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٢ 

 

   
  املـقدمـة

   
  

احلمد للّه رب العاملني، خلق اإلنسان علمه البيان، نزل القرآن بلسان عريب مبني، والصالة 
 .آله وصحابته أمجعنيوالسالم على سيد ولد آدم حممد بن عبد اللّه خامت األنبياء واملرسلني وعلى 

فاللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني ا نزل القرآن الكرمي وا حتدث سيد املرسلني : أما بعد
 .صلى اهللا عليه وسلم، ومن مث وجب علينا االهتمام ا من حيث التعليم والتعلم

مهارات مسيت باملهارات وطرق تعليم اللغات علم قائم بذاته وتعلم لغة ما عبارة عن اكتساب 
 :اللغوية األربع وهي

 .مهارة القراءة- ب .مهارة االستماع -أ
 مهارة التعبري الكتايب -د .مهارة التعبري الشفوي -جـ

ومبا أن مهارة التعبري الشفوي والكتايب يعدان من أهم هذه املهارات كان البد من االهتمام ا يف 
 .ىن بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني اشعبة تعليم اللغة العربية اليت تع

 :وهنا جتب اإلشارة إىل أنَّ هناك ثالث مراحل للتعبري هي
 .التعبري احلر -ج                .التعبري املوجه -ب             .التعبري املقيد -أ

مث ) وما إىل ذلك كملء الفراغ، وإعادة ترتيب اجلمل (وينبغي أن يبدأ الطالب بالتعبري املقيد 
 .ينتقل تدرجيياً إىل التعبري املوجه وذلك باإلجابة عن األسئلة اليت يشتمل عليها كل درس

بعد اإلجابة عن أسئلة كل درس يكون الطالب قد حصل على جمموعة من املفردات والتراكيب 
 .قد تؤهله لالنتقال إىل املرحلة الثالثة وهي التعبري احلر

 :كتاب على بعض مراحل التدريب على التعبري الشفهي املكثف والكتايب عن طريقولقد اشتمل ال
 .السؤال واجلواب -ا

 .بناء اجلملة - ٢
 .كتابة الفقرة، ملء الفراغ، وأخرياً كتابة املوضوع مع االستعانة باألسئلة - ٣



Arabic lessons in Expression, Level 2 – Dr. V. 'Abdur-Raheem, Islaamic University of Madeenah  

 

٣ 

 

 :وينبغي للمدرس أن يتبع اخلطوات اآلتية يف تدريس هذه املادة
 .املوضوع، ويشرح املراد بهيذكر  - ١
 .يذكر بعض عناصر املوضوع ويستكملها مبشاركة الطالب - ٢
 .يذكر اآليات واألحاديث واألبيات الشعرية اليت هلا صلة باملوضوع - ٣
 .يزود الطالب باملفردات والتراكيب اليت حيتاج إليها الطالب للتعبري عن هذا املوضوع - ٤

ذكر املاضي واملضارع واملصدر مع بيان الباب،وإذا كان الفعل وعند تزويد الطالب بالفعل ي
 .يتعدى يذكره

وعند تزويد الطالب باالسم يذكر مجعه، وإذا كان لالسم أكثر من مجع ذكر أمهها وبني الفرق 
 .بينهما إن وجد

 .فإنّ هذه أمور مساعية، وال سبيل للطالب إىل معرفتها إال عن طريق املدرس
 .الطالب أن يتقن التعبري إال إذا توافرت لديه املفردات املتصلة باملوضوعوال ميكن 

يساعد املدرس الطالب على مناقشة املوضوع من مجيع جوانبه، وذلك بعد االطالع على ما  - ٥
 .يف الكتاب من التمارين

 .يقف الطالب أمام زمالئه ويتحدثُ عن املوضوع - ٦
  

وإذا كان . املدرس أخطاءه وينبهه عليها بعد انتهائه من احلديثويف أثناء حتدث الطالب يسجل 
 .بعض أجزاء املوضوع حيتوى على حوار اشترك فيه عدد من الطالب حسب احلاجة

 .يكتب الطالب املوضوع يف دفاترهم - ٧
  

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
   

 السالك مصطفى الشيخ

 ناصر بن إبراهيم العمري
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 اكتب رسالة إىل والدك ختربه بالتحاقك باجلامعة اإلسالمية) ١(

   
 :التمرينات واملناقشة

 :أجب عن األسئلة اآلتية -١
  مىت جئت إىل املدينة املنورة؟ وملاذا؟) أ 

 )..........................................................................ج

    .........................................................................    
 من أول من قابلت يف اجلامعة اإلسالميِة؟) ب

 )..........................................................................ج

 هل تعلمت اللغة العربية قبل جميئك؟) جـ

 ..............................................................)............ج

  

  

 :امأل الفراغَ بالكلمة املناسبة مما بني القوسني -٢
 .اإلسالمية................ للدراسة يف ................. وصلت إىل -أ

 )ا جلامعة  - املدينة( 
 .يب............. اجلامعة فـإىل املسؤولني يف .............. قَدمت - ب
 )رحبوا  -األوراق( 
 .تعليم اللغة العربية......... اللغةَ العربية يف.............يتعلم - ج
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 )الطالب  -شعبة( 
 .كل طالب................. تحدد................... يف الشعبة -د
 )مستوى  -جلنة( 
 .صباحاً.............. اجلامعة، وأحضر................... يفأسكن  -و
 )مهاجع  - للدراسة( 
 ......................َ.نستريح فيهما كلّ................... لنا -و

 )يومان  - أسبوع( 
 .اجلامعة............. بـ ............. نذهب إىل املسجد النبوي  -ز
 )حافلة  - الشريف( 
 .خنرج للنزهة................ األصدقاء، و............... أحياناً  - ح
 )نزور  - أحياناً( 
 .اجلامعة................... الثالثَ يف ................ نتناول  -ط
 )مطعم  -الوجبات( 
 ....................بعد صالة .................نستذكر  -ي

 )العشاء  -الدروس( 
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 :مث أعد كتابتها) ب(مبا يناسبها في اموعة ) أ(صلْ كلَّ مجلة يف اموعة  -٣
 )ب(    )أ(
ونصلي اجلُمعة يف مسجد الرسول  - ١ والدي العزيز - ١

 صلى اهللا عليه وسلم

 ودعوت لكم عند الكعبة املشرفة - ٢ .الدراسة يف اجلامعة باللغة العربية  - ٢

طالـب ال جييد اللغة العربية  كل - ٣
 أو ال يتكلمها

 .ألن املهاجع قريبة من الشعبة - ٣

 اليت نزل ا القرآن الكرمي - ٤ أحضر للدراسة ماشيا - ٤

 .السالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته - ٥ .أديت العمرةَ قبل أسبوع - ٥
نصلي الصلوات اخلمس يف مسجد  - ٦

 اجلامعة

 .يوجه إىل شعبة تعليم اللغة العربية - ٦

 اجلواب

١ - ..................................................................... 

٢ - ..................................................................... 

٣ - ..................................................................... 

٤ - ..................................................................... 

٥ - ..................................................................... 

٦ - ..................................................................... 

  

  

 :رتبِ اجلملَ اآلتيةَ لتكونَ منها فقْرة، مث أعد كتابتها -٤
 .فَرحبوا بنا - ١
 .ثُم الْتقَينا املسؤولني يف عمادة شؤون الطالب - ٢
 .قَدمنا األوراق - ٣
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 .ووجهونا إىل شعبة تعليم اللغة العربية - ٤
 .وصلنا إىل املدينة املنورة - ٥
 .نزلنا ضيوفاً على أصدقائنا - ٦

 (..............................................................اجلواب 

........................................................................  
(....................................................................... 

  

  

 اكْتب مجلتني عن كلٍّ مما يأيت -٥

 .الكلية اليت تريد أن تلتحق ا بعد الشعبة - ١
........................................................................ 

........................................................................ 

 .أولِ يومٍ دراسي يف اجلامعة اإلسالمية - ٢
........................................................................ 

........................................................................ 

 .أولِ مرة تلتقي فيها رجالً ال يعرف لغتك - ٣
........................................................................ 

........................................................................ 
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 :أجِب عن األسئلة اآلتية -٦

 بِم تبدأ رسالتك؟ - ١

 )........................................................................ج

 إىل أهلك؟مىت وصلت إىل املدينة؟ وهل أنت مشتاق  - ٢

 )........................................................................ج

.......................................................................... 

 من من املسؤولني قابلت يف اجلامعة؟ ومن أرسلك إىل الشعبة؟ - ٣

 )........................................................................ج

.......................................................................... 

 يف أي مستوى تدرس؟ وكم مستوى يف الشعبة؟ - ٤

 ..................)......................................................ج

.......................................................................... 

 ماذا تتعلَّم يف الشعبة؟- ٥

 )........................................................................ج

 أين تتناولُ طعامك؟ - ٦

 )........................................................................ج

 مىت تستذكر دروسك؟ - ٧

  )........................................................................ج
 

 هل عندك وقت للراحة؟ ومىت؟ - ٨

 )........................................................................ج

 بأي شيٍء تختم رسالتك؟ - ٩
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 )........................................................................ج

  

  

  

املنورة، وانتظَامك يف الدراسة اكتب رسالة إىل والدك تخربه فيها بوصولك إىل املدينة  -٧
 :وأستعن باإلجابة عن األسئلة السابقة. باجلامعة اإلسالَمية

  

  

 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
  

 :األمساء -١
الطَابع ابِعج الطَو. 

 .ج ظروف الظَرف
 .ج عناوين العنوان

 . ٥ٌج نز نزهة
 .ج اللّجان اللَّجنة

 الوجبات ج .ا لوجبة

 ).العشاء     -   الغداء   -     الفَطُور(

 .ساعي الربيد
 .الطوابع الربيدية

 .إىل اللقاء
  .أهالً وسهالً
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 :األفعال -٢
سلَّم ِلِّمسي. 

ب رحب بهيرح. 
 .يلتقي التقى
ددح ددحي. 
  

 كلمات مساعدة؟ -ب

 .مكتب الربيد، صندوق الربيد
 .املرسل واملُرسل إليه

ل/  بالربيد العادياملمتاز/  املسج. 
 .الربقية، املطار الدويل

 .مدير املدرسة ، مدير اجلامعة ، عميد الكلِّية
 .املُوظَّف
 .العمادة
 .اإلدارة
 .يسافر سافَر
 .يصلُ وصلَ

 �تقْلع� أقْلَعت الطائرة
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 كيف تقْضي وقْتك؟) ٢(

  
 :التمرينات واملناقشة

 :أجِب عن األسئلة اآلتية -١
 ملاذا تركت بالدك وجئت إىل اململكة العربية السعودية؟ -أ

 ) .....................................................................ج

 وكيف تصلُ إىل أملك؟ماذا تريد أنْ تكونَ يف مستقْبل حياتك؟  -أ

 ) .....................................................................ج

 أين تسكُن؟ وكيف تذهب إىل محلِّ دراستك؟ - ج

 ) .....................................................................ج

 املسلم؟هل الوقت مهِم يف حياة  -د

 ) .....................................................................ج

   
  

 :رتب الكلمات اآلتية لتكونَ من كل سطْرٍ مجلة -٢
 .أو -السمك  -يف  -واللّحم  -أتناول  -األرز  -الغداء  - ١

......................................................................... 

٢ -  هاكداء  -آكُلُ  -فَواي  - الغبعد -وأشرب  -الش. 
......................................................................... 

 .إىل - املهجع  -وأنام  -أذهب  -ساعةً  - ٣
......................................................................... 

 .اجلماعة -إىل  -ا لعصر  - مع  - ا ملسجد  - أَتوخه  -وأصلِّي  - ٤
......................................................................... 
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 :املناسبةامأل الفراغ بالكلمات  -٣

 .مع اجلماعة...........إىل املسجد لصالة .......... قُبيلَ الفَجرِ فَأتوضأ ثُم ............  -أ
 ........ .مث أتناول............ مث أقرأ ........... أعود إىل  - ب

خنرج إىل .......... صباحاً، وبعد انتهاء احلصة ....... يف الساعة ............ أذهب إىل  - ج
 ................... .املقصف لـ

 .مفيد .............وأطَالع يف ............. يف الفسحة أذهب إىل  -د

وخنرج لنصلِّي الظهر يف ............... تنتهي ........... بعيد أذان  - هـ
مث نستذكر ............... إىل املهجع لـ.......يف املطعم، مث ..............ونتناولُ .............

 .الدروس بعد العصر
 .أذان ........... يف السابعة والنصف، وتنتهي بعيد ................تبدأ الدراسة  -و
............. ألستيقظ..................... مث .................. أستذْكر دروسي بعد  -ز

. 
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 :صلْ بني السؤالِ واجلواب فيما يلي، مث أعد كتابتها يف املكان اخلايل -٤
 اجلواب السؤال

 .أذهب إىل اجلامعة باحلافلة ماذا تفعل بعد الفَطورِ؟ - ١
 .أطلب من املدرسِ أن يشرحه مرةً أخرى مىت تدخل الفصلَ؟ - ٢
 .وأتوجه إىل الشعبةأحملُ كتيب  كيف تذهب إىل اجلامعة؟ - ٣
 .أدخلُ الفصل يف الساعة السابعة والنصف ماذا تعملُ يف الفصل؟ - ٤
  .أنتبِه إىل شرح املدرس جيداً ماذا تفعل إذا مل تفَهم الدرس؟ - ٥

  
  
  
 

١ - .................................................................... 

٢ - .................................................................... 

٣ - .................................................................... 

٤ - .................................................................... 

٥ - .................................................................... 

   
 :اكتب مجلتني عن كل مما يأيت - ٥

 .املسجد -أ
٢ ............................ - ١ - ............................ 

   .املطعم - ب
٢ ............................ - ١ - ............................ 

 .الفسحة - ج
٢ ............................ - ١ - ............................ 
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 .املهجع -د
٢ ............................ - ١ - ............................ 

   
  

 :أجب عن األسئلة اآلتية -٦
 مىت تستيقظُ؟ وماذا تفعل بعد صالة الفجر؟ - ١

 .....................................................................) ج

 مىت تبدأ الدراسةُ الصباحيةُ؟ وكيف حتضر إىل اجلامعة؟ - ٢

 ) .....................................................................ج

 حية كلَّ يومٍ؟مىت الفُسحةُ؟ ومىت تنتهي الدراسةُ الصبا - ٣

 ) .....................................................................ج

 أين تصلِّي الظُّهر؟ وأين تتناولُ غداَءك؟ - ٤

 ) .....................................................................ج

 ماذا تفعل قبل العصر؟ وبعده؟ - ٥

 .....................................................................) ج

 ماذا تفعل بعد صالة العشاء؟ - ٦

 ) .....................................................................ج

  

  

 )كيف تقضي يومك من الصباح إىل املساء؟ ( -٧
 .اإلجابات السابقةاكتب يف هذا املوضوع مستفيداً من 
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 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
 :األمساء -١

 لَدان ، بالد البلْدج ب. 
 .ج فُسح  ة حالفس

 .ج املهاجِع املهجع 
 .ج املطاعم املطعم 
  .ماضٍ، وحاضر ، ومستقبل :الزمن 

  
 . السحر ، العشاء ، املغرب ، الفجر ، الضحى  ، الظُّهر :   األوقات

 .داعية إىل اللّه
 .الليلُ والنهار
ح املدرسرش. 

 :األفعال -٢
هجوت هجوتي. 
 .يتناول  تناول

 .يستيقظ استيقظ
هبتنينتبه ا. 

 :كلمات مساعدة -ب
 .وقت الفَراغ

 .اهلواية
 .املكتبة

 .والعشاء والغداء، الفَطور، :الوجبات الثالث
لياملق املسلوق، البيض يتون، البيضن، الزد، اجلُببالز. 

 .امللعب
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 .ج مباريات    املباراة
 .كرة السلة، كرة القدم، الكرةُ الطَائرةُ

 .وتارةً... تارةً 
أفْطَر رفْطي. 

 .يتغدى تغدى
 .يتعشى تعشى
 .يطْبخ طبخ
لَقسلُق سي. 

 .يشوِي شوى
   
   

  

  
 شهر رمضان) ٣(

   
 :التمرينات واملناقشة

 :أجب عن األسئلة التالية -١
 بِم تشعر إذا جاء شهر رمضانَ؟ -أ

 ) .....................................................................ج

 يصلي املسلمون صالة التراويح؟مىت  - ب

 ) .....................................................................ج

 .اذكر آيةً وحديثاً يف فَضل شهر رمضانَ - ج
 ) .....................................................................ج
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 :التايل، مث اكتبها مرة أُخرىكون جمالً من اجلدول  -٢
 اإلفطار نصرٍ األسرة رمضان

 والعبادة على مائدة أَعظَم ليلة

 للمسلمني خري من شهر موقعة بدر

 ألف شهر الصوم القدر جتتمع

 ..................................................................... -أ 

 .................................................................... - ب

 ..................................................................... - ج

 ...................................................................... -د

  

  

  :املناسبة مما بني القوسنيامأل الفراغ فيما يلي بالكلمة  -٣
) رشعبان  -ثواب  -شوال  -غُف-  رصر  -ندشاء  -رمضان  -بوشرابه  - القرآن  -الع- 

 امر  - صطْر -طعامه  - رمضان  - التراويح  -آخالف.( 

 ........................ الذي انزِلَ فيه ............... شهر  -أ

 .له ما تقدم من ذنبه..............إمياناً واحتساباً رمضان ........ من  - ب

 .يف شهر رمضان.............. بعد صالة ............ نؤدي صالة  - ج
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 .ابتغاء مرضاة اللّه......... و ........... الصائم عظيم، ألنه يترك ...................  -د

................. اللَّه املسلمني على الكفار يف غزوة ................. يف شهر رمضان  - هـ
 .................... .وفتح اللَّه عليهم مكة يف 

 .يأيت بعد شهر رمضان........... وشهر .......... شهر رمضان يأيت بعد شهر  -و
 .رمضان.............. يف ................... يؤدي املسلمون زكاة  -ز

  

  

 :أذكر فائدتني لكل عبادة من العبادات التالية -٤
 .الصوم - ١

 ................................ .............................. 

 .زكاة الفطر - ٢
 ................................ .............................. 

 .الصالة - ٣
 ................................ .............................. 
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 :اذكر مجلتني أو أكثر عن كل مما يأيت -٥
 .مدفع اإلفطار  - ١

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 .رؤية اهلالل  - ٢
.......................................................................... 

.......................................................................... 

 .قراءة القرآن يف رمضان  - ٣
.......................................................................... 

.......................................................................... 

 .السحور  - ٤
.......................................................................... 

.......................................................................... 

  

  

 :صل بني السؤال واإلجابة فيما يأيت مث أَعد كتابتها يف السطور اخلالية -٦
 يعتكفون يف املساجد للعبادة ماذا تهِيئُ األم أيام الصوم ؟ -أ

 تهيئُ األم طعام اإلفطار ما الوجبة اليت يتناوهلا الصائمون آخر الليل ؟ - ب

 ينتهي شهر رمضان بعيد الفطر ما فضل ليلة القدر ؟ - ج

 �السحور وجبة آخر الليل هيماذا يفعل بعض املسلمني يف العشر  -د



Arabic lessons in Expression, Level 2 – Dr. V. 'Abdur-Raheem, Islaamic University of Madeenah  

 

٢٠ 

 

 األواخر من رمضان؟

 .ليلة القدر خري من ألف شهر بِم ينتهي شهر رمضان؟ - هـ
 .................................................................. -أ

 .................................................................. - ب

 ................................................................... - ج

 .................................................................... -د

 .................................................................... - هـ

  

  

 :أجب عن األسئلة اآلتية -٧
 أحتب شهر رمضانَ؟ وملاذا؟ - ١

.......................................................................... 

 كيف يستقبل املسلمون شهر رمضانَ؟ - ٢

.......................................................................... 

 كيف تقضي يوم صومك؟ وكيف تقضي لَيلَته؟ - ٣

.......................................................................... 

 ما أول نصرٍ للمسلمني؟ ومىت كان ذلك؟ - ٤

.......................................................................... 

 مب فَضلَ اهللا شهر الصومِ على غريِه من الشهور؟ - ٥

.......................................................................... 

 ما فوائد الصوم؟ - ٦

  
.......................................................................... 
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 بِم ينتهي شهر رمضان؟ - ٧

.......................................................................... 

 من تعطي زكاة الفطر؟ وما أثَرها؟ - ٨

.......................................................................... 

.......................................................................... 

  

 )رمضان شهر الصوم والبركة والتراحمِ (  -٨
 .اكتب يف ذلك مستفيداً من اإلجابة عن األسئلة السابقة

  

 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
 :األمساء -١

 .شهور - ج أشهر  شهر 
 .ج ليالٍ ليلة 

 .ج مدافع مدفَع 
 .صالة التراويح                    .سنة االعتكاف                .رؤية اهلالل
 .مدفع اإلفطار .زكاة الفطر
 -مجادى اآلخرة  - مجادى األوىل  -ربيع اآلخر  -ربيع األولُ  -صفَر  -احملرم : شهور السنة

 بجانُ  - ربعانُ  -شضمالٌ - روش  -  ةدذو القَع- ةجذو احل. 
 :األفعال -٢

 .زك يزكَّي زكَّى
رعش رعشي رعاُش. 
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 :كلمات مساعدة -ب
 السحور  العشر األواخر،

 .يفَطِّر   فَطَّر   يفْطر،  افْطَر
مالصائ فَطَّر. 

كفتعا. 
 

   

  
  

 
 

 
  

 
 العيد ��4

  

 :التمرينات واملناقشة
 :أجب عن األسئلة اآلتية -١

 .عيداً للمسلمني يف السنة؟ اذكرهاكم  - ١
.......................................................................... 

  هل تحب يوم العيد؟ وملاذا؟ - ٢
..........................................................................  
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 :بالكلمات املناسبة مما بني القوسنيامأل الفراغات التالية  -٢
 -األضحى -احلج  -يحِسنون  - اخلُطبة  -يهنئَهم  - الصوم  - الفُقراء  - يزور  -املُصلَّى ( 

 ).صالة 

 ........................ .يأيت عيد الفطر بعد عبادة عظيمة هي  - ١

 ........... .هي  يأيت بعد عبادة أخرى عظمية............... عيد  - ٢

العيد و ................ ليؤدوا .........عند طلوع مشس يوم العيد يتجه املسلمون إىل  - ٣
 ...................... .ليسمعوا 

.................... كل مسلم أقاربه وأصدقاءه وجريانه و ............... يف العيد  - ٤
 .بالعيد

 .إليهم ويساعدوم.............بالسعادة، ألنّ األغنياء . ..................يشعر  - ٥
  

 :صلْ بني اجلمل املتناسبة فيما يلي، مث أعد كتابتها كاملة -٣
 .وهم يزورونين أيضاً اشتريت مالبس جديدة - ١
 .ألم يلبسون فيه اجلديد يف عيد األضحى املبارك - ٢
 .للعيداستعداداً  أنا أزور أقربائي وأصدقائي - ٣
 .يذبح املسلمون األضاحي يفرح األطفال بالعيد - ٤
١ - .................................................................. 

٢ - .................................................................. 

٣ - .................................................................. 

٤ - .................................................................. 
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 :رتب الكلمات التالية مكَوناً من كل سطرٍ مجلة مفيدة -٤
 .عيد - و  -مها  -عيد الفطر  -للمسلمني  -األضحى  -عيدان  -أ

 .العيد -املالبس  -يلبس  -يف  -املسلمون  - اجلديدة  - ب
 .العيد - والفَرح  - نستقْبِلُ  -يوم  - بالسعادة  -جـ

 .السنة -العيد  -التكبري  -من  -ليلة  -د
  

  

 :ماذا تقول يف املواقف التالية -٥
 ذا اليوم املبارك؟الْتقيت صديقَك يوم العيد، وأردت أن تهنئَه  -أ

....................................................................... 

 اشترى لك والدك ثياباً جديدة لتلبسها يف العيد، وأردت أنْ تشكره؟ - ب

....................................................................... 

 صاحب الدكان عن مثن لعبة لتشتريها ألخيك الصغري؟تريد أن تسأل  - ج

........................................................................ 

  

  

 :أجب عن األسئلة اآلتية -٦
 يف أي شهر يكون عيد الفطر؟ ويف أي شهر يكون عيد األضحى؟ -أ

.................................................................... 

 كيف استعددت الستقْبالِ العيد؟ - ب

…................................................................. 

 أين صلّيت العيد؟ وماذا مسعت بعد أداء الصالة؟ -جـ
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.................................................................... 

 بِم كانت أصوات املسلمني تتعاىل يوم العيد؟ -د

…................................................................. 

 ماذا فعلت بعد العودة من صالة العيد؟ - هـ

…................................................................. 

 من زرت؟ ومن زارك؟ -و

.................................................................... 

 كيف كانت حال األطفال يف العيد؟ -ز

…................................................................. 

 ماذا يفعل األغنياء تجاه الفقراء يف العيد؟ - ح

……............................................................... 

 ماذا قَدمت للزائرين يوم العيد؟ -ط

……............................................................... 

  

  

 ).العيد فاستقبله املسلمون بالسرور والسعادة أقْبل يوم (  -٧

 .اكتب موضوعاً تتحدثُ فيه عن هذا اليومِ املبارك، مستعيناً باإلجابات عن األسئلة السابقة
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 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
 :األمساء -١

ج أعياد عيد. 
 .ج خطَب  خطبة
 .ج أقرباء قريب

 ج أضاحٍ أضحية

 .أصدقاءج  صديق
 .كل عام و أنتم خبري

 .الفرح و السرور
 .اللّه أكرب اللّه أكرب، ال إله إال اللّه واللّه أكرب اهللا أكرب وللّه احلمد: من صيغ التكبري

 :األفعال -٢
 .يهيئُ هيأ
 .يهنِّئُ هنأ

هجتا تجِهي. 
 .يزور زار

 :كلمات مساعدة -ب
 .يعيد عيد

 .هنأه بكذا
 .مصلَّى العيد

 .عيدكم مبارك
 .تقَبلَ اللَّه صاحلَ أعمالنا
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  دراسيت) ٥(

  

 :التمرينات واملناقشة

 :أجب عن كل سؤالٍ إجابة كاملة -١

 أين تدرس ؟) أ

....................................................................... 

 ماذا تدرس ؟) ب

....................................................................... 

 ملاذا تدرس اللغةَ العربية ؟) ج

....................................................................... 

 كيف تذهب إىل حملّ دراستك ؟) د

....................................................................... 

  

 ):ال تستعمل الكلمة أكثر من مرة ( كَونْ أربع مجلٍ من اجلدول اآليت  -٢

 الدفتر و معاهد كل الطالب يشرح

بالظهر درس كليات ا لدراسة كَت 

 مرتني يف كل يوم املدرس يف

 متعددة بأذان واجبه اجلامعة تنتهي
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١ - ................................................................... 

٢ - ................................................................... 

٣ - ................................................................. 

٤ - ................................................................... 

  

  

 :امأل الفراغ يف كل مجلة مما يلي بكلمة مناسبة مما بني القوسني -٣
 )طالب -فصول. (كثرية.................. يف شعبة اللغة العربية ) أ

 )يدرس -يسكن(. يف املدرسة الثانوية................ حممد ) ب
 )املراقب -املدرس. (الدرس على السبورة............ يكتب ) ج
 )أعطى -أخذ. (املدير الطالب اتهد جائزة) ................. د

 )العربية - الفرنسية. (يف اجلامعة اإلسالمية………… أدرس اللغة ) هـ
 )ملكتبةا -املطعم. (كتاباً جيداً...............……قرأت يف ) و

  

  

 :صل بني اجلمل املتناسبة فيما يلي، مث أَعد كتابتها كاملة -٤
 .حيبون لنا اخلري و النجاح أدرس اللغة العربية) أ

 .ألفهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف يف اجلامعة طالب كثريون) ب
 .هو اللّه سبحانه وتعاىل يعلِّمنا مدرسون طيبون) ج
 .حضروا من بالد خمتلفة لطلب العلم يف مسجد اجلامعةنصلي الظهر ) د

 .ألنفع املسلمني وأرشدهم أحب أن أكون عاملاً) هـ
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 .مث نتناول الغداء يف املطعم حنن نعبد إهلاً واحداً) و
 ) .....................................................................أ

 ...................................................................) ب

 ) ...................................................................ج

 ) ....................................................................د

 .................................................................) هـ

 ) ...................................................................و

  

  

 :ماذا تقول إذا -٥
 رأيت زميلك يتغيب عن الدروس ويهمل؟ - ١

......................................................................... 

 دخلت املكتبةَ لتستعري كتاباً؟ - ٢

......................................................................... 

 جنحت آخر العام وأردت أن تشكر مدرسك على ما بذل من جهد يف تعليمك؟ - ٣

......................................................................... 
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 :أجب عن األسئلة اآلتية -٦
 مىت جئت إىل اجلامعة اإلسالمية؟ - ١

.......................................................................... 

 العربية؟كيف جئت إىل شعبة اللغة  - ٢

.......................................................................... 

 كم مستوى يف الشعبة؟ - ٣

.......................................................................... 

 من أين جاء الطالب إىل الشعبة؟ - ٤

.......................................................................... 

 ملاذا تدرس اللغة العربية؟ - ٥

.......................................................................... 

 أين تسكن؟ وكيف حتضر إىل الشعبة كلَّ يومٍ؟ - ٦

.......................................................................... 

 ؟)الفسحة(ماذا تفعل يف وقت الراحة  - ٧
.......................................................................... 

 مىت تنتهي الدراسةُ يومياً؟ - ٨

.......................................................................... 

 ماذا تفعل بعد عودتك إىل املهجع؟ - ٩

.......................................................................... 

 ماذا حتب أن تكونَ بعد خترجك يف اجلامعة اإلسالمية؟ -١٠

.......................................................................... 
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اكتب موضوعاً تتحدثُ فيه عن دراستك يف شعبة تعليم اللغة العربية واستعن باِإلجابة عن  -٧
 .األسئلة السابقة

  

  

 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
 :األمساء -١

 .ج معاهد املعهد 
 .ج فصول الفصل 
 .ج مكتبات املكتبة 
 .ج كليات الكلية 

 .ج سيارات السيارة 
 .وقت الراحة

 .تخرج يف اجلامعة اإلسالمية

 .بذل اجلهد
 .استعارة الكتب
 .إمهال الطالبِ

 :األفعال-٢
سرد سردي. 

يفهم فَهِم. 
 .يستعري استعار

 .يبذُلُ بذَلَ
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 :كلمات مساعدة -ب
 .ج علَماُء العامل 

 .ج مهندسون املُهندس 
 اُء الطَّبيببج أط. 
 .ج طيارون الطَيار 

 .ج جراحون ا جلراح 
 .ج تجار ا لتاجِر 
 .ج مذيعونَ املُذيع 
 .ج سفَراُء السفري 
 .ج مؤلِّفون املؤلِّف 

 .الدولِج رؤساُء  رئيس الدولة
 .دعاةٌ  الداعية 
 .مواد ا ملادة 
 .حصص  احلصة 

 .الفَصل األول و الفَصلُ الثاين
يهائالن ارواالختب ،رِيهالش باراالخت. 

 .ج درجات ا لد رجة
 .التقْدير

 .الفترةُ الصباحيةُ، والفترة املَسائيةُ
 اللُّغة معملُ

 .الوسائلُ التعليميةُ
 .النتيجة

 ).رسب ×نجح (الرسوب  ×ا لنجاح 

 .تكَرر الغياب
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 .الغش يف االمتحان
 .املَطْوي قَيده/ املفصولُ

  .طُوِي قَيده/ فُصلَ فُالنٌ 
  
   

  

 عند الطَّبيب) ٦(

  

 :التمرينات واملناقشة
 :عن كل سؤال يف مجلة كاملة أجب -١

  إىل أين تذهب إذا شعرت بأملٍ؟ - ١
.............................................................................. 

 ماذا يفعل الطبيب باملريض؟ - ٢

............................................................................... 

 أين حتصل على الدواء؟ من - ٣

............................................................................... 
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 :رتب الكلمات فيما يلي لتكون من كل سطر مجلةً مفيدة -٢
 .إذا -شعرت  - إىل  -بأمل  -أذهب  -الطبيب  -أ

................................................................................ 

 .يفحص -وأجهزة  -املرضى  -بالسماعة  -الطبيب  -أخرى  - ب
................................................................................ 

 .األمراض - متخصصون  -عالج  -باملستشفى  -أطباء  -يف  -مجيع  - ج
................................................................................ 

 .املستشفى -يقيمون  -حتت  - الرعاية  -يف  -بعض  - الطبية  -املرضى  -د
............................................................................... 

 .صيدلية -حنصل  -من  - الدواء  -على  -املستشفى  -جماناً  - هـ
.............................................................................. 

  

  

 :رتب اجلمل اآلتية لتكون منها فقرة مث أعد كتابتها - ٣
 .نِمت خارج الغرفة بدون غطاء - ١
 .إىل الطبيبأسرع يب والدي  - ٢
 .تناولت يف املساء السمك مع اللنب - ٣
 .بعد صالة الفجر شعرت بأمل يف بطين - ٤
 .بعد العشاِء أكلت احللوى - ٥
 .أحضرت الدواء من الصيدلية - ٦
٧ - بأن أستريح اليوم نصحين الطبيب. 
 .فحصين الطبيب مث كتب يل الدواء - ٨
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 ������������������������������������ ، ���������������������������������������� 

 ������������������������������������ ، ���������������������������������������� 

 ������������������������������������ ، ���������������������������������������� 

 ������������������������������������ ، ���������������������������������������� 

  

  

 :صلْ بني السؤال واجلواب فيما يلي، ثُم أَعد كتابتها يف املكان اخلايل -٤
 اجلواب السؤال

 تناولت مسكاً ولبناً وحلوى بِم تشعر؟ -أ

 أشعر حبرارة شديدة. نعم مىت شعرت باألمل؟ - ب

 .زارين أصدقائي يف مرضي. نعم ماذا تناولت يف العشاء؟ - ج
 .شعرت باألمل بعد صالة الفجر من أين أحضرت الدواء؟ -د

 .نصحين الطبيب بأن أستريح يوماً واحداً هل تشعر حبرارة يف جسدك؟ - هـ
 .أشعر بأملٍ يف بطين هل زارك أصدقاؤك يف مرضك؟ -و
 .أحضرت الدواء من الصيدلية مباذا نصحك الطبيب؟ -ز
 ................................................................................ -أ

 .................................................................................. - ب

 .................................................................................. - ج

 ................................................................................... -د

 ................................................................................ - هـ

 ................................................................................... -و
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 ................................................................................... -ز

  

  

 :ماذا تقول -٥
 ألستاذك وأنت يف الفصل ليسمح لك بالذَّهاب إىل املستشفى؟ -أ

............................................................................. 

 للطبيب إذا دخلت عليه ليعاجلك؟ - ب

.............................................................................. 

 للصيديل إذا أردت دواًء؟ - ج

............................................................................... 

  

  

 :أجب عن األسلة اآلتية -٦
 مىت شعرت بأمل؟ - ١

................................................................................... 

 ماذا فعلت عندما شعرت باألمل؟ - ٢

................................................................................... 

 من ذهب معك إىل الطبيب؟ - ٣

................................................................................... 

 ماذا أكلت باألمسِ؟ وأين نِمت؟ - ٤

...................................................................................  
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........................................................................................ 

 ماذا فعل الطبيب لك؟ ومباذا نصحك؟ - ٥

...................................................................................  
........................................................................................ 

 أ إىل املرتل عدت أم بقيت يف املستشفى حتت رعاية األطباء؟ - ٦

.................................................................................. 

 هل زارك أصدقاؤك؟ وماذا أحضروا لك؟ وماذا قلت هلم؟ - ٧

..................................................................................  
....................................................................................... 

 إىل الدراسة؟مىت عدت  - ٨

.................................................................................. 

  

  

 .ضت من فراشك وصليت الفجر، مث شعرت بأملٍ شديد يف بطنك، فذهبت إىل الطبيب للعالج -٧
 .حتدث عن ذلك واستعن باإلجابة عن األسئلة السابقة
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 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
 :األمساء -أ

 ج آالم ألَم. 
 .ج أطباء الطبيب
 .ج أدوية الدواء 
 .ج ممرضون املُمرض
 .ج أجهزة جهاز 

 .ج مساعات السماعة
 .ج مرضى املريض 
 ج صيدليات الصيدلية

 ج مستشفيات املستشفى

 .مقياس ضغط الدم
 .مقياس احلرارة
 .مساعة الطبيب
 .حرارة اجلسم
 .رعاية األطباء

 .نصيحة الطبيب
 .درجة احلرارة

 :األفعال -٢
صفَح صفْحي. 
 .يحصلُ حصلَ

 .يسترِيح استراح
حصح ننصي. 
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 :كلمات مساعدة -ب
 اعديب ص / صغم / وارد / دركام / بان / زهالٌ / غَثَيإس / اكسطُ/ إمغى/ دم ضميف / ح ألَم

............ 

 ..........أنا مصاب بكذًا 

 كامنِي زابأص. 
 .ج أقْراص  القُرص 

 .ج كبسوالت الكَبسولة 
كِّناملُس. 

 .ا لشراب
 ج حقَن ) يف العضالت/ يف الوريد(احلُقْنةُ 

 .الضمادُ 
 .البراز / البول / حتليلُ الدم 

 .املُختبر
ةعورة باألشالص. 

 مسلق
امج أقْس. 

 .عيادةُ الدكتورِ فالن . العيادة 
 .الشاشُ 

يةواحلَي ادضم. 
 .احلساسيةُ 

املُناوِب الطبيب. 
 .الشهادةُ الطِّبيةُ 

 )قَيٌء (تقَيا يتقيؤ 
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  الصــداقـة) ٧(
  

 :التمرينات واملناقشة 
 :أجِب عن األسئلة اآلتية -١

 هل الصداقة ضرورية لِإلنسان؟ وملاذا؟- ١

................................................................................. 

................................................................................. 

 هل تلتقي صديقك كثرياً؟ وماذا تفعالن؟- ٢

................................................................................ 

................................................................................ 

  

  

 :امأل الفراغ يف كل مجلة بكلمة مما بني القوسني -٢
 �حمب -كراهية�  وتعاون...................... الصداقة -أ

املشاكل اليت ...................... أتعاون مع صديقي يف - ب
 .تواجهنا

 )تقوية -حلِّ(

 )أسأل -أدعو( .عنه......................عند ما يغيب صديقي  - ج
 )الطبيب -املمرض( ....................مرضت يوماً فذهب يب صديقي إىل  -د

 )الكاذبني -الصادقني( .…………………أختار أصدقائي من  - هـ
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وبعد انتهاء ......................أقابل أصحايب يف أثناء  -و
 .الدراسة 

  
 )االستراحة - الدرس(

  

  

 :رتب الكلمات يف كل سطر لتكون منها مجلة -٣
 .أ بتسم -عندما  -أراه  - أنا  -لصديقي  -أ 

................................................................................. 

 .مع  -صديقي  -ألعب  -القدم  -يف  -كرة  - امللعب - ب
................................................................................. 

 .وسألت -غاب  -إليه  -صد يقي  -إذا  - عنه  -اشتقت  -ج 
................................................................................. 

 .صديقي -ورسوله  - رجل  -صاحل  -يحب  -اللَّه  -د
................................................................................. 

  

  

 :هات أسئلةً لألجوبة اآلتية  -٤
................................................................................. 

 .يسكن صديقي العمارة اليت أسكنها -أ
................................................................................. 

 .جيلس صديقي جبانيب يف الفصل - ب
  



Arabic lessons in Expression, Level 2 – Dr. V. 'Abdur-Raheem, Islaamic University of Madeenah  

 

٤٢ 

 

................................................................................ 

 .عندما نسمع األذان نذهب إىل املسجد للصالة - ج
................................................................................ 

 .يف االستراحة نذهب إىل املكتبة أو إىل املقصف -د
............................................................................... 

  

  

 :ماذا تفعل إذا  -٥
 كان لك صديق فقري يريد أن يشتري كتاباً وليس معه مال؟ - ١

................................................................................... 

 مرِض صديقك ودخل املستشفى؟ - ٢

................................................................................... 

 سافر صديقك وأردت أن ختاطبه؟ - ٣

................................................................................... 

  

  

 :اآلتية أجِب عن األسئلة -٦
 كيف ختتار أصدقاَءك؟-أ

.................................................................................. 

 أين تلتقي صديقك؟- ب

.................................................................................. 

 ماذا تفعالن يف وقت الفراغ؟ - ج
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.................................................................................. 

 ماذا تحب لصديقك؟ -د

................................................................................... 

 ماذا يجب عليك تجاه صديقك؟ - هـ

................................................................................... 

 .اذكر حديثاً يحثُّ على اختيار الصديق الصاحل  -و
................................................................................... 

 اذا؟هل تستطيع أنْ تعيش بال صديق؟ ومل -ز

................................................................................... 

  

  

 .لك صديق عزيز حتبه كثرياً وتقضي معه معظم وقتك يف اجلامعة ويف السكن -٧
 .حتدث عن صداقتكما مستعيناً باإلجابة عن األسئلة السابقة

  

  

 :الدرسالكلمات الواردة يف  -أ
 :األمساء -١

 .ج أصدقاء الصديق 
 .ج صاحلون صاحلٌ 

 .ج مشكالت مشكلة 
 .ج أموال املالُ 

 ج أصحاب الصاحب. 
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 .ج زمالُء الزميلُ 
 .مقصف الكلية 
 .اختيار األصدقاء
 .تواجهنا مشاكل

 .يف أثناء االستراحة 
 :ا ألفعال -٢

 .يتعاونُ تعاونَ
اطَبخ باطخي. 
اقتشا اقتشي. 
قادص قصادي. 

 :كلمات مساعدة-ب
 .العداوة × الصداقة 

 الصديق × والعد. 

 .أعداٌء  × أصدقاُء 
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  يف دار اهلجرة) ٨(
  

 :التمرينات واملناقشة
 :أجِب يف مجلة تامة  -١

 ملاذا جئت إىل املدينة املنورة؟ -أ

.................................................................................. 

 ماذا فعلت بعد وصولك إىل املدينة املنورة؟ - ب

.................................................................................. 

 .املدينةاذكر ثالثة من األماكن اليت زرتها يف  - ج
................................................................................... 

  

  

 -:امأل الفراغَ يف اجلمل اآلتية بكلمات مناسبة -٢
يف اجلامعة ........................ كثرياً عند ما علمت أنين سأسافر لـ ................  -أ

 .اإلسالمية
مث ............ وصليت فيه ................. يف أول يومٍ يف املدينة املنورة ذهبت إىل  - ب

و ............... على رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه .............. 
 .رضي اللّه عنهما............... 

 .الإسالم وصليت يف أول مسجد بين يف................ ذهبت إىل  - ج
 .باملدينة وقرأت عليهم الَسالم................ زرت شهداء  -د
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 .خضراء، تسمى احلزام األخضر................ تحيط باملدينة  - هـ
 ................وميادينها ................ عمائر املدينة  -و

 ................انتشر يف كلِ عاصمة لإلسالم، ومنها ................ املدينة  -ز

  

  

 :رتب اجلمل اآلتية لتكون منها فقرة مث أعد كتابتها -٣
 .صليت ركعتني يف الروضة الشريفة  - ١
 .وصلت إىل املدينة املنورة - ٢
 .توجهت إىل املطار - ٣
٤ - إىل املسجد النبوي ذهبت. 
 .ودعت أهلي - ٥
 .ركبت الطائرة - ٦

.............................................          .............................. 

.............................................          .............................. 

.............................................          .............................. 

  

  

 :اذكر مجلتني أو أكثر عن كل مما يأيت -٤
 .مسجد قباء  -أ

 .................................................................................
...................................................................................... 



Arabic lessons in Expression, Level 2 – Dr. V. 'Abdur-Raheem, Islaamic University of Madeenah  

 

٤٧ 

 

 .الشريفاملسجد النبوي  - ب
 .................................................................................

...................................................................................... 

  
 .جبل أحد - ج

 ..................................................................................
...................................................................................... 

 .شوارع املدينة املنورة -د
................................................................................... 

.................................................................................. 

  

  

 :كاملة مث أعد كتابتها ) ب ( مبا يناسبها يف اموعة ) أ ( صلْ كل جلة يف اموعة  -٥
 ))ب ((  ))أ    ((

 .ومتره حلو لذيذ للمسجد النبوي عشر منارات - ١
 .وهي قريبة من املسجد النبوي النخيل كثري يف املدينة - ٢
 .يراها القادم من بعيد عمائر املدينة حديثة - ٣
 .وشوارعها واسعة  مقْبرة املدينة يف البقيع - ٤

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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 :أجب يف مجل كاملة عن األسئلة اآلتية -٦
 ماذا فعلت بعد أن وصلت املدينة املنورة؟ -أ

................................................................................... 

 ماذا كان شعورك وأنت قادم للمدينة؟ - ب

................................................................................... 

 .واذكر أمساَء بعض أبوابه. صف املسجد النبوي الشريف - ج
................................................................................... 

................................................................................... 

 وماذا بىن فيها رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ؟) ٭(أين تقع قباء  -د

.................................................................................... 

 أين يقع جبل أحد؟ وماذا حدثَ بقربه زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ - هـ

 .....................................................................................
......................................................................................... 

 .صف مباين املدينة وشوارعها -و
..................................................................................... 

 .اذكر ثالثة من أحياء املدينة -ز
..................................................................................... 
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 .من اللَّه عليك بطلب العلم وباحلياة يف املدينة النبوية فَقُمت بزيارة أهم معاملها -٧
 .اكتب موضوعاً تصف فيه ما شاهدته، واستعن باإلجابات عن األسئلة السابقة

  

  

 :الكلمات الواردةُ يف الدرس -أ
 :األمساء -١

 ج أمكنة مكَان

 .ج حدائق احلديقة 
 .ج بساتني البستان 
 .ميادين  ج امليدان 
 .ج نخلٌ ، خنيل النخلةُ 

 .ج أحياء حي 
 .جبلُ أحد

 .الروضة الشريفة
 .بقيع الغرقَد

 :األفعال - ٢
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 .يصلُ وصلَ
اريزور ز. 

 .ينتشر انتشر
 .يودع ودع

 :كلمات مساعدة  -ب
 .املدينةُ النبوية، طَيبة الطَّيبةُ

ماةلُ الربج. 
 .جبل سلْعٍ

 .ا حلَرة، الالبة 
 .اخلندق 

 .قباء
 .وادي العقيق، وادي بطحان

 .سور املدينة
 .طُرق الطريق ج

 .أزِقَة الزقاق
 .جسور اجلسر
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   .قباء يذكر ويؤنث   )٭( 

  

  

  

  

  املهجع     )٩(
  

 :التمرينات واملناقشة
 :أجِب عن األسئلة اآلتية -١

 يسكن معك؟أين تسكن؟ ومن  - ١

.................................................................................... 

 كم دوراً يف العمارة اليت تسكنها؟ - ٢

..................................................................................... 

  

  

 :بالكلمات املناسبة مما بني القوسنيامأل الفراغ فيما يلي  -٢
ألربعة ................... يف غرفيت أربعة  - ١

................... 

 )أَسرة - طالب (

 . وكرسي للجلوس.................. للمالبس و ................. جبانب كل سرير  - ٢

 )مكتب -خزانة (  
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 . النقي   .........إليه الطالب يف املساء ليستنشقوا ..........   العمارة واسع..........  - ٣

 �يصعد – سطح − اهلواء�  

نظيفة .............متعددة تطل على ............. للعمارة - ٤
 .مشجرة

  �شرفات – شوارع�

 ...............مخس عشرة يف كل دور ................ تتألف كل عمارة من مخسة  - ٥

 �غرفة −أدوار�  

 �عمال −مشرف� .اجتماعي............. للنظافة و............. لكل عمارة - ٦

  

  

 ::رتب اجلمل اآلتية لتكون منها فقرة مث أعد كتابتها -٣

 .هم متحابون وسعداء يف مهجعهم -أ
 ).مثانية(يسكن خالد يف الغرفة ذات الرقم  - ب

 .يعيشون حياةَ إخاٍء وتعاون  -جـ
 .ومعه ثالثة من زمالئه -د

...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

  

  

 :ماذا تفعل يف املواقف التالية -٤
 زارك صديقك يف مهجعك؟-أ
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....................................................................................... 

 وجدت أوساخاً ملقاة يف أرض املهجع؟ - ب

....................................................................................... 

 دخلت غرفتك فشممت رائحة كريهة؟ -جـ

.......................................................................................  

  

  

 :هات أسئلةً لألجوبة التالية -٥
 ؟: ...............................................................................س
 .يهتم الطالب بنظافة مهجعهم -أ

 ؟...............................................................................: س
 .يرتب سعيد سريره بعد وضه من النوم - ب
 ؟: ................................................................................س
 .يلقىِ حممد األوساخ يف سلَّة القمامة - ج
 ؟.............................................................................: ...س
 .يف غرفيت مروحتان كبريتان -د

 ؟: .................................................................................س
 .يسكن معي يف الغرفة ثالثة طالب - ج

  

  

 :األسئلة اآلتيةأجب عن  -٦
 يف أي عمارة تسكن؟ ومم تتألف العمارة؟ - ١
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 .....................................................................................
.......................................................................................... 

 ومن أي البالد هم؟ وماذا يدرسون؟من يسكن معك؟  - ٢

 .....................................................................................
 ..........................................................................................
.......................................................................................... 

 من يشرف على سكنك؟ وكيف يعاملك؟ - ٣

 ......................................................................................
........................................................................................... 

 وما حيتوي عليه؟. صف مهجعك - ٤

...................................................................................... 

 كيف تمون بنظافة املهجع؟ - ٥

....................................................................................... 

 كيف تعيش مع زمالئك يف املهجع؟ - ٦

....................................................................................... 

 مىت تنامون؟ ومىت تستيقظون؟ - ٧

 ......................................................................................
........................................................................................... 

 ماذا تفعل إذا أردت االستذكار وزمالؤك نائمون؟ - ٨

..................................................................................... 

 هل مهجعك بعيد عن الشعبة؟ - ٩

..................................................................................... 

 كيف تذهب إىل حمل الدراسة كل يوم؟ -١٠

...................................................................................... 
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 .أنت طالب يف اجلامعة اإلسالمية، تسكن يف سكن اجلامعة -٧
 .اكتب موضوعاً تصف فيه مهجعك مستعيناً باإلجابة عن األسئلة السابقة

  

  

  

 :الكلمات الواردة يف الدرس -أ
 :األمساء -١

 .عمارات، عمائر  ج العمارة
 .أدوار  ج الدور 

 .أسرة  ج السرير 
 .الشوارع  ج الشارع 
 .مشرفون  ج املشرف

 .ساللم  ج السلَّم
 :ا ألفعال -٢

 .يستذكر استذكر
متهيهتم ا. 
 .يصعد صعد
بتر برتي. 
ضهنهض ني. 
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 :كلمات مساعدة -ب
 .مهاجِع  ج املهجع 

 .سكَن الطالب 
 .دورات املياه  ج دورة املياه 

 .أفنِيةٌ   ج الفناء 
 .مكيف 

 .سلة القمامة
مالُ النظافةع. 

  
   

  

)١٠ (واناتيقة احلَيدح  
  

 :التمرينات واملناقشة
 :أجب عن األسئلة التالية يف مجل تامة -١

 هل زرت حديقة احليوانات؟ مىت وأين؟ - ١

................................................................................ 

................................................................................. 

 هل يف مدينتك حديقة للحيوانات؟ - ٢

................................................................................ 

 ملاذا يذهب الناس إىل حديقة احليوانات؟ - ٣

................................................................................ 
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 :صل بني اجلمل املتناسبة فيما يلي مث أعد كتابتها -٢
 .وطيور مغردةٌ حيوانات خمتلفة  ذهبت إىل حديقة احليوانات -أ

 .ليستمتعوا بِرؤية ما فيها يف حديقة احليوانات - ب
 .فشاهدت فيها حيوانات متنوعةً يدخل احلديقةَ كثري من الناس - ج
 .يقَدمون للحيوانات الغذاءَ واملاَء يؤتى حبيوانات احلديقة -د

 .من بالد بعيدة بأمثان غالية يحرس اَحلديقةَ رجالٌ مدربون - هـ
  
  
 .............................................................................. -أ

 ............................................................................ - ب

 ............................................................................. - ج

 .............................................................................. -د

 ........................................................................... - هـ

  

  

 :أسئلةً ملا يأيتهات  -٣
 ؟............................................................................. -أ

 .أعجبنِي منظر األسد والنمر يف حديقة احليوانات
 ؟........................................................................... - ب

 .احليوانات يف عطلة األسبوع املاضيذهبت إىل حديقة 
 ؟........................................................................... - ج
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 .يقوم رجالٌ مدربون بِحراسة احلديقة
 ؟............................................................................ -د

 احلديقةالفيلُ أكرب واناتيح. 
 ؟......................................................................... - هـ

 .الطاووس أمجلُ طائرٍ شاهدته فيها
  

   
  
  
  
 

 :ماذا تفعل يف املواقف التالية -٤
 رأيت أسداً خيرج من قَفَصه يف حديقة للحيوانات؟-أ

.................................................................................. 

 شاهدت قرداً جائعاً ومعك فَواكه؟- ب

................................................................................... 

 صحبك أحد حراس احلديقة يف تجوالك فيها؟ - ج

.................................................................................... 

  

  

 :أكمل اجلمل التالية -٥
١ -  داهذهب راشد إىل حديقة احليوانات فش..................................... 

 ..................................................خرج أسد من قَفَصه فهرب  - ٢

 ................................................أزور حديقة احليوانات عندما  - ٣
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 .........................................................اجلملُ من احليوانات  - ٤

  

  

 :أذكر مجلتني عن كل مما يأيت - ٦
 .أضخمِ حيوان يف احلديقة -أ

................................................................................... 

 .طائرٍ يتكَلَّم - ب
.................................................................................... 

 .احليوانات املائية - ج
.................................................................................... 

  
 .أكربِ طائرٍ يف احلديقة -د

..................................................................................... 

  

  

 :أجب عن األسئلة اآلتية -٧
 احليوانات؟ ومن كان معك؟مىت ذهبت إىل حديقة  -أ

 ..................................................................................
....................................................................................... 

 كم بقيت يف احلديقة؟ وماذا فعلت هناك؟ - ب

.................. .................................................................
........................................................................................ 

 ما احليوانات والطيور اليت شاهدا؟ وما الذي أعجبك منها؟ - ج

................................................................................... 

................................................................................... 
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 من يقدم الغذاء للحيوانات اليت شاهدا؟ -د

................................................................................... 

 ملاذا تحاط احلديقة باألسالك الشائكة واألشجار العالية؟ - هـ

................................................................................... 

 من احلديقة؟ بِم شعرت بعد عودتك -و

.................................................................................. 

 كيف جيب أن تعامل احليوانات؟ -ز

................................................................................... 

 .الرفْق باحليواناذكر حديثاً شريفاً حيض على  - ح
................................................................................... 

  

  

 .زرت حديقة احليوانات مع صديقك، وقَضيتما وقتاً سعيداً -٨
 .السابقةحتدث مث اكتب موضوعاً عن هذه الزيارة املُمتعة، واستعن يف ذلك باإلجابة عن األسئلة 

  

  

 :الكلمات الواردةُ يف الدرس -أ
 :األمساء  -١

 .حيوانات خمتلفة  .ج حيوانات احليوان 
 برعطلة األسبوع .ج مدربون  املُد. 
 .أسالك شائكة .ج أمثان الثمن 
 حيوان مفترس - حيوان أليف .ج مناظر املنظر 

 ).اإلبل -البقر -الغنم(يمة األنعام  .ج أقفاص القفص

 .ج أسالك السلك 
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 :ا ألفعال - ٢
سرح سرحي. 

بب صححصي. 
عمتسا معتسي. 

  
  
  
  
  
  
  
 :كلمات مساعدة -ب

 .ج ثَعابني الثُعبان  .ج فُهود  الفَهد 
 درالق  ودة، قُردرك .ج قمج أمساك الس 

 .ج نعام ، نعائم النعامة  .ج أسود  األسد 
 �ج ببغاوات الببغاء، الببغاء  �ج لَبؤات اللَّبؤة 

 .ج غزالنٌ  الغزال  .ج أشبالٌ  الشبل 
 لَبالثَّع بالواالً �ج ثَعجلُ تولَ جيوج.   

   .ناب الفيلَ وخرطُومه � ج غابات الغابة 
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