) في الصَّفَحة  ُأدُرس َعالماِت
 



 

 

 )حواٌر بین سائِق سیارة أجرة و راکب(
 الُفْندق. إلیسمیر:  َأْین؟ إلیالسائق: 
 بالضبط.سمیر: ال أعرُف  فندق؟ ّيالسائق: أ

 فندٍق َتْقترح؟ يَّسمیر: نَعم، هذه هي الزیارُة األولی. أ لک هنا؟ ٍةالسائق: هذه أوُل زیار
 سمیر: ال، للّتجارة، أنا مندوٌب لشرکٍة تجاریة. السائق: أنَت قادٌم للّسیاَحة؟

 .ُلهفّضسمیر: أَجْل، هذا هو الفندُق الذی ُأ في َوَسط المدینة. ،ل الفندَقالسائق: إذن، ُتَفضِّ
 بَّما َأکثر.سمیر: ثالثَة أسابیَع و ُر السائق: هل ستطوُل إقامُتک؟

 السائق: فنادُق الدرجِة األولی أسعاُرها مرتِفَعة. في
 فندق الشرق، إلیهذا الشارع ُفندقاِن کبیران، نذهُب 

 من المنطقِة التجاریة؟ سمیر: هل هو قریٌب  . جدید و أسعاُره معتدلة هو فندٌق
 سمیر: جمیل، هذا فندٌق ُمناِسب.  دقائَق علی األقدام. خمَس السائق:

 سمیر: ُشکرًا، مع السالمة.  ضَّل.ا هو الفندق، تفالسائق: هذ
 

( 5الفندق؟ ُل ( أین یفض4ِّالذهاب؟  أین یریُد سمیٌر إلی( 3( مع َمْن یتحدُث سمیر؟ 2ما مهنُة سمیر؟ ( 1
( کم دقیقًة علی األقدام 8( لماذا فندُق الشرِق مناسب؟ 7( کم أسبوعًا سیقیُم في الفندق؟ 6لماذا هو قادم؟ 

 القریَب من المنطقة التجاریة؟ سمیرالفندَق بُِّح( لماذا ُی9 التجاریة؟ المنطقِة و الفندق بین
 ک المفضَّل؟( ما فندُق12یارة األجرة؟ ( أین نزل من س11( من أین رِکَب سمیر سیارَة األجرة؟ 11
 

 الفنادق
ُهناَک َفناِدُق في َوَسِط الَمدینة. َو   الکبیرة. َفُهناَک َفناِدُق قریبٌة ِمن الَمطارات. َو َتکُثُر الَفناِدُق في الُمْدِن

 ُهناَک َفناِدُق َدَرَجة أولی َأسعاُرها ُمرتِفَعة، َو ُهناَک َفنادُق َدَرَجة ثاِنیة َأسعاُرها ُمعَتِدَلة.
 الء.َزو في ُکلِّ َیوٍم تسَتقِبُل الَفناِدُق الکثیَر ِمَن النُّ

 ّماٌل حاِسبون في ِقسم الِحسابات، و ُعُم  ُمَوظَّفوَن کثیرون، ُمَوظَّفوَن في ِقسم االسِتقبال، َو الُفنُدق و في
 



 

 

 
 

 َزالء.ُعّماٌل ِلُمساَعَدِة النُّ  ِللَمطَعم، َو ُعمَّاٌل ِللنَّظاَفة َو
 بالَفناِدِق ُغَرٌف ِبها َسریر، َو ُغَرُف ِبها سریران، َو ُغَرٌف بها َحّمام َو ُغَرٌف بدون َحّمام.َو 

 َو بالفنادِق صاالٌت واِسَعة، َیجِلُس فیها الّنَزالُء ِلُشرِب الَقهَوِة و الُمرطِّبات والسِتقباِل الّضیوف.
 ثانیًا: أجب باختصار عما یأتی: 

( من یعمل في قسم 3( ما أسعار فنادق الدرجة الثانیة؟ / 2درجة األولی؟ / ( ما أسعار فنادق ال1
 ( أین یجلس النزالء؟5( من یستقبل النزالء؟ / 4الحسابات؟ 

( ما 4( هل تحجز تذکرة ذهاب وعودة؟ من أین؟ 3( ماذا تفعل قبل السفر؟ 2( لماذا تسافر؟ 1
( 8( متی تصل الطائرة؟ 7المطار؟  إلی( متی تذهب 6رحلة؟ ( متی تبدأ ال5المدینة التي تقصدها؟ 

( کیف تعرف هذا الموقف؟ 11( لماذا تقصد موقف سیارات األجرة؟ 9ماذا تشاهد في المطار؟ 
( ما الفندق الذی 13الفندق ماذا تقول للسائق؟  إلی( عندما تصل 12( ماذا تطلب من السائق؟ 11

 تفضله؟ و لماذا؟

الفندق  إلیعندما تسافر بالطائرة، تنزل في مطار المدینة التي تقصدها ثم ترکب سیارة أجرة و تذهب 
 کلمة في هذا الموضوع(. 81 ي)اکتب حوال المناسب.

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

 المدینة التي تقصدها إلی( الوصول 2 ( رکوب الطائرة1
 ( الخروج من المطار4 ( استالم الحقائب3
 الفندق إلی( الذهاب 6 ( رکوب سیارة أجرة5



 

 

التَّدخیُن، و َکُثَرت ِنسَبُة الُمدخِّنیَن في هذا العصِر، ِمّما ُینِذُر بازدیاِد الُمشکالِت ِانَتَشَر 
الصِّحِّیَِّة َبیَنُهم. َفَقد أظهَرْت ِدراساٌت کثیَرٌة أنَّ التَّدخیَن ُیَعّرُض الصِّحََّة ِلَکثیٍر ِمَن األخطاِر، و أنَُّه 

راِض الَقلِب، و َسَرطاِن الرِّئِة، و االلِتهاب الرَِّئِويِّ، َکما أنَُّه : أمِمَن األمراِض، ِمثِل َسَبٌب ِلَکثیٍر
ُیَسبُِّب الشَّیخوَخَة، و َیزیُد ِنسَبَة الَوفیات.

ِبَیِدالّله،  صحیٌح أنَّ ُکلَّ َشيٍء ِبَقضاِء الّله، و أنَّ الَموَت  و الَحیاَة و الَمَرَض و الصِّحََّة، ُکلَّها
  (195)َکِةُتلقوا ِبَأیدیُکم إلی التَّْهُل وال ﴿َذکََّر دائمًا، أنَّ اّللَه سبحاَنُه و تعالَی َیقوُل: َیِجُب َأن َنَتو لکن 

للنَّفِس، و اْنِتحاٌر َبطيٌء،  لتَّدخیُن قتٌلو ا﴾  (29)لوا أنُفَسُکم إنَّ اّللَه کاَن ِبُکم رحیماو ال َتقُتو یقول: 
و الُعقََالِء و الّرسول)ص( َیُقوُل: ال َضَرَر و ال ِضراَر، و قد لوِحَظ َکما أنَُّه َضَرٌر ِبإجماِع األطّباِء 

 أنَّ ِنسَبَة َوفاِة الُمَدخِّنیَن َتزداُد باْزدیاِد اْسِتهالِک السَّجاِئِر.
، و ِجنُس الَبَشريُّالِطبقًا ِلَتقریِر ُمَنظََّمِة الصِّحَِّة العاَلمیَِّة، فإنَّ التَّدخیَن أخطُر َوباٍء َعَرَفُه 

الَوَفیاُت الناِتَجُة َعنُه ُتَعدُّ َأکَثَر الَوَفیاِت التي َعَرَفها تاریُخ اأَلوِبَئِة و ُخصوصًا في الدَُّوِل الَفقیَرة، 
 أنواِع السَّجاِئِر و َأخَطَرها. َأبِغ دعایاِتها، و َتبیُع َأسوالتِّ َحیُث َتنُشُر َشِرکاُت

 –ِبِصَفٍة خاصٍَّة  – ، َفَهل ُیدِرُک ِصغاُر الشَّباِبخیِن علی الَبَشرّیِةو في کلِّ هذا دلیٌل علی َخَطِر التَّد
 ماَرسوا التَّدخیَن، و َأقَدموا َعَلیِه؟! ما َینَتِظُرُهم ِمن َأخطاٍر و أضراٍر، إذا

خیِن َیَتَعّدی الُمدخِّنیَن َنتیَجًة ِلُکلِّ ما َسَبَق، َفإنَّ الُمَدخَِّن َیقُتُل َنفَسُه ِبَنفِسِه، َثَبَت أنَّ َضَرَر التَّد
أفراِد الُمجتمِع ِمَن الُمجاوریَن للُمدخنیَن، فالتَّدخیُن ضرٌر ُمَتَعدٍّ؛ ألنَّ الدُّخاَن إلی بقیَِّة أنُفَسُهم 

 الُمَتصاِعَد ِمَن َأفواِه الُمَدخِّنیَن، َیسَتنِشُقُه َمن َحوَلُهم دوَن اختیاٍر منُهم. و الُحریَُّة الشَّخصیَُّة هنا
 َشبَّ ِبَسَبِب الُمَدخِّنیَن، و کاَنْت َأضراُرُه َجسیَمًة. الُمجَتَمِع. َو َکم ِمن َحریق َتَتعاَرُض َمَع حقوِق

ُینِفُق الُمَدخِّنوَن أموااًل کثیَرًةعلی السَّجاِئِر، و ال یأُخذوَن ُمقاِبَل ذلَک إال َضَررًا و خساَرًة. 
  ـ ملیاراِت دوالٍر في العاِم. و تزداُد 4ُمَدخٍِّن في َأمریکا، ُیَکلُِّف  ملیون 61و قد ُوِجَد أنَّ ما ُینِفُقُه 

 



 

 

 
 

 الُمصیبُة عندما یکوُن الُمَدخِّنوَن ِمَن اأُلَسِر الَفقیَرِة، التي َتسَتهِلُک السَّجاِئُر َأکَثَر َدخِلها، َفَتتُرُک هذه 
اأُلَسُر األشیاَء الضَّروریََّة، و َتشَتري السَّجاِئَر، و في هذا ِإضاعٌة للماِل، و قد َنَهی اإلسالُم  

 ِة الماِل، فیما ال فائَدَة فیِه.عاإلنساَن عْن إضا
ِلُکلِّ هذه األسباِب، و غیِرها، جاَء الّدیُن اإلسالميُّ بالنَّهِي عِن التَّدخیِن و تحریِمِه؛ إلنَُّه ِبهذه      

ُحرِّمت علیهم. قال اّلله الصِّفِة الَیکوُن ِمَن الطَّیِّباِت التي ُأِحّلْت ِلَبني آَدَم؛ َبل ُهَو ِمَن الَخباِئِث التي 
 .﴾و ُیِحلُّ َلُهم الطَّیِّٰبِت و ُیَحرُِّم َعَلیِهم الَخٰبِئَث ﴿تعالی: 

الّصواب√
 --------------------□ َسَرطاُن الرَِّئِة ُیَسبُِّبُه التَّدخیُن. -1
 --------------------□ َتسَتهِلُک السَّجاِئُر أکثَر َدخِل اأُلَسِر الَفقیَرِة. -2
 --------------------□ ُق علی السَّجائِر.أکثُر َدخِل اأُلَسِر الَفقیَرِة ُینَف -3
 --------------------□ التَّدخیُن ِمَن الطَّیِّباِت في َنَظِر اإلسالم. -4
 --------------------□ أکَثُر َوَفیاِت التَّدخیِن َتکوُن في الدَُّول الَفقیَرِة. -5

 أخَطُر َمَرٍض ُیَسبُِّبُه التَّدخیُن هَو . . .   -1

 السُّکَّرّي    -ج    السََّرطان                   -االلتهاب                  ب -أ
 کاِت التَّدخیِن هَو . . .         رالهدف الرئیُس ِمن ِدعاَیِة َش -2

 الُمحاَفَظُة علی الصِّحَِّة -َتدمیُر الّناس                     ج -ب اأَلموال                -أ   

 َرٌر علی . . .في التَّدخین َض -3

 الُمَدخِّن و الُمجَتَمِع -ج الُمَدخِِّن والشَّبابِِ  -ب      الُمَدخِّن َوحَدُه - أ
 تزداُد ِنسَبُة الَوَفیاِت َبیَن الُمَدخِّنیَن ِباْزِدیاد . . .   -4

 األموال -ج                      األمراض -بِاسِتهالِک السَّجاِئِر        - أ
 أمریکا. . .عدُد الُمَدخِّنین في  -5

 َخمسوَن ملیونًا   - ج                ستوَن ِملیونًا   -ب            أرَبَعُة مالیین  -أ



 

 

 -------------------- ؟  الدِّراساُت الَکثیَرُة ماذا أظَهَرِت -1
 -------------------- ِعبارة " التَّدخیُن َقتٌل للنَّفِس، واْنِتحاٌر َبطيء" ؟ ما معنی -2
 -------------------- ماذا َیقوُل َتقریُر ُمَنظََّمِة الصِّّحِة العاَلمیَِّة؟ -3
 -------------------- " ؟ ما َمعنی ِعباَرة " التَّدخیُن َضَرٌر ُمَتَعدٍّ -4
 -------------------- َعِن التَّدخیِن؟ ِلَم َنهی اإلسالُم -5

 َولکْن بدوِن حمَّامهذه ُغرفة بسریر :  مثال
 هذا فندق کبیر َولکْن ِبدوِن مطعم

 هذه حجرة مناسبة َولکْن ِبدون تلیفون

 طَعم(َم –)ُفندٌق کبیر 
 تلیفون( –)ُحجَرة ُمناسبة 
 مفتاح( –)َحقیبة جمیلة 

1 ) -------------------- 
2 ) -------------------- 
3 ) -------------------- 
4 ) -------------------- 
5 ) -------------------- 
6 ) -------------------- 
7 ) -------------------- 
8 ) -------------------- 
9 ) -------------------- 

11) -------------------- 

 حارس( –)َمصنٌع کبیر 
 طماطم( –)َسَلَطٌة لذیذة 

 ُصَور( –ِکتاٌب مفید )
 حم(َل –)َأکلٌة لذیذة 
 ُمْخَتَبر( –)َمعهٌد کبیر 

 ر(ُسکَّ –)َقْهوٌة بالَحلیب 
 أشجار( -)شارٌع َجمیل 
 ُمَمرِّضة( -)ِعیادٌة َجدیدة 
 َنوافذ( –)صالٌة واسعة 

 : المطعم هناک في آخر الَمَمّر. 2ط  أین المطعم؟:  1ط  الَمَمّر( –م : )المطعم : مثال
 الشارع( –( م : )الشرکة 1

 ؟ --------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 المدینة( –( م : )الکلیة 2
 ؟--------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 



 

 

 
 
 المعهد( –( م : )المختبر 3

 ؟ --------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 الُغرَفة( –( م : )المکتب 4
 ؟--------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 المدینة( –( م : )المعهد 5
 ؟--------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 (ئالّشاط –)الفندق   ( م :6
 ؟ --------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 الغرفة( –( م : )الحمَّام 7
 ؟--------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 الشارع( –)الحدیقة   ( م :8
 ؟ --------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 الحافلة( –)الحقیبة   ( م :9
 ؟--------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 الصف( –( م : )إبراهیم 11
 ؟--------------------:  1ط 
 .--------------------:  2ط 

 .اکمل الناقص في هذا الحوار
 --------إبراهیم : 

 الموظف : و علیکم السالم.
 ؟-----------إبراهیم : من فضلک، أي فندق 

 ؟---------األولی أم الدرجة  ----------الموظف : أتفضل أحد فنادق 
 من المنطقة التجاریة. --------إبراهیم : أفضل الفندق 
 من المنطقة التجاریة. --------وهو  --------وأسعاره -------فندقع الموظف:في هذا الشار

 ؟---------. ما -------: جمیل، هذا هو الفندق   إبراهیم
  الموظف : فندق الشرق.

 .-------إبراهیم : 
 عفوًا. الموظف :

( ماذا ترکب من 4( أّی فندق تفضل؟ / 3( عندما تسافر، أیَن تنزل؟ / 2( هل تحُب السفر؟ و لماذا؟ / 1
أقرب  إلیمن المطار  ( کم دقیقًة6( هل مطار بلدک بعیٌد عن وسط المدینة؟ / 5الفندق؟ /  إلیالمطار 
( لماذا تزور هذه الفنادق؟ 9( ما الفنادق التي تزورها هنا؟ / 8( هل تجلس في حدیقة الفندق؟ / 7فندق؟ / 

( هل یطول وقوُفک في المطار؟ 12( ماذا تشاهد في المطار؟ / 11في الفندق؟ /  ي( کم یومًا تقض11/ 
 لماذا؟



 

 

 
 

بعض الناس مسافرون. بعض الناس قادمون من السفر.  عندما نسافر نقف في المطار مدة طویلة.
 بعض الناس ینتظرون أصدقاءهم. بعض الناس یستقلبون أقاربهم.

 تکلَّم عن بعض تلک المناظر التي تراها في المطار.

 المطار. إلی( الذهاب 1
 ( الوقوف في الصالة الخارجیة.2
 ( المناظر التي تراها.3
 للسفر. المسافرون القادمون –ا 

 وصول طائرة و خروج الرکاب. –ب 
 االستقبال. –ج 
 اإلعالن عن مغادرة طائرة، و خروج المودعین. –د 
 المنتظرون. –ه 
 بعض الناس یسألون في مکتب االستعالمات. –و 
 الصالة الداخلیة. إلی( الدخول 4
  ( االستعداد لرکوب الطائرة.5

 



 

 


