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لا ُا اَود ا  الدد

لا ُا اَود ا  الدد

ِة يد
ِّ
ل
ا
ِفي الك

الُم َعلَيُكْم. أَْحَمُد: السَّ

الُم. طَاِرٌق: َوَعليُْكُم السَّ

أَْحَمُد: اْسِمي أَْحَمُد، َما اْسُمَك؟

طَاِرٌق: اْسِمي طَاِرٌق.

أَْحَمد: أَْهالً َوَسْهالً.

طَاِرق: أَْهالً ِبَك.

أَْحَمد: َهْل أَنَْت طَالٌِب ِفي الَجاِمَعِة؟

طَاِرق: نََعْم، أَنَا طَالٌِب ِفي الَجاِمَعِة. 

أَْحَمد: ِفي أَيِّ كُلِّيٍَّة تَْدرُُس؟

طَاِرق: أَْدرُُس ِفي كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميِّة.

أَْحَمد: ِفي أَيِّ َسَنٍة؟

، َوأَنَْت أَيَْن تَْدرُُس؟ فِّ التَّْحِضيِريِّ طَاِرق: ِفي الصَّ

أَْحَمد: أَْدرُُس ِفي كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميَِّة أَيًْضا. 

؟ فِّ التَّْحِضيِريِّ طَاِرق: َهْل تَْدرُُس ِفي الصَّ

َنِة األُولَى.  أَْحَمد: ال، أَْدرُُس ِفي السَّ

الَمِة. طَاِرق: فُرَْصٌة َسِعيَدٌة، َمَع السَّ

الَمِة. أَْحَمد: َمَع السَّ
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ِة يد
ِّ
ل
ا
ِفي الك

ُ
 الَجِديَدة

ُ
َرَدات

ْ
ف

ُ
امل

الُم َعلَيُكْم السَّ

أَْهالً َوَسْهالً

كُلِّيٌَّة

َسَنٌة: )ج( َسَنَواٌت

فُرَْصٌة َسِعيَدٌة

الُم َوَعليُْكُم السَّ

طَالٌِب: )ج( طاُلٌب

تَْدرُُس = تَتََعلَُّم

ُفوُف : )ج( الصُّ فُّ الصَّ

الَمِة َمَع السَّ

اْسٌم: )ج( أَْسَمٌء

الَجاِمَعُة

الُعلُوُم اإلِْسالِميُِّة

األُوَل × األخرية

ُ
ْدِريَبات

َّ
الت

أ بين القوسين فيما يأتي:
َ
ط

َ
 خ

َ
ْو َعالَمة

َ
 َصِحيٍح أ

َ
ْع َعالَمة

َ
ُل: ض وَّ

َ
ْدِريُب األ

َّ
الت

١ -)     ( أَْحَمُد َوطَاِرٌق طَالِبَاِن ِف الَجاِمَعِة. 

2 -)     (  . طَاِرٌق يَْدرُُس ِفي كُلِّيَِّة الطِّبِّ

3 -)     ( أَْحَمُد يَْدرُُس في كُلِّيَِّة الُعلوِم اإلِْسالِميَِة. 

٤ -)     (  . فِّ التَّْحِضيِريِّ أَْحَمُد يَْدرُُس ِفي الصَّ

٥ -)     ( َنِة األُولَى.  طَاِرٌق يَْدرُُس ِفي السَّ



٤

لا ُا اَود ا  الدد

ِتي:
ْ
ا َيأ اِسَبِة ِممَّ

َ
ن
ُ
ِلَماِت امل

َ
ِمل الِحَواَر ِبالك

ْ
ك

َ
اِني: أ

َّ
ْدِريُب الث

َّ
الت

الُم - أَْهالً َوَسْهالً -  ف - تَْدرُُس - نََعْم - الُعلُوِم - َما اْسُمَك؟ - األُولَى - َوَعليُْكُم السَّ ِفي - الصَّ

أَيِّ - َسِعيَدٌة

الُم َعلَيُكْم.أَْحَمُد السَّ

اْسِمي أَْحَمُد. ............................................؟أَْحَمُد

...........................................................................................أَْحَمُد

َهْل أَنَْت طَالٌِب ِف الَجاِمَعِة؟أَْحَمُد

ِف أَيِّ كُلِّيٍَّة ............................................؟أَْحَمُد

ِف ............................................ َسَنٍة؟أَْحَمُد

أَْدرُُس ِف كُلِّيَِّة ............................................ اإلِْسالِميَِّة أَيًْضا.أَْحَمُد

َنِة .............................................أَْحَمُد ال، أَْدرُُس ِف السَّ

الَمِة.أَْحَمُد َمَع السَّ

طَاِرٌق..............................................................................................................

طَاِرٌقاْسِمي طَاِرٌق.

طَاِرٌقأَْهالً ِبَك.

طَاِرٌق............................................، أَنَا طَالٌِب ِف الَجاِمَعِة. 

طَاِرٌقأَْدرُُس ............................................ كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميِّة.

، َوأَنَْت أَيَْن تَْدرُُس؟ فِّ التَّْحِضريِيِّ طَاِرٌقِف الصَّ

؟ طَاِرٌقَهْل تَْدرُُس ِف ............................................ التَّْحِضريِيِّ

الَمِة. طَاِرٌقفُرَْصٌة ............................................، َمَع السَّ



٥

ِة يد
ِّ
ل
ا
ِفي الك

اِسُبُه ِمَن الَعُموِد )ب(.
َ
 الَعُموِد )أ(َوَما ُين

َ
: ِصْل َبْين

ُ
اِلث

َّ
ْدِريُب الث

َّ
الت

ِف أَيِّ كُلِّيٍَّة تَْدرُُس؟

َهْل أَنَْت طَالٌِب؟

َما اْسُمَك؟

أَْهال َوَسْهال

ِف أَيِّ َصفٍّ تَْدرُُس؟

اْسِمي طَاِرٌق

أَْهال ِبَك

فِّ التَّْحِضريِيِّ ِف الصَّ

نََعْم، أَنَا طَالٌِب

أَْدرُُس ِف كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميَِّة

:
ً
 ُمِفيَدة

ً
 ُجَمال

َ
ن ّوِ

َ
ك

ُ
 ِلت

َ
اِلية

َّ
ِلَماِت الت

َ
ب الك ِ

ّ
اِبُع: َرت ْدِريُب الرَّ

َّ
الت

ِفطَالٌِبالَجاِمَعِةطَاِرٌق
..................................................................................................................................................................................................................................................

َنِة األُوَلِفطَاِرٌقيَْدرُُسالسَّ
..................................................................................................................................................................................................................................................

فِّالتَّْحِضريِيِّأَنَاطَالٌِب ِفالصَّ
..................................................................................................................................................................................................................................................

؟أَيِّتَْدرُُسِفكُلِّيٍَّة
..................................................................................................................................................................................................................................................

َنِةِفاألُوَل يَْدرُُسأَْحَمُدالسَّ
..................................................................................................................................................................................................................................................
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لا ُا اَود ا  الدد

ا بين القوسين  فيما يأتي:  مِمَّ
َ
ِحيَحة  الصَّ

َ
ر اإِلَجاَبة

َ
ت

ْ
اِمُس: اخ

َ
ْدِريُب الخ

َّ
الت

)تِلِْميٌذ – ُمَعلٌِّم – كُلِّيٌَّة(- ١ ُمرَاِدُف »طَالٍِب«: ............................................. 

)سَماٌء – أَْسَماٌء – َمَساٌء(- 2 َجْمُع »اْسٍم«: ............................................. 

الُم َعلَيكُم(- 3 )َصَباُح الَخْيِر – َمرَْحًبا – السَّ َمْعَنى »أَْهال َوَسْهال«: ............................................. 

)ُصُفوٌف – ِصَفاٌت – ِصَفٌة(- ٤  ............................................. :» َجْمُع »َصفٍّ

)يَْعلَُم – يَُعلُِّم – يََتَعلَُّم(- ٥ ُمرَاِدُف »يَدُرُس«: ............................................. 

ِميِلَك: َ
َحاَوْر َمَع ز

َ
اِدُس: ت ْدِريُب السَّ

َّ
الت

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

الُم َعلَيُْكم. السَّ

َما اْسُمَك؟

َهْل أَنَْت طَالٌِب؟

أَيَْن تَْدرُُس؟

ِف أَيِّ َصفٍّ تَْدرُُس؟
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ِة يد
ِّ
ل
ا
ِفي الك

َزُم.
ْ
ْر َما َيل ّيِ

َ
اِئَبِة َوغ

َ
َرَدِة الغ

ْ
ُمف

ْ
 ِلل

َ
اِلية

َّ
اِبُع: اْجَعل الُجَمَل الت ْدِريُب السَّ

َّ
الت

. فِّ التَّْحِضيِريِّ أَنَا طَالٌِب ِفي الَجاِمَعِة، أَْدرُُس ِفي كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميَِّة، ِفي الصَّ

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

اِت ِفي َجاِمَعِتَك. يَّ ِ
ّ
ل

ُ
ْسَماَء الك

َ
ْر أ

ُ
ك

ْ
اِمُن: اذ

َّ
ْدِريُب الث

َّ
الت

........................................................................................................ ........................................................................................................

ِج.
َ
ُموذ

َّ
َما ِفي الن

َ
ِمْل ك

ْ
ك

َ
اِسُع: أ

َّ
ْدِريُب الت

َّ
الت

)طَالٌِب – كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميَِّة(- ١ اْسِمي طَارٌق أَنَا ..................... ِفي.......................................................... 

اْسِمي طاِرٌق أَنَا طَالٌِب ِفي كُلِّيَِّة الُعلُوِم اإلِْسالِميَِّة

2 -) )طَالٌِب – كُلِّيَِّة الطِّبِّ اْسِمي أَْحَمُد أَنَا ..................... ِفي .......................................................... 

)طَالَِبٌة – كُلِّيَِّة التَّْرِبَيِة( - 3 اْسِمي فاِطَمُة أَنَا ..................... ِفي .......................................................... 

)طَالَِبٌة – كُلِّيَِّة التِّجاَرِة(- ٤ اْسِمي َخِديَجُة أَنَا ..................... ِفي .......................................................... 

)طَالٌِب – كُلِّيَِّة الَهْنَدَسِة( - ٥ اْسِمي َحَسٌن أَنَا ..................... ِفي .......................................................... 

)طَالٌِب – كُلِّيَِّة االْقِتصاِد( - 6 اْسِمي فاُروٌق أَنَا ..................... ِفي .......................................................... 

الي:
َّ
ِج الت

َ
ُموذ

َّ
ا بالن

ً
ِعين

َ
ِسَك ُمْست

ْ
ف

َ
 َعْن ن

ْ
ث َحدَّ

َ
ْدِريُب الَعاِشُر: ت

َّ
الت

فِّ .................... اْسِمي.................... أَنَا طَالٌِب ِفي الَجاِمَعِة، أَْدرُُس ِفي كُلِّيَِّة.............................................. ِفي الصَّ



193

ّوَاديُ  ود َِل

ّودرس ّوَاِس وّوثرَتن

ّوَاديُ  ود َِل

محمود: السالم عليكم.

أُُفق: وعليكم السالم ورحمة الله، مرحبا بك.

ــِح الدراســيَِّة  ــَك للتســجيِل فــي المن محمــود: جئتُ

كمــا اتفقنــا.

أُُفق: نعم، لحظًة أُحِضُر الكمبيوتر.

ل. محمود: تفضَّ

أُُفق: هل أحضرَت معك جواَز سفرَِك؟

محمود: نعم، ولكن لماذا؟

أُُفق: لتعبئِة نموذِج التقديِم.

محمود: حسنا، هل ستحتاُج أوراقًا أخرى؟

أُُفق: سأدخُل إلى الموقعِ وأقرأُ الشروَط لَك.

محمود: حسنا.

أُُفــق: اســمْع، شــروط التقديــِم: أن يكــوَن المتقــدُم 

ــى  ــِة بحــدٍّ أدنَ ــِة العام ــى الثانوي حاصــال عل

وأال  عامــا،   21 عمــرُه  يتجــاوَز  وأال   ،%70

يكــوَن ُملتِحًقــا بــأيِّ جامعــٍة تركيــٍة، وأال 

ــٍة مــن  يكــوَن قــد حصــل علــى منحــٍة تركي

ــُل. قب

محمود: إذن شهادُة إتقاِن اللغِة التركيِة ليست شرطا للتسجيِل. 

أُُفــق: نعــم ،ليســت مكتوبــًة فــي الشــروِط، ربمــا بعــَد القبــوِل فــي المنحــِة تلتحــُق 

بمعهــِد اللغــِة التركيــِة.



194

ّودرس ّوَاِس وّوثرَتن

محمود: طبعا سيكوُن على حساِب المنحِة.

أُُفق: بالتأكيد.

محمود: ما األوراُق المطلوبُة للتسجيِل؟

أُُفــق: مكتــوٌب علــى الموقــعِ، ال بــدَّ مــن شــهادِة الثانويــِة العامــِة، وكشــٍف بدرجــاِت 

المــوادِّ الدراســيِة، وجــواِز الســفِر، وصــورٍة فُوتُوْغراِفيَّــٍة حديثــٍة.

محمود: الحمُد لله كلُّها معي.

أُُفق: تمام، إذن نبدأ في التسجيِل، أَعِطِني جواَز سفرَِك؛ ألْمألَ البياناِت المطلوبَة.

ْل، ها ُهَو. محمود: تَفضَّ

؟ أُُفق: هل لديك بريٌد إلكترونيٌّ

محمود: نعم.

أُُفق: اكتبْه هنا ؛ ألنُهم سيرسلون لك رابطًا لتفعيِل حساِبَك على الموقعِ.

محمود: كيف أعرُف أنِّي قُِبلُْت؟

أُُفق: من خالِل حساِبَك على الموقعِ.

محمود: إذن، يجُب أن أدخَل عليه، وأتابَعُه باستمرار.

اِل لتحديــِد  أُُفــق: طبعــا، وربمــا يرســلون لــك رســالًة علــى اإليميــِل أِو الهاتــِف الَجــوَّ

ــِة. موعــِد المقابَل

محمود: وهل ستُجَرى مقابَلٌَة؟

. أُُفق: نعم، هذا شيٌء طبيعيٌّ

محمود: كيف يُمكُنِني أن أجتاَز المقابَلَة؟

أُُفــق: حقيقــًة ليــس لــديَّ علــٌم، لكــِن اســأْل أصدقــاَءَك الذيــن َحَصلـُـوا علــى ِمَنــٍح مــن 

قبل.

محمود: فكرٌة جيدٌة، وأشكرَُك على مساعَدتَِك.

أُُفق: العفَو، وأنا تحَت أمرَِك في أيِّ َوقٍْت.
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ُ
ْدِريَبات

َّ
الت

ُل: اْسَتْخِرجِ الكَلَِمِت الَجِديَدَة ِمَن الِحَواِر َواْسأَِل األُْسَتاَذ َعْنَها.:  التَّْدِريُب األوَّ

التَّْدِريُب الثَّاِن: اِْسَتْخِرْج ِمَن الِحَواِر َما يَأِْت: 

g   ................................................ :)ُمرَاِدُف )الحاسوب

g   ................................................................... :)ُمَضادُّ )بعد

g   ............................................................ :)ُمَضادُّ )قديمة

g   ............................................................ :)ُمْفرَُد )مواعيد

g   .............................................................. :)ُمْفرَُد )نماذج

g   ............................................................... َجْمُع )البيان(: 

g   .................................................................. :)َجْمُع )مادة

g   .................................................................. :)َجْمُع )ورقة

g   .............................................................. :)ُمرَاِدُف )مْلء

g   .............................................................. ُمْفرَُد )روابط(: 

g   ................................................................ :)ُمَضادُّ )أعلى

g   ................................................ :)ُمرَاِدُف )التعليمية

( بني القوسني فيم يأت:  ( أَْو ) التَّْدِريُب الثَّالُِث: َضْع َعالَمَة )

� )     ( من شروِط التسجيِل أال يزيَد العمُر عن إحدى وعشرين سنًة.  

� )     ( أحضر محموٌد كمبيوتَرَه معه.  

� )     ( ذهب محمود إلى أفق لمعرفِة نتيجِة تسجيلِه في المْنحِة.  

� )     ( أوراُق محموٍد في التقديِم للمنحِة كاملٌة.  

� )     ( شهادُة إتقاِن اللغِة التركيِة شرٌط للتسجيِل في المنحِة.  

التَّْدِريُب الرَّاِبُع: اْقَرأ الِحَواَر ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة التَّالَِيِة: 

أين اطَّلَع أفُق على شروِط التسجيِل للمنِح؟  �

هل شهادُة إتقاِن اللغِة التركيِة شرٌط في التسجيِل؟  �

كيف سيحصُل محموٌد على معلوماٍت عن نظاِم المقابلِة؟  �
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ما الوثائُق المطلوبُة للتسجيل؟ �

لماذا ذهب محمود إلى أفَق؟ �

ما شروُط التقديِم للمنح؟ �

التَّْدِريُب الَخاِمُس: َضعِ الكَلَِمِت التَّالِيَة ِف ُجَمٍل ِمْن إِنَْشائَِك: 

g   ......................................... المقابَلَة: 

g   .............................................. راِبط: 

g   .......................................... اإليميل: 

g   .............................................. :فكرة

g   ............................................. تَْعِبئة: 

َن ُجَمالً ُمِفيَدًة:  اِدُس: َرتِِّب الكَلَِمِت التَّالَِيَة لُِتكَوِّ التَّْدِريُب السَّ

جوازمحمود معه أحضر سفره 

 .......................................................................................................................................................................................................................................

موقعموجودةاإلنترنت شروط على المنحة

 .......................................................................................................................................................................................................................................

علىحساباللغةااللتحاق المنحة التركية بمعهد

 .......................................................................................................................................................................................................................................

النتيجَةتابْع باستمرار لتعرف إيميلك

 .......................................................................................................................................................................................................................................

للحصولالمقابلةالمنحة شرط علىاجتياز

 .......................................................................................................................................................................................................................................
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اِبُع: َضْع أْسِئلًة لإلَجابَاِت التَّالَيِة:  التَّْدِريُب السَّ

ُح اإلنترنت كلَّ يوٍم مساًء. � أتصفَّ

أكثُر المواقعِ التي أزورُها على اإلنترنت الفيس بوك. �

تعلََّم أُفُُق اللغَة العربيَة في معهٍد لألزهِر الشريِف. �

َعرَفُْت قَبُولي في المنحة عن طريِق اإليميل. �

انيٌَّة. � أريُد التقديَم في المنحِة ألنها مجَّ

التَّْدِريُب الثَّاِمُن:  اْسَتْخِدم هذا التَّْعبريَ )ِمْن ِخالِل ...( ف َخْمِس ُجَمٍل كََم ف 

النَُّموَذجِ: 

g  . يُْمِكُنَك َمْعرِفَُة النَّتيَجِة ِمْن ِخالِل َمْوِقعِ اإْلِنْتَرْنِتِّ

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

التَّْدِريُب التَّاِسُع:  تََحاَوْر َمَع زَِميلَِك عن املنح املتاحة ف الجامعات العربية 

ُمْسَتِعيًنا ِبَهِذِه األسئلة: 

ْمَت في ِمَنٍح دراسية لتعلم اللغة  � هل قدَّ

العربية من قبل؟

ما المنح المتاحة بالجامعات العربية  �

لتعلم اللغة العربية؟

ما الشروط المطلوبة للتسجيل لهذه المنح؟ �

كَْم ُمّدة المنحة؟ �

ما مميزات المنحة؟ �

ما مصروفات التقديم للمنحة؟ �

هل لديك جواز سفر؟ �

ما إجراءات استخراج جواز السفر؟ �
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ُروُس املُْسَتفاَدُة ِمن َهَذا الَحِديِث:  : َما الدُّ التَّْدريُب الَعاِشُ

( قـَـاَل: »الُمْســلُِم أَُخــو الُمْســلِِم،  ( أَنَّ رَُســوَل اللَّــِه ) عــن عبــد اللــه بــن عمــر )

اَل يَظْلُِمــُه، َواَل يُْســلُِمُه، َوَمــْن كَاَن ِفــي َحاَجــِة أَِخيــِه كَاَن اللَّــُه ِفــي َحاَجِتــِه، َوَمــْن فـَـرََّج َعــْن 

ُمْســلٍِم كُْربـَـًة فـَـرََّج اللَّــُه َعْنــُه كُْربـَـًة ِمــْن كُــرَِب يـَـْوِم الِقيَاَمــِة، َوَمــْن َســتََر ُمْســلًِما َســتَرَُه اللَّــُه 

.] يـَـْوَم الِقيَاَمــِة«. ]َرواُه التِّرِْمــِذيُّ

: نَاِقْش َمَع زُمالئَِك َفوائَد اإلنَْتنِتِّ وأَْضارَها.:  التَّْدِريُب الَحاِدَي َعَشَ
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