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الّدرس الخامس
   

إلی الفندق
)حواٌر بین سائِق سیارة أجرة و راکب(

السائق: إلی َأْين؟ 

سمیر: إلی الُفْندق.

السائق: أّي فندق؟ 

سمیر: ال أعرُف بالضبط.

السائق: هذه أوُل زيارٍة لک هنا؟ 

سمیر: نَعم، هذه هي الزيارُة األولی. أيَّ فندٍق َتْقترح؟

السائق: أنَت قادٌم للّسياَحة؟ 

سمیر: ال، للّتجارة، أنا مندوٌب لشرکٍة تجارية.

ل الفندَق، في َوَسط المدينة.  السائق: إذن، ُتَفضِّ

سمیر: أَجْل، هذا هو الفندُق الذی ُأفّضُله.

السائق: هل ستطوُل إقامُتک؟ 

سمیر: ثالثَة أسابيَع و ربَّما َأکثر.

السائق: فنادُق الدرجِة األولی أسعاُرها مرتِفَعة. في هذا الشارع ُفندقاِن کبيران، نذهُب إلی فندق.

الشرق،هو فندٌق جديد و أسعاُره معتدلة .  

سمیر: هل هو قريٌب من المنطقِة التجارية؟

السائق: خمَس دقائَق علی األقدام.  

سمیر: جميل، هذا فندٌق ُمناِسب.

ل.   السائق: هذا هو الفندق، َتَفضَّ

سمیر: ُشکراً، مع السالمة.
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الّدرس الخامس

1	أجب	عن	هذه	األسئلة	مستعینًا	بالحوار	السابق:
ُل الفندق؟ 5( لماذا هو  1( ما مهنُة سمير؟ 2( مع َمْن يتحّدُث سمير؟ 3( إلی أين يريُد سميٌر الذهاب؟ 4( أين يفضِّ

قادم؟ 6( کم أسبوعًا سيقيُم في الفندق؟ 7( لماذا فندُق الشرِق مناسب؟ 8( کم دقيقًة علی األقدام بين الفندق و 

المنطقِة التجارية؟ 9( لماذا ُيِحبُّ سميرالفندقَ القريَب من المنطقة التجارية؟10( من أين رِکَب سمير سيارةَ األجرة؟ 

ل؟ 11( أين نزل من سيارة األجرة؟ 12( ما فندُقک المفضَّ

2	أواًل:	اقرأ	النص	التالي	بصوت	مسموع	

الفنادق
َتکُثُر الَفناِدُق في الُمُدِن الکبيرة. َفُهناَک َفناِدُق قريبٌة ِمن الَمطارات. وَ  ُهناَک َفناِدُق في َوَسِط الَمدينة. َو ُهناَک 

َفناِدُق َدَرَجة أولی َأسعاُرها ُمرتِفَعة، َو ُهناَک َفنادُق َدَرَجة ثانِية َأسعاُرها ُمعَتِدلَة.

و في ُکلِّ َيوٍم تسَتقِبُل الَفناِدُق، الکثيَر ِمَن النَُّزالء.

ُعّماٌل  و  الِحسابات،  ِقسم  في  ُمحاِسبون  وَ   االسِتقبال،  ِقسم  في  ُمَوّظفوَن  کثيرون،  ُمَوّظفوَن  الُفنُدق  في  و 

اٌل لِلنَّظاَفة وَ  ُعّماٌل لُِمساَعَدِة النَُّزالء. لِلَمطَعم، َو ُعمَّ

َو بالَفناِدِق ُغَرٌف بِها َسرير، َو ُغَرُف بِها سريران، َو ُغَرٌف بها َحّمام َو ُغَرٌف بدون َحّمام.

بات والسِتقباِل الّضيوف. َزالُء لُِشرِب الَقهَوِة و الُمرطِّ َو بالفنادِق صاالٌت واِسَعة، َيجِلُس فيها النُّ

ثانیًا:	أجب	باختصار	عما	يأتی:	
1( ما أسعار فنادق الدرجة األولی؟ 

 2( ما أسعار فنادق الدرجة الثانية؟ 

3( من يعمل في قسم الحسابات؟ 

4( من يستقبل النزالء؟

5( أين يجلس النزالء؟
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3	األسئلة

1( لماذا تسافر؟ 2( ماذا تفعل قبل السفر؟ 3( هل تحجز تذکرة ذهاب وعودة؟ من أين؟ 4( ما المدينة التي 

تقصدها؟ 5( متی تبدأ الرحلة؟ 6( متی تذهب إلی المطار؟ 7( متی تصل الطائرة؟ 8( ماذا تشاهد في المطار؟ 

9( لماذا تقصد موقف سيارات األجرة؟ 10( کيف تعرف هذا الموقف؟ 11( ماذا تطلب من السائق؟ 12( 

عندما تصل إلی الفندق ماذا تقول للسائق؟ 13( ما الفندق الذی تفضله؟ و لماذا؟

4	تعبیر

عندما تسافر بالطائرة، تنزل في مطار المدينة التي تقصدها ثم ترکب سيارة أجرة و تذهب إلی الفندق المناسب. 

)اکتب حوالي 80 کلمة في هذا الموضوع(.

العناصر

1( رکوب الطائرة  

2( الوصول إلی المدينة التي تقصدها 

3( استالم الحقائب 

4( الخروج من المطار 

5( رکوب سيارة أجرة   

6( الذهاب إلی الفندق

الّدرس الخامس



الوحدة األولی

الوحدة األولی

الوحدة األولی

ة حَّ العنایة بالصِّ

36				

الّدرس الّسادس

قراءة حّرة
ِمن أضراِر التَّدخین

ِة  يَّ حِّ الصِّ الُمشکالِت  بازدياِد  ُينِذُر  ِمّما  العصِر،  هذا  في  نيَن  الُمدخِّ نِسَبُة  َکُثَرت  و  التَّدخيُن،  اِنَتَشَر 

َة لَِکثيٍر ِمَن األخطاِر، و أنَُّه َسَبٌب لَِکثيٍر ِمَن  حَّ بَيَنُهم. َفَقد أظهَرْت ِدراساٌت کثيَرٌة أنَّ التَّدخيَن ُيَعّرُض الصِّ

يخوَخَة، و َيزيُد  ، َکما أنَُّه ُيَسبُِّب الشَّ ئَِويِّ ئِة، و االلِتهاب الرِّ األمراِض، ِمثِل: أمراِض الَقلِب، و َسَرطاِن الرِّ

نِسَبَة الَوفيات.

َة، ُکلَّها بَِيِد الّله، و لکن َيِجُب  حَّ صحيٌح أنَّ ُکلَّ َشيٍء بَِقضاِء الّله، و أنَّ الَموَت  و الَحياَة و الَمَرَض و الصِّ

الِء  و قد  َر دائمًا، أنَّ التَّدخيَن قتٌل للنَّفِس، و انِْتحاٌر بَطيٌء، َکما أنَُّه َضَرٌر بِإجماِع األطّباِء و الُعَقَ َأن نََتَذکَّ

جائِِر. نيَن َتزداُد باْزدياِد اْسِتهالِک السَّ لوِحَظ أنَّ نِسَبَة َوفاِة الُمَدخِّ

، و الَوَفياُت الناِتَجُة  ِة العالَميَِّة، فإنَّ التَّدخيَن أخطُر َوباٍء َعَرَفُه الِجنُس الَبَشريُّ حَّ ِطبقًا لَِتقريِر ُمَنّظَمِة الصِّ

َوِل الَفقيَرة، َحيُث َتنُشُر َشِرکاُت التِّبِغ  َعنُه ُتَعدُّ َأکَثَر الَوَفياِت التي َعَرَفها تاريُخ اأَلوبَِئِة و ُخصوصًا في الدُّ

جائِِر و َأخَطَرها.و في کلِّ هذا دليٌل علی َخَطِر التَّدخيِن علی الَبَشرّيِة،  دعاياِتها، و َتبيُع َأسوَأ أنواِع السَّ

ٍة – ما َينَتِظُرُهم ِمن َأخطاٍر و أضراٍر، إذا ماَرسوا التَّدخيَن، و  باِب – بِِصَفٍة خاصَّ َفَهل ُيدِرُک ِصغاُر الشَّ

َأقَدموا َعَليِه؟!

نيَن أنُفَسُهم  َن َيقُتُل نَفَسُه بَِنفِسِه، َثَبَت أنَّ َضَرَر التَّدخيِن َيَتَعّدی الُمدخِّ نَتيَجًة لُِکلِّ ما َسَبَق، َفإنَّ الُمَدخِّ

خاَن الُمَتصاِعَد ِمَن  نيَن، فالتَّدخيُن ضرٌر ُمَتَعدٍّ؛ ألنَّ الدُّ ِة أفراِد الُمجتمِع ِمَن الُمجاوريَن للُمدخِّ إلی بقيَّ

خصيَُّة هنا َتَتعاَرُض َمَع حقوِق  نيَن، َيسَتنِشُقُه َمن َحولَُهم دوَن اختياٍر منُهم. و الُحريَُّة الشَّ َأفواِه الُمَدخِّ

جائِِر، و ال يأُخذوَن ُمقابَِل ذلَک إال َضَرراً و خساَرًة. و قد نوَن أموااًل کثيَرًة علی السَّ الُمجَتَمِع.ُينِفُق الُمَدخِّ

ٍن في َأمريکا، ُيَکلُِّف 4 ملياراِت دوالٍر في العاِم. و تزداُد الُمصيبُة  ُوِجَد أنَّ ما ُينِفُقُه 60 مليون ُمَدخِّ

جائُِر َأکَثَر َدخِلها، َفَتتُرُک هذه اأُلَسُر األشياَء  نوَن ِمَن اأُلَسِر الَفقيَرِة، التي َتسَتهِلُک السَّ عندما يکوُن الُمَدخِّ

جائَِر، و في هذا إِضاعٌة للماِل. روريََّة، و َتشَتري السَّ الضَّ
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ِح	الخطأ.																	الّصواب 	صحِّ  تدريب1	:	َضع	َعالَمَة	)	√ (	أو	)	×	(	ثمَّ

................................□ ُبُه التَّدخيُن.     ئَِة ُيَسبِّ 1- َسَرطاُن الرِّ

................................□ جائُِر أکثَر َدخِل اأُلَسِر الَفقيَرِة.   2- َتسَتهِلُک السَّ

................................□ جائِر.   3- أکثُر َدخِل اأُلَسِر الَفقيَرِة ُينَفُق علی السَّ

................................□ َول الَفقيَرِة.   4- أکَثُر َوَفياِت التَّدخيِن َتکوُن في الدُّ

تدريب2	:	اِختر	الجواب	الصحیَح	بوضِع	دائرٍة	حولَ الحرف	المناسب.

ُبُه التَّدخيُن هَو . . .  1- أخَطُر َمَرٍض ُيَسبِّ

رّي   کَّ ج- السُّ َرطان                        ب- السَّ أ- االلتهاب                   

2- الهدف الرئيُس ِمن ِدعاَيِة َشرکاِت التَّدخيِن هَو . . .      

ِة حَّ ج- الُمحاَفَظُة علی الصِّ ب- َتدميُر الّناس                        أ- اأَلموال                 

3- في التَّدخين َضَرٌر علی . . .

ن و الُمجَتَمِع ج- الُمَدخِّ باِبِ   ِن و الشَّ ب -  الُمَدخِّ ن َوحَدهُ       أ - الُمَدخِّ

نيَن بِاْزِدياد . . .  4- تزداُد نِسَبُة الَوَفياِت بَينَ الُمَدخِّ

ج- األموال ب- األمراض                        جائِِر         أ - اِسِتهالِک السَّ

نين في أمريکا. . . 5- عدُد الُمَدخِّ

ج - َخمسوَن مليونًا  ب- ستوَن ِمليونًا                    أ- أربََعُة ماليين              

تدريب	3	:	أجب	بإختصار	عّما	يلي:

راساُت الَکثيَرُة؟    1- ماذا أظَهَرِت الدِّ

الّدرس الّسادس

استیعاب 
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2- ما معنی ِعبارًة التَّدخيُن َقتٌل للنَّفِس، وانِْتحاٌر بَطيٌء؟      

ّحِة العالَميَِّة؟         3- ماذا َيقوُل َتقريُر ُمَنّظَمِة الصِّ

4- ما َمعنی ِعباَرة" التَّدخيُن َضَرٌر ُمَتَعدٍّ " ؟       

5- لَِم في التَّدخين إضاعٌة للماِل؟      

تدريب	1	:	ِصل	بیَن	)	الَکِلَمِة	/	الِعبارة(	و	التَّعريِف	الِمناِسِب.

أ - الَمَرُض َينَتِشُر بُِسرَعٍة . 1- االنِتحار   

ب- َقتُل اإلنساِن نَفَسُه . 2- الِجنُس الَبَشِريُّ  

ج- الُمشِکَلُة الکبيرُة. 3- الَوباء   

د- الَمرَأُة الّتي في بَطِنها ولٌد.  4- الُمصيَبُة    

ه- ُکلُّ الّناِس. 5- الحاِمُل   

َتیِن. تدريب	2	:	ِصل	بینَ الَکِلَمَتیِن	الُمَتضادَّ

فائدة  أحَسن   يشتري    ِصغار    الموت    

●   ●   ●   ●   ●

●   ●   ●   ●   ●

َضَرر کبار   الَحياة    أسَوأ   يبيع   

ل	معانیها	. تدريب	3	:	ابحث	َعِن	الَکِلماِت	الّتالِیِة	في	معَجم	عربّی،	و	َسجِّ

2- َتسَتهِدُف : ) ه،د،ف(  1- إضاعة : ) ض،ي،ع(    
4- الُمَتصاِعد: ) ص،ع،د( 3- ارِتباط : ) ر،ب،ط(    
6- اسَتهَلَک : ) ه،ل، ک(  5- الَخساَرة: ) خ،س،ر(     

الّدرس الّسادس

مفردات 
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1	أعد	هذه	الجملة	مستخدمًا	الکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثالین	التالیین:
)ُفندٌق کبیر – َمطَعم( ام      هذه ُغرفة بسریر َولکْن بدوِن حمَّ

)ُحجَرة ُمناسبة – تلیفون( هذا فندق کبیر َولکْن ِبدوِن مطعم    
)َحقیبة جمیلة – مفتاح( هذه حجرة مناسبة َولکْن ِبدون تلیفون  

)َمصنٌع کبير – حارس(   ....................................  )1
)َسَلَطٌة لذيذة – طماطم(   ....................................  )2

)ِکتاٌب مفيد – ُصَور(   ....................................  )3
)َأکلٌة لذيذة – لَحم(   ....................................  )4

)َمعهٌد کبير – ُمْخَتَبر(   ....................................  )5
ر( )َقْهوٌة بالَحليب – ُسکَّ   ....................................  )6
)شارٌع َجميل - أشجار(   ....................................  )7

ضة( )ِعيادٌة َجديدة - ُمَمرِّ   ....................................  )8
)صالٌة واسعة – نَوافذ(   ....................................  )9

 ................................... )10

2	هات	األسئلة	و	األجوبة	مستعینًا	بالکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثال	التالي:
ط 2 : المطعم هناک في آخر الَمَمّر. ط 1 : أین المطعم؟  م : ) المطعم – الَمَمّر(  

ط 2 : ...........................  ط 1 : ..........؟  1( م : ) الشرکة – الشارع(  
ط 2 : ........................... ط 1 : ..........؟  2( م : ) الکلية – المدينة(  
ط 2 : ...........................  ط 1 : ..........؟  3( م : ) المختبر – المعهد(  
ط 2 : ........................... ط 1 : ..........؟  4( م : ) المکتب – الُغرَفة(  
ط 2 : ...........................  ط 1 : ..........؟  5( م : ) المعهد – المدينة(  
ط 2 : ........................... ط 1 : ..........؟  6( م :  ) الفندق – الّشاطئ(  
ط 2 : ........................... ط 1 : ..........؟  ام – الغرفة(   7( م : ) الحمَّ
ط 2 : ........................... ط 1 : ..........؟  8( م :  ) الحديقة – الشارع( 
ط 2 : ...........................  ط 1 : ..........؟  9( م :  ) الحقيبة – الحافلة(  

الّدرس الّسادس

تدریبات 
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ط 2 : ........................... ط 1 : ..........؟  10( م : ) إبراهيم – الصف( 

3	اکمل	الناقص	في	هذا	الحوار.
إبراهيم : ...........   

الموظف : و عليکم السالم.
إبراهيم : من فضلک، أي فندق ...... 

الموظف : أتفضل أحد فنادق ...... األولی أم الدرجة ......؟
إبراهيم : أفضل الفندق ...... من المنطقة التجارية.

الموظف: في هذا الشارع فندق...... وأسعاره...... وهو ......من المنطقة التجارية.
إبراهيم  : جميل، هذا هو الفندق ........... ما ...........؟

الموظف : فندق الشرق. 
إبراهيم : ...........

الموظف : عفواً.

4	اجب	عن	هذه	األسئلة:
1( هل تحُب السفر؟ و لماذا؟ / 2( عندما تسافر، أيَن تنزل؟ / 3( أّی فندق تفضل؟ / 4( ماذا ترکب من المطار إلی 
الفندق؟ / 5( هل مطار بلدک بعيٌد عن وسط المدينة؟ / 6( کم دقيقًة من المطار إلی أقرب فندق؟ / 7( هل تجلس في 
حديقة الفندق؟ / 8( ما الفنادق التي تزورها هنا؟ / 9( لماذا تزور هذه الفنادق؟ / 10( کم يومًا تقضي في الفندق؟ / 11( 

ماذا تشاهد في المطار؟ / 12( هل يطول وقوُفک في المطار؟ لماذا؟

5	تعبیر
عندما نسافر نقف في المطار مدة طويلة. بعض الناس مسافرون. بعض الناس قادمون من السفر. بعض الناس ينتظرون 

أصدقاءهم. بعض الناس يستقلبون أقاربهم.تکلَّم عن بعض تلک المناظر التي تراها في المطار.

العناصر
القادمون  المسافرون   – أ  تراها:  الّتي  المناظر  الخارجية.3(  الصالة  في  الوقوف  المطار.2(  إلی  الذهاب   )1

للسفر.ب – وصول طائرة و خروج الرکاب.ج – االستقبال.د – اإلعالن عن مغادرة طائرة، و خروج المودعين. 

ه – المنتظرون.و – بعض الناس يسألون في مکتب االستعالمات.4( الدخول إلی الصالة الداخلية.5( االستعداد 

لرکوب الطائرة. 

الّدرس الّسادس
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اِتََّبَع الِحمَیة: رژیم گرفت

اِخَتَلَف / یخَتِلُف: متفاوت شد

اِشَتَری / یشَتري: خرید

اِشَتَکی / یشَتکي: گالیه کرد 

اِعَتَقَد / یعَتِقُد: فکر کرد

اِقترح /یقترح : پیشنهاد داد 

الخبز األسمر: نان سبوس دار

َأحَسْنت: آفرین

َأَخَذ یتناول: شروع به خوردن  

کرد

َأدِویة: داروها 

َأسعار: قیمت ها

َأصَبَح / ُیصِبُح: شد 

بَطن: شکم 

بَیٌع: فروش 

بالضبط: دقیقا

َتشابََه /یتشابَُه: همانند شد

ُم: پیشرفت کرد  َم / یَتَقدَّ َتَقدَّ

َحَدَث / یحُدُث: اتفاق افتاد 

ُر: بر حذر داشت  َر / یَحذِّ َحذَّ

ِحمیة: رژیم غذایی

حالَة: وضع، حال 

حاَوَل / ُیحاِوُل: سعی کرد 

خطیَرة: خطرناک

َدَسم: چربی  

َدعا / یدعو: فرا خواند 

َرغَم: علی رغم 

ِرجال: مردان 

َزواج: ازدواج 

زاد / یزیُد: افزایش یافت 

َسَقی / یسقي: نوشاند 

سیاحة: گردشگری 

َشحم: پی ، چربی 

َصحابِّي: یار پیامبر)ص( 

طال/ یطول: طول کشید 

: باقی ماند  َظلَّ / یَظلُّ

َظَهَر/ یظَهُر: آشکار)روشن( شد

عاِدّي: معمولی  

عالََج/ ُیعالج: درمان کرد

علی األقدام: پیاده

ر: فکر کرد َر / یَفکِّ َفکَّ

َفواِکه: میوه ها 

فندق : هتل

قاروَرة: شیشه دارو 

َکذلَِک: همچنین

َکفی / یکفي: کافي شد

ُکّل: همه

ِکیٌل: کیلو 

... : باید ... البُدَّ

َمَحالت: مغازه ها

َمرَأة: زن

ماَرَس / یماِرُس: تمرین کرد

معتدلة: متعادل

مندوب: نماینده

نََجَح / ینَجُح: قبول )موفق( شد

نََشِوّیات: مواد نشاسته ای

نََقَص/ینُقُص: کاهش یافت)داد(

نهی / ینهی: منع کرد

َوَجَب / یِجُب: واجب شد/

باید...

َوَجَد / یِجُد: یافت

َوحَدُه: به تنهایی

الـمفـردات


