
متوونن ااالستماعع لتددرريیباتت االكتابب االثاني 

االووحددةة ااالوولى  االسفرر عبرر االقاهھھھررةة 
أأ. ااستمع إإلى االحوواارر ثمم ضع عالمة صح أأوو خططأ ووصّحح االخططأ 

ُجللُ : ِمنْن َفْضلكَِك أأيَْینَن فُْندُدقُق االُعرُرووَبِة؟  االررَّ
:  فُْندُدقُق االُعرُرووَبِة ِفي َشارِرعِع َصَالحح َسالمِم.  رْرطِطيُّ االشُّ

ُجللُ : هھھَھلْل يُیْمِكنُن أأنَْن أأذَْذهھھَھبَب إإَِليْیهِھ َماِشيًیا؟  االررَّ
اا.َالُبددَّ أأنَْن َترْرَكبَب َحاِفَلًة.   :  َال,َاليُیْمِكنُن إإِنهُھ َبِعيیدٌد ِجدًدّ رْرطِطيُّ االشُّ

ُجللُ : َما رَرَقمُم االَحاِفَلِة ؟  االررَّ
لِل َشارِرعِع َصَالحح َسالمِم َسَتِجدُد االُمْسَتْشَفى االَعْسَكرِرييَّ َعنْن َشَمالكَِك ووَ  :  االَحاِفَلُة رَرقُمهھا أأرربعوونن اِاْنزِزلْل ِفي أأوَوَّ رْرطِطيُّ االشُّ

فُْندُدقق االُعرُرووَبِة ُمَقاِبلَل االُمْسَتْشَفى . 
ُجللُ : َجزَزااكَك هللا َخيْیرًراا.  االررَّ

:    ُشْكرًراا.  رْرطِطيُّ االشُّ
بب. ااستمع إإلى االحوواارر مررةة أأخررىى ثمم أأكملل االناقصص 

االووحددةة االثانيیة  االسكنن 
ااستمع إإلى االكلماتت ووضع االررقمم أأمامم االصووررةة االمناسبة 

١۱-َشقٌَّة   ٢۲-مرراافقق ووخددماتت   ٣۳-ِعَمارَرةةٌ   ٤-طَطاِبقٌق   
بِب  الَّ ٥-َمطْطَبٌخ  ٦-ِمْصَعدٌد  ٧۷-َحمامٌم    ٨۸-َسَكنُن االططُّ

ااستمع إإلى االسؤؤاالل ثمم ضع االررقمم أأمامم ااإلجابة االصحيیحة 
؟  ؟  3-هھھَھلْل ِبالِعَمارَرةِة نظَظامٌم أأَْمِنيٌّ 1- ِفي أأيَيِّ َحيٍّ َتسُكنُن؟     2-َما ُمَميیِّزَزااتُت ذَذلكَِك االَحيِّ

قَُّة؟   6- َكمِم ااإليیَجارُر؟       نُن االشَّ قَُّة؟ 5-ِمممَّ  َتَتَكووَّ 4- ِفي أأيَيِّ طَطاِبقٍق االشَّ
                          

االووحددةة االثالثة   االصحة 
ااستمع إإلى االجملل ثمم ضع خططا تحتت االكلمة االتي تكملل االمعنى 

1- ذَذهھھَھبَب  االَمرِريیضُض إإَِلى ..............             2- االَحْمدُد mِ َعَلى ُكللِّ ........... 
دْد َلَنا َموْوِعدًداا ِعْندَد ........       4- َسأَْسَترِريیُح َقليِیًال َلَعلَِّني ............  3- ِمنْن َفْضلكَِك َحددِّ

5- َتْبدُدوو َشاِحًبا وَوِجْسُمكَك .............. 
ااستمع إإلى االسؤؤاالل ثمم ضع االررقمم أأمامم ااإلجابة االصحيیحة 

1- َكيیفَف يَیْبدُدوو االَمرِريیضُض؟                       2 - َماذَذاا ِعْندَدكَك؟ 
رًراا؟  هُھ َمرِريیضٌض؟                 4- لَِماذَذاا ُعدْدتَت ُمَبكِّ 3- َكيْیفَف َعرَرْفتَت أأَنَّ

ِبيیبِب؟                  6 –هھھَھلْل يُیووَجدُد طَطِبيیبُب أأطَْطَفالٍل االيَیوْومَم؟      5-هھھَھلْل َسَتذْذهھھَھبُب إإَِلى االططَّ
                    

االووحددةة االرراابعة   االتسووقق 
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ااستمع ووضع ررقمم االكلمة أأمامم االصووررةة االمناسبة 
قٍق      ١۱-َتْخِفيیَضاتٌت  ٢۲- َلوَواازِزمُم االِبَقاَلِة  ٣۳-َمرْرَكزُز َتَسووُّ

قِق     ٦-ُخَضرِرييٌّ  ااررٌ  ٥-َقاِئَمُة االتََّسووُّ ٤-َجززَّ
ااستمع إإلى كلل مجمووعة مما يیأتي ووااكتبب االكلمة االتي تكملل االمعنى 

1- (ااألَْسَعارِر – ااألطَْطفالِل – االُمْنَتَجاتِت) 
َفاتِت –االِبَقاَلِة –االلَُّعبِب)  2-(االُمَنظظِّ

قٍق  - َقاِئَمِة طَطَعامٍم – َقاِئَمِة  أأََثاثٍث)  3-( َقاِئَمِة تَسووُّ
ِقيیقة – ااألُْسُبووعِع)  اَعِة –االددَّ 4-(االسَّ

5-(االُخْضرَروَوااتِت – االلُُّحوومِم –االَفاِكهَھِة) 
        

االووحددةة االخامسة    االعملل 
أأ. ااستمع إإلى االحوواارر ثمم اانظظرر إإلى االصووررةة ووأأجبب عنن ااألسئلة 

بب. ااستمع مررةة أأخررىى ووااخترر االمناسبب مما يیأتي 
تت. ااستمع مررةة ثالثة ثمم اامأل االفررااغغ 

ااستمع إإلى االسؤؤاالل ثمم ضع االررقمم أأمامم ااإلجابة االصحيیحة 
ْصتَت؟                   2 – هھھَھلْل َلدَديْیكَك ِخْبرَرةْة؟  1-  ِفي أأيَيِّ َشيْیٍئ َتَخصَّ

رِرَكِة؟  3- َماذَذاا َقرَرأْأتَت؟                                  4- َماذَذاا أأرَْرَسْلتَت إإَِلى االشَّ
5- هھھَھلْل وَوَجدْدتَت وَوظِظيیَفًة؟                   

االووحددةة االساددسة    أأماكنن للززيیاررةة 
ااستمع إإلى االحوواارر ثمم ااخترر االكلمة االصحيیحة منن كلل مجمووعة 

ُثكِك َعنْن َبَلدٍد زُزرْرُتهُھ ااألُْسُبووعَع االَماِضي َمَع أأُْسرَرِتي.  هھھِھْندُد: َتَعاَلْي يَیا َصدِديیَقِتي َسوْوفَف أأَُحددِّ
َفاطِطَمُة: َما هھھِھَي ؟       

هھھِھْندُد: َلنْن أأُِجيیبَب . َعَليْیكِك أأنَْن َتْسألي وَوأأََنا أأُِجيیبُب. 
َفاطِطَمُة: أأيَْینَن َتَقُع؟                

ا.  َتْي آآْسيَیا وَوأأوُورُرووبَّ هھھِھْندُد: َتَقُع َبيْینَن َقاررَّ
َفاطِطَمُة: ِبمَم َتْشَتهِھرُر؟                              

ْلطَطانِن أأَِبي أأيَیُّووبٍب ااألَْنَصارِرييِّ وَوِفيیهَھا  ْلطَطانِن أأَْحَمدَد وَواالسُّ ةِ ِمْثلل آآيَیا ُصووْفيَیا وَوَمْسِجدِد االسُّ ارِريیِخيیَّ هھھِھْندُد: َتْشَتهِھرُرِبَمَساِجدِدهھھَھا االتَّ
االِجْسرُر االُمَعلَّقُق. ووفيیهھا أأيیضا مضيیقق االبسفوورر االذذيي يیرربطط بيینن بحرريي مررمررةة وواالبحرر ااألسوودد. 

َعامِم وَواالَجووِّ هھھُھَناكَك؟                 َفاطِطَمُة: وَوَماذَذاا َعنِن االططَّ
َتاِء.  اا ِفي االشِّ ا االَجووُّ َفَبارِردٌد ِجدّدً اا وَوأأَْشهَھرُرههُ االُبوورَريْیكك وَواالَماْنطِطي وَو االِقِصرْر.أأَمَّ هھھِھْندُد: طَطَعاُمهَھا َلذِذيیذٌذ ِجدّدً

َفاطِطَمُة : ما َعاِصَمُتهَھا؟          
هھھِھْندُد: َعاِصَمُتهَھا أأَْنَقرَرةةُ 

ُثهَھا االنَّاسُس  هھھُھَناكَك؟     فاطَِطَمُة: َما االلَُّغُة االَِّتي يَیَتَحددَّ
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ُة. هھھَھلْل َعرَرْفِتهَھا َما هھھِھَي؟       رْرِكيیَّ هھھِھْندُد: االتُّ
َفاطِطَمُة: طَطْبًعا َعرَرْفُتهَھا هھھِھَي ُترْرِكيَیا.  

ااستمع مررةة أأخررىى ثمم أأجبب عنن ااألسئلة 

االووحددةة االسابعة   االرريیاضة 
أأ. ااستمع إإلى االحوواارر ثمم ااخترر االكلمة االصحيیحة منن كلل مجمووعة 

االُمذِذيیُع:  َما ااْسُمكَك وَوأأيَْینَن َتدْدرُرسُس؟ 
دٌد طَطالبٌِب ِفي َجاِمَعِة االَقاهھھِھرَرةِة.  دٌد:  ااْسِمي ُمَحمَّ ُمَحمَّ
يَیاَضَة أأمَْم َال ؟ وَولَِماذَذاا؟   االُمذِذيیُع:  هھھَھلْل ُتَمارِرسُس االررِّ

ليِیمِم.  ليِیمِم ِفي االِجْسمِم االسِّ يَیاَضَة ِألنَنَّ االَعْقلَل االسَّ دٌد:  َنَعمْم أأَُمارِرسُس االررِّ ُمَحمَّ
َلِة ؟وَوأأيَْینَن ُتَمارِرُسهَھا؟  ْثِني َعنْن رِريَیاَضِتكَك االُمَفضَّ االُمذِذيیُع:  َحددِّ

بُب َساَعًة ُكللَّ يَیوْومٍم َفهِھيَ  َلُة هھھِھَي ُكرَرةةُ االَقدَدمِم أأَُمارِرُسهَھا َمَع أأَْصدِدَقاِئي ِفي َنادِديي االَجاِمَعِة َنَتدَدررَّ دٌد:  رِريَیاَضِتي االُمَفضَّ ُمَحمَّ
ٌة.       رِريَیاَضٌة َجَماِعيیَّ

يَیاَضِة.  االُمذِذيیُع:   ِمنْن َفْضلكَِك ااذُْذُكرْر لِي َبْعضَض َفوَوااِئدِد االررِّ
ِ ووااالْسِترْرَخاِءووُتَحاِفظظُ َعَلى وَوزْزننِ االِجْسممِ  َعادَدةة ُ االِجْسمِم,وَوُتْشِعرُرككَ ِبالسَّ ٌ ِمْنهَھا َتْقوِويَیة ِ َفوَوااِئددَ َعدِديیدَدةة يَیاَضة دٌد:  لِلررِّ ُمَحمَّ

وْومِم االهَھادِدئِئ ٬،وَوُتَقلِّلُل ِمنَن ااإلَِصاَبِة ِباألَْمرَرااضِض.  وَوُتَساِعدُد َعَلى االنَّ
يَیاَضَة؟  االُمذِذيیُع:  ِبَماذَذاا َتْنَصْح زُزَمَالَءكَك االَّذِذيینَن َال يُیَمارِرُسوونَن االررِّ

ِتُكمْم وَووَوزْزِنُكمم  ااتٍت ِفي ااألُْسُبووعِع لُِتَحاِفظُظوواا َعَلى قوُوَّ ةِة رُرْبِع َساَعةٍ َعَلى ااَألََقللِّ َثَالثَث َمررَّ يَیاَضَة لُِمددَّ دٌد:  َمارِرُسوواا االررِّ ُمَحمَّ
َمدَدىى االَحيَیاةِة.                

بب. ااستمع مررةة أأخررىى ثمم أأجبب عنن ااألسئلة        

االووحددةة االثامنة   االذذكرريیاتت 
أأ. ااستمع ثمم أأجبب عنن ااألسئلة بكتابة االحررفف االدداالل على ااإلجابة االصحيیحة في االمرربع 

                                  (ااألُْسرَرةةُ َبيْینَن االَماِضي وَواالَحاِضرِر) 
ُ ِفي االَماِضي  أأَْفَضللَ ِبَكِثيیرٍر ِمنَن ااآلنَن َفَقدْد َكانَن أأَْكَثررُ ِمنْن ِعْشرِريینَن َشْخًصا يَیِعيیشُش ِفي َبيْیتتٍ وَوااِحددٍ  َكاَنتتِ ااألُْسرَرةة

َمأِْنيیَنِة.           يُیَسمَّى (َبيْیتت االَعاِئَلِة) ووكانن هھھھذذاا االبيیتت يَیْمَتلُِئ ِبالُحببِّ وَواالططُّ
ةةُ وَوااألَْبَناُء وَوااألَْحَفادُد دَدااِئًما ُمْجَتِمِعيینَن وَوَنادِدرًراا َما كانن يَیْنَتِقلُل أأََحدُد ااألوَْوَالدِد بعدد االززووااجج َمَع أأُْسرَرِتهھِ  َفَقدْد َكانن االَجددُّ وَواالَجددَّ

ِغيیرَرةِة إإَِلى َبيْیتٍت آآَخرَر َبِعيیدًداا َعنْن َمْنزِزلِل االَعائلِة االَكِبيیرَرةِة.  االصَّ
ِ وَوأأَِبيیهھِ  هھ َ يَیددَ أأُمِّ ِ َحتَّى يُیَقبِّلل ُ َعَلى وِوَسادَدِتهھ ْ رَرأْأَسهھ ْعظِظيیممِ َفَال يَیَضعُ َشْخصصٌ ِمْنهُھمم ُّ ااالِْحِترَرااممِ  وَواالتَّ َكانَن لِْلوَواالدَِديْیننِ ُكلل

وَوأأَْجدَداادِدهِه.  
ا ااألمُمُّ َفَقدْد َتِعَبتْت ِمنْن َكْثرَرةِة االَكَالمِم  َمَع ااألَْبَناِء. وَوَلمْم يَیُعدْد هھھُھَناكَك َما يُیَسمَّى  أأَما ااآلنَن َفَلمْم يَیُعدْد هھھُھَناكَك ااْحِترَرااممٌ لَِألِبب. وَوأأَمَّ
ًة ِبهِھ كما أأَْصَبَح االَبيْیتُت فُْندُدًقا يَیدْدُخلهُُھ ااألَْبَناءُ  ِغيیرَرةِة يُیرِريیدُد ُغرْرَفًة َخاصَّ ِبـ (ِبيْیتِت االَعائلِة ) َفُكللُّ َشْخصٍص ِفي ااألُْسرَرةِة االصَّ

وَوااجِج َالُبددَّ أأنَْن يَیْنَتِقلَل إإِلِى َبيْیتٍت  آآَخرَر وَوَال يَیرَرىى أأهھھَْھَلهُھ  َغالًِبا.  وْومِم َفَقطْط. وَوَبْعدَد االززَّ َعامِم أأوَِواالنَّ لِلططَّ
بب.ااستمع مررةة أأخررىى ثمم ضع خططا تحتت االكلمة االمختلفة في االعباررةة االتي تسمعهھا
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