
فـارعاَلت  
  ِلقَاٌء بين رِشيٍد ومحمٍد

     :اَلِْحـوار اَألولُ
  .اِهللا ورحمةُ علَيكُم اَلسالَم   :رِشيٌد
  وبركَاته اِهللا ورحمةُ السالَم وعلَيكُم   :محمٌد
  أَِخي؟ يا أَنت أَين ِمن   :رِشيٌد
  وأَنت؟ ..الِْهنِد ِمن أَنا   :محمٌد
  وِمن أَين فَِريٌد؟.. أَنا ِمن الصيِن   :رِشيٌد
  .هو ِمن فَرنسا   :محمٌد
  أَين فَرنسا؟   :رِشيٌد
  .فَرنسا ِفي أُوربا   :محمٌد
  .ةُ اِهللاِإىلَ اللِّقَاِء، والسالَم علَيكُم ورحم   :رِشيٌد
  .وعلَيكُم السالَم ورحمةُ اِهللا وبركَاته   :محمٌد

  
  :تأَمِل اِملثَالَ ثُم أَكِْمِل الْجملَ التاِليةَ على ِغراِرِه

باِريـس مِدينةٌ 
  ِفي فَرنـسا

  

ِبشاور  -١: س
ةٌ ِفينِديم  

  باِكستانَ: جـ

   اِْلهنِد:جـومباي ب -٢:س



ةٌ ِفينِديم  
جـدةُ  - ٣:س

ةٌ ِفينِديم  
   السعوِديِة:جـ

هراِري -٤:س
ةٌ ِفينِديم  

   ِزمبابوي:جـ

أَنقَرةُ -٥:س
   ةٌ ِفينِديم  

   ترِكيا:جـ

  
 لىةَ عاِليلَ التمأَكِْمِل الْج ِل اِملثَالَ ثُمأَماِرِهتِغر:  
  باِريـس مِدينةٌ ِفي فَرنـسا

ِبشاور -١:س
ةٌ ِفينِديم  

  باِكستانَ:جـ
  

بومباي -٢:س
ةٌ ِفينِديم  

  اِْلهنِد:جـ
  

جـدةُ -٣:س
ةٌ ِفينِديم  

   السعوِديِة:جـ
  

هراِري -٤:س
ةٌ ِفينِديم  

    ِزمبابوي:جـ
  

رةُ أَنقَ-٥:س
ةٌ ِفينِديم  

   ترِكيا:جـ
  



  :أَكِْملْ كَـما ِفي النمْوذَِج
باِكستانُ  -١:س

ِفي  
    . باِكستانُ ِفي آِسـيا:جـ

ِإسباِنيا  -٢:س
ِفي  

     أُوربا:جـ

زمبابوي  -٣:س
  يفْ

     أَفِْريِقيا:جـ

اَلِْهـند  -٤:س
ِفي  

     آِسيا:جـ

عوديةُ اَلس -٥:س
  ِفي

     آِسيا:جـ

ِانِجلْترا  -٦:س
ِفي  

     أُوربا:جـ

      
  :كُلِّ عمْوٍد خذْ كَِلمةً ِمْن. كَوِّنْ خْمس جمٍل مِفْيدٍة ِمن اجلَْدوِل

٣  ٢  ١  
  أُوربـا  أَيـن  أَنـا
ِمن  ؟  ِفـيـلَـِدكب  
  أَنـت؟  ِمـن  فَرنسا
  سعوِدي  طَـاِلٌب  مـا



ـوةُ  هـاِصمِد  عاَلِْهـن  
  أَنا طَاِلٌب سعوِدي-١:جـ

  ِمن أَين أَنت ؟-٢:جـ                           
  فَرنسا ِفي أُوربا -٣: جـ

  هو ِمن الِْهنِد-٤: جـ                           
  ما عاِصمةُ بلَِدك؟-٥: جـ

  
  :ةً الكَِلماِت اآلِتيةَ ِلتكَوِّنَ ِمْن كُلِّ سطٍْر جْملَةً مِفْيدرتِِّب

  . هو ِمن فَرنسا:جـ  . ِمـن- هو - فَرنسـا -١:س
   ما عاِصمةُ السعوِديِة؟:جـ   ما؟- عاِصمةُ - اَلسعوِديِة -٢ :س
  .ين ِفي آِسيا اَلص:جـ  . ِفي- اَلصين - آِسيا -٣ :س
  . أَنا ِبخيٍر والْحمد ِِِهللا:جـ .ِ ِهللا- ِبخيٍر - و- أَنا - اَلْحمد -٤ :س

اِسبنِة الْماٍغ ِبالْكَِلمـَْأل كُلَّ فَر   :ِةِاْم
  .......  ورحمةُ  .......  السالَم -١:س
  اهللا  علَيكُم       :   جـ
  .......  ورحمةُ اِهللا و  ....... علَيكُمو -٢:س
  بركَاته    السالَم  :جـ
     -٣:س

.........  
    حـالُك؟

      كَيف: جـ 



      -٤س
.........  

    .واْحلَمد ِللَِّه

      أَنا ِبخيٍر:جـ 
     -٥:س

........  
    أيـن أنـت؟

      ِمن: جـ
ـَا -٦:س   .السعوِديِة  ............   أَن
    ِمن  :جـ
      

ِلتكَوِّنَ ) ب(والكَِلماِت ِفي الْقَاِئمِة ) أ ( ِصلْ بْين الْكَِلماِت ِفي القَاِئمِة 
  :جمالً مِفْيدةً

  )ب(اَلْقَاِئمةُ   )أ ( اَلْقَاِئمةُ 
١ :ِميِللِّه  ِاس  
ـَا: ٢   أَنـت؟  أَن
٣ :دمـاِلٌد  اَلْحخ  
  سعوِدي  محـمٌد: ٤
٥ :ـنٍر  مـيِبخ  

  اجلواب
٣ :دمِللِّه  اَلْح  
٥ :ـن؟  مـتأَن  



١ :ِميـاِلٌد  ِاسخ  
  سعوِدي محـمٌد: ٤  

ـَا: ٢   ِبخـيٍر  أَن
  

  خاِلٌد ومحمٌد
الثَّاِني اراَلِْحـو:     

    ما اسمك؟  :خاِلٌد 
    .سِمي محمٌدِا  :محمٌد
    ِمن أَين أَنت؟  :خاِلٌد 
    .أَنا ِمن الِْهـنِد  :محمٌد
    ما عاِصمةُ بلَِدك؟  :خاِلٌد 
    .عاِصمةُ بلَِدي دلِْهي  :محمٌد
    أَين تسكُن؟  :خاِلٌد 
    .أَسكُن ِفي الْمهجِع الثَّاِمِن  :محمٌد
    ِفي أَي دوٍر؟  :خاِلٌد 
    .ِفي الدوِر الْأَوِل  :محمٌد
    أَين تدرس؟  :خاِلٌد 
  .أَدرس ِفي معهِد اللُّغِة الْعرِبيِة  :محمٌد
  ماذَا تدرس؟  :خاِلٌد 
  .يثَ الشِريفالْحِدَ لْكَِريم، أَدرس اللُّغةَ الْعرِبيةَ والقُرآنَ  :محمٌد



  ِفي أَي مستوى أَنت؟  :خاِلٌد 
  .أَنا ِفي الْمستوى اَألوِل  :محمٌد
      

ـَا؟   مْن أَْن
أَنا محمٌد، أَنا ِمن اِهلنِد، أَسكُن ِفي الْمهجِع الثَّاِمِن ِفي الدوِر اَألوِل ِفي الْغرفَـِة   

ـَا. اُألولَى .  طَاِلٌب ِفي معهِد اللُّغِة  العرِبيِة، أَنا اَآلنَ ِفـي الْمـستوى اَألولِ             أَن
فِريثَ الشاحلَِديو مآنَ الْكَِريالقُرةَ وِبيرةَ العِد اللُّغهعِفي الْم سرأَد.  

  :ِاقْرأْ الِقطْعةَ ثُم أَِجْب عِن اَألْسِئلَِة التاِليِة
١- ـنم 

  أَنـت؟
    .        أَنا محمٌد

  .  أَنا ِمن اِْهلنِد  ِمن أَين أَنت؟-٢

  أَين تسكُن؟-٣
أَسكُن ِفي الْمهجِع الثَّاِمِن ِفي الدوِر اَألوِل ِفي الغرفَِة 

  .اُألولَى
  .نعم، أَنا طَاِلٌب  أَطَاِلٌب أَنـت؟-٤

٥-ـنأَي  
  تدرس؟

  .أَدرس ِفي معهِد اللُّغِة العرِبيِة

  .  أَنا ِفي الْمستوى اَألوِل  ِفي أَي مستوى أَنت؟-٦
  .أَدرس اللُّغةَ العرِبيةَ والقُرآنَ الْكَِريم والْحِديثَ الشِريف  ماذَا تدرس؟-٧
  
  



   اَألْسِئلَِةأَِجْب عْن هِذِه
    

 مـا - ١
  اسـمك؟

  .ِاسِمي سعٌد

 مـا -٢
  بلَـدك؟

دلَنايت لَِديب.    

 ِلماذَا ِجئْت ِإلَى -٣
ـَِدينِة الْمنورِة؟ الْم  

  .ِجئْتِ َألتعلَّم اللُّغةَ العرِبيةَ والعلُوم اِإلسالَِميةَ

 مـا -٤
  لُغتـك؟

    .غِتي التايلَنِديةُ    لُ

    .ِسني ِعشرونَ عاما  كَم ِسنك؟-٥
  .  نعم، أَنا متزوٌج   أَمتزوٌج أَنـت؟-٦

٧- أَلَـك 
  أَوالٌَد؟

    .الَ، ما ِلـي أَوالٌَد

 أَدرست اللُّغةَ -٨
 الْعرِبيةَ ِفي بلَِدك؟

  .لُّغةَ العرِبيةَ ِفي بلَِديالَ، ما درست ال

٩- سرداذَا تِلم 
  اللُّغةَ العرِبيةَ؟

فِريثَ الشاحلَِديو مآنَ الكَِريالقُر مةَِ َألفْهِبيرةَ العاللُّغ سرأَد 

١٠- ِحباذَا تم 
أَنْ تكُونَ ِفي 

  .لْمستقْبِل داِعيا ِإىلَ اِهللاأُِحب أَنْ أَكُونَ ِفي ا



  الْمستقْبِل؟
              

  ضْع أَْسِئلَةً ِلَألْجِوبِة التاِليِة
    اَألجِوبةُ  اَألسِئلَةُ

    .ِاسِمي خاِلٌد ؟ .......-١: س
    ما اسمك؟ : جـ
    .نعم، أَنا متزوٌج ؟ ……-٢:س
    أَمتزوٌج أَنت؟: جـ

 -٣:س
  ؟.……

    .أَسكُن ِفي الْمهجِع الراِبِع

أَين تسكُن : جـ
  ؟

    

 -٤:س
  ؟..……

    .أَناِفي الْمستوى اَألوِل

    ِفي أَي مستوى أَنت؟: جـ
 -٥:س

  ؟........
مآنَ الكَِريالقُرةَ وِبيرةَ الْعاللُّغ سرأَد.  

ماذَا : جـ
  تدرس؟

    

    .عم، أَنا طَاِلٌبن -٦:س



  ؟.……
     أَ أَنت طَاِلٌب؟:جـ

  
  :اُكْتِب الكَِلمةَ الناِقصةَ ِفْي كُلِّ فَراٍغ ِمما يِلْي

  .العرِبيِة  ............  ِفي معهِد  ..……   أَنا-١:س
    اللُّـغِة      طَاِلٌب  : جـ
  .الراِبِع ................  أَسكُن ِفي -٢:س
      الْمهجِع  :جـ
  .فَرنسا ................  أَنا -٣:س
      ِمن  :جـ
  ............  فَرنسا ِفي -٤:س
     أُوربا  :جـ
  ...............   هو ِفي الْمستوى-٥:س
    اَألوِل  :جـ
    

  حاِمٌد وِإْرشاٌد
    :الِْحـوار الثَّاِلثُ

  .علَيكُمالسالَم   :حاِمٌد
  .وعلَيكُم السالم ورحمةُ اِهللا  :ِإرشاٌد
  أَين درست اللُّغةَ العرِبيةَ؟  :حاِمٌد



  .درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي بلَِدي  :ِإرشاٌد
  هلْ درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي الْجاِمعِة؟  :حاِمٌد

  :ِإرشاٌد
، درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي الْمدرسِة الَ

  الثَّانِويِة
  .اللُّغةُ العرِبيةُ صعبةٌ  :حاِمٌد
  .الَ، لَيست ِبصعبٍة  :ِإرشاٌد
  .أُِريد أَنْ أَتعلَّم اللُّغةَ العربيةَ ِبسرعٍة  :حاِمٌد
  . شاَء اُهللاشيئاً فَشيئاً ِإنْ  :ِإرشاٌد
  .ِإنْ شاَء اُهللا  :حاِمٌد
    

  :أَِجْب عِن اَألْسِئلَِة التاِليِة
أَين درس ِإرشاٌد اللُّغةَ  -١:س

  الْعرِبيةَ؟
........................  

  .درس ِإرشاٌد اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي بلَِدِه  :جـ
  ....................... ةَ العرِبيةَ؟ أَين درست اللُّغ-٢:س
 .درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي اجلَاِمعِة اِإلسالَِميِة  :جـ
هلْ درس ِإرشاٌد اللُّغةَ  -٣:س

  العرِبيةَ ِفي اجلَاِمعِة؟
……………….  

  :جـ
ردةَ ِفي الْمِبيرةَ العاٌد اللُّغشِإر سرِة الَ، دس

  .الثَّانِويِة



  .....................  هِل اللُّغةُ العرِبيةُ صعبةٌ؟ -٤:س
  .الَ، اَللُّغةُ العرِبيةُ لَيست ِبصعبٍة  :جـ

    
هلْ تِريد أَنْ تتعلَّم اللُّغـةَ       -٥:س

  العرِبيةَ ِبسرعٍة؟
.................... 

  .ِريد أَنْ أَتعلَّم اللُّغةَ العرِبيةَ ِبسرعٍةنعم، أُ  :جـ
    

  :رتِب الكَِلماِت التاِليةَ مبتِدئاً ِبما تحته خطٌّ مكَوناً ِمن كُلِّ سطٍْر جملَةً مِفيدةً
 - العرِبيةَ - ِبسرعٍة -اللُّغةَ -١:س

 لَّمعأَت- ـدأَنْ- أُِري .  
....................  

  .أُِريد أَنْ أَتعلَّم اللُّغةَ العرِبيةَ ِبسرعٍة  :جـ
 - اَلْجاِمعِة - العرِبيةَ -اللُّغةَ -٢:س
  ؟- درست - ِفي-أ 

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

  أَ درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي الْجاِمعِة ؟  :جـ
ـَا -رست  د-ِفي-٣:س  - أَن

  . اللُّغةَ- بلَِدي -اَلْعرِبيةَ 
.....................  

  .أَنا درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي بلَِدي  :جـ
 - درست- يا-ِإرشاد -٤:س

 ـنةَ-أَيِبيرةَ- الع؟- اللُّغ  
.....................  

  غةَ العرِبيةَ يا ِإرشاد؟أَين درست اللُّ  :جـ



                        
  ...................  . العرِبيةُ- اللُّغةُ - لَيست -ِبصعبٍة  -٥:س
  .اَللُّغةُ العرِبيةُ لَيست ِبصعبٍة  :جـ
    

  :ضْع كَِلمةً مناِسبةً ِفْي كُلِّ فَراٍغ ِمما يِلْي
  ...........  ِفي ..........  اٌد اللُّغةَ درس ِإرش-١:س
     بلَِدِه    العرِبيةَ  :جـ
  .اللُّغةَ العرِبيةَ ..........   يِريد حاِمٌد أَنْ-٢:س
    يدرس  :جـ
  ..........  اللُّغةُ العرِبيةُ-٣:س
  سهلَةٌ  :جـ
  .الثَّانِويِة  ....... درست اللُّغةَ العرِبيةَ ِفي-٤:س
       الْمدرسِة  :جـ
  .اللُّغةَ العرِبيةَ ِبسرعٍة  ..........  أَنا أُِريد أَنْ -٥:س
    أَتعلَّم  :جـ

 ِل ثُماجلَْدو ٍة ِمنِفْيدٍل ممج عاٱكَوِّنْ أَْربْبهةً ِمْن كْتاِحدةً وذْ كَِلمةً خبترم 
  :كُلِّ عمْوٍد

٤  ٣  ٢  ١  
ـنأَي  سرلَةٌ  أَدهِد  سهعاَلْم 
 ِجـدا  أَنْ  درست  اللُّغةُ



ـَا  يتعلَّم  اللُّغةَ  العرِبيةُ  أَن
وه  دِريي  ةَ؟  ِفيِبيرالع 

   أَين درست اللُّغةَ العرِبيةَ؟-١:جـ
دااَللُّغةُ العرِبيةَ سهلَةٌ ِج -٢ :جـ  
  أَنا أَدرس ِفي الْمعهِد-٣:جـ
هو يِريد أَنْ يتعلَّم -٤ :جـ  

 
 ِاقْرأْ الِْمثَالَ، ثُم حوِِّل الْجملَ اآلِتيةَ علَى ِغراِرِه

.   اَللُّغةُ العرِبيةَ صعبةٌ  .ٍةالَلُّغةُ العرِبيةَ لَيست ِبصعب    املثال:
. اَللُّغةُ الفَرنِسيةُ لَيست ِبسهلٍَة:جـ.غةُ الفَرنِسيةُ سهلَةٌ  اللُّ-١:س

             اَلْـمِدينةُ جِميلَةٌ -٢:س
     

.اَلْـمِدينةُ لَيست ِبجِميلٍَة :جـ

. لَيست ِبصعبٍةاَللُّغةُ الصيِنيةُ: جـ.اَللُّغةُ الصيِنيةُ صعبةٌ -٣:س
ٍ. اَللُّغةُ اِإلنِجِليِزيةُ لَيست ِبصعبة:جـ. اَللُّغةُ اِْإلنِجِليِزيةُ صعبةٌ-٤:س
.اَلْجاِمعةُ لَيست ِبقَِريبٍة: جـ.اَلْجاِمعةُ قَِريبةٌ -٥:س

:ْنشاِئكِاستْعِمِل اَألْسماَء اآلِتيةَ ِفْي جمٍل ِمْن ِإ  
.اَللُّغةُ العرِبيةُ جِميلَةٌ :جـ -١:س اللُّغـة

.            أَنا طَاِلٌب ِفي الْمعهِد :جـ                       اَلْمعهد -٢:س
.جاِمعةُ اِإلسالَِميةُ كَِبيرةٌاَلْ: جـاَلْجاِمعةُ -٣:س
.ي ِفي الْمدرسِة االبِتداِئيِة أَِخ: جـ  اَلْمدرسةُ -٤:س



. مكْتِبي أَمام الْمدرِس:جـ      الْمدرس -٥:س
  

 أَنٌس ونِعْيٌم
اِبعالر اراَحلِْـو: 

.اَلسالَم علَيكُم ورحمةُ اِهللا وبركَاته  :أَنٌس
.ةُ اِهللا وبركاتهوعلَيكُم السالَم ورحم  :نِعيٌم
ِمن أَين أَنت؟  :أَنٌس
.أَنا ِمن الِْوالَياِت الْمتِحدِة  :نِعيٌم
ِمن أَي ِوالَيٍة أَنت؟  :نٌسأَ

وِمن أَين أَنت؟. أَنا ِمن ِوالََيِة ِإنِديانا  :نِعيٌم
.ِة طُوِكيوأَنا ِمن الياباِن، ِمن مِدين  :نٌسأَ

ما لُغتك يا أَنس؟  :نِعيٌم
لُغِتي الْياباِنيةُ، وما لُغتك؟  :نٌسأَ

.لُغِتي اِإلنِجِليِزيةُ  :نِعيٌم
مىت أَسلَمت؟  :أَنٌس
.أسلَمت قَبلَ عاميِن  :نِعيٌم
.وأَنا مسِلٌم منذُ موِلِدي  :أَنٌس
ٌمنالَِم  :ِعيِة الِْإسمِنع لىِللَِّه ع دماَلْح.

.اَلْحمد ِللَِّه  :أَنٌس
  



:ِاْستِمْع ثُم ردِّْد  
ِكيِريـَا أَم ـَا سعوِدي .         .أَن  أَن
ِديـَا ِهن .            .أَن  ِسينـَا فَر أَن  

اِديشـَا ت  أَن
  

: ِفي النمْوذَِجأَكْـِملْ كَـما  
ٌ:محمد ـَا سـعوِدي       .أَنا ِمن السعوِديِة   أَن
ِليع:ٌ .أَنا ِمن ترِكيا   ………. ـَا  أَن  
  ِكيرت 
ٌ:خاِلٌد ـَا  .أَنا ِمن زامِبيا  ...........أَن  
    ِبيامز 

:محموٌد ـَ  .أَنا ِمن أَلْماَِنيا  ..........اأَن  
 أَلْمِاينٌّ  
   

:اُْنظُْر ِإلَى اِملثَاِل ثُم أَكِْمِل الْجملَ ِبالْكَِلماِت الْمناِسبِة  
".                   طُوِكيو عاِصمةُ الياباِن: " اَلِْمثَالُ   

        …………. ١- .    عاِصمةُ الِوالَياِت الْمتِحدِة   
طُناِشنو  

لَندنُ عاِصمةُ -٢  …………… 
  ِإنكَلْترا .                 



٣-اِريره  …………….. وياببِزم.  
  عاِصمةُ 

باِريس عاِصمةُ -٤           …………….. 
 فَرنسا    

.عاِصمةُ السعوِديِة  .................-٥  
  اضياَلر  

  
:ْسِئلَِة التاِليِةأَِجْب عِن اَأل  

ِمن أَي مِدينٍة أَنت؟  -١:س  ……………. 
  . أَنا ِمن مِدينِة باِريس:جـ 

ما عاِصمةُ ِبلَِدك؟ -٢:س  ……………. 
.عاِصمةُ بلَِدي باِريس: جـ   

مىت أَسـلَمت؟ -٣:س  ……………… 
.أَسلَمت قَبلَ سنٍة: جـ   

    


