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مقدمة 

حیم لّر ا محن  لّر ا هلل  ا       بسم 

  شهد العامل خالل العقود األخریة إقباالً متنامیاً للّشعوب و احلکومات علی لغة القرآن أي الّلغة العربّیة 
الفصحی. حبیث المیکن إنکار هذا اإلقبال املبارک اّلذي مل یکن مقصوراً علی املسلمنی غری العرب بل تعّدی 
الی غری املسلمنی و الی العرب أنفسهم اّلذین إبتعدوا عن العربّیة الفصحی متبّننی الّلهجات احملّلیة لقرون ! کما 

أنّه المیکن إستثناء بلدنا إیران من هذه الّنزعة.
و ِمن هذا املنطلق و تلبیًة هلذه احلاجة املتنامیة  مّت تألیف وتدریس سالسل متنّوعة من کتب تعلیم احملادثة 
العربّیة الفصحی داخل و خارج البالد. و استفرغ مؤّلفو هذه الّسالسل قصاری ُجهوِدِهم جاهدین الی تلبیة 

رغبة املتعّلمنی هلذه الّلغة و حصدوا يف هذا املشوار جناحاً.
  إّن املخاطب للمناهج املؤّلفة خارج البالد يف حقل تعلیم العربّیة هو االنسان غری العريّب. فصحیح أّنا 
حتظی مبیزة الّتعلیم املمنهج و العلمّي غری أّنا يف الوقت ذاته لیست ُمؤّهلة لتلبیة رغبات املتعّلم االیراينّ للعربّیة 
. و ذلک أّن الّلغة الفارسّیة خلصائصها احلصریّة املمتزجة بالّلغة العربّیة کاالشرتاک يف احلروف و الکثری من 
املفردات قد متّیز املتعّلم االیراينّ للعربّیة عن باقي املتعّلمنی هلا. االمر اّلذي یقتضي مّنا تألیف مناهج حصریّة و 

متمایزة تلّب احلاجة الّتعلیمّیة للّدارس اإلیراينّ يف هذا املضمار .
  أّما اجملموعات اّليت مّت تألیفها أو تصنیفها داخل البالد فهي تفتقر نوعاً ما ِلسمة الّتعلیم املمنهج و العلمّي 
واحلدیث و لعّل هذا هو الّسبب الکامن وراَء قصور هذه املناهج عن تعلیم احملادثة العربّیة بنجاح ملحوظ. و 
اّلذي جعل املتعّلم االیراينّ الحیصد ما فیه الکفایة من الّنجاح الّتعلیمّي عرب هذه املناهج الّتعلیمّیة بقسمیها 

الّداخلّي و اخلارجّي. 
  نظرا إلی هذه الّنواقص ورغبًة يف ملء هذا الفراغ توّلدت سلسلة " لغة الّضاد" الّتی إستعانت مبصادر 
رئیسة و حدیثة تعنی بتعلیم احملادثة العربّیة فی العامل الیوم کـ " العربّیة للحیاة " و " العربّیة بنی یدیک " و 
" الکتاب األساسّي " و غریها لتدخل مضمار تعلیم احملادثة العربّیة للّناطقنی بالفارسّیة. کما أّنا تتمّتع 
بأحدث نتاج العلوم ذات الصِّلة بالّلغة کعلم تعلیم الّلغة وعلم الّنفس الّتعلیمّي و علم الّلغة بذاته. هذا وقد 
قامت هذه الّسلسلة قدَر اإلمکان مبلء الفراغات و الّتعویض عن مواطن الّضعف يف تلک املصادر بنقاط 

قّوة تضاعف کفاءهتا.
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  من جانب آخر فإّن مؤّلف هذه الّسلسلة یتمّتع مبعرفة املتعّلم االیراينّ للعربّیة و حیظی باإلملام مبتطّلباته الّلغویّة 
وذلک خبلفّیة تدریس و تألیف له تربو علی عشرین سنة يف اجلامعات و املدارس الّدینّیة و معاهد تعلیم الّلغة قام 
خالهلا بتدریس احملادثة و القواعد و الرّتمجة العربّیة کما بادر إلی تألیف کتب تعلیمّیة يف الّصرف و الّنحو و علم 
الّنفس الّتعلیمّي ِإضافة إلی قیامه بإدخال تعدیالت متتالیة يف اجملموعة عرب تدریسها يف عّدة دورات جتریبّیة ممّا جیعل 
جمموعة " لغة الضاد"  تلّب حاجات من یدرسها من االیرانینی و غریهم من الّناطقنی بالفارسّیة و تزّوده شیئاً فشیئاً 
و خطوة عن خطوة بالقدرة علی االتیان باملهارات الّلغویة الرّئیسة  أال و هي فهم املسموع و املقروء و الکتابة و 

الّنطق بالعربّیة.
  و ال غرو أّن هذه الّسلسلة کمثیالهتا و رغم الکفاءات الکامنة فیها ال ختلو من الزّّلة و الّضعف ممّا یدعو أن 
منّد ید االستشارة إلی املعنّینی بتعلیم احملادثة العربّیة لیتحفونا بآرائهم البّناءة عسی أن نرتقي مبستوی الّتأثری هلا  و 

نزید من الفائدة املرجّوة منها و الّله املوّفق و املستعان. 

مراحل دورة المحادثة العربّیة، أهدافها و مناهجها :   

تقّدم دورة احملادثة العربّیة يف مرکز التنمیة لتعلیم اللغة العربیة )متاع( يف فرتات زمنّیة متنّوعة و هلا مراحل و اهداف 
و مناهج، الیکم تفصیلها فیما یلي:

 المراحل: تقام صفوف احملادثة يف مراحل ثالث هي: 1. الّتمهیدیّة 2. املتوّسطة 3. العالیة.
یتکّون کّل من الّتمهیدیّة و املتوّسطة من مستوینی یتّم تدریس کّل مستوی يف 4 فصول دراسّیة ، اما املرحلة 
العالیة فیجري تعلیمها يف فصول مخسة دراسّیة کّل منها یستغرق 18 ساعة يف 12 حّصة، فالّدورة الکاملة تنقضي 

يف واحد و عشرین فصال دراسّیا.
 االهداف و المناهج: تّتسم هذه اجملموعة بسمات متّیزها عن غریها منها: أّنا متّهد االرضّیة  للطّالب لیتلّقی 
الّلغة مهارات متمثّلة يف االستیعاب قراءة و استماعا و الّتعبری نطقا و کتابة مفضِّلة الّنطق و الکتابة علی قسیمیهما 
باعتبارمها مهارتنی اجیابیتنی فالطّالب اّلذي یتقن الّتکلم و الکتابة ، فهو یکون قد متّکن من القراءة و االستماع  و 
علی هذا االساس یأيت الرّتکیز علی الّتکلم و الکتابة اکثر من غریمها  فهما تکفالن بتلّقي و اتقان ما سوامها  کما 
أّن طالب الّضاد یتزّود باملعلومات اجلدیدة اّليت تتناول مواضیع متنّوعه يف شّتی الّساحات يف احلیاة الیومّیة 
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وبشکل تدرجیّي ومنتظم تتماشی مع ثقافة دارس الّلغة و مدی قدرته علی االستیعاب حبیث ال یواجه کّما 
هائال من مفردات ال تلقی استیعابا دون تطبیق ینتهي إلی اإلنتاج الّلغوّي فیتحّدث بالعربّیة و یکتب هبا ملتزما 
بصّحة اإلستعمال و متمّتعا بطالقة الّلسان و سرعة البیان و اإلطمئنان إلی استخدامه مع تزّوده املتدرّج بشيء 

من قواعد تنفعه يف إطار اإلنتاج و اإلستخدام.
 یرمي معهد الّضاد )متاع( من خالل اقامة دورات احملادثة الی تزوید الطّلبة بالّسلطة علی ممارسة مهارات 
الّلغة االربع فینحو منحی یساعد الطّالب علی اتقانا منذ اّول یوم یلتحق فیه الی الّصفوف. و انطالقا من هذا 
املنشود و سعیا وراء حتقیقه نری الطّالب و هو یتکّلم منذ احلّصة االولی مبا تلقّی من املعلومات الّلغویّة کما 
یکتب هبا يف أسطر قلیلة يف االطار ذاته الی کونه یقرأ الکتاب و یستمع الی القرص اّلذي یرافقه فیستوعب 
املقروء و املکتوب خری استیعاب و شیئا فشیئا و یوماً بعد یوم یوّسع هذا االطار ومن هذا املنطلق جید الطّالب 
نفسه يف الّصّف یستوعب و یستخدم تلقاء نفسه دون أن یشعر  بصعوبة أو اکراه أو اضطراب. یتعّلم طالب 
الّضاد الی جانب الّلغة اسلوب الّتعلم و طریقة الّتعاطی معها نفسّیا فحنی یواجه احلواجز املتعّلقة بنمط الّتعلم 
و العراقیل املّتصلة باجلانب النفسّي له - و اثناء احلّصة - یعّلمه املدّرس کیف یتغّلب علیها و جیتازها بنجاح 
فاملدّرس مدیر و مدّرب و مرشد و مصّحح إضافة إلی کونه مسؤوال عن تشجیع الطّلبة و الرّفع من معنویاهتم.  
کما أّن هذه الّرؤیة ترتّسب يف نفس الطّالب القاضیة بأّن الّلغة مهارة و لیست جمرّد معلومات و أّن الّتعلیم 
یتحّقق يف الّصّف بال تسویف أو تأجیل أو إمهال و یتعّلم أّن اکتساب املهارة و صریورة الّلغة ملکة البال ال 
یتحّققان ااّل عن طریق القیام بالّتدریب املتواصل و بذل اجلهد الّدؤوب متمّسکا بالّرؤیة الّصائبة لّلغة و تعلیمها 

و مطّبقا االسالیب اجملدیة إلتقانا.
و واجب الطّالب قبل احلّصة أن یتدّرب علی ما ورد يف الکتاب  من معلومات الّنص و احلوار لیحّوهلا الی 
مهارات لغویّة یقّدمها يف الّصّف ُمرّسخة يف باله دون سابق تدریس من قبل املدّرس و ذلک عرب الّتدقیق و 
الّتقلید و الّتصویر و صیاغة مجل قصریة و بسیطة و مألوفة و مراجعة املعاجم و بالّتالی احالل الّلغة اجلدیدة 
حمّل لغة االّم عند الّتفکری حبیث یکون من دأبه و شأنه حیثما کان و متی ما، أن جیري يف ذهنه حوار داخلّي 
علی الّدوام و علی قدر مستطاع مع التوّسل بوسائل و اسالیب تدریب تتجّسد يف اداء تدریبات القرص و 

الکتاب و مشاهدة افالم و قراءة کتب قصصّیة یقّدمها املعهد يف خمتلف املستویات.
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انواع  الّدورات: تُعقد صفوف احملادثة يف معهد الّضاد يف فرتات زمنیة متنّوعة تتناسب مع وضع الطّالب و 
الظروف اخلاّصة به فهي دورات مکثّفة، و خمّففة و شبه مکثّفة. ففي الّنوع االّول ال یستغرق کل فصل دراسّي 

سوی أسبوعنی و يف الثّاين یطول شهرا و نصف الّشهر و اما الثّالث فینتهي يف اسابیع ثالثة.  
أّما الّدورات املکثّفة، فالطّالب فیها یشارک مرّات ثالثا يف ثالثة ایّام خالل کّل اسبوع  کّل مرّة تستغرق 
ثالث ساعات ما یعادل حّصتنی و هکذا ینتهي کّل فصل دراسّي يف أسبوعنی. ففي احلالة هذه تکتمل الّدورة 
بأکملها يف أحد عشر شهرا  و هکذا الّدورة متتاز بسمات کأن یأمن الطّالب من مضرّات الّتعلیم، کالّنسیان 

و امللل و االبتعاد عن الّلغة الّنامجات عن طول الفرتات الفاصلة بنی احلصص و استغراق ممّل للّدورات.
أّما الّدورة املخّففة  فیحضرها  الطّالب یوما واحداً يف االسبوع یستغرق فیه احلضور ثالث ساعات ما یعادل 
حّصتنی فینقضي کّل فصل دراسّي يف شهر و نصف الّشهر تقریبا و تکتمل الّدورة هذه بأسرها يف ثالثنی 
شهرا و يف الّدورة شبه املکّثفة جتري املشارکة يف الّصّف مرّتنی يف االسبوع و الّدورة الکاملة تکتمل يف مخسة 

عشر شهرا.                                       
                                                  ومن اللّه الّتوفیق
                               مهدي اصغري  

                                                                                      مایو  2015           
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إستمع إلی الحوار
َوليَُّة َبَکُة الدُّ الشَّ

أحَمُد: ُکنَت َتقضي َوقتًا  َطویاًل أَماَم التِّلفاِز، واآلَن َتقضي َوقتًا أَطول أماَم الحاسوِب. ما سَبُب  ذلک؟!

َبُب أنَّ فوائَِد الحاسوِب، أکَثُر ِمن فوائِِد التِّلفاِز. محموٌد: السَّ

أحَمُد: أری َرسائَِل علی شاَشِة الحاسوِب.

. َمحموٌد: هذا هو الَبریُد اإِللکترونيُّ

سائُِل بالبَریِد اإِللکترونّي؟ أحَمُد: َعفواً، َکیَف َتِصُل الرَّ

َمحموٌد: هِذِه َعناویُن أصحابَي المشَتِرکیَن في البَریِد اإِللکترونّي، أستطیُع أن أبَعَث َرسائلي إلی 

أيِّ َمکاٍن في العالٍَم.

أحَمُد: هذا أمٌر َعجیٌب ِفعاًل!

َمحموٌد: هِذِه ِرسالٌَة ِمن َصدیقي ُعَمَر ِمن ِدَمشَق.

ولیُة؟ َبَکُة الدُّ َولیِة. ما هِذِه الشَّ َبَکِة الدُّ ُث الناُس َکثیراً عِن الشَّ أحَمُد: یَتَحدَّ

َبَکُة الّدولیُة َتربُُط َمالییَن الحواسیِب عن َطریق الهاِتِف. َمحموٌد: الشَّ

ولیِة؟ َبَکِة الدُّ أحَمُد: ما فائَِدُة الشَّ

َمحموٌد: َفوائُِدها َکثیَرٌة، ُأنُظر؛ هِذِه َعناویُن الجاِمعاِت والمکَتباِت و َمراِکِز الُبحوِث. َتسَتطیُع 

الُحصوَل علی المعلوماِت التي ُتریُدها، و َأنَت في بَیِتَک، أو في َمکَتِبَک.

أحَمُد: یا لَُه ِمن َأمٍر َعجیٍب! 

واب ِح الَخطَأ.        الصَّ َتدريب 1: َضع َعالَمَة ) الصحیحة ( أو ) الخاطئة ( ُثمَّ َصحِّ

.................................... □ 1- َیقضي أحَمُد َوقتًا َطویاًل أماَم الحاسوِب.    

.................................... □ 2- فوائُِد الحاسوِب ِمثُل َفوائِِد التِّلفاِز.    

استيعاب 
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.................................... □    . 3- َوَصَلت ِرسالٌَة إِلی َمحموٍد بالبَریِد اإِللکترونيِّ

.................................... □ 4- َتسَتطیُع الُحصولَ علی الَمعلومات اآلَن وأنَت  في أيِّ مکاٍن.  

.................................... □ ُة ُمتَِّصَلٌة بِشاَشِة التِّلفاِز.     ولِیَّ بَکُة الدَّ 5- الشَّ

بًة َتدريب 2: َرتِِّب الُجَمَل الّتالیَة کما َوَرَدت في الِحوار.                   الُجَمُل ُمَرتَّ

................................................... 1- َتظَهُرعلی الّشاَشِة َعناویُن الُمشتِرکیَن  في الَبرید ِاإِللکترونّي. 

................................................... 2- کاَن َمحموٌد َیقضي َوقتًا َطویاًل أماَم التلفاِز.  

................................................... 3- َینُظر أحمُد إِلی العناویِن في َشاَشِة الحاسوِب.  

................................................... 4- َوَصَلت ِرسالٌَة بالبرید اإِللکترونيِّ ِمن ِدَمشَق.  

................................................... 5- َمحموٌد َیقضي اآلَن َوقتًا أطوَل أماَم الحاسوِب.  

، ُثمَّ اْسَتعِمْلها في ُجَمٍل ِمن إِنشائَِک. تدريب 1: هاِت َجمَع الَکِلماِت الّتالیِة ِمَن النَّصِّ

الجملة جمعها      الکلمة  

.....................................................   ....... 1- فائِدة  

.....................................................   ....... 2- ُعنوان 

.....................................................   ....... 3- ِرسالَة 

.....................................................   ....... 4- حاسوب 

.....................................................   ....... 5- َمرکز  

.....................................................   ....... 6- بَحث  

َة ِمن ماّدِة )ج، م، ع( في األماِکِن المناِسَبِة. تدريب 2: َضِع الَکِلماِت المشَتقَّ

1- َیدُرُس أخي في الـ .......... اإِلسالِمیَِّة.

2- ُأَصّلي في هذا الَمسِجد ..........

مفردات 

العالم قریة صغیرة
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3- َوَصَل الطالُب ..........

4- أنا ُمشَتِرٌک في .......... الُعلوِم.

سون. 5- .......... مدیُر المدَرَسِة والُمَدرِّ

6- ما واِجُب الـ .......... علی الَفرِد؟ 

إعراُب الِفعِل الُمضارع 
  ُینَصُب المضارُع إِذا ُسِبَق بأداِة نَصٍب ِمثُل : َأْن و لَْن . و ُیجَزُم الُمضارُع إِذا ُسِبَق بأداِة َجزٍم مثُل : 

لَْم و ال النَّاِهَیِة. و ُیرَفُع الُمضارُع إِذا لم ُیسَبْق بأداِة نَصٍب أو َجزٍم.

ُأدُرْس و لَاِحْظ.

الَمْنصوب                                              الَمْجزوم                      الَمْرفوع 

ٌد الُقرآَن .  َیقَرُأ ُمَحمَّ َة .       لَم أْعَمْل َحتَّی اآلَن .     ُأریُد أن أَتَعلََّم الَعَربِیَّ
واَء . َیْشَرُب المریُض الدَّ سالُة الیوَم.     الُتساِفْر َغداً.          لَْن َتِصَل الرِّ

ْکِل، َکما ِفي المثال. تدريب: اِْضِبِط الِفْعَل الُمضاِرَع بالشَّ

1- جاَء اإِلسالُم بَِأسالیَب لم َیْعِرف ِمثَلها الَعَرُب  .
2- ال ُتساِفر الیوَم یا بَُنيَّ .

3- ماذا َتْحِمل َمَعَك یا َولَدي؟
َة َکثیراً. ولِیَّ َبَکَة الدَّ 4- َیسَتخِدم النَّاُس الشَّ
5- لَْن َأذَهب إِلی باِلٍد َغریَبٍة عن َثقاَفتي .

َسُة الَمِلِک َفیَصٍل الَخیِرّیُة َجوائَِز عالَمّیًة . 6- َتمَنح ُمَؤسَّ

مالحظٌة نحوّیٌة
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7-  ُأِحب أْن َتصَحب أوالَدَک في َسَفِرَک.
8-  َسُنعِلن النَّتیَجَة َغداً.

1 أعد الجمل التالیة مستخدمًا الکلمات التي بین القوسین کما في المثال : 

)هم (    ة   َحَجزنا َشقَّ ة (      )َشقَّ حجزنا مکالمة  )نحن(      حجزُت ُمَکاَلَمة  

) هما (  -----------------------------  )2 ) ُغْرَفة(    -----------------------------  )1

)أنَت (  -----------------------------  )4 ) سیارة (   -----------------------------  )3

)هو (  -----------------------------   )6 ) طاولة (   -----------------------------  )5

) هي (  -----------------------------  )8 ) تذکرة (   -----------------------------  )7

)هن (  ----------------------------  )10 ) مکانا (    -----------------------------  )9

)مکالمة (  ---------------------------- )12 )أنا (    ---------------------------- )11

 ---------------------------- )13

2 أجب عن هذه األسئلة کما في األمثلة التالیة:

 هل طلبَت المکالمة؟ نعم، طلبُتها .          هل كتبَت الواجَب؟ نعم، كتبته. 

.     هل سألت األساتَذة؟ نعم، َسألُتُهْم.   هل شکرَت الممرضاِت؟ نعم، َشَکرُتُهنَّ

-------------------------------------- 1(  هل قابلَت األصدقاء ؟   

-------------------------------------- 2(  هل اشتریَت القمیَص ؟   

-------------------------------------- 3(  هل حملَت الحقائب ؟   

-------------------------------------- 4( هل شاهدَت المعروضاِت؟  

-------------------------------------- 5( هل قرأَت القصَة ؟   

-------------------------------------- 6(  هل أرسلَت البرقیَة ؟    

تدریبات



الوحدة األولی

الوحدة األولی
العالم قریة صغیرة

الوحدة األولی

الّدرس االّول العالم قریة صغیرة

6    

-------------------------------------- 7(  هل تسلَّمَت الخطاَب ؟   

-------------------------------------- 8(  هل شکرَت األطباَء ؟   

-------------------------------------- 9(  هل دفعَت الحساَب ؟   

-------------------------------------- 10( هل أخذَت اإلیصاَل ؟    

-------------------------------------- 11( هل سألَت الموظفاِت ؟  

-------------------------------------- 12( هل أخبرَت الطبیباِت ؟  

3 أجب عن هذه األسئلة کما في المثالین التالیین.

ال، حجزت المکالمة أمس .  هل ستحجز المکالمة الیوم ؟              

ال، سافرنا في األسبوع الماضي .   هل ستسافرون إلی القاهرة غدًا ؟             

ال، --------- في اللیلة الماضیة.  1( هل سندرُس التقریَر هذه اللیلة؟      

ال، --------- أمس. 2( هل ستکتبین الرسالة الیوم؟   

ال،--------- یوم الخمیس الماضي. 3( هل ستحجزان الغرفة الیوم؟   

ال، --------- صباح الیوم. 4( هل ستذهْبَن إلی السوِقِ هذا المساء؟   

ال، --------- قبل ساعة.  5( هل ستناولون الفطوَر اآلن ؟   

ال، --------- أمس. 6( هل ستأخذ صدیَقك إلی الطبیب الیوم؟  

ال، --------- قبل قلیل .   7( هل ستدفعان الحساَب اآلن ؟    

ال، --------- في الصباح.  8( هل ستطلبین الشرکة بالتلیفون اآلن؟   

ال، --------- أمس. 9( هل ستسألونه الیوم ؟     

ال، --------- قبل قلیل.  10( هل سیغادران الریاض اآلن؟    

4 أجب عن هذه األسئلة مستعماًل الفعل المضارع کما في المثال :

ال، سأكتبها بعد ساعة . هل كتبَت البرقیة ؟           

ال، --------- مساَء الیوم . 1( هل تسلمَت الرسائل ؟     
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ال، --------- غداً . 2( هل أرسلِت الخطابات ؟   

ال، --------- بعدالظهر . 3( هل حجزِت المکالمة ؟   

ال، --------- بعد الغد . 4( هل درسُتُم التقریر ؟     

ال، --------- بعد ساعة .   5( هل تناولُتُم الفطور ؟    

ال، --------- بعد قلیل . 6( هل بدأتما العمل ؟   

ال، --------- بعد الظهر .  7( هل جّربتما السیارة؟   

ال، --------- ظهراً . 8( هل شاهدتنَّ المکتبة ؟   

ال، --------- بعد یوم .  9( هل أکملتما الکتاب ؟   

ال، --------- بعد ثالثة أیام. 10( هل غادرن الریاض ؟   

ال، --------- غداً . 11( هل أرسلوا الطرود ؟           

ال، --------- في المساء .     12( هل قابل صدیقه ؟    

5 َأکِمل َکما في المثال مع النظر إلی المعنی: 

َقال               َیُقول            ُقل                   َقول               َقائل                          َمُقول    

َوَعَد               َیِعد             ِعد                  َوعد                واعد                   َموُعود

---------   ------   ------   ------ 1- قاد     ------  

---------   ------   ------   ------ 2- وعظ     ------  

---------   ------   ------   ------ 3- خان     ------  

---------   ------   ------   ------ 4- وصل     ------ 

---------   ------   ------   ------ 5- صاغ     ------  

---------   ------   ------   ------ 6- وجد     ------  

---------   ------   ------   ------ 7- صام      ------  

---------   ------   ------   ------ 8- وزن     ------  
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---------   ------   ------   ------ 9- زار      ------ 

---------   ------   ------   ------ 10- وهب   ------ 

 إستمع إلی الحوار ثمَّ أجب عن األسئلة.

----------------------------------------------- 1- أین یجلُس أحمد؟   
----------------------------------------------- 2- ماذا ینَتِظُر؟     
----------------------------------------------- 3- من أین وصلت الِرسالُة صباَح الیوِم؟  
----------------------------------------------- 4- ِمن أيِّ بلٍد ینتظُر رسالًة أخری؟   
----------------------------------------------- سالَة؟    5- من سُیرِسُل إلیه الرِّ
----------------------------------------------- 6- متی هاجر فیَصٌل إلی هولندا؟   

تدريب 1: َتباَدِل األسِئَلَة و األجوبََة مع زمیِلَک. ) نشاٌط ُثنائيٌّ ( 

2- َکم ساعًة َتجِلُس أماَم التِّلفاِز في الَیوِم؟ 1- هل تستخِدُم البریَد اإللکترونّي؟   

4- َهل لََدیَک حاسوٌب؟ ولیَِّة؟    َبَکِة الدُّ 3- َهل َتسَتفیُد ِمَن الشَّ

6- لماذا َتسَتخِدُم الحاسوَب؟ 5- َکم ساعًة َتجِلُس أماَم الحاسوِب؟   

7- أیُُّهما أفَضُل في رأِیَک: التِّلفاُز أِم الحاسوُب؟ و لماذا؟

تدريب 2:  ناِقِش الموضوعاِت الّتالَیَة مع ُزَمالئَِک. ) نشاُط الَفريِق (

2- فوائُِد الحاسوِب.   1- َفوائُِد التِّلفاِز.     

َولیَِّة. َبَکِة الدُّ 4- فوائُِد الشَّ      . 3- فوائُِد البریِد اإِللکترونيِّ

فهم المسموع 

تکّلم
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إستمع إلی النص
      َوسائُل الّنقِل و اإلتِّصاِل َقدیمًا و حدیثًا

َیَتکّوُن العالُم ِمن ِستِّ قاّراٍت، و َیبُلُغ َعدُد سّکانِه أکَثَر ِمن ِسّتِة ملیارات انساٍن. هذا العالُم الواسُع، 

أصَبَح َقرَیًة َصغیَرًة. َکیَف صاَر ذلک؟! هناک سببان اّولهما، َوسائل الّنقل الحدیثة، وثانیهما، َوسائل 

اإلّتصاِل الحدیثة. کانت َوسائُل النَّقِل في العصوِر الَقدیمِة بَطیئًة جّداً، و کاَن الّناُس ُیسافروَن مشیًا 

علی االقداِم، و َیحِملوَن حاجاِتِهم علی ظهورهم أو رؤوِسهم. ثمَّ أخَذ الّناُس َیسَتعِملوَن الَحَیوانات؛ 

َأربَُع  لها  َصغیَرًة؛  َعَرباٍت  االنساُن  َصَنَع  ُمّدٍة،  بَعَد  حاجاِتهم.  نقِل  في  الَحمیِر  و  الِبغاِل  و  کالِجماِل 

الماء. َصَنَع  التي َتسیُر علی  راعیُة،  الشِّ المراکُب  بَعَد ذلک  ُثمَّ ُصِنَعت  ُمَحّرٍک،  َعَجالٍت، َتسیُر دوَن 

کاِت، َفَظَهَر َکثیٌر ِمن َوسائِِل النَّقِل الَحدیثِة؛ ِمثِل:  اإلنساُن في العصِر الَحدیِث َمرَکباٍت، َتعَمُل بِالُمَحرِّ

َقرَیًة َصغیَرًة؛ فاالنساُن  العالَم  ِالِوسائُِل  َجَعَلت هذه  الّطائِراِت.  ُفِن، و  السُّ الَسّیاراِت، والِقطاراِت، و 

ٍة. و هذا َیخَتِلُف َعّما کاَن في الماضي، َحیُث  ٍة إلی قارَّ َینَتِقُل في ساعاٍت، ِمن بََلٍد إلی بََلٍد، َو ِمن قارَّ

َبُب الثاني، الذي َجَعل العالََم  کاَن اإلنساُن َیحتاُج إلی أّیاٍم َو ُشهوٍر، لَِینَتِقَل ِمن َمدینٍة إلی َمدیَنٍة. أّما السَّ

ُحِف، والهاِتِف، واإلذاعِة، و التِّلفاِز، والحاسوِب،  َقرَیًة َصغیَرًة، فهو َوسائُِل االّتصاِل الَحدیَثِة مثُل: الصُّ

ِة التي َجَعَلِت اإلنساَن َیعِرُف أّواًل بِأّول، ما َیحُدُث في جمیِع باِلِد العالمِ . کانَت وسائُِل  َولیَّ َبَکِة الدُّ و الشَّ

االّتصاِل في الُعصوِر الَقدیَمِة بَطیئًة ِجّداً، فاإلنساُن ُیرِسُل األخباَر و الَمعلوماِت، َعن َطریِق َصوٍت، أو 

عن طریق الَعّدائین أو َعن َطریق َحماِم الّزاِجل. و کانَِت األخباُر َتِصُل بعَد ُمّدٍة َطویلٍة، و َقد ال َتِصُل 

في َکثیٍر ِمن األحیان.

ح الخطأ.            تدريب1: َضع َعالَمَة ) √ ( أو َعالَمَة ) × ( في المربِّع ُثمَّ َصحِّ
              الّصواب

--------------------------- □ 1- عَدُد ُسّکان العالَِم أربََعُة ِملیاراٍت.                           

استيعاب 
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--------------------------- □ 2- أصَبح العالُم َقرَیًة َصغیَرًة بَِسبِب وسائِل الّنقل و االّتصال.    

--------------------------- □ غیرُة ِمن وسائِل النَّقِل الَحدیثٍة.               3- الَعَرباُت الصَّ

 --------------------------- □ راعّیُة َقبَل الَعَرباِت الّصغیَرِة.       4- ُصِنَعت الَمراِکُب الشِّ

--------------------------- □ کاِت ِمن َوسائِل النَّقِل الَحدیثِة.   5- الَمرَکباُت التي َتعَمُل بالُمَحرِّ

تدريب2: أجب باختصار عّما يلي :

1- َکم قاّرًة في العالم؟ --------------------------------------------------------------------

2- َکیَف اصَبَح العالُم َقرَیًة َصغیَرًة؟ --------------------------------------------------------

3- ما الَحَیواناُت التي اسَتعَمَلها اإلنساُن َقدیمًا للنَّقِل؟---------------------------------------

4- ما َوسائُل االتِّصاِل الَحدیثُة؟------------------------------------------------------------

5- َکیَف کاَن االنساُن ُیرِسُل الَمعلوماِت و األخباَر في الماضي؟------------------------------

تدريب1: اکتب ثالَث وسائَِل بعَد کلِّ ُعنواٍن.

  ----------------   ----------------   ---------------- وسائل االتِّصاِل الَحدیَثُة   

 ----------------   ----------------   ---------------- وسائل النقِل الَقدیَمُة  

----------------   ----------------   ---------------- وسائل االتِّصال القدیمة  

----------------   ----------------   ---------------- وسائل النقل الحدیثةُ 

تدريب2: امأل الَفراَغ بَکِلَمٍة مناسَبٍة من عندَک.

2- حملُت الحقیبة علی------------- 1- بّلغ عمري ثالثًا و عشرین -------------   

4- انتقلْت أسرتي ِمن شقٍة إلی ------------- 3- تعمُل السّیارة بـ -------------    

6- َوَصَل الَخَبُر إلینا بَعَد ------------- 5- سافرت مشیًا علی -------------    

مفردات 
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بِناُء الفعِل الماضي
، إِذا اتََّصَلْت بِِه واُو الَجماَعِة. مِّ ُیْبَنی الفعُل الماضي علی الضَّ

کوِن، إِذا اتََّصَلْت بِِه تاُء الفاِعِل، أو نا الفاِعلین ، أو نوُن النِّسَوة . وُیبَنی َعلی السُّ

و ُیبَنی علی الَفتِح فیما عدا ذلَِک.

ُادُرْس و الِحْظ.

کِل، کما في المثال. مائِِر في الَجدوِل ، و اْضِبْط آِخَر األفعاِل بِالشَّ َتدريب : أسِنِد األفعاَل الماِضَیَة إِلی الضَّ

مالحظٌة نحوّیٌة

جبأ

َصَنُعوا الَمراِکَب .

َبَکِة. ُثوا عِن الشَّ الناُس َتَحدَّ

الطالُب َحَصُلوا علی َجواِئَز .

فازا في الُمساَبَقِة.

نجُحوا في االمِتحاِن .

َجلسُت ُهنا 

رًا.  َحَضرَت ُمَتَاّخِ

َقَرأِت کثیرًا.

رَس. کََتبنا الدَّ

الَبناُت َشَکرَن الّلَه .

کاَن النَّاُس ُیسافروَن َمْشیًا.

َصَنَع ااِلنساُن الَمرکَباِت .

َظَهَرْت الَوساِئُل الَحدیَثُة.

أصَبَح العاَلُم َقرَیًة صغیرًة.

َاَخَذ النَّاُس َیسَتعِملوَن الَحَیواناِت.

واو الجماعةنون النسوةألف االثنیننا الفاعلینتاُء الفاِعِلتاُء التأنیِثالفعل

حضَر
َسِمَع 
َشَکَر 
َفَحَص
َشِرَب 

َأَکَل
َث َتَحدَّ
اسَتیَقَظ
َسَکَن

َحَضَرْت
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضْرُت
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضْرنا
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضَرا
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضْرَن
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضروا
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
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1 أعد الجمل اآلتیة مستخدمًا الکلمات التي بین القوسین کما في المثال: 
) المسافران ـ المطار (  األستاذ قابلني في المعهد .                           

) المدرسات ـ المدرسة (   المسافران قابالني في المطار .                           

) الموظفتان ـ الشرکة (    -------------------------------------)1

) المندوبون ـ الفندق (   -------------------------------------)2

) الطبیبة ـ العیادة (    -------------------------------------)3

) الطالبان ـ المطعم (   -------------------------------------)4

) األصدقاء ـ الحدیقة (   -------------------------------------)5

) الطبیبان ـ المستشفی (   -------------------------------------)6

) األستاذ ـ المعهد (    -------------------------------------)7

 -------------------------------------)8

2 کّون أسئلة مستعمال الکلمات التي بین القوسین کما في المثال : 
ط: رجع المسافر من رحلته، هل قابلته ؟  م : ) المسافر ـ من رحلته (                    

ط:--------------------------------------  1(  م: ) المسافران  ـ رحلتهما (   

ط:-------------------------------------- 2 ( م: ) سمیرة ـ مدرستها (   

ط:-------------------------------------- 3 ( م: ) المسافرون  ـ بلدهم (   

ط:-------------------------------------- 4 ( م: ) المسافرات ـ قریتهنَّ (  

ط:-------------------------------------- یَّتهما (   5 ( م: ) زینب و سعاد ـ ُکلِّ

ط:-------------------------------------- 6 ( م: ) عثمان ـ دکانه (    

ط:-------------------------------------- 7 ( م: ) عمید الکلیة ـ مکتبه (   

ط:-------------------------------------- 8 ( م: ) المسافرتان ـ رحلتهما (   

ط:-------------------------------------- 9 ( م: ) سعد و سعید ـ عملهما (   

ط:-------------------------------------- 10( م: ) المدرسون ـ مدرستهم (   

تدریبات
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3 أعد الجملة اآلتیة مستعمال" الکلمات التي بین القوسین مع تغییر ما يلزم : 
) نحن (  حجزُت مکالمة خارجیة لفرنسا و موعدي اللیلة .      

) المغرب (  حجزنا ُمکالمة خارجیة لفرنسا و موعدنا اللیلة .               

حجزنا ُمکالمة خارجیة للمغرب و موعدنا اللیلة .                   ) هم (

) ألردن (  حجزوا ُمکالمة خارجیة للمغرب و موعدهم اللیلة .   

) هن (   -------------------------------------------  )1

) العراق (   -------------------------------------------  )2

) هي (   -------------------------------------------  )3

) سوریا (   -------------------------------------------  )4

) هو(   -------------------------------------------  )5

) السودان (   -------------------------------------------  )6

) هما (   -------------------------------------------  )7

) الکویت (   -------------------------------------------  )8

) نحن (   -------------------------------------------  )9

10( ------------------------------------------   ) فرنسا (

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

4 هاِت األسئلة و األجوبة مستعماًل الکلماِت التي بین القوسیِن کما في المثالین التالیین: 

ط 2: طلبُت عْشَر دقائق. ط1 : دوُرك اآلن، كم دقیقة طلبَت ؟     م : ) دقیقة ـ طلب (    

ط 2: أخذُت َعَشَرَة كتٍب. ط 1: دورك اآلن، كم كتابًا أخذت ؟      م : ) كتاب ـ أخذ (    

ط2-------------------- ط1---------------------------   1( م: ) تذکرة ـ طلب (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   2 ( م: ) مقعد ـ حجز (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   3 ( م: ) صفحة ـ قرأ (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   4 ( م: ) قلم ـ اشتری(  
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ط2-------------------- ط1---------------------------   5 ( م: ) جریدة ـ طلب (  

ط2-------------------- ط1---------------------------   6 ( م: ) ورقة ـ کتب (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   7 ( م: ) ریال ـ دفع (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   8 ( م: ) إیصال ـ تسلَّم (   

5 يعاد هذا التدريب کما في المثال التالي: 

ط2: طلبُت عْشَر دقائق .  ط1: دورِك اآلن، كم دقیقًة طلبِت ؟    م: )دقیقة ـ طلب (  

6 َأکِمل َکما في المثال مع النظر إلی المعنی:

َوَهبوا َوَهبَن   َوَهَبا   َوَهبتنَّ   َوَهبُتما   َوَهَب   َوَهبِت  

زاروا ُزرَن   زارا   ُزرُتَنّ   ُزرُتما    زار   ُزرِت  

------  ---------  ---------  ---------  --------- 1- وزن  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 2- طاف  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 3- وجد  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 4- صاغ  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 5- وصل --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 6- خان  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 7- وعظ  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 8 - قاد  --------- 

14    
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 إستمع إلی الحوار  
َندَوٌة عِن الَعوَلَمة

َزیَنب: کانَت نَدَوًة مفیَدًة. لماذا لم َتحُضري؟    

یوِف. فاِطَمة: ُکنُت َأمِس َمشغولًَة. زاَرنا بَعُض الضُّ

ساِت الجاِمَعِة و طالباِتها. َزیَنب: َحَضَرِت الَندَوَة ُمعَظُم ُمَدرِّ

فاِطَمة: ماذا َحَدَث في النَّدَوِة؟

ثاُت َفریَقیِن. فریقًا یدعوا إِلی الَعولمِة، و فریقًا یرُفُض الَعولََمَة. َزیَنب: کانَِت الَمتَحدِّ

ُة ُکلِّ َفریٍق؟ فاِطَمة: و ما ُحجَّ

َوَل الَفقیَرَة. ًة الدُّ َوِل، خاصَّ ُل: َسُتَؤّدي الَعولََمُة إلی َتنِمیِة َجمیِع الدُّ َزیَنب: یقوُل الَفریُق اأَلوَّ

فاِطَمة: و ماذا یقوُل الَفریُق الّثاني؟

َوِل الَفقیَرِة. َوِل الَغِنیِة علی الدُّ َزیَنب: یقول: إِنَّ الَعولََمَة سُتَؤّدي إِلی َهیَمَنِة الدُّ

فاِطَمة: و کیَف انَتَهِت النَّدَوُة؟

َزیَنب: داَر نِقاٌش ساِخٌن بعَد النَّدَوِة، و َرَفَض ُمعَظُم الُحضوِر الَعولَمَة.

فاِطَمة: لِماذا؟

َوِل الَفقیَرِة. َوَل الَغِنیَة، َسَتفِرُض لُغاِتها و َثقافاِتها علی الدُّ َزیَنب: ألنَّ الدُّ

فاِطَمة: أنا أتَِّفُق مَع هذا الّرأِي.

َزیَنب: و أنا أخَتِلُف َمَعُه. 

واب ِح الَخطَأ.                      الصَّ َتدريب 1: َضع َعالَمَة ) √ ( أو ) × ( ُثمَّ َصحِّ
---------------------------------- □ 1- َزیَنُب َحَضَرت نَدَوًة عن الَعولََمِة.   

---------------------------------- □ ساِت و الطالباِت الَندَوَة.   2- َحَضَرت ُکلُّ الُمَدرِّ

---------------------------------- □ ُل إِلی الَعولََمِة     3- یدعو الَفریُق األوَّ

استيعاب 
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---------------------------------- □ 4- رَفَض ُمعَظُم الحضوِر الَعولََمَة.  

---------------------------------- □ ِفَقتاِن في رأیِهِما.  5- فاِطَمُة و َزیَنُب ُمتَّ

تدريب 2: َأِجب باختصار َعّما َيلي.

------------------------------------ 1- لماذا لم َتحُضر فاِطَمُة الَندَوَة؟  

------------------------------------ 2- کم َفریقًا کاَن في الَندَوِة؟  

------------------------------------ ِل؟    3- ما َرأُي الَفریق  األوَّ

------------------------------------ 4- ما َرأُي الَفریق الّثاني؟   

------------------------------------ جاُل في هذه الَندَوِة؟   5- َهل َتَکلََّم الرِّ

َتیِن. تدريب 1: ِصْل بَیَن الَکِلَمَتیِن الُمَتضادَّ

أ- َفقیَرة 1- َیخَتِلُف  

ب- الَقدیم 2- َیبَدأ   

ج – َینَتهي 3- َقبَل   

د – بَعَد 4- َسریع  

هـ- َیتَِّفق ٌة    5- َغنیَّ

و- بَطيء   6- الَحدیث  

تدريب 2: صل بَیَن الَکِلَمِة و التَّعريِف المناِسِب.

ُم الدولِة في َمجاِل االقِتصاد. أ- َتَقدُّ 1- النَّدَوُة  

ب- َسیَطَرُة َشخص علی َشخص، أو دولٍَة علی َدولٍَة. 2- الَعولََمُة  

ج – أن تسوَد العالََم ثقافٌة واحدٌة. 3- التَّنِمَیُة  

د – َکالٌم ُیَؤیُِّد رأَي اإِلنساِن. 4- الَهیَمَنُة  

هـ- َعَدٌد ِمَن النّاِس ُیناِقشوَن َموضوعًا واِحداً. ُة   5- الُحجَّ

مفردات 

الّدرس الثّالث
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ُادُرْس و الِحْظ.
ُة عالماُت اإلعراِب اأَلصلیَّ

کون السُّ ة      الَفتَحة      الَکسَرة      الَضمَّ

_ ْ_     _ ِ_     _ َ_      _ ُ_   
فِل            ---- الطِّ فُل    الّطفَل     الطِّ

لَْم یجلْس لَْن یجلَس          ---           َیجِلُس    

تدريب: اکتب اسَم العالَمِة الواِقَعِة في آِخِر الَکِلَمِة ، کما في المثال .

----------- 7- بالحضور    سکون                       1- َیْدُرْس              
----------- 8- یقولٍ                        ----------- 2- بَْیَت                
----------- 9- بُِکلِّ                         ----------- 3- ِعلَم                
----------- 10- َیْجِلْس                         ----------- ُة              حَّ 4- الصِّ
----------- َث   11- ُیَحدِّ                    ----------- 5- َیکُتْب             
----------- 12- بالَمسجِد                      ----------- 6- الُقرآُن            

1 هاِت األسئلة مستعماًل الکلمات التي بین القوسین کما في المثال التالي :
ط : ما الرقُم المطلوب ؟ م: )الرقم (   

ط: ما السیارة المطلوبة ؟ م: )السیارة (   

ط: َمن الممرضة المطلوبة ؟ م: )الممرضة(   

ط:-------------------------------؟ 1( م: )الساعة (   

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

ط:-------------------------------؟ 3( م: )العامل (   

مالحظه نحویة

تدریبات

الّدرس الثّالث

17    



الوحدة األولی

الوحدة األولی

الوحدة األولی

العالم قریة صغیرة

ط:-------------------------------؟ 4( م:) المهندس (  

ط:-------------------------------؟ 5( م:) المعلمة (   

ط:-------------------------------؟ 6( م:) الطبیبة(   

ط:-------------------------------؟ 7( م:) اللون(   

ط:-------------------------------؟ 8( م:) المحل(   

ط:-------------------------------؟ 9( م:) البائع(   

ط:-------------------------------؟  10( م:) الکتاب(  

ط:-------------------------------؟ 11( م:) القیمة(   

ط:-------------------------------؟ 12( م:) الغرفة(  

2 أواًل : اقرأ هذا الحوار : 

ب ـ نعم طلبني. أ ـ هل َطَلَبَك؟         

ب ـ طلبني أمس. أ ـ متی طلبك؟        

ب ـ طلبني في منزلي. أ ـ أین طلبك؟        

ثانیًا : أعد هذا الحوار مبتدئًا بما يأتي : 

ب( نعم طلبني.   1 ـ أ( هل طلبِك؟    

ب( نعم قابلنا.  2 ـ أ ( هل قابلکما؟  

ب( نعم سألنا. 3 ـ أ ( هل سألکم؟  

ب( نعم شَکرنا.  4 ـ أ (  هل شکرکن؟    

3  أعد الجمل اآلتیة مبتدئًا بالکلمة التي بین القوسین کما في األمثلة التالیة : 

)المکالمة (                المکالمة الخارجیة َحَجزُتها أمس لَفَرنسا .    حجزُت المکالمة الخارجیة أمس لَفَرنسا .  

) الرسائُل (             الرسائُل أرسالها إلی الخرطوم .   أرسال الرسائَل إلی الُخرطوم.           

) الواجُب (            الواجُب كَتبَنُه في كراساِت الّتعبیر.  كَتبَن الواجَب في كّراساِت التعبیر .   

الّدرس الثّالث
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------------------------------------- )کتاُب(   1- َقَرأنا کتاَب القَصِص هذا العام.   

 ------------------------------------- )األستاذة(  2- َسَألْنا األستاَذة عن االمتحان.   

------------------------------------- )الصدیقاُت(  3- قابلُت الصدیقاِت في السوق.   

------------------------------------- )األطباُء(   4- َشکَرُت األطباَء علی عملهم.   

 ------------------------------------- )األقالُم(   ِس.    5- أخْذنا األقالَم ِمن المدرِّ

------------------------------------- )الکتُب(   6- َتَسلَّما الکتَب ِمن َأمیِن المکتبة.   

------------------------------------- )القمصاُن(  7- اشترینا القمصاَن من شارع الوزیر.  

------------------------------------- )الساعة(   8- وجدت الساعة في غرفتي.   

------------------------------------- )البرقیة(   9- أرسلنا البرقیة قبَل ثالثة أیام.   

------------------------------------- )الشاُي(   10- شربوا الشاي في قاعة االنتظار.  

4 هاِت األسئلة و األجوبة مستعمال" الکلمات التي بین القوسین کما في المثال التالي: 
ط2،3،4:  طلبنا َعْشَر دقائق .  ط1:  دورُكم اآلن، كم دقیقة طلبتم ؟       م: )دقیقة ـ طلب(  

ط2،3،4: ------------------.  ط1:-----------------------------   1( م:)مکالمة  ـ حجز(     

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   2( م:)شوکة ـ أخذ(  

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   3( م:)غرفة ـ حجز(  

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   4( م:)سطر ـ َکتب( 

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   ب(  5( م:)ثوب ـ جرَّ

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   6( م:)معطف ـ اشتری(  

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   7( م:)صفحة ـ قرأ(  

ط2،3،4: ------------------. ط1:-----------------------------   8( م:)برقیة ـ أرسل(  

5 َأکِمل َکما في المثال مع النظر إلی المعنی:

َیِجُدوَن َتِجدَن   َتِجدیَن   َتِجداِن   َنِجُد   َأِجُد   َیِجُد 

َیزوُروَن َتُزرَن   َتزوریَن   تزوران   َنزوُر   َأزوُر    َیزورُ 

الّدرس الثّالث
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-------  ---------  ---------  ---------  --------- 1- َیِزنُ   --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 2- یصوم  --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 3- یعد   --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 4- یصوغ --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 5- یصل  --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 6- یخون --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 7- یعظ  --------- 

-------  ---------  ---------  ---------  --------- 8- یقود  --------- 

ل الحوار  )ندوة عن العولمة( إلی نَصٍّ َسرديٍّ، ُمبَتِدئًا بِما َيلي: 6 حوِّ

ساِت الجاِمَعِة و طالِِباِتها. لَم َتحُضر فاِطَمُة الَندَوَة،  کانت في الجاِمَعِة نَدَوٌة عن العولََمِة، َحَضَرتها ُمعَظُم ُمَدرِّ

ألنَّ بَعَض الّضیوِف زاروها في الَمنِزِل ------------------------------------------------------------- 

 إستمع إلی القرص، ثم اختِر الجواب الصحیح بَوضع  دائرٍة حول الحرِف المناسِب.

1- کانت ندوُة الکتاِب في . . . 

ج- کّلیِة العلوِم. ریعِة.             ب- کّلیِة الشَّ  أ- ُکّلیِة اآلداِب.    

2- کاَن المتکّلموَن مَن . . .       

ج- داخِل الجامعِة و خارِجها. ب- خارِج الجامعة.                أ- الجامعِة.           

3- من قاَل إنَّ الکتاَب َسینتهي قریبًا؟

ج- المدّرسون ِمن الجامعة. ب- المدّرسوَن خارَج الجامعة.     أ - الّضیوف.       

4- َمن َسَیسَتعِمُل الکتاَب العاديَّ وقتًا طویاًل؟ 

ج- الطالُب. ب- األغنیاُء.            أ - الُفَقراُء.  

فهم المسموع 
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5- من قال إّن الکتاَب لن َینَتهي قریبًا؟ 

ج- المدّرسون.  ب- بعُض الّضیوِف.   أ - الّضیوُف.  

تدريب 1: َتباَدِل األسِئَلَة و األجوبََة مع زمیِلَک. ) نشاٌط ُثنائيٌّ( 

ٍة َیَقُع بََلُدَک؟ 1- في أيِّ قارَّ

َوِل في العالَِم؟ 2- ما أغنی الدُّ

َوِل في العالَِم؟ 3- ما أفَقُر الدُّ

4- لماذا هناک ُدَوٌل فقیَرٌة، و أخری َغنیٌَّة؟

5- هل ُتواِفُق علی أن َتکوَن هناَک ثقاَفٌة و لَُغٌة واحدٌة لُِکلِّ العالَِم؟ لماذا؟

َوِل في الّسیاَسِة و االقِتصاِد و الثَّقافِة؟ لماذا؟ 6- هل تواِفُق علی أن تکوَن هناَک دولٌَة واِحَدٌة َتتَبُعها جمیُع الدُّ

7- هل توافُق علی ترِک لُغِتَک و ثقاَفِتَک؟ لماذا؟

تدريب 2:  ناِقِش الموضوعاِت الّتالَیَة مع ُزَمالئَِک في َشکِل نَدَوٍة. ) نشاُط الَفريِق(

1- َیِجب أن َتکوَن للعالَِم لَُغٌة واِحَدٌة.

2- َیِجب أن َتکوَن للعالَِم َثقاَفٌة واِحَدٌة.

3- َیِجب أن َیکوَن للعالَِم اِقِتصاٌد واِحٌد.

4- َیِجب أن َتکوَن للعالَِم سیاَسٌة واِحَدٌة.

تکّلم

الّدرس الثّالث
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إستمع إلی النَِّص
ماِل و ُدَوُل الَجنوب ُدَوُل الشَّ

کیَف  الحدیثِة.  االتصاِل  وسائِل  و  الحدیثِة  النَّقِل  وسائِل  بِسبِبِ  صغیرًة  َقریًة  الیوَم  العالُم  أصبح 

یعیُش  سّکاُن هذه الَقریة الصغیرِة؟ إنّني أدعوک یا صاِحبي لِزیارة هذه القریة الصغیرِة. هّیا نََتَجّوْل 

إنَّني أمِلُک طائَرًة َسریعًة أسرَع ِمَن  فیها و نَنُظْر کیف یعیُش ُسّکانُها. سأصَحُبَک َمعي في طائَرتي. 

مال. ُأنظْر  وِت. َتفّضْل یا صاحبي اِرکِب الطائرَة و هّیا بنا نَْنطِلق. نحُن نطیُر اآلن فوَق دوِل الشَّ الصَّ

وِل،  إلی هذه الّدول إِنّها دوٌل غنّیٌة َتملُک القّوَة و الِعلَم و الماَل. ُأنُظر إلی الّناِس أنَّهم أغنیاُء في هذه الدُّ

الجاِمعاِت  و  الَمداِرَس  أکَثَر  ما  جمیَلٍة.  بُیوٍت  في  یعیشوَن  و  أِصّحاء  هم  و  الّثیاِب  أجمَل  َیلَبسوَن 

ِمَن  اآلخَر  الجانَِب  نَُزِر  هّیا  َرخاء.  و  أمٍن  في  یعیشوَن  إنّهم  هنا!  والَمزاِرَع  والَمصانَِع  والُمسَتشَفیات 

َة و ال الِعلَم و ال الماَل. ُأنُظر إلی هؤالِء الّناِس  العالِم. هذه دوُل الَجنوِب إنّها دوٌل فقیَرٌة ال َتمِلُک الُقوَّ

إنَّهم ُفَقراُء َیلَبسوَن ثیابًا بَسیطًة و یعیشوَن في بیوٍت صغیَرٍة و ُمعَظُمُهم َمرضی. ما أقلَّ الَمداِرَس و 

الجاِمعاِت و الُمسَتشَفیاِت و الَمصانَِع و الَمزاِرَع هنا! لماذا َیَتقاَتُل الّناس في هذه الِبالِد؟ و لماذا ینتِشُر 

الَفقُر و الَمَرُض و الَجهُل هنا؟ یا لها من حیاة! هل رأیَت یا صاحبي هذه القریَة الّصغیرَة ؟! یعیُش نصُف 

سّکانها في رخاٍء و یعیُش الّنصُف اآلخُر في فقر و حرٍب. لماذا ال یعیُش جمیُع سّکاِن الَقریة في َرخاٍء 

و أمٍن؟ َهل َسَیحُدُث ذلک في یوٍم مَن األّیاِم؟ الّلُه َأعَلُم.

مال أو لدول الَجنوِب.  تدريب1: َضع َعالَمَة ) √ ( أو َعالَمَة ) × ( أماَم العبارة المناسبة لُدوِل الشَّ

دوُل الشمال      دوُل الَجنوب          

-----------    ----------- 1- دوٌل غنیٌة.       

-----------    ----------- 2- دول فقیرٌة .      

-----------    ----------- 3- لدیها القّوُة و العلم و الماُل. 

استيعاب 
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-----------   ----------- 4- الناُس فیها فقراُء و مرضی.   

-----------   ----------- 5- الّناُس فیها أصّحاُء وفي رخاء.   

-----------   ----------- 6- المدارُس فیها کثیرٌة وکذلَک الجاِمعاُت.  

-----------     ----------- 7- البیوُت فیها َصغیَرٌة و الَمصانُِع قلیلٌة.  

تدريب 2: َضع َعالَمَة ) √ ( بجانِب الفکَرة الرئیسِة في کلِّ فقرٍة.

1- الفکرة الرئیسُة في الفقرة األولی هي:

ج- وسائُل اإلتصال الحدیثُة. ب- وسائُل النقِل الحدیَثُِة.   أ- العالُم قریٌة صغیرٌة.  

2- الفکرة الرئیسُة في الفقرة االثانیة هي:

ج- الُقّوة و العلُم و الماُل. ب- دول الشمال الَغنیَّة.   مال.  أ- الَمصانُِع  والَمزاِرعُ  في الشَّ

3- الفکرة الرئیسُة في الفقرة الثالثة هي:

ج- دوُل الَجنوِب الفقیرُة. ب- الفقر و الجهُل والمرُض.  أ-یعیُش الناُس في بیوٍت صغیرٍة.  

تدريب 1: هاِت َجمَع الکِلماِت الّتالَیِة ِمَن النص، ُثمَّ استعملها في جمل ِمن انشائَک.

  

الُجملُةجمعهاالکلمة 

الفقیر

غني

َثوب

َمصَنع

َمزرَعة

َصحیح

َمریض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفردات 

الّدرس الّرابع
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تدريب2: امأل الَفراَغ بالکلمِة المناَسَبِة ِمَن القائمة.

1 هّیا ..................... في هذه القریة. 

2 ماذا ..................... ِمَن المال؟

3 ................. أهل بالدي في أمٍن و َرخاء.

4  متی .................... َصدیَقَک إلی بیِتَک ؟

5  ماذا ........................ مَن الثیاِب ؟

6 متی ................ بالَدنا ؟

بناء فعل األمر 

ِفعُل اأَلْمِر ُیفَتُح آِخُرُه َقبَل َألِِف االْثَنیِن ، و ُیَضمُّ آخُرُه َقبَل واِو الَجماَعِة ، و ُیکَسُر آِخُرُه قبَل یاء المخاَطَبِة ، 

ُن آِخُرُه َقبَل نوِن النِّسَوِة ، و إِذا لم ُیْسَنْد إِلی أيِّ َضمیر. و تحَذُف الّنوُن بعَد َألِِف االثَنیِن واِو الَجماَعِة  و ُیَسکَّ

، و یاِء الُمخاَطَبِة.

ادرس و الحظ.

َتمِلک   

 َتلَبُس 

  َتدعو   

نتجّول 

 َتزوُر  

َیعیُش

... ـِ األمثلةفعُل اأَلمِر ل

الُمفَرِد المذّکِر

المفَرَدِة الُمَؤنََّثِة 

ِر و الُمؤنَِّث الُمثّنی الُمذکَّ

کوِر  جماَعِة الذُّ

جماَعِة اإِلناِث 

ْل اِْرکْب           اُنُْظْر           َتَفضَّ

لي اِْرَکبي           اُنُْظري        َتَفضَّ

ال  اِْرَکبا             اُنُْظرا          َتَفضَّ

ُلوا اِْرَکُبوا           انْظروا        َتَفضَّ

لَن  اِْرَکبَن           اُنُْظرُن        َتَفضَّ

مالحظٌة نحوّیٌة

الّدرس الّرابع
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ْحُه ، کما في المثال. تدريب: َضْع َخّطًا َتحَت الَخطِأ، ُثمَّ َصحِّ

1 أوال: اقرأ هذا الحوار : 
ب( متی قابََلك ؟   أ( الطبیُب قابََلني.    

ب( أین قابلك؟          أ( قابلني یوَم األربعاِء الماضي.   

 أ( قابلني في المستشفی.

ثانیًا : أعد هذا الحوار مبتدئًا بما يأتي : 

3( الطبیبُة قابََلْتني . /  2( األطباُء طلبوني . /   1( الطبیبان قابالني . /  

5( الطبیباُت قابَْلَنني . 4( الطبیبتان طلبتاني. /  

التصحیحالجمل 

الِة . 1 یا ُمسلموَن حافظا علی الصَّ

2 ادُرُس یا بنتي َقبَل االخِتباِر َتْنَجْح.

3 یا طالباُت اسمعوا النَّصیَحَة.

واَء یا فاِطَمة. 4  اِشَرِب الدَّ

راً. 5  أیُّها الطالباِن استیقْظ ُمبکِّ

ائِراِت یا ُمَهنِدسوَن. 6  اِْصَنِع الطَّ

7 یا عائِشُة ُخِذ الکتاَب .

8  یا طالُب اْرَفعَن الُکُتَب.

9 یا أحَمُد اجِلسي هنا .

10 یا علیُّ و یا َسعیُد شاِرکوا في الَحفِل. 

حافظوا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تدریبات

الّدرس الّرابع
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2 هاِت األسئلة و األجوبة مستعماًل الکلمات التي بین القوسیِن کما في المثال التالي:

ط 1:  دورُكّن اآلن، كم دقیقًة طلبُتّن ؟  ط 2: طلبنا َعْشَر دقائق.  م :  )دقیقة ـ طلب (  

ط2: ................ ط1: .............................  1(  م:  )سطر  ـ کتب (  

ط2: ................ ط1: .............................  2( م:  )ریال ـ دفع (  

ط2: ................ ط1: .............................  3( م:  )صفحة ـ قرأ (  

ط2: ................ ط1: .............................  4( م:  )مریض ـ شاهد ( 

ط2: ................ ط1: .............................  ف (  5( م:  )غرفة ـ نظَّ

ط2: ................ ط1: .............................  6( م:  )کتاب ـ تسلَّم(  

ط2: ................ ط1: .............................  7( م:  )ساعة ـ اشتری (  

ط2: ................ ط1: .............................  8( م:  )دقیقة ـ انتظر (  

3 اقرأ الحوار التالي مع اختیار الکلمات المناسبة في الجدول: 
نبیل: حجزت مکالمة خارجیة )أ ( لـ ---------------- و موعدي اللیلة . 

الموظف : کم دقیقة طلبت ؟

نبیل : ) ب ( ---------------- دقائق .

الموظف : حسنًا ، القیمة )جـ ( ---------------- ریاال . 

نبیل: تفضل .

الموظف: کابینة رقم )د ( ----------------. 

الجدول

      

) د( ) جـ () ب() أ(

1 ـ أمریکا 

2 ـ استرالیا 

3 ـ بیروت 

4 ـ القاهرة 

5 ـ الرباط

5

3

5

3

10

60 ریاال 

51 ریاال 

42 ریاال 

21 ریاال 

88 ریاال

4

2

8

1

6
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4 أوال: اقرأ هذا الحوار : 

عمرو : نعم، سلََّمُه الرسائل. سعید: هل سلََّمُه المندوُب الرسائَل ؟     

عمرو : سلمه الرسائل صباَح الیوم . سعید: متی سلمه الرسائل ؟              

عمرو: سلمه الرسائل في مکتبه .  سعید: أین سلمه الرسائل ؟               

ثانیًا : أعد هذا الحوار مبتدئًا بما يأتي : 

2( هل سلََّمُهما المندوُب الّطرود؟ 1( هل سلََّمْتها المندوبة الرسائَل؟          

4( هل سلَّمهنَّ المندوُب الحقائَب ؟  3( هل سلََّمُهما المندوبان الکتَب؟            

6(  هل سلَّمتُهما المندوبتاِن العیناِت ؟   5( هل سلَّمتُهنَّ المندوباُت المطبوعاِت ؟    

5  هاِت األسئلة و األجوبة مستعماًل الکلمات التي بین القوسیِن کما في المثال التالي : 

ط2:  طلبنا َعْشَر دقائق .  ط1:  دورُكما اآلن ، كم دقیقة طلبتما ؟          م: )دقیقة ـ َطَلَب(           

ط2:--------------------   ط1:--------------------------------  1( م:)جریدة  ـ طلب( 

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  2( م:)سطر ـ َقَرَأ(  

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  3( م:)کلمة ـ کتب(  

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  4( م:)ملعقة ـ أخذ( 

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  5( م:)دفتر ـ اشتری( 

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  6( م:)حقیبة ـ حمل(  

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  7( م:)فندق ـ شاهد(  

ط2:-------------------- ط1:--------------------------------  8( م:)رسالة ـ تسلَّم(  

 

 1-  اکتب موضوعا عن وسائل النقل القدیمِة و الحدیثِة.

2- اکتب موضوعا عن َوسائِل االتصال الَقدیمِة  و الحدیثِة.

مال و دوِل الَجنوِب.  3- قاِرْن بَیَن دوِل الشَّ

تعبير موّجه 

الّدرس الّرابع
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مع موظف الهاتف )التليفون( 

 نبیل :  َحَجْزُت ُمکالمة خارجیة لِفَرنسا  و َموعدي اللیَلة . 

الموظف : الخطُّ َمَعنا اآلن ، ما الرقُم المطلوب ؟

نبیل : 326685.

الموظف : کم دقیقة َطَلبَت ؟

نبیل : خمَس دقائق .

الموظف : حسنًا ، الِقیَمُة سبعون ریاال .

ْل . نبیل : َتَفضَّ

 الموظف : کابینة رقم 3.

نبیل : ُشکراً . 

1 أجب عن هذه األسئلة من الحوار : 
1( ماذا حجز نبیل ؟ / 2(  متی موعُده ؟ / 3(  ما الرقُم المطلوب ؟ / 4(  کم دقیقة طلب ؟ / 5(  ما القیمة 

التي سیدفُعها ؟ / 6(  في أيِّ کابینة سیتکلم ؟ / 7(  أین داَر هذا الحوار ؟ / 8(  مع من یتکلم نبیل ؟    

2 اقرأ الجمل اآلتیة، ثم ضع عالمة ) √ ( أمام الّصواب، وعالمة ) × ( أمام الخطأ :
□ 1( حجزُت مکالمة داخلیة لفرنسا .              

□ 2( طلبُت من موظِف الهاتِف إرساَل الطرد .    

     □ 3( تسلمُت الرسائَل المسجّلة من موظف البرید .   

□ 4( اشتریُت حوالة بریدیة من مکتب البرید .   

□ 5( أرسلُت إلی أخي نقوداً بالبرید .    

□ 6( عند ما اشتریُت القمیَص سلَّمني البائُع  َحوالة بریدیة . 

□ 7( أخذُت الفاتورة من البائِع عند ما اشتریُت القمیص . 

□ 8( نذهب إلی مکتب البرق و نتسلم الطرود .   

□ 9( رقم الشقة 1243865 .    

□ 10( َسَألني موظُف الهاتف ما مقاُس قمیِصك .   
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3 أوال: اقرأ النص بصوت مسموع. 

في َمکتِب البريِد و الهاتف
نبیل عبدالّله مهندٌس في شرکٍة للمقاوالِت بالقاهرة . َحَضَر إلی الریاض في ااُلسبوع الماضي للعمل، ُثمَّ 

َوصَلُه طردان من شرکِته ، فیهما عیناٌت صناعیَّة .

َم الثاني لشرکة  َم الطرَد ااَلوَل للشرکة السعودیَّة للمباني، و قدَّ ذهب نبیل إلی البریِد العام و تسلَّمهما، ثم َقدَّ

الخلیج للبناء .

درس المهندسون العیِّنات، وکتبوا التقاریر، ووافقت الشرکتان علی الَعْرض. أرسل المهندُس نبیل رسالة 

الکترونیة إلی مدیر شرکِته، ثم کتب رسالة في الیوم التالي، وضَع فیها التقاریَر و النتیجة، و ذهَب إلی مکتِب 

َل الرسالة. البریِد وسجَّ

وفي الیوم الثالث أرسَل طرداً إلی الیابان واشتری طوابَع و َحوالة بریدیَّة. وفي المساِء حجَز ُمکالمة خارجیة 

لفرنسا. سیسافُر المهندُس نبیٌل یوَم السبِت إلی الیابان، ثم یرجع إلی القاهرة بعَد ُأسبوع . 

ثانیا" : أجب باختصار عما يأتي: 
1( ما مهنة نبیل عبدالّله ؟ / 2( لماذا حضر إلی الریاض ؟ / 3( کم طرداً وصله ؟ / 4( متی وافقت الشرکتان 

علی العرض ؟ / 5( کیف عرف مدیر الشرکة بالنتیجة ؟ 

4 أجب عن هذه األسئلة : 
------------------------------------------------ 1( أین تحجُز المکالمة الخارجیِّة؟   

------------------------------------------------ ُل التلیفون أِم رسالة الکترونیة؟   2( أ ُتَفضِّ

------------------------------------------------ 3( ما قیمة المکالمة الداخلیة في بلِدك ؟ 

------------------------------------------------ 4( ما ِقیمة َطابَع البریِد من بلِدك إلی هنا؟   

     ------------------------------------------------ 5( کم دقیقة طلبَت للمکالمة ؟   

------------------------------------------------ 6( کم مکالمة تطلُب في الشهر ؟   

------------------------------------------------ 7( هل عندك تلیفون في منزلك ؟   

------------------------------------------------ 8( أال تحضُر محاضرًة اللیلَة ؟   

الّدرس الخامس

29    



الوحدة األولی

الوحدة األولی

الوحدة األولی

العالم قریة صغیرة

------------------------------------------------ 9( أال تطلبني في التلیفون ؟   

------------------------------------------------ 10( متی تطلبني في التلیفون ؟  

5 أوال : اقرأ هذا الحوار : 

خلیل : ألو، عیادة الدکتور علي عبد الواحد . 

الدكتور: نعم ، أنا الدکتور علي عبد الواحد، أّي خدمة ؟

خلیل : من فضلك یا دکتور ، والدي مریض ، ویرجوك الحضور في المنزل .

الدكتور: عندي عمل في العیادة یستغرق ساعة ، و األفضل أن یحضر والدك . 

خلیل:  هو في السریر، و أعتقد ال یستطیع المشي .

الدكتور:  سَأحُضُر الساعة التاسعة و النصف ، العنوان من فضلك .

خلیل :  أشکرك یا دکتور ، والعنوان : 15 شارع مالک األشتر شّقة 7 .

الدكتور:  مع الّسالمة . 

ثانیًا: اذکر قصة هذا الحوار في أسلوبك مبتدئًا بما يأتي :

 اتصل خلیل بعیادة الدکتور علي عبد الواحد تلیفونیًا ، وسأل عن الدکتور-----------------

الّدرس الخامس
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قراءة حّرة                
الَعوَلَمُة

ِم  ُهناَک َمن َیری في الَعولََمِة َدعَوًة إلی تقسیِم الَعَمِل، وانِتشاِر التِّقانِة الَحدیثِة ِمن مراکِزها في العالِم الُمَتَقدِّ

اقِتصادّیًا إلی أقصی أطراِف األرِض، و من َثمَّ زیادُة اإلنتاِج. و هَو في سبیل ذلک، ُمسَتِعدٌّ أَلن َیغِفَر لِلَعولََمِة 

لبيَّ علی الُهویَِّة  أّي َتأثیٍر َسلبيٍّ ُیمِکُن أن َینُتَج عنها علی الُهوّیِة الثَّقافّیِة بل هو مستعدٌّ للقوِل، بِأنَّ هذا األثَر السَّ

َیسیٌر، بَل قد َیذَهُب إلی القوِل، بِأنَّ الُهوّیَة الثَّقافیََّة َسوَف ُتفیُد ِمَن العولََمِة. 

ِة بَِوجٍه عامٍّ، لیَس بِِنتاِجها الماّديِّ فقط، بَل في َمجال نَقِل الَمعلوماِت  و هناَک المفتونون بالَمَدنّیِة الَغربیَّ

المفتونوَن  أولئَک   . الثَّقافيِّ الّسیاسّي و االجتماعيِّ و  الَمجاِل  الَغرُب في  بِما حّققه  َتخزیِنها و توفیِرها، و  و 

لِشعوبهم  یتمّنون  َو  الغرِب،  في  الثَّقافي  باإلنتاِج  و  الغربیة،  االجتماعیة  بالعالقاِت  و  الَغربّیِة،  بِالدیُمقراطّیِة 

بیَل إلی ذلک و ِمن هؤالء َمن ال ُتثیُر لََدیِهم َمسألُة  سرعَة اللَّحاق بُِکلِّ هذه اإلنجازات و یجدوَن في الَعولََمِة السَّ

الُهوّیة الثَّقافّیة إلّا الُسخرّیَة؛ فهي ِعنَدُهم َتعني الَتَخّلَف والَجهَل و الَفقَر. 

هناک أیضًا الکاِرهوَن للَعولَمة و لََدیهم أسباٌب لهذه الَکراهّیِة فهناک َمن یکَرُهها ألنَّ فیها َمزیداً ِمن االستغالل 

الَعمالِة  الستغالِل  تذهُب  و  بالَدها  تترک  عندما  الخاّصة  األجنبیة  اإلستثماراُت  تفَعُلُه  ما  هذا  و  االقتصادّي 

َق  َکَشِرکاِت األدویِة الکبیرة التي ُتریُد أن َتفَتَح لها کلُّ باِلِد العالِم أبوابَها لُِتحقِّ خیصة في الِبالد األقلِّ نُُمّواً  الرَّ

مزیداً ِمن الّربِح علی ِحساِب ُمسَتهلکي هذه األدویة و ُمنِتجیها. نَعم، الُهوّیة الَثقافیة البدَّ أن ُتعانَي ِمن ذلک و 

َلُع  أْسمالي إذ َتحِمُل کلُّ هذه اإلستثماراُت األجنبیُة و هذِه السِّ لکنَّ الُمعاناَة هنا لیست إلّا نَتیَجًة لإلستغالِل الرَّ

ّیِة و الثَّقافّیِة و ِحمایُة  الُمسَتوَرَدُة َثَقافًة َتخَتِلُف عن ثقافاِت األمِم الُمسُتوِردِة لها َفُتَحقِّق مزیداً ِمَن األرباِح المادِّ

.و هناَک َمن َیکرُه الَعولَمَة ال لَِسَبٍب اقِتصاديٍّ بَل لَِسَبٍب دینيٍّ فالَعولََمُة  الُهوّیِة الثَّقافّیِة واِجبٌة في نََظِر هؤالِءِ

ِة التي ال َتخَتِلُف کثیراً في نََظِر  َرت لألدیان ُکلِّها و آَمَنت بالَعلمانیَّ آتیٌة ِمن مراِکَز دیُنها غیُر دیِننا بَل هَي قد َتَنکَّ

هؤالء َعِن الُکفِر. و ِمن َثمَّ فَفْتُح األبواِب أماَم الَعولَمِة هو فتُح األبواب أماَم الُکفِر. و الَغزُو ُهنا في األساِس لیَس 

َدة هنا هي دیُن األَمِة و عقیَدُتها و ِحمایُة الُهویَِّة معناها  ُة الُمَهدَّ َغزواً اقتصادّیًا بل هو غزٌو دینيٌّ والُهویَُّة الثَّقافیَّ

فاُع عِن الّدین. و هناک ِمن ناحیٍة ُأخری َمن َیری أنَّ العولََمَة لیست َغزواً اقِتصادّیًا أو غزواً  في األساِس الدِّ

ُد دیَن األمة التي یجري  ُن استغالاًل اقِتصادّیًا و صحیٌح أنَُّه ُیهدِّ َعلمانّیًا بل غزٌو قوميٌّ. صحیٌح أنَّ هذا الَغزَو َیَتَضمَّ

َغزُوها و لکنَّ هذا و ذاک لیسًا إلّا ُجزأین من ظاهرٍة أوسَع، و هما مرفوضاِن لَِسَبِب أکبر و أشمَل. فاالستقالُل 
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الَعولمُة کذلَک  نَهضٍة شاملٍة لألّمِة. و  لتحقیق  لَِمنِع االستغالل فقط، بل مطلوٌب  لَیَس مطلوبًا  االقتصاديُّ 

تهدیٌد للّدیِن و العقیدِة ولِِقَیِم األّمة. 

إنَّ ُکّلًا مَن المواقِف المؤّیَدِة و الّراِفضة للَعولمة یحمُل في رأِي البعِض جزءاً مَن الحقیقة. نعم إنَّ العولمة قد 

تؤّدي إلی زیادة األنتاِج و العولَمُة قد ُتمّثل تقّدمًا في بعِض الُقُدراِت الُمهّمة لإلنسان و في بعض أنواع اإلنتاج 

ِرکاِت الکبیرِة  العلمّي و الَفّنِي. ولکنَّ العولََمَة تتضّمُن بال شکٍّ اتِّجاهًا نحَو الَسیَطَرِة االقتصادیِة من جانِب الشَّ

ساِتهم. و  َعفاَء،  بل ُیعادي ُمعتقداِتهم و مقدَّ راع لن َیرَحَم الضُّ للُمستضعفین في األرِض. والتَّناُفس في هذا الصِّ

ِة باألَمِم المحافظِة لصالِح نََمٍط معیٍَّن للَحیاِة هو السائُد في الّدوِل القوّیة.    العولمُة بال شکٍّ تهّدُد أنماَط الَحیاِة الخاصَّ

ِح الخطأ.                     الّصواب تدريب1: َضع َعالَمَة ) √ ( أو ) × ( ثمَّ صحِّ

--------------------------------- □ 1- الفریُق األّوُل مؤّیٌد للعولمِة.        
--------------------------------- □ 2- اإلستثمارات األجنبیة فیها استغالٌل اقتصادّي.     
--------------------------------- □ 3- الذین یحّبوَن الغرَب یروَن ثقافَتُه تخّلفًا و َجهاًل.     
--------------------------------- □ ُر لبعِض األدیان.        4- الَعولمُة َتَتَنکَّ
--------------------------------- □       . 5- في العولمِة تهدیٌد للعقیدِة و للقیِمِ

تدريب 2: أجب بإختصار عّما يلي:
1- هاِت من الفقرة األولی کلمًة مرادفًة لکلمة ) سهل(.  

2- ماذا یتمّنی المفتونوَن بالغرِب لشعوبهم؟ 
3- ما السبب الذي یجعُل بعَض الناِس یکرهوَن العولمَة؟ 

ُح أنَّ أجَرالعامِل في بعِض البالِد قلیٌل.  4- هاِت من الفقرة الثالثِة ما ُیَوضِّ

5- بأّي شيٍء تؤمُن البالُد التي تأتي منها العولمُة؟
6- هات مَن الفقرِة ما ُیشیُر إلی أنَّ العولمَة لیَس فیهاخیٌر للّدیِن وال لألّمِة؟ 

7- مارأُیَک؟ هل ُیَؤیُِّد الکاتُب العولََمَة أم َیرُفُضها؟ 

تدريب3: اِختر الجواب الصحیَح بوضِع دائرٍة حوَل الحرف المناسب.

استيعاب 

الّدرس الّسادس
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1- نَفهُم ِمَن الفقرِة االولی: أنَّ الَعولمَة . . . 
ب- لیَس فیها خیٌر                     ج- فیها بَعُض الخیِر   أ- ُکلَّها خیٌر                   

2- مرکُز الَعولمِة َیَقُع في . . .      
ج- الِبالِد األَقلِّ نُُمّواً ب- ُدَوِل الجنوب                       ماِل               أ- ُدوِل الشَّ

3- نفهُم ِمن الفقرِة الثانیِة: أنَّ المفتونیَن َیدعوَن إلی . . .
َقُه الغرُب في الَمجاِل الّسیاسي  أ- أخِذ اإلنتاج الثَّقافي مَن الَغرِب                ب- أخِذ ما َحقَّ

ج- اللَّحاق بالَغرِب في ُکلِّ إنجازاِتِه 
4- نفهُم ِمَن الفقرِة الّثالثة: أنَّ الَعولمَة . . . 

ُق َمزیداً ِمَن الّربِح الثَّقافي   أ- اِسِتغالٌل لالقتصاد            ب- ُتَحقِّ
ج- واِجَبٌة لِِحمایِة الُهویَِّة الثَّقاِفیة

5- في الفقرِة األخیرِة: الَعولمة. . .
ُد أنماَط الَحیاِة لُِکلِّ اأُلمِم   ب- ُتَهدِّ عیِف     أ - َسیَطَرُة القويِّ علی الضَّ

یِن و العقیدِة  ج- َتهدیٌد للدِّ

. تدريب1: هاِت جمَع الَکِلماِت الّتالَیِة ِمَن النصِّ
--------------------- 2- الکاره      --------------------- 1- الّدواء 
--------------------- 4- المستضعف      --------------------- 3- الّربح  

 --------------------- 6- الّضعیف      --------------------- 5- دین  
--------------------- 8- الَمفتون     --------------------- 7- َطرف  

--------------------- 10- نََمط      --------------------- 9- َموِقف  

تدريب2: ِصل بیَن الَکلمتیِن اللَتیِن تأتیاِن معًا.
لع      الَحضاَرة       االستغالل      التِّقانة          الُهویَِّة  ِزیاَدة            األَثر    السِّ الَعالَقة    

 ●            ●      ●   ●         ●    ●           ●    ●

 ●            ●      ●   ●         ●    ●           ●    ●
لِبّي     الَحدیثة         الَغربّیة      اإلنتاِج         االجتماعّیة  السَّ الّثقافّیة   المسَتوَرَدة     االقِتصادّي  

مفردات 

الّدرس الّسادس
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ل معانیها.  تدريب 3: اِبحث َعِن الَکِلماِت الّتالیِة في معجٍم عربي ، و سجِّ

------------------------------------------- 1- التَّنافس: ) ن، ف،س(    

------------------------------------------- 2- الُمحاَفَظة: ) ح، ف، ظ(   

------------------------------------------- 3- االستغالل : ) غ، ل، ل(    

------------------------------------------- 4- االستقالل: ) ق، ل، ل(    

------------------------------------------- 5- نَهَضة : ) ن،ه،ض(     

------------------------------------------- 6- الّسخریة: ) س، خ،ر(     

1 ماذا تقول في المواقف اآلتیة .    

------------------------------------------- 1( تسأل عن مکتب البریدو الهاتف القریب .    

------------------------------------------- 2( ترید أن تعرف قیمة تسجیل رسالة للجزائر .  

------------------------------------------- 3 ( تسأل الموظف عن رقم الرحلة التي حجزَت لها. 

------------------------------------------- 4( تسأل الموظف عن سبب تأخیر الطائرة.   

5( ترید أن تعرف َرْقَم الحافلِة التي ترکبها إلی المطار. ------------------------------------------

2 ماذا تفعل في المواقف اآلتیة؟
1( وصلت رسالة الکترونیة من صدیق بأنه سوف یصل الیوم الّساعة التاسعة مساًء بالطائرة السعودیة من 

المغرب.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

2( اتََّصَل بَك أحُد زمالئِك بالتلیفون و أنت خارَج المنزل .
      --------------------------------------------------------------------------------------------------

3( تریدتسجیل رسالة إلی بلدك .
   --------------------------------------------------------------------------------------------------

تدریبات

الّدرس الّسادس
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4( ترید مکالمة خارجیة ولیس عندك تلیفون .

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

5(   ترید أن تخبر صدیقك َأنك ال تستطیع الذهاب إلیه الّلیلَة .
      --------------------------------------------------------------------------------------------------

6(   أرسلت خطابًا إلی صدیقك ولکن الخطاب رجع إلیك بعد أسبوع ألنَّ العنواَن خطٌأ .
      --------------------------------------------------------------------------------------------------

3 تعبیر 

اشترکَت في رحلة إلی َأحِد البالد الُمجاِورة، ووصلتم إلی العاصمة وقضیتم بها ثالثَة أیام، اکتب رسالة إلی 

أخیك تتحدث فیها عن هذه المدینة و ما أعجبك فیها .

أوال: العناصر : 1 ـ التحیة. 2 ـ الموضوع. 3 ـ الختام. 4 ـ التاریخ. 5 ـ التوقیع . 

ثانیًا : األسئلة المعینة

1( من الذین قاموا بالرحلة؟ / 2( لماذا اشترکت في هذه الرحلة؟ / 3( متی موعد اللقاء؟  / 4( أین اللقاء؟ / 

5 ( ماذا رکبتم؟ / 6( ما العاصمة التي ذهبتم إلیها؟ / 7( متی وصلتم؟ / 8( أین ذهبتم بعد الوصول؟ / 9( هل 

المطار بعید عن المدینة؟ / 10( کیف وجدت الشوارع؟ / 11( هل أعجبك الفندق الذي نزلتم فیه؟ ولماذا ؟ 

/ 12( ما األماکن التي قمتم بزیارتها؟ / 13( هل بالمدینة حدائق جمیلة؟ / 14( کیف وجدت الجو؟ / 15( 

ما الذي أعجبك في هذه المدینة؟ 

)بعد المناقشة ُاكُتب في هذا الموضوع ما الیقل عن 100 كلمة (  

الّدرس الّسادس
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ی / ُیَؤّدي: منجر شد َأدَّ

اِتََّفَق/ یتَِّفُق مع: موافق است

اِنطلق َ/ ینَطِلُق: به راه افتاد

ولیة: اینترنت َبَکة الدَّ الشَّ

َأرَسَل / یرِسُل: فرستاد

َأسَرُع: سریع تر )ترین (

َأِصّحاُء: افراد تندرست 

َأغِنیاء: ثروتمندان 

: کمتر )کمترین( أَقلُّ

بَریٌد إِلکترونّي: پست الکترونی 

) ایمیل(  

بَطیَئة: ُکند

بََعَث / یبَعُث: فرستاد

ُل: گشت َل / یَتَجوَّ َتَجوَّ

َتَسلََّم: تحویل گرفت

ُتفیُد ِمن: استفاده می کند

َتقاَتَل / یَتقاَتُل: جنگید )با...( 

تقاریر: گزارش ها

ُن: تشکیل یافت َن / یَتَکوَّ َتَکوَّ

تنِمیة: توسعه

َجَعَل / یجَعُل: تبدیل کرد  

َجَمٌل: شتر

َجهل: نادانی

جانِب: سمت

َحماُم زاِجل: کبوتر نامه رسان 

َحرب: جنگ

َحَجَز: رزرو کرد

َحواسیب: رایانه ها

ة: دلیل  ُحجَّ

َدَرَس: بررسی کرد 

َرخاء: آسایش

رسالة الکترونیة: ایمیل 

َرَفَض / یرُفُض: نپذیرفت 

َرِکُب / یرَکُب: سوار شد

ُسُفن: کشتی ها 

َل: سفارشی کرد )نامه را(  َسجَّ

ساِخن: داغ

َسلََّم: تحویل داد

شاَشة: صفحه)تلویزیون و... ( 

َصَنَع / یصَنُع: ساخت

طاَر / یطیر: پرواز کرد

َطْرد: بسته پستی

َطَلَب: درخواست کرد

َعَجالت: چرخ ها

َعّداء: دونده 

َعَربات: درشکه ها ، گاری ها

َعْرض: پیشنهاد

َعولََمة: جهانی سازی

َعّینات: نمونه ها

ُض: تحمیل کرد فرض/ یفِرِ

کّراسة : جزوه

!: چه اندک است! ما أَقلَّ

َمرٰضی: بیماران

َمراِکُب ِشراِعیة: کشتی های

بادبانی

َمراِکُزالَبحِث: مراکز تحقیقاتی

لة: سفارشی )نامه( ُمَسجَّ

َمَلَک / یمِلُک: داشت 

ث: سخنگو ُمَتَحدِّ

ُمتَِّصَلة: مربوط 

ک: موتور ُمَحرِّ

ُمقاَوالت: پیمانکاری ها

ما َأجَمَل!: چه زیباست! 

مع: با 

نَدَوة: سمینار 

ناِفَذة: پنجره

هاِتف: تلفن 
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)َوَعَد، َقاَل، َرِضَي( 

)َوَعَد: مثال واوی( )َقاَل: اجوف واوی( و )َرِضَي:  ناقص یایی( فعل های معتل هستند. اگر یك یا دو حرف 

از سه حرف اصلي یک فعل ) واو الف یا یاء( باشد به آن فعل معتل می گویند. به ) واو الف و یاء( حروف عله         

می گویند اگر اولین حرف معتل حرف عله باشد مثال نامیده می شود و اگر حرف دوم عله باشد اجوف است و به 

فعلی که حرف سوم آن عله باشد ناقص گفته می شود. الف اگر حرف اصلي باشد همیشه شکل تبدیل شده ی یاء یا 

واو است.در فعل های معتل گاهی واو یا یاء به الف تبدیل می شوند یا اینکه یکی جای دیگری می نشیند و گاهی 

واو یا یاء باید ساکن یا حذف بشوند . این تغییرات را می توان در قالب قواعد اعالل در کتابهای قواعد یافت. 

آسان ترین راه آموختن و کاربرد فعل های معتل مشاهده، تکرار و صرف فعل های مشابه است.

 صرف این افعال در بیشتر صیغه های آن با فعلی همچون )َذَهَب( فرقی ندارد. بنا براین هنگام حفظ کردن 

این افعال، بر صیغه هایی تمرکز کنید که متفاوت است و در آن اختالفی با صرف  فعلی مانند) َذَهَب( دیده 

می شود. با حفظ کامل این صیغه ها، این افعال خود، به الگوهایی در ذهن شما تبدیل می شوند که توسط 

آنها افعال مشابه دیگر در حروف اصلی و وزن را، به راحتی تشخیص داده به کار می برید.مثال با آموختن 

صرف فعل )َوَعَد َیِعُد( صرف افعال مشابه آن مانند )وَعَظ َیِعُظ( )َوَجَد َیِجُد( )وِرَث َیِرُث( )وَقع َیَقع( )وَضَع 

یَضع(  و ده ها فعل دیگر که حرف اول آن ها واو باشد و مضارع آن بر وزن َیفِعُل/ َیفَعُل باشد امکان پذیر می 

شود. همچنین در صورت حفظ صرف فعلی مانند  )قال، یقول( می توانیم ده ها فعل مشابه دیگر همچون:                   

)عاَد َیعوُد( )قاَد یقوُد( )زاَر َیزوُر( )ماَت یموَت( )راَح یروُح( )فاَت یفوُت(  را به راحتی صرف کنیم. 

 ،_ _ ( را در جدول زیر تمرین و حفظ كرده و افعال) َوَجد_ِ صرف مجرد و مزید مثال واوی بر وزن ) َفَعَل _ِ
_( را مانند آن صرف كنید. _ و َوَصَل_ِ َوَقَع _َ

اسم مفعول   اسم فاعلأمرمضارعماضی

 معلوم             مجهول معلوم             مجهول 

متکلم

 َوَعْدُت            ُوِعْدُت

 َوَعدنا              ُوِعْدنا

 َأِعُد                 ُأوَعُد    

 نَِعُد                 نُوَعُد 

واِعٌد

واِعداِن

واِعدوَن

َمْوُعوٌد

َموُعوداِن

موعودوَن

عـد  ا قـو
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 _ _ ( را در جدول زیر تمرین و حفظ كرده و افعال )عاد_ُ صرف مجرد و مزید أجوف واوی بر وزن )َفَعَل _ُ

_ را مانند آن صرف كنید. _ و قاد_ُ ،جاع_ُ

  

 

اسم مفعول   اسم فاعلأمرمضارعماضی

معلوم             مجهولمعلوم             مجهول 

مخاطب

َوَعْدَت            ُوِعْدَت
َوَعْدُتما           ُوِعدُتما

َوَعْدُتْم            ُوِعدُتم        

 َتِعُد               ُتوَعُد        
 َتِعداِن            توَعداِن

َتِعدون           توَعدوَن        

ِعْد
ِعدا

ِعدوا

واعدٌة
واِعَدتاِن
واِعداٌت

موعودٌة
موعودتاِن
موعوداٌت

مخاطبة

َوَعْدِت           ُوِعْدِت
َوَعْدُتما          ُوِعْدُتما
َوَعْدُتنَّ          ُوِعْدُتنَّ 

َتِعدیَن           توَعدیَن
َتِعداِن            توَعداِن
َتِعْدَن             توَعْدَن

ِعدي
ِعدا
ِعْدَن

أوَعَد         ُیوِعُد            َاْوِعْد          ایعادًا

ْع          َتْودیعًا ُع           َودِّ َع          ُیَودِّ َودَّ

اًل ْل       َتَوصُّ ُل         َتَوصَّ َل      َیَتَوصَّ َتَوصَّ

َتواَعَد       َیَتواَعُد         َتواَعْد        َتواُعدًا

واَعَد         ُیواِعُد           واِعْد          ُمواَعَدًة

ِحُد             ِاتَِّحد         ِاتِّحادًا اتََّحَد        َیتَّ

ِاسَتوَقَد    َیْسَتوِقُد          ِاْسَتوِقْد     ِاْستیقادًا

غائب

َوَعَد               ُوِعَد
َوَعدا              ُوِعدا

َوَعدوا           ُوِعدوا      

َیِعُد                ُیوَعُد
َیِعداِن            ُیوَعداِن
َیِعدوَن           ُیوَعدوَن

غائبة

َوَعَدْت          ُوِعَدْت
َوَعَدتا           ُوِعَدتا
َوَعْدَن           ُوِعْدَن

َتِعُد                توَعُد
َتِعداِن            توَعداِن
َیِعْدَن             ُیوَعْدَن

اسم مفعول   اسم فاعلأمرمضارعماضی

معلوم             مجهولمعلوم           مجهول 

متکلم

ُقْلُت             ِقْلُت
ُقلنا               ِقْلنا

       

َأقوُل                ُأقاُل    
نَقوُل                نُقاُل

قائٌِل
قائاِلِن
قائِلوَن

َمقوٌل
َمقوالِن
َمقولوَن

مخاطب 

ُقْلَت              ِقْلَت
ُقلُتمْا             ِقْلُتما
ُقلُتْم              ِقْلُتم

َتقوُل              ُتقاُل
َتقوالِن            ُتقاالِن
َتقولوَن           ُتقالوَن

ُقْل
قوال

قولوا 

قائَِلٌة
قائَِلتاِن
قائاِلٌت

َمقولٌة
َمقولتاِن
مقوالٌت

عـد  ا قـو
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_ ( را در جدول زیر تمرین وحفظ كرده و افعال )ناَم، ناَل و  صرف فعل مجرد أجوف واوی بر وزن )َفَعَل _َ

زاَل( را صرف كنید.

   

   

َأقاَم          ُیقیُم              َأِقْم               ِإقاَمًةأمرمضارعماضی

ْد             َتْعویدًا ُد             َعوِّ َد          ُیَعوِّ َعوَّ

اًل ْل           َتَقوُّ ُل         َتَقوَّ َل        َیَتَقوَّ َتَقوَّ

َتناَوَل       َیَتناَوُل         َتناَوْل          َتناُواًل 

َقاَوَل        ُیقاِوُل          قاِوْل            ُمقاَوَلًة  

اجتاَز        َیجتاُز           ِاجَتْز            ِاجتیازًا

استقاَم     َیْسَتقیُم           ِاْسَتِقْم          ِاْسِتقامًة

انقاَد        َیْنقاُد              ِاْنَقْد              ِانقیادًا

معلوم             مجهولمعلوم             مجهول 

مخاطبة

ُقْلِت             ِقْلِت
ُقْلُتما             ِقلُتما

ُقْلُتنَّ              ِقلُتنَّ 

َتقولیَن            ُتقالِیَن
َتقوالِن             ُتقاالِن
َتُقْلَن                ُتَقلَن

قولي
قوال
ُقْلَن

غائب

قاَل               قیَل
قاال               قیال 
قالوا             قیلوا

َیقوُل               ُیقاُل
َیقوالِن             ُیقاالِن  
َیقولوَن            ُیقالوَن

غائبة

قالَْت            قیَلْت
َقالَتا              قیَلتا
ُقْلَن               ِقْلَن

َتقوُل               ُتقاُل
َتقوالِن             ُتقاالِن 

َیُقْلَن               ُیَقْلَن

هنَّهماهيهمهماهوأنُتنَّأنُتماأنِتأنُتمأنُتماَأنَتنحنأنا ضمیر

ِخفَنخاَفتاخاَفْتخافواخافاخاَفِخفُتنَِّخفُتماِخفِتِخفُتمِخفُتماِخفَتِخفناِخفُت ماضی

یَخفَنَتخافاِنَتخاُفیخافوَنیخافاِنیخاُفَتَخفَنَتخافاِنَتخافیَنَتخافوَنَتخافاِنَتخاُفنَخاُفَأخاُف مضارع

َخفَنخافاخافيخافواخافاَخْفامر

     

عـد  ا قـو
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