
 معهد تعِليِم اللُّغِة العرِبيةِ مع طَاِلٍب جِديٍد
  :اَألولُ اَلِْحـواُر 

 : ن؟ متأَن  دمُمح  
  أَنت؟ من  .جِديد طاَِلب أَناَ : 
  ُمحمد  الْعرِبيِة؟ اللُّغِة كُلِّيِة ِفي طاَِلب أَنت هلْ : 
  ِإسحاَُق  .الْعرِبيِة اللُّغِة معهِد ِفي بطاَِل أَناَ الَ، : 
 : نى طُالَُّب أَيوتِل؟ الُْمسالْأَو  دمُمح  
  ِإسحاَُق  .الْفَصِل ِفي اآلنَ ُهُم : 
  ُمحمد  ِللِْحصِص؟ جدولٌ الفَصِل أَِفي : 
 : ،معِل ِفي نلٌ الفَصودِص جحاَُق  .ِللِْحصِإس  
  ُمحمد  الفَصِل؟ ُجدراِن علَى ماَذَا : 
  ِإسحاُق وخاَِرطَةٌ؟ ُصور الفَصِل ُجدراِن علَى : 
 : لَقاُب أَُمغِل بالفَص ؟ أَمحفُْتوم دمُمح  
  ِإسحاُق .ُمغلَق الفَصِل باُب : 
 : نُر أَيحاَةُ؟ الطَّباَِشيالِْممو دمُمح  
  ِإسحاُق .الُْمدرِس مكْتِب علَى والِْممحاةُ لطَّباَِشيُراَ :
  ُمحمد أَيضاً؟ الْمكْتِب علَى ماذَا : 

 ١



  :أَقْالَمو ِب كُُتبكْتلَى الْماُق .عحِإس  
  :كاللَُّه إلَي نسأَح. دمُمح  
  :كِإلَياُق .وحِإس  

 
  :دِاسـتِمع وردِّ

  ناَ طَاِلب جِديد -١  أَناَ طَاِلبةٌ جِديدةٌ
   أَنت طَاِلب جِديد-٢  أَنِت طَاِلبةٌ جِديدةٌ 
 ُجُدد ُن طَاِلباَتح٣  ن-ُجُدد ُن طُالَّبحن   

ُجـُدد طَاِلباَت ٤  ُهن -ُجـُدد طُالَّب ُهم   
ُجـُدد اتطَاِلب ُتن٥  أَن -أَن ُجـُدد طُالَّب ُتم  

  
  رتِِّب الْكَِلماِت اآلِتيةَ ِلتكَوِّنَ ِمن كُلِّ سطٍْر جملَةً مِفيدةً

  
 ١: س  . طَاِلب- اللُّغِة - أَنا - كُلِّيِة - ِفي -العربيِة  

  :جـ  .أَنا طَاِلب ِفي كُلِّيِة اللُّغِة الْعرِبيِة
 ٢: س  . والطَّباِشيُر- اَلِْممحاةُ - علَى -مكْتِب  -الُْمدرِس  

  :جـ  .اَلِْممحاةُ والطَّباِشيُر علَى مكْتِب الُْمدرِس

 ٢



  ٣:س   الْمكْتِب؟- ماذَا - علَى -أَيضاً  
  :جـ  ماذَا علَى الْمكْتِب أَيًضا؟

  ٤:س   ؟- و - مكَاِتُب - كَراِسي - أَ - ِفي -الفَصِل 
  :جـ  أَِفي الْفَصِل كَراِسي و مكاَِتُب؟

  ِة -ِفيِبيرِد - الْعهعم - ُن - طُالَّبحِة- ن٥:س  . اللُّغ  
  :جـ  .نحُن طُالَّب ِفي معهِد اللُّغِة الْعرِبيِة

  
  :أَكِْملْ كُلَّ فَراٍغ ِبالْكَِلمِة الْمناسِبِة

  
   ........ يذْهُب الطُّالَُّب ِإلَى الْجاِمعِة كُلَّ)أ ( 

    صباٍح    
  ...... وُهم يحِملُونَ     

     ِهمقَاِئبح   
  دعباِءٱ وِتـهنَ ِإلَى ........ .نُعوُدوي .........  

    اِجِعِهمهِة  ماسرالد   
     ونِظيف،.........اَلْفَصـلُ  ) ب(

   اِسعو   
 ـَاِتُب و   ......     ِفيِه مك

 ٣



   اِسيكَر   
   ........     اَلطُّالَُّب يجِلُسونَ علَـ

   ـيـها   
  . ُمختِلفٍَة........الَطُّالَُّب ِفي الْمعهِد ِمن ) جـ(

   ِبالٍَد   
 

  ضع خطًّا تحت اِإلجابِة الصِحيحِة
         

اَلْكُُتُب    ُعمالُاَلْ اَلطُّالَُّب     ١:س  من يذْهُب ِإلَى الْمدرسِة ؟
 :جـ     ـــ    
صباحاً    لَيالً ِفي الْمساِء    ٢:س  متى تذْهُب ِإلَى الْمدرسِة ؟
 :جـ      ـــ  
مالَِبسُهم   أَحِذيتُهم  ٣:س  الَُّب ؟ماذَا يحِملُ الطُّ كُُتبُهم   
 :جـ     ـــ    
مغِرباً     ظُهًرا صباحاً      ٤:س  متى يُعوُد الطُّالَُّب ِمن الْجاِمعِة ؟
 :جـ         ـــ

 

 ٤



  ماذَا يعملُ كُلُّ واِحٍد ِمن هؤالَِء ِفي الْمعهِد؟
 ١ :س  ماذَا يعملُ املُدرُس؟
ُح الدرشُس يراَلُْمدسجـ   .ر: 
 ٢:س  ماذَا يعملُ التلِْميذُ؟
ملَُّم الُْعلُوعتذُ يلِْميجـ   .الت: 

 ٣:س  ماذَا يعملُ الْـُمراِقُب؟
ابلُ الِغيجاِقُب ُيسجـ   .اَلُْمر: 

 
  ِللْمحادثَِة

 ١:س  أَين تتعلَُّم؟
 :جـ   .أَتعلَُّم ِفي الْمعهِد

 ٢:س  صالً ِفي الْمعهِد؟كَـم فَ
 :جـ   .ِفي الْمعهِد خمسةَ عشر فَصالً

 ٣:س  من ُيدرُسك الْقُرآنَ؟
 :جـ   .ُيدرُسِني الْقُرآنَ الشيُخ ُسلَيمانُ

 ٤:س  متى تذْهُب ِإلَى الْمعهِد؟
 :جـ   .أَذْهُب ِإلَى الْمعهِد صباًحا

اذَا تِد؟ِلمهعُب ِإلَى الْم٥:س  ذْه 

 ٥



لَّمعدِِ َألتهعُب ِإلَى الْمجـ   .أَذْه: 
 ٦:س  هلْ ُتِحب الْمعهد؟
دهعالْم أُِحب ،معجـ   .ن: 
 ٧:س  متى يِرنُّ الْجرُس؟
 دعُس برِرنُّ الْجاِءٱيِتهِةنجـ   .   الِْحص: 

 ٨:س   زِميِلك الََِّذي يجِلُس ِبجاِنِبك؟سُمٱما 
  اِنِبيِلُس ِبججي الَِّذي ِليِميُمُهٱزساسجـ   . ِإلْي: 

  
  الدِّراسةُ ِفي الْمعهِد

  رِشيد  متى تذْهُب ِإلَى الْمعهِد؟: 
 ُمحمد  .أَذْهُب ِإلَيِه ِفي الساِبعِة صباَحاً: 
 :ِع؟وجهُد ِإلَى الْمُعوى تتم  دِشير  
 ُمحمد  .أَُعوُد ِفي الْواِحدِة ظُهراً: 
  رِشيد  ماذَا تدُرُس ِفي الْمعهِد؟: 
 :فِريثَ الشِديالْحو    مآنَ الْكَِريالْقُرةَ وِبيرةَ الْعُرُس اللُّغأَد.  دمُمح 
 :ماً توي ِع؟كَمُبوُرُس ِفي الْأُسد  دِشير  
 ُمحمد  .أَدُرُس ِفي الْأُسُبوِع خمسةَ أَياٍم: 
  رِشيد  وكَم ِحصةً تدُرُس ِفي الْيوِم؟: 

 ٦



 ُمحمد  .أَدُرُس ِفي الْيوِم خمس ِحصٍص: 
  
أَِجب  

 ١:س  متى تذْهُب ِإلَى الْمعهِد؟
ـِْه ِفي الساعِة الساِبعِة صباًحاأَذْهُب   :جـ   .ِإلَي

 ٢:س  متى تُعوُد ِإلَى اْلبيِت؟
 :جـ   .أَُعوُد ِإلَيـِه ِفي الْواِحدِة ظُهًرا

 ٣:س  ماذَا تدُرُس ِفي الْمعهِد؟
 :جـ   .أَدُرُس ِفيِه اللُّغةَ العرِبيةَ والُعلُوم اِإلسالَِميةَ

 ٤:س  كَـم ِحصةً تدُرُس ِفي اْليوِم؟
 :جـ   .أَدُرُس ِفي اليوِم خمس ِحصٍص
 ٥:س  كَـم صالَةً ُتصلِّي ِفي اليوِم؟
 :جـ   .أُصلِّي ِفي اليوِم خمس صلَواٍت
 ٦:س  كَـم ِكتاباً تقْرأُ ِفي اُألسُبوِع؟

 :جـ   .ا واِحًداأَقْرأُ ِفي اُألسُبوِع ِكتاًب
 ٧:س  كَـم يوماً تدُرُس ِفي اُألسُبوِع؟
 :جـ   .أَدُرُس ِفي اُألسُبوِع خمسةَ أَياٍم

 ٨:س  كَم ركْعةً صالَةُ الصبِح؟

 ٧



 :جـ   .صالَةُ الصبِح ركْعتاِن
  

  :أَكِْمِل الفَراغَ ِبكَِلماٍت مناِسبٍة
 ١:س  . صباحاً........الْمعهِد ِفي الساعِة   ........ أَذْهُب-١

 :جـ  ِإلَى                          الساِبعِة
 ٢:س  .ظُهراً ........الْمهجِع ِفي الساعِة  ........ أَُعوُد -٢
 :جـ  ِإلَى                          اْلواِحدِة 
 ٣:س  .الشِريف........  الْكَِريم، و  ........ و الْعرِبيةَ........ أَدُرُس -٣

 :جـ  اللُّغةَ              القُرآنَ             الْحِديثَ
 ٤:س  .أَياٍم ........أَدُرُس ِفي اُألسُبوِع 

 :جـ  خمسةَ
  
  

   مِفيدةًرتِِّب الْكَِلماِت اآلِتيةَ ِلتكَوِّنَ ِمن كُلِّ سطٍْر جملَةً
 ١:س  . اللُّغِة- الْعرِبيِة- ِفي- فَصِلي-معهِد

 :جـ  .فَصِلي ِفي معهِد اللُّغِة الْعرِبيِة
ُرُس-ِفيدُبوِع- تماً- اَُألسوي -٢:س  ؟- كَـم 

 :جـ  كَم يوًما تدُرُس ِفي اُألسُبوِع ؟

 ٨



 ٣:س  ؟-وُد تُع- ِإلَى- متى-اَلْمهجِع 
 :جـ  متى تُعوُد ِإلَى الْمهجِع ؟

دعُد-بِر- أَُعوالَِة- الظُّه٤:س  . ص 
 :جـ  .أَُعوُد بعد صالَِة الظُهِر

 آنَ -ِفيُرُس - الْقُرأَد - مِة - اَلْكَِريآِن- كُلِّي٥:س  . الْقُر 
 :جـ  . القُرآِنأَدُرُس الْقُرآنَ الكَِريم ِفي كُلِّيِة

  
  كَِم الساعةُ؟: ِاقْرأْ

    
  الواِحدةُاَلساعةُ   اَلساعةُ الثَّاِنيةُ

    
  اَلساعةُ الثَّاِلثَةُ  اَلساعةُ الراِبعةُ

 ٩



    
  اَلساعةُ الْخاِمسةُ  اَلساعةُ الساِدسةُ

    
دِّدرو ِمعـتِاس:  

  . ِفي الساعِة الساِبعِة صباَحاً أَذْهُب ِإلَى الْمعهِد-١
  . أَُعوُد ِإلَى الْمهجِع ِفي الساعِة الواِحدِة ظُهراً-٢
  . أَتناولُ الْغداَء ِفي الساعِة الثَّاِنيِة ظُهراً-٣
  . أَناُم ِفي الساعِة الْعاِشرِة لَيالً-٤

  
 

 ١٠


