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Podstawy języka arabskiego 
 

KLUCZ DO ĆWICZEŃ 
Opracowanie: Iwona Król, Adnan Hasan 

 
 
Lekcja pierwsza 
1. (s. 14-15) 

 ثوب     ث  و  ب 
 �  حبيبي    ح  ب  �  ب 
 يوجد    �  و  ج  د 
 يذ�ح    �  ذ  ب  ح 
 تخرج    ت  خ  ر  ج 
 سيدات    س  �  د  ا  ت 
 تار�خ    ت  ا  ر  �  خ 
 تصو�ر    ت  ص  و  �  ر 
 طبي�ات    �  ب  �  ب  ا  ت 
 شوارع    ش  و  ا  ر  ع 
 سافر    �  س  ا  ف  ر� 
 قطاع    ق  �  ا  ع 
 ثير    ك  ث  �  ر� 
 الب    ك  ل  ا  ب� 
 مسلمون     ن  و م  ل   س  م 
 فرعون     ن  و  ع  ر  ف 
 فلسطينيون    ف ل س � � ن � و ن 
 حاسوب    ب  و  س  ا  ح 
  هاتف    ف  ت  ا ه 
 من�ه    ه ب  ن   م 
 م�نسة    ة  س  ن ك   م 
 � مستشفى    م س ت ش ف 
 القرآن    ا  ل  ق  ر  آ  ن 
 قراءة    ق  ر  ا  ء  ة 
 سؤال    س  ؤ  ا  ل 
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Lekcja druga 
1. (s. 18) 

  ٌَمِديَنةُ ال  َمِديَنة 
  ٌُغْرَفةُ ال  ُغْرَفة 
  ٌُجلُ رَّ ال  َرُجل 
  ٌَكْلبُ ال  َ�ْلب 

  ٌْهرُ ظُّ ال  ُظْهر 
  ٌَعاِصَمةُ ال  َعاِصَمة 
  ٌَجَمالُ ال  َجَمال 
  ٌاَرةُ زِّ ال  ِزَ�اَرة�َ 
  ٌْومُ نَّ ال  َنْوم 
  ٌَخِر�َطةُ ال  َخِر�َطة 
  ٌَيْومُ ال  َيْوم 

  ٌينُ دِّ ال  ِدين 
  ٌْسَالمُ اإلِ   ِإْسَالم 
  ٌاللَّْونُ   َلْون 
  ٌْيفُ صَّ ال  َصْيف 
  ٌَحاِئطُ ال  َحاِئط 
  ٌَفَرحُ ال  َفَرح 
  َِقَراَءةُ ال  اَءةٌ ِقر 

Lekcja trzecia 
1. (s. 23) 

  َيٌّ نِّ دُ رْ أُ  بٌ الِ هو ط. 
  ُةٌ �َّ اقِ رَ عِ  ةٌ سَ رِّ دَ هي م. 
  َةٌ �َّ رِ ْص مِ  ةٌ ي�َ بِ هي ط. 
  ُورِ سُ  ٌس رِّ دَ هو م ٌّ�. 
  دِ نْ ولَ بُ  بٌ الِ طَ أنا ٌّ�. 

2. (s. 24) 
 من أين أنت؟. عفوا 
 ومن أين سعاد؟ .أنا من لبنان 
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  ُمن دمشق ةٌ �َّ ورِ سُ  ةٌ سَ رِّ دِ هي م. 
  َمن مصر أ�ضا؟ بٌ الِ هل أنت ط 
  ُةٌ �َّ رِ ْص وأنا مِ  ةٌ �َّ نِّ دُ رْ هي أ. 

Lekcja czwarta 
1. (s. 28) 

  من األردن ُمَدرٌِّس هذا خالد، هو. 
  عراق�ة َطِبيَ�ةٌ هذه ليلى، هي. 
  لبنانذلك دمحم، هو تلميذ من. 
  ةٌ �َّ رِ ْص مِ  ةٌ �َ الِ ، هي طَ سعادتلك. 
  َّةٌ ُأرْ هذه وردة، هي س�ر�تيرة�  .ُدنِّ

2. (s. 28) 
  ُمن مصر ٌس رِّ دَ هذا م. 
 يٌّ انِ نَ بْ لُ  بٌ الِ هو طَ  .هذا أحمد. 
 ةٌ يرَ ِص قَ  ةٌ أَ رَ مْ اِ هي . هي من سور�ا. 
  َابٌ وَّ هذا ب. 
  ُمن حلب يرٌ دِ هو م. 

Lekcja piąta 
1. (s. 32) 

  ٌال، هذه َدرَّاَجٌة َجِديَدةٌ   \.  نعم، هذه َدرَّاَجٌة َقِد�َمة. 
  ِال، ذلك َمْسِجٌد َقِد�مٌ   \.  ٌد َجِديدٌ نعم، ذلك َمْسج. 
  ٌال، تلك َحِد�َقٌة َقِب�َحةٌ   \.  نعم، تلك َحِد�َقٌة َجِميَلة. 
  ٌنعم هذا َ�اب. 
  نعم، هو َعِر�ٌض. 

2. (s. 33) 
  ٌهذه ُصوَرٌة َجِميَلٌة وتلك ُصوَرٌة َقِب�َحة. 
 هل هذه َدرَّاَجٌة َقِد�َمٌة؟ 

  ٌهذه َجِر�َدٌة َجِديَدة. 
  ٌُن؟هل هو م  َلوَّ
 هل هذه َحِقيَ�ٌة َصِغيَرٌة؟ 
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Lekcja szósta 
1. (s. 37) 

  الطالب طو�ل؟ هذاهل 
 طو�ل هو، نعم. 
  مدرسة جديدة؟ هذههل 
  ََّلِطيفٌ  يبُ بِ هذا الط. 
 يرٌ بِ �َ  تُ يْ البَ  هذا. 

2. (s. 37) 
  ٌهل هذا الطََّعاُم َلِذيذ 
  ٌهذا الَقِم�ُص َجِديٌد وذلك الَقِم�ُص َقِد�م. 
  َُم الَقِد�ُم َمْ�ُسورٌ هذا الَقل. 

 هل هذا الُكْرِسيُّ َقِذٌر؟ 
 نانبهذا الُمَدرُِّس من ل. 
  ٌّهو ِعَراِقي. 

3. (s. 38) 
 ماء بارد(zimna woda)  
 الماء بارد.(Woda jest zimna.)  
 هذا الماء بارد.(Ta woda jest zimna.)  
 سيارة سريعة(szybki samochód)  
 السيارة سريعة.(Samochód jest szybki.)  
 هذه السيارة سريعة.(Ten samochód jest szybki.)  
 طعام لذيذ(smaczne jedzenie)  
 الطعام لذيذ(Jedzenie jest smaczne.) .  
 هذا الطعام لذيذ.(To jedzenie jest smaczne.)  
 كرسي مكسور(połamane krzesło)  
 الكرسي مكسور.(Krzesło jest połamane)  
 هذا الكرسي مكسور.(To krzesło jest połamane)  
 قميص وسخ(brudna koszula)  
 القميص وسخ.(Koszula jest brudna.)  
 هذا القميص وسخ.(Ta koszula jest brudna.)  

Lekcja siódma 
1. (s. 42) 

 شجرة طو�لة وورد �ثير و�لبنا الجميل في حد�قتنا. 
  تلميذة في المدرسة أختي الصغيرة هيو. 
 هند مديرتها اسمها. 
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 صغيرةوأسرتها  �بيرم�تبها تها ير مد. 
 أسودشعرها طو�ل و. 

2. (s. 43) 
 نعم، بيتنا �بير. 

  ،صغيرة، وفيها �لب وورد وشجرة صغيرة حد�قتناال. 

 بيرة و�ابها عر�ضغرفته  أحمد�. 

  المدرسةفي  هي تلميذةأخت أحمد و سميرة. 
 مديرة مدرسة سميرة هند. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )للطالب اإلجا�ة مترو�ة( 

3. (s. 43) 
 هذه هي َحِد�َقُتَنا. 
  َّْةٌ دُ ِاْسُمَها سميرة وهي َطِبيَ�ٌة ُأر�  .نِّ

 ِغيُر ِاْسُمُه دمحم  .َأِخي الصَّ
  ٌُأْسَرِتي َ�ِبيَرة. 
  ٌفي ُغْرَفِتَنا ِخَزاَنٌة َ�ِبيَرة. 

Lekcja ósma 
1. (s. 47) 

  ُدمشق ارِ طَ في مَ  اِت ازَ وَ الجَ  فُ ظَّ وَ أحمد هو م. 
  َمن �اكستان بٌ الِ علي هو ط. 
  َهِ تِ يبَ قِ ُه في حَ ازُ وَ ج. 
  ِ� ةِ ارَ �َ الزِّ  بُ بَ وسَ  دِ �الَ المِ  لُّ حَ ومَ  دِ �الَ المِ  �خُ ارِ وتَ  ازِ وَ الجَ  مُ قْ ورَ  بُ قَ واللَّ  مُ سْ اإلِ  ولِ ُص الوُ  ةِ اقَ طَ في 

 .ةِ امَ قَ اإلِ  انُ وَ نْ وعُ 
 في دمشق عنوان إقامِته. 
 في �راتشي ةٍ سَ رَ دْ مَ  يرُ دِ مُ  خاِله ابن. 
 في دمشق هُد اللغِة العر��ةمع. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
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2. (s. 47-48) 
  ٌّهو ُأْرُدنِّي. 
  ٌّهو َ�َمِني. 
  ٌهي ِمْصِر�َّة. 
  ٌّ�هو َجَزاِئِر. 
  ٌّهو َمْغِرِ�ي. 
 ِعَراِق�َّةٌ  يه. 

3. (s. 48) 
  َأنَت  هو هي

 ِاْسمٌ  ما اسُمَك؟ ما اسُمُه؟ ما اسُمها؟
 ِمهنةٌ  ما مهنُتكَ  ما مهنُتهُ  ما مهنُتها

 رَقُم الجوازِ  ما رقُم جواِزكَ  ما رقُم جواِزهِ  ما رقُم جواِزها

ما تار�ُخ م�الِده  ما تار�ُخ م�الِدها  تار�ُخ الم�الدِ  ما تار�ُخ م�الِدكَ  
 ُعنوانٌ  ، ما عنواُنكَ  ما عنواُنهُ  ما عنواُنها

ما جنسيُتهُ   ما جنسيُتها يُتكَ ما جنس   ِجنس�ةٌ  
 
4. (s. 48) 

  َهل هذه َس�َّاَرُتك. 
 رَّاَجُتهُ هي َس�َّاَرُة َخاِلي وهذه هي دَ  هذه. 
 َجَواُز َسَفِر� في َحِقيَ�ِة َأِخي. 
 هل ِمْفَتاُح ُغْرَفِتَك على الطَّاِوَلِة؟ 
 ما هو ُعْنَواُنَها في مصر؟ 

Lekcja dziewiąta 
(s. 53) 

 في بنا�ة عال�ة َشقَّة سمير. 
  توجد فيها أ�ضًا خزانة مال�س . نافذة وسر�ر وصورة على الجدار فوق السر�رغرفة سمير في

 .وعّالقة مال�س ومائدة عليها مزهر�ة صغيرة وغطاء طاولة ملّون 
  ،بيرالمطبخ ال�. 
 غرفة الصالون بجانب المطبخ، فيها سّجادة ومجموعة �ن�ا�ات ومروحة جميلة وتلفاز �بير. 
  بيرةغرفة النوم�. 
 اك صورة في غرفة النوم وصورة في شقة سميرهن. 
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  توجد مائدةبين الخزانة والسر�ر. 
  التلفاز في غرفة الصالون. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 53) 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

3. (s. 53-54) 
 أين ُغْرَفُة ُأْخِتَك؟ 

  ٌَبْيِتي َ�ِبيٌر وُمِر�ح. 
  ِغيرٌ بجانب ُغْرَفِة النَّْوِم َحمَّاٌم َص. 
  ٌَنة  . .بين النَّاِفَذِة والِمْرآِة ُصوَرٌة ُمَلوَّ
  ِغيَرةِ في  .ُغْرَفٌة وَمْطَبٌخ وَحمَّامٌ  َشقَِّتي الصَّ

Lekcja dziesiąta 
1. (s. 58-59) 

 أحمد هو طالب في �ل�ة االقتصاد بجامعة دمشق. 

  ،صغيرة أسرتهال. 
 أبوه طبيب في مستشفى وأمه محاس�ة في شر�ة. 
  ،هو عازبنعم له أخ. 
 متزوجة، عندها ابن وابنةأخته سلمى  ،نعم. 
 في بنا�ة عال�ة في شارع واسع شقة أحمد. 

2. (s. 59) 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب(   

3. (s. 59) 
 ؟هل هو طالب 
 ؟هل َأبوه مدّرس 
 ؟هل ُأمه طبي�ة 
  ُ؟أين شقته 
  ِ؟ما اسم أخته 
 ؟هل أخوه علي متزوج 
 ؟هل ُأسرتُه �بيرة 
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2. (s. 47-48) 
  ٌّهو ُأْرُدنِّي. 
  ٌّهو َ�َمِني. 
  ٌهي ِمْصِر�َّة. 
  ٌّ�هو َجَزاِئِر. 
  ٌّهو َمْغِرِ�ي. 
 ِعَراِق�َّةٌ  يه. 

3. (s. 48) 
  َأنَت  هو هي

 ِاْسمٌ  ما اسُمَك؟ ما اسُمُه؟ ما اسُمها؟
 ِمهنةٌ  ما مهنُتكَ  ما مهنُتهُ  ما مهنُتها

 رَقُم الجوازِ  ما رقُم جواِزكَ  ما رقُم جواِزهِ  ما رقُم جواِزها

ما تار�ُخ م�الِده  ما تار�ُخ م�الِدها  تار�ُخ الم�الدِ  ما تار�ُخ م�الِدكَ  
 ُعنوانٌ  ، ما عنواُنكَ  ما عنواُنهُ  ما عنواُنها

ما جنسيُتهُ   ما جنسيُتها يُتكَ ما جنس   ِجنس�ةٌ  
 
4. (s. 48) 

  َهل هذه َس�َّاَرُتك. 
 رَّاَجُتهُ هي َس�َّاَرُة َخاِلي وهذه هي دَ  هذه. 
 َجَواُز َسَفِر� في َحِقيَ�ِة َأِخي. 
 هل ِمْفَتاُح ُغْرَفِتَك على الطَّاِوَلِة؟ 
 ما هو ُعْنَواُنَها في مصر؟ 

Lekcja dziewiąta 
(s. 53) 

 في بنا�ة عال�ة َشقَّة سمير. 
  توجد فيها أ�ضًا خزانة مال�س . نافذة وسر�ر وصورة على الجدار فوق السر�رغرفة سمير في

 .وعّالقة مال�س ومائدة عليها مزهر�ة صغيرة وغطاء طاولة ملّون 
  ،بيرالمطبخ ال�. 
 غرفة الصالون بجانب المطبخ، فيها سّجادة ومجموعة �ن�ا�ات ومروحة جميلة وتلفاز �بير. 
  بيرةغرفة النوم�. 
 اك صورة في غرفة النوم وصورة في شقة سميرهن. 
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  توجد مائدةبين الخزانة والسر�ر. 
  التلفاز في غرفة الصالون. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 53) 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

3. (s. 53-54) 
 أين ُغْرَفُة ُأْخِتَك؟ 

  ٌَبْيِتي َ�ِبيٌر وُمِر�ح. 
  ِغيرٌ بجانب ُغْرَفِة النَّْوِم َحمَّاٌم َص. 
  ٌَنة  . .بين النَّاِفَذِة والِمْرآِة ُصوَرٌة ُمَلوَّ
  ِغيَرةِ في  .ُغْرَفٌة وَمْطَبٌخ وَحمَّامٌ  َشقَِّتي الصَّ

Lekcja dziesiąta 
1. (s. 58-59) 

 أحمد هو طالب في �ل�ة االقتصاد بجامعة دمشق. 

  ،صغيرة أسرتهال. 
 أبوه طبيب في مستشفى وأمه محاس�ة في شر�ة. 
  ،هو عازبنعم له أخ. 
 متزوجة، عندها ابن وابنةأخته سلمى  ،نعم. 
 في بنا�ة عال�ة في شارع واسع شقة أحمد. 

2. (s. 59) 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب(   

3. (s. 59) 
 ؟هل هو طالب 
 ؟هل َأبوه مدّرس 
 ؟هل ُأمه طبي�ة 
  ُ؟أين شقته 
  ِ؟ما اسم أخته 
 ؟هل أخوه علي متزوج 
 ؟هل ُأسرتُه �بيرة 
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4. (s. 59-60) 
  ٌَأُبو َزْوِجي ُمَحاِسب. 
 سلمى َطاِل�ٌة في َجاِمَعِة القاهرة. 
  وَأُخوُه ُمَتَزوِّجٌ  بٌ ازِ عَ َزِميِلي. 
 حمدهذه الس�ارة لي وتلك أل. 
  ؟مو�ايلهل معك 

Lekcja jedenasta 
1. (s. 65) 

 1376   َُن ْ�ُعو َوسَ  َأْلٌف وَثَالُثِمَئٍة َوِستٌّ  \َن و َأْلٌف وَثَالُثِمَئٍة َوِستٌَّة َوَسْ�ع   
 9648   نٍ ٍف َوِستُِّمَئٍة َوَثَماِتْسَعُة آالَ  \ِتْسَعُة آَالٍف َوِستُِّمَئٍة َوَثَماِنَ�ٌة َوَأْرَ�ُعوَن  

  َوَأْرَ�ُعونَ        

 5029   ََخْمَسُة آَالٍف َوِتْسٌع َوِعْشُروَن  \ َخْمَسُة آَالٍف َوِتْسَعٌة َوِعْشُرون  
 7601     ََواِحَدةٌ وَ  َوِستُِّمَئةٍ َسْ�َعُة آَالٍف  \َواِحٌد ِمَئٍة وَ ِستُّ َسْ�َعُة آَالٍف و  

2. (s. 65) 
  عشرُة طالٍب في القاعة. 
  ثالثُة حماماٍت في بيِت أخي. 
  سُت طاوالتٍ في بيِت ُأختي. 
  س�ُع شجراٍت في حد�قة المدرسة. 
  �ثمان�ُة �تٍب عر��ةٍ عند. 
  أر�ُع تلميذاٍت جديداتٍ في مدرسِتنا. 
 عشُر جامعاٍت  في َمِديَنِتي. 

3. (s. 65) 
 ؟�م فصًال في السنة 
 ؟�م يومًا في األسبوع 
 ؟�م بنتًا ألسامة 
 ؟�م �ل�ًة في جامعِة �غداد 
 ؟�م طبي�ًا وممرضًة في هذا المستشفى 
 ؟�م درسًا في هذا الكتاب 
  َ؟�م مجلًة عر��ًة عندك 
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4. (s. 66) 
  في جامعتنا َعْشُر ُ�لِّ�َّاٍت. 
 م ُغْرَفًة في بيتك؟� 
 �م س�ارة عندك؟ 
  مصر�ة معي َخْمَسُة ُجَنْيَهاٍت. 
 ؟سور�ة هل مع�م ِستُّ ليرات 

Lekcja dwunasta 
1. (s. 70) 

 في جنوب مصر مدينة سمير. 
 نعم، هي �عيدة عن ال�حر. 
 فيها حد�قتان. 
 نعم، فيها بنك، �ا�ُه أسود. 
 على �سار م�تب البر�د فندق صغير. 
 س�ارات النزالء خارج الفندق. 
 اك مطار �القرب منهانعم، هن. 
 فيها أ�ضًا محطة قطارات . في مدينة سمير شوارع ومساجد وحد�قتان وفنادق ومتاحف �ثيرة

 .وهناك أ�ضًا جامعة وم�تب بر�د وفندق. بجانبها بنك وعلى �مين البنك هناك مدرسة
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 70) 
  بيرمطار  هامصر، �القرب ِمن جنوبهي في  .�بيرةمدينة سمير�. 
  َعن العاِصمة �عيدةُه مدينتَ  جاِمعِته، َلِكنَّ  منَشقَُّة سمير َقر��ة. 
  اُ�ُه َ�بير وَأسود بنكِبجاِنب َمحطِة الِقطاراِت ُهناَك�. 
  ن  طاولة غطاءَعلى ماِئدِة سمير  .ُملوَّ
  بخالمط زاو�ةُهناَك فرن غاز في. 

 
3. (s. 71) 
 

  ِمعي َجِر�َدَتاِن وَمَجلََّتان. 
  ِلنا اْبَنَتاِن واْبَنان. 
  ِفي غرفتي ُ�ْرِس�َّاِن وَماِئَدَتاِن َصِغيَرَتان. 
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4. (s. 59-60) 
  ٌَأُبو َزْوِجي ُمَحاِسب. 
 سلمى َطاِل�ٌة في َجاِمَعِة القاهرة. 
  وَأُخوُه ُمَتَزوِّجٌ  بٌ ازِ عَ َزِميِلي. 
 حمدهذه الس�ارة لي وتلك أل. 
  ؟مو�ايلهل معك 

Lekcja jedenasta 
1. (s. 65) 

 1376   َُن ْ�ُعو َوسَ  َأْلٌف وَثَالُثِمَئٍة َوِستٌّ  \َن و َأْلٌف وَثَالُثِمَئٍة َوِستٌَّة َوَسْ�ع   
 9648   نٍ ٍف َوِستُِّمَئٍة َوَثَماِتْسَعُة آالَ  \ِتْسَعُة آَالٍف َوِستُِّمَئٍة َوَثَماِنَ�ٌة َوَأْرَ�ُعوَن  

  َوَأْرَ�ُعونَ        

 5029   ََخْمَسُة آَالٍف َوِتْسٌع َوِعْشُروَن  \ َخْمَسُة آَالٍف َوِتْسَعٌة َوِعْشُرون  
 7601     ََواِحَدةٌ وَ  َوِستُِّمَئةٍ َسْ�َعُة آَالٍف  \َواِحٌد ِمَئٍة وَ ِستُّ َسْ�َعُة آَالٍف و  

2. (s. 65) 
  عشرُة طالٍب في القاعة. 
  ثالثُة حماماٍت في بيِت أخي. 
  سُت طاوالتٍ في بيِت ُأختي. 
  س�ُع شجراٍت في حد�قة المدرسة. 
  �ثمان�ُة �تٍب عر��ةٍ عند. 
  أر�ُع تلميذاٍت جديداتٍ في مدرسِتنا. 
 عشُر جامعاٍت  في َمِديَنِتي. 

3. (s. 65) 
 ؟�م فصًال في السنة 
 ؟�م يومًا في األسبوع 
 ؟�م بنتًا ألسامة 
 ؟�م �ل�ًة في جامعِة �غداد 
 ؟�م طبي�ًا وممرضًة في هذا المستشفى 
 ؟�م درسًا في هذا الكتاب 
  َ؟�م مجلًة عر��ًة عندك 
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4. (s. 66) 
  في جامعتنا َعْشُر ُ�لِّ�َّاٍت. 
 م ُغْرَفًة في بيتك؟� 
 �م س�ارة عندك؟ 
  مصر�ة معي َخْمَسُة ُجَنْيَهاٍت. 
 ؟سور�ة هل مع�م ِستُّ ليرات 

Lekcja dwunasta 
1. (s. 70) 

 في جنوب مصر مدينة سمير. 
 نعم، هي �عيدة عن ال�حر. 
 فيها حد�قتان. 
 نعم، فيها بنك، �ا�ُه أسود. 
 على �سار م�تب البر�د فندق صغير. 
 س�ارات النزالء خارج الفندق. 
 اك مطار �القرب منهانعم، هن. 
 فيها أ�ضًا محطة قطارات . في مدينة سمير شوارع ومساجد وحد�قتان وفنادق ومتاحف �ثيرة

 .وهناك أ�ضًا جامعة وم�تب بر�د وفندق. بجانبها بنك وعلى �مين البنك هناك مدرسة
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 70) 
  بيرمطار  هامصر، �القرب ِمن جنوبهي في  .�بيرةمدينة سمير�. 
  َعن العاِصمة �عيدةُه مدينتَ  جاِمعِته، َلِكنَّ  منَشقَُّة سمير َقر��ة. 
  اُ�ُه َ�بير وَأسود بنكِبجاِنب َمحطِة الِقطاراِت ُهناَك�. 
  ن  طاولة غطاءَعلى ماِئدِة سمير  .ُملوَّ
  بخالمط زاو�ةُهناَك فرن غاز في. 

 
3. (s. 71) 
 

  ِمعي َجِر�َدَتاِن وَمَجلََّتان. 
  ِلنا اْبَنَتاِن واْبَنان. 
  ِفي غرفتي ُ�ْرِس�َّاِن وَماِئَدَتاِن َصِغيَرَتان. 
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 هل في شقتكم ُغْرَفَتاِن َ�ِبيَرَتاِن؟ 
  ِفي مدينتنا َجاِمَعَتان. 

Lekcja trzynasta 
1. (s. 78-79) 

 في مصر القاِهَرة. 
  ،ومصر بين تونسليب�ا نعم. 
 مدينة الجزائر َعاِصَمة الَجزاِئر. 
 مسقط َعاِصَمة ُعمان. 
 وارسو َعاِصَمة ُبوَلْنَدا. 

  ،ايران بلد آسيو� ال. 
 نعم، الجزائر بلد افر�قي. 
 في قارة افر�ق�ا ليب�ا. 
 لبنان في غرب آس�ا. 
  ،بلد صغيرلبنان ال. 
  ،أصغر من األردنلبنان ال. 
 ابلس و�عل�كبيروت وطر هي  أهّم المدن اللبنان�ة. 
 مشهورة �محالتها التجار�ة الفخمة و�شاطئها الرملي الجميل مدينة بيروت. 
 في وسط لبنان مدينة �علَ�ك. 

2. (s. 79) 
 هناك ج�ال عال�ة ساحرة �الُقرِب ِمن بيروت. 
  رملي جميل شاطئالتجار�ة الَفخمة وَلها  �محالتهابيروت َمشهورة. 
  اآلثار ِمنَ�عل�ك �ثير  في مدينة. َمعروف س�احيلبنان َبلد. 
  الحدود السور�ة ِمنطرابُلس مدينة في شمال لبنان قر��ة. 

3. (s. 79) 
 السعود�ة أكبر دولة في الشرق األوسط. 
 ال عال�ة��القرب من بيروت ج. 
 سور�ا أصغر من العراق. 
 أنا أطول منها ولكنها أجمل مني. 

 النيل أطول نهر في مصر وافر�ق�ا. 
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Lekcja czternasta 
1. (s. 83) 

 في جنوب ال�الد على ال�حر َتقُع مدينة رو�رت. 
 فيها ثالث جامعات. 

 نعم، هي �عيدة عن العاصمة لكنها قر��ة من الج�ال. 

 يتنّزه الناس في الحدائق العامة. 

 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
2. (s. 83) 

 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

3. (s. 84) 
  الشتاءفي الصيف و  �بيرةرو�رت قر��ة ِمن الج�ال لذلك الحر�ة الس�اح�ة فيها مدينة. 
  وثقافي مشهور علميهام ومر�ز  تجار� وهي أ�ضا مرفأ. 
  للسينما دارالرئ�سي و البر�دواِسع ف�ه داُر البلد�ة و ميدانفي وسط مدينة رو�رت. 

4. (s. 84) 
 ؟هل مدينة ليلى صناع�ة 
 ن تقع؟هل مدينة سمير �بيرة وأي 
 هل �القرب من مدينة رو�رت يوجد مطار �بير؟ 
 هل مدينة رو�رت هي مر�ز صناعي معروف؟ 
 أين دار البلد�ة؟ 

5. (s. 84) 
 وارسو في وسط بولندا. 
 مدينة غدانسك مرفأ تجار� هام في أورو�ا. 
  ثير من الجامعات والحدائق العامة الجميلةفي مدينة �راكوف�. 

 ��عن عمان ةمن دمشق و�عيد ةبيروت قر. 
 طرابلس عاصمة  ليب�ا وتقع على ال�حر المتوسط. 

Lekcja piętnasta 
1. (s. 88) 

 سامر ِخر�ج جامعة القاهرة. 

 هو موّظف. 
 م�تُ�ُه قر�ب من وسط المدينة. 
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 هل في شقتكم ُغْرَفَتاِن َ�ِبيَرَتاِن؟ 
  ِفي مدينتنا َجاِمَعَتان. 

Lekcja trzynasta 
1. (s. 78-79) 

 في مصر القاِهَرة. 
  ،ومصر بين تونسليب�ا نعم. 
 مدينة الجزائر َعاِصَمة الَجزاِئر. 
 مسقط َعاِصَمة ُعمان. 
 وارسو َعاِصَمة ُبوَلْنَدا. 

  ،ايران بلد آسيو� ال. 
 نعم، الجزائر بلد افر�قي. 
 في قارة افر�ق�ا ليب�ا. 
 لبنان في غرب آس�ا. 
  ،بلد صغيرلبنان ال. 
  ،أصغر من األردنلبنان ال. 
 ابلس و�عل�كبيروت وطر هي  أهّم المدن اللبنان�ة. 
 مشهورة �محالتها التجار�ة الفخمة و�شاطئها الرملي الجميل مدينة بيروت. 
 في وسط لبنان مدينة �علَ�ك. 

2. (s. 79) 
 هناك ج�ال عال�ة ساحرة �الُقرِب ِمن بيروت. 
  رملي جميل شاطئالتجار�ة الَفخمة وَلها  �محالتهابيروت َمشهورة. 
  اآلثار ِمنَ�عل�ك �ثير  في مدينة. َمعروف س�احيلبنان َبلد. 
  الحدود السور�ة ِمنطرابُلس مدينة في شمال لبنان قر��ة. 

3. (s. 79) 
 السعود�ة أكبر دولة في الشرق األوسط. 
 ال عال�ة��القرب من بيروت ج. 
 سور�ا أصغر من العراق. 
 أنا أطول منها ولكنها أجمل مني. 

 النيل أطول نهر في مصر وافر�ق�ا. 
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Lekcja czternasta 
1. (s. 83) 

 في جنوب ال�الد على ال�حر َتقُع مدينة رو�رت. 
 فيها ثالث جامعات. 

 نعم، هي �عيدة عن العاصمة لكنها قر��ة من الج�ال. 

 يتنّزه الناس في الحدائق العامة. 

 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
2. (s. 83) 

 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

3. (s. 84) 
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5. (s. 84) 
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1. (s. 88) 
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  ِذهَب �س�ارِته. 

  ُجلَس خلَف م�ت�ه وشرَب فنجان قهوة و�تَب نصًا على الكمبيوتر ثم ط�عه. 

 لى إالشرق وأكل هناك الغداء وشرَب زجاجة ماء ثم رجع �س�ارته لى مطعم إذهَب  الدوام �عد
 .بيته

  أكل الغداء في مطعم الشرق. 

  خبرًا عن الكل�ة الجديدة في جامعة القاهرةمساًء قرَأ. 
2. (s. 89) 

 ؟َأمس ص�احاً  َفعْلتَ  ماذا 
  لى بيتهإأكَل الغداء �عد الظهر ورجَع. 
 أين مطعم الهرم، من فضلك؟ 
 لى المطعمإمعة وذهبْت خرجْت من الجا. 

3. (s. 89) 
 هل سامر طبيب؟ 
 هل هو درَس في جامعة القاهرة؟ 
  لى عملِه؟إمتى ذهَب 
 هل ترَك س�ارته في موقف الس�ارات؟ 
 ماذا شرَب �عد الغداء؟ 
 عن ماذا قرأ في جر�دة اليوم؟ 

4. (s. 89) 
 ُهمْ  َنْحنُ  َأْنَت  َأَنا ُهوَ 

 َجَلُسوا َجَلْسَنا َجَلْسَت  َجَلْستُ  َجَلَس 
 َرَجُعوا َرَجْعنا َرَجْعتَ  َرَجْعتُ  َرَجعَ 
 َصِعُدوا َصِعْدَنا َصِعْدَت  صِعْدتُ  َصِعدَ 
 َطَ�ُعوا َطَ�ْعَنا َطَ�ْعَت  َطَ�ْعتُ  َطَ�عَ 
 َقَرُؤوا َقَرْأَنا َقَرْأتَ  قَرْأتُ  َقَرأَ 
 َأَخُذوا أَخْذنا َأَخْذَت  أَخْذتُ  َأَخذَ 
 َعِمُلوا ْلناعمِ  َعِمْلتَ  عِمْلتُ  َعِملَ 

 
5. (s. 90) 

 من بيته ص�احا وذهب إلى الجامعة خرج خالد. 
  وط�عته الكومبيوتر�تبُت نصا على. 

13 
 

 رجعنا إلى البيت وأكلنا الغداء. 
 ال، ما قرأتُ  هل قرأت �تا�ا عر��ا ما؟. 
 ماذا أكلت أختك ص�احا؟ 

Lekcja szesnasta 
1. (s. 94-95) 

  ًنهض سل�م في الساعة السادسة ص�احا. 
 زوجتُه جّهزت طعام الفطور. 
 فطَر سل�م الخبز مع الز�دة والمرّ�ى وشرَب �وب حليب �الكاكاو. 
 عد الفطور نّظَف أسنانه وشرب فنجان قهوة مع زوجته�. 
 الساعة الثامنة ص�احاً  بدأ دروَسُه في المدرسة. 
 شرَب سل�م فنجاَن قهوة في االستراحة الثان�ة. 
  ه حوالي الساعة الخامسةزوجتمع ذهَب لز�ارِة صد�قِه. 
  ِالساعة ساعًة ونصف استمرت ز�ارُتُه لصد�قه. 
 فنجان شا� وجّهَز نفسه للعمل في اليوم التاليسل�م شرَب  النوم قبل. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 95) 
 َنَهَضْت أمي �العادة الساعة السادسة إال ر�عا. 
  ْزَت نفسك للسفر؟هل  َجهَّ
  وَذَهْبُت إلى الم�تبساعة الثان�ة والنصف الَرِ�ْبُت س�ارتي. 
 َأَكْلَنا الغداء وَشِرْ�َنا القهوة في نفس الوقت. 
 عد العشاء، في الساعة الثامنة إال ثلثا َحَلَق زوجي ذقنه وَأَخَذ دوشا�. 

Lekcja siedemnasta 
1. (s. 101) 

  لى السينماإمع أصدقائه ولعَب �رة القدم ثم ذهَب  عليتقابَل. 
 ألحديوم ا. 
  ص�احانهَض. 

 يوم األر�عاء. 
  ق وأرسَل طردًا بر�د�اإلى السذهَب  .وق حيث تسوَّ
  لى الجامعة ودرَس فيها حتى السادسة مساءً إذهَب. 
 في يوم األر�عاء. 
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 مع أصدقائه. 
 في الّسوق يوم الخم�س. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 101-102) 
 يوم الثالثاء الماضي ما خرجُت من بيتي. 
 ليوم �عد رجوعي إلى بيتي ِنمُت حتى المساءا. 
 أوًال لعبنا �رة القدم ثم ذهبنا إلى السينما. 
 إلى أ� ساعة ذاكرَت دروسَك أمس؟ 
 ما حضر أصدقائي إليَّ أمس. 
  انتهاء محاضراتها ت سلو� صد�قَتها في المستشفى �عدزار. 
 أنا �سالن، ما فعلُت شيئًا يوم األحد. 

3. (s. 102) 
  ُْتْم يوم الخم�س مساء �عد المحاضرات؟ماذا َفَعل 
  ََقْت ناد�ة يوم الثالثاء �عد الظهر؟سَ مع من ت  وَّ
 يوم السبت َجَلْسُت في البيت وَذاَكْرُت �ل واج�اتي البيت�ة. 
 عد العمل َذَهْبَنا إلى المستشفى لز�ارة زميلنا المر�ض�. 
  في السودان؟هل َأْرَسْلَت يوم الخم�س �عد الظهر طردا بر�د�ا إلى زميلتك 

Lekcja osiemnasta 
1. (s. 105) 

 في بلدة صغيرة قر��ة من مدينة حلب في شمال سور�ا ُولَد أنور. 
 في بلدتهِ  درَس االعداد�ة والثانو�ة. 
 في �ل�ة الهندسة المدن�ة درَس في الجامعة. 
 بدأ العمل في مصنع �بير جنوب مدينة حلب �عد تخّرجه من الجاِمعة. 

  معُه في نفس الكل�ة وهي اآلن رئ�سة قسم المستودعات في نفس المصنع ُهد� طال�ة درسْت. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 106) 
 )اإلجابة متروكة للطالب( 

3. (s. 106) 
 في أ� أسرة ُولَد أنور؟ 
 أيَن درَس االبتدائ�ة؟ 

15 
 

 هل هو عازب؟ 
 متى تزّوَج من ُهد�؟ 
 أيَن درسْت ُهد�؟ 

4. (s. 106) 
درَس في . وأختين خوةأِمن أب�ِه وُأّمِه وثالثة  مؤلَّفةُأسرُتُه فقيرة . سور�ا شمالصغيرة في  بلدة ُولَد أنور في

�بير جنوب  مصنعَتخرُّجِه بدأ العمل في  �عد. سنوات خمسِبجامعة حلب ُمدة  الهندسة المدن�ةُ�ل�َّة 
 .المصنعفي َنفس  قسم المستودعاتسنتين وزوجُتُه هي اآلن رئ�سة  قبلتزّوَج . مدينة حلب

5. (s. 106) 
 في جنوب بولندا في أسرة �بيرة ُوِلدت. 
  ََخَل ابنك المدرسة في السادسة من عمره؟هل د 
 عد التخرج من الجامعة ِاْنَتَقَلْت إلى العاصمة�. 
 َتَقُع هذه البلدة الصغيرة على �عد ثالثمئة �يلومتر عن بيروت. 
 مصري آالف جنيه هو مدير مصنع سيارات براتب شهري يبلغ خمسة. 

 
Lekcja dziewiętnasta 
1. (s. 110) 

 إلى مصر سافر أحمد وأسرُته. 
  الساعة العاشرة والنصف ص�احاً  لى مصرإوصلوا. 
 ممّثل شر�ة أوغار�ت للس�احة والسفر في مصر �ان في انتظاِرهم. 
 الجوازات ثّم  مّروا بنقطة تفت�ش الجوازات والتأشيرات وتكّلموا مع ضا�ط �عد نزولهم في المطار

 .مّروا بنقطة التفت�ش الجمر�ي حيث أخذوا أمتعتهم
 إلى فندق الهرم ذهبوا �عد خروجهم من المطار. 
 األهرام وتمثال أبي الهول والمتحف الوطني وُ�رج القاهرة شاهدوا في القاهرة. 
  مدينة االس�ندر�ة ومدينة الغردقة في مصرزاروا. 
 أعجبتهم آثارها. 
  عِملت طوال الوقت�قيت في مدينتها و. 

 استمرت . إلى سور�ا �الطائرة مع ثالثة من أصدقائهمصطفى سافر  الص�ف�ة ةطخالل الع
شاهدوا في مدينة دمشق الجامع . رحلتهم ثالثة أساب�ع، زاروا خاللها دمشق وتدمر وحلب

 .أعجبتهم سور�ا. س�نوا في سور�ا في فنادق مختلفة. األمو� وسوق الحميد�ة وقصر العظم

 )إلجا�ة مترو�ة للطالبا( 

 
 



14 
 

 مع أصدقائه. 
 في الّسوق يوم الخم�س. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 101-102) 
 يوم الثالثاء الماضي ما خرجُت من بيتي. 
 ليوم �عد رجوعي إلى بيتي ِنمُت حتى المساءا. 
 أوًال لعبنا �رة القدم ثم ذهبنا إلى السينما. 
 إلى أ� ساعة ذاكرَت دروسَك أمس؟ 
 ما حضر أصدقائي إليَّ أمس. 
  انتهاء محاضراتها ت سلو� صد�قَتها في المستشفى �عدزار. 
 أنا �سالن، ما فعلُت شيئًا يوم األحد. 

3. (s. 102) 
  ُْتْم يوم الخم�س مساء �عد المحاضرات؟ماذا َفَعل 
  ََقْت ناد�ة يوم الثالثاء �عد الظهر؟سَ مع من ت  وَّ
 يوم السبت َجَلْسُت في البيت وَذاَكْرُت �ل واج�اتي البيت�ة. 
 عد العمل َذَهْبَنا إلى المستشفى لز�ارة زميلنا المر�ض�. 
  في السودان؟هل َأْرَسْلَت يوم الخم�س �عد الظهر طردا بر�د�ا إلى زميلتك 

Lekcja osiemnasta 
1. (s. 105) 

 في بلدة صغيرة قر��ة من مدينة حلب في شمال سور�ا ُولَد أنور. 
 في بلدتهِ  درَس االعداد�ة والثانو�ة. 
 في �ل�ة الهندسة المدن�ة درَس في الجامعة. 
 بدأ العمل في مصنع �بير جنوب مدينة حلب �عد تخّرجه من الجاِمعة. 

  معُه في نفس الكل�ة وهي اآلن رئ�سة قسم المستودعات في نفس المصنع ُهد� طال�ة درسْت. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 106) 
 )اإلجابة متروكة للطالب( 

3. (s. 106) 
 في أ� أسرة ُولَد أنور؟ 
 أيَن درَس االبتدائ�ة؟ 

15 
 

 هل هو عازب؟ 
 متى تزّوَج من ُهد�؟ 
 أيَن درسْت ُهد�؟ 

4. (s. 106) 
درَس في . وأختين خوةأِمن أب�ِه وُأّمِه وثالثة  مؤلَّفةُأسرُتُه فقيرة . سور�ا شمالصغيرة في  بلدة ُولَد أنور في

�بير جنوب  مصنعَتخرُّجِه بدأ العمل في  �عد. سنوات خمسِبجامعة حلب ُمدة  الهندسة المدن�ةُ�ل�َّة 
 .المصنعفي َنفس  قسم المستودعاتسنتين وزوجُتُه هي اآلن رئ�سة  قبلتزّوَج . مدينة حلب

5. (s. 106) 
 في جنوب بولندا في أسرة �بيرة ُوِلدت. 
  ََخَل ابنك المدرسة في السادسة من عمره؟هل د 
 عد التخرج من الجامعة ِاْنَتَقَلْت إلى العاصمة�. 
 َتَقُع هذه البلدة الصغيرة على �عد ثالثمئة �يلومتر عن بيروت. 
 مصري آالف جنيه هو مدير مصنع سيارات براتب شهري يبلغ خمسة. 

 
Lekcja dziewiętnasta 
1. (s. 110) 

 إلى مصر سافر أحمد وأسرُته. 
  الساعة العاشرة والنصف ص�احاً  لى مصرإوصلوا. 
 ممّثل شر�ة أوغار�ت للس�احة والسفر في مصر �ان في انتظاِرهم. 
 الجوازات ثّم  مّروا بنقطة تفت�ش الجوازات والتأشيرات وتكّلموا مع ضا�ط �عد نزولهم في المطار

 .مّروا بنقطة التفت�ش الجمر�ي حيث أخذوا أمتعتهم
 إلى فندق الهرم ذهبوا �عد خروجهم من المطار. 
 األهرام وتمثال أبي الهول والمتحف الوطني وُ�رج القاهرة شاهدوا في القاهرة. 
  مدينة االس�ندر�ة ومدينة الغردقة في مصرزاروا. 
 أعجبتهم آثارها. 
  عِملت طوال الوقت�قيت في مدينتها و. 

 استمرت . إلى سور�ا �الطائرة مع ثالثة من أصدقائهمصطفى سافر  الص�ف�ة ةطخالل الع
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 )إلجا�ة مترو�ة للطالبا( 
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2. (s.111) 
  لى مصر؟إ�يف سافر أحمد وأسرته 
 إلى أين ذهبوا �عد خروجهم من المطار؟ 
 أين تسّوقوا؟ 
 أين شاهدوا الحيوانات المختلفة؟ 
 ماذا فعلوا في االس�ندر�ة والغردقة؟ 
  لى مصر؟إ�م استمرت رحلتهم 

 
3. (s. 111) 

نقطة بمّروا �عد النزول أوًال . العاشرة والنصف ص�احاهرة الساعة طائرة أحمد وُأسرِته في مطار القا نزلت
في نهر  القاربفي القاهرة ر�بوا . التفت�ش الجمر�يتفت�ش الجوازات �عد ذلك أخذوا أمتعتهم في نقطة 

. الشاطئ الرمليفي ال�حر وتشمسوا على  س�حواوفي الغردقة . في سوق خان الخليلي تسّوقواالنيل و
 .اسبوعينة أحمد وأسرته في مصر جاز إاستمّرت 

فنادق  ، وس�ن مع أسرِته فيالجامع األمو� وسوق الحميد�ة وقصر العظمشاهَد مصطفى في دمشق 
 .مختلفة

4. (s. 111) 
 َتّكلََّم الطالب مع المدرس �عد المحاضرة. 
 َشاَهْدَنا �ل المدن المصر�ة على ال�حر المتوسط. 
 اَن في انتظارنا ممثل شر�ة للسفر�َ. 
  َذَهُبوا إلى نقطة تفت�ش الجوازاتَمرَّ زمالئي بنقطة التفت�ش الجمر�ي وثم. 
 هل نََزْلتُْم في هذا الفندق مدة خمسة أيام؟ 

Lekcja dwudziesta 
1. (s. 115) 

  ،من االس�ندر�ة هوال. 

 نعم، هو مس�حي. 
 هي متوسطة وهي اآلن في مصر. أسرته َلْ�َسْت �بيرة. 

 لُه ثالثة أبناء. 

 ما عاز�تاننعم، ه. 

 ل�س لُه إخوة. 

 زميل أن�سهو د�تور �الجامعة،  َمعروف. 
2. (s. 116) 

 )اإلجابة متروكة للطالب( 
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3. (s. 116) 
  ََلْ�ُسوا ِمْصِر�ِّين. 
 هل أنتم ُطالٌَّب؟ 
  ًأنا ِتْلِميذٌ . َلْسُت ُمَدرِّسا. 
  َلْ�َس معي َساَعٌة. 
 لَْسنَا ُمَحاِسِبيَن سوريين. 

Lekcja dwudziesta pierwsza 
1. (s. 119-120) 

 عمل خالد في شر�ة إنتاج المحر�ات�. 
 عمل أح�انًا في الورد�ة الص�اح�ة وأح�انًا في ورد�ة �عد الظهر�. 
 يذهب إلى عمله عادًة �س�ارته لكن أح�انًا يذهب �الحافلة. 
 ال �عمل يوم الجمعة. 
 هو مسرور في عمله في �عض األح�ان. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )ا�ة مترو�ة للطالباإلج( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 120) 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

3. (s. 120) 
في . الليل�ةوال يعمل أبدا في الوردية  الجمعة، لكنه ال يعمل يوم الخم�سإلى يوم  السبتيعمل خالد من يوم 

يوم الجمعة بعد . ه بسيارتهيذهب عادة إلى عمل. السا�عة ص�احاً الوردية الصباحية يعمل من الساعة 
 .السينمامع زوجته إلى  لى وقتإمن وقت القهوة وفي المساء يذهب  �شربالفطور 

4. (s. 121) 
  �األسبوع َتْعَمُل؟من �ام األفي أ 
 ال َنْعَمُل أبدا في يوم األحد. 
 �أمي وأبي وأختي َ�ْشَرُ�وَن القهوة �ل يوم ص�احا وأنا َأْشَرُب الشا. 
  َن إلى العمل �ل يوم؟�يف َتْذَهُبو 
  في هذه الشر�ة في الورد�ة الص�اح�ة فقطَتْعَمُل �ل النساء. 
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Lekcja dwudziesta druga 
1. (s. 123-124) 

  ًمعتدل المناخ في بلد رو�رت ُعموما. 
  لى الثالثين درجة فوق الصفر إدرجة الحرارة العظمى نهارًا حيث تصل الخر�ف حار في بدايته

لى عشر درجات فوق الصفر ، المطر قليل والجو إفي �عض المناطق والصغر� تنخفض 
أما في أواخر الخر�ف فأح�انًا تنخفض درجة الحرارة ل�ًال في �عض . معظم األح�ان صحو

المناطق تحت الصفر وتتكاثر السحب في السماء وأح�انًا تشتد الر�اح و�ص�ح الجو غائمًا 
 .و�سقط المطر وأح�انًا الثلج

  الخر�ف ةفي بدا� مناس�ًا للنزهة��ون الجو. 
 في المناطق الجبل�ة والداخل�ة في أواخر الخر�ف وفي الشتاء �سقط الثلج. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 في الر��ع يرّق الهواء وتتفتَُّح األزهار. 
  في فصل الصيف جازاتهم السنو�ةإ�أخُذ معظم الناس. 
 هو فصل الشتاء أبرد فصول السنة. 
 المال�س الخف�فة ادًة في الصيفيل�س الناس ع. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 124)  
صحوًا معظم ، والجو ��ون في الثالثيناتجدًا ودرجة الحرارة تكون عادًة  حارالصيف في بلد رو�رت 

 .الم��فاتو المراوحعملهم  لتبر�د الجو �ستعمُل الناس في منازلهم وأماكن. الوقت
الحرارة وتتفتَُّح  تعتدلأما الر��ع فف�ه . الصفردرجة الحرارة تحت  تنخفضفي الشتاء في �ثير من األح�ان 

 .للنزهة، وأغلب الناس يذهبون األزهار
3. (s. 124-125) 

 
 في �ثير من األح�ان ��ون الجو في بولندا غائما و�سقط المطر. 
  إجازاتهم السنو�ة و�ذهبون للعطلة الص�ف�ةفي الصيف �أخذ الناس. 
  درجة الحرارة تحت الصفر و��ون الجو �اردا و�ل�س الناس المال�س الدافئة تنخفضفي الشتاء. 
  ستعمل الناس في �ثير من األح�ان المراوح والم��فات لتبر�د . دافئالمناخ في البلدان العر��ة�

 .الجو
 أبردها فبراير أغسطس أحر شهور السنة و. 
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Lekcja dwudziesta trzecia 
1. (s. 129-130) 

 طالب اس�اني رو�رت. 
  ُلغات أجنب�ةنعم، تعّلم. 
 تعّلم االن�ليز�ة في الروضة والمدرسة االبتدائ�ة و�عدها في . تعّلم في ح�اته ثالث لغات أجنب�ة

درسة الثانو�ة واآلن اللغة األلمان�ة تعّلمها في الم. االعداد�ة والثانو�ة واآلن يتعّلمها في الجامعة
أما اال�طال�ة فقد تعّلمها مدة نصف سنة في دورة في مدرسة اللغات . يتعّلمها في الجامعة
 .األجنب�ة في مدينته

 نعم، تعّلمها. 
 في المدرسة الثانو�ة والجامعة تعّلم اللغة األلمان�ة. 
 االن�ليز�ة واأللمان�ة والعر��ة تعّلم في الجامعة. 
  ،سهلة �ةاللغة االن�ليز ال. 
 تلميذة في المدرسة االعداد�ة سام�ة. 
 تدرس في المدرسة �ّل األسبوع، ال ال. 
  ل يوم ست حصص دراس�ةعندها�. 
 خمسة �تب وأر�عة دفاتر وقلمين ومسطرة ومبراة وممحاة ت في حقيبتها مساءوضع. 
  في المدرسة ثالث زم�التلها. 

2. (s. 130) 
 أين تعّلمت ناد�ة اللغة االن�ليز�ة؟ 
 ل اللغة العر��ة صع�ة؟ه 
 هل تعّلم رو�رت اللغة اال�طال�ة في المدرسة؟ 

3. (s. 130) 
الروضة والمدرسة االبتدائ�ة والمدرسة االعداد�ة تعّلم االن�ليز�ة في . أجنب�ة ُلغاتتعّلَم رو�رت ثالث 

 .والمدرسة الثانو�ة والجامعة
 صع�ةالعر��ة هي ُلغة . ن�ليز�ة واأللمان�ة والعر��ةاال في الجامعة تعّلم . دورةاللغة اال�طال�ة تعّلمها في 

 .سهلةواالن�ليز�ة هي ُلغة 
4. (s. 131) 

 أ� لغات أجنب�ة تعلمتم في المدرسة؟ 
 في المدرسة اإلعداد�ة تعلمت اللغة الفرنس�ة واالس�ان�ة. 

 اللغة الفرنس�ة أصعب من اال�طال�ة ولكنها أسهل من العر��ة. 
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Lekcja dwudziesta druga 
1. (s. 123-124) 
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 نجليز�ة بدءا من الروضةتعلم �ل زمالئي اللغة اال. 
 ما تعلمنا أي لغات أجنبية. 

Lekcja dwudziesta czwarta 
1. (s. 139-140) 

  ُالسلطان العثماني عبد الحميدفي عهد  سوق الحميد�ة يَ نِ ب. 
 ،زار فيها مدينة تدمر األثر�ةزار رو�رت سور�ا من قبل و  نعم. 
  ها ُتحب طا�عها الشرقيأن تشاهد سوقًا من األسواق الدمشق�ة ألن �ير�نتر�د. 
  �لقضاء �عض الوقت هناك والتمتع بُزرقة م�اه ال�حر قرر جون ز�ارة الساحل السور� مرة ُأخر

 .وشمس الساحل الحارة
 لز�ارة أسرته وأقار�ه الكثير�ن أراد خالد ال�قاء في دمشق. 
 )اإلجا�ة مترو�ة للطالب( 

2. (s. 140) 
 .ِ�طاقة طالبن معُه َ�ي �حصَل رو�رت على تخف�ض يجب أن تكو 

 .الرومانيَتعود آثارها إلى العهد  .س�اح�ةو أثر�ةسور�ا، َلها أهم�ة  َجنوبُ�صر� مدينة صغيرة تقع في 

 .الروماني المشهور مسرحهايزوُرها �ثير من الس�اح لمشاهدة 

ى العصر التي تعود إل قلعة الحصنزاَر خاللهما الكثير من األماكن منها  مرتين�اَن جون في سور�ا 
 .الصليبي

3. (s. 140) 
 اقترح علّي أصدقائي مشاهدة قلعة حلب. 
  قد�مة، أفضل معالم أخر� الثار اآلال أحب مشاهدة. 
 مشار�ع مستقبل�ةحتى اآلن أ�ة  د�ّ ل�س ل. 
 أنوي السفر إلى ايطاليا ألدرس هناك التاريخ القديم. 


