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ّ       إلعبوا يف الصف  لعبة  ٤٤ ب خيتار شيئا يف الغرفة دون ذكر امسه – ))...أشوف شيئا ولونه ((               هو .         ّ                                أحد الطال 
ب اآلخرون خيم نون  ّ     يذكر لونه والطال    .ذي اختاره الطالب              ّ ما هو الشيء ال                 ّ          

ّ                           تأك دوا من معىن الكلمات التالية: العائلة ٤٥   .إستخرجوا أيضا صيغة اجلمع .  
ّ   ، ابن، بنت، حفيد، حفيدة، جد ، جد ة، عم ، عم ة، خال، خالة، ابن عم ، زوجة،زوجأخت،      ّ       أب، أم ، أخ،                      ّ     ّ      ّ     ّ                           

ّ                  ابن خال، بنت عم ، بنت خال، حم، محاة                 

ب بعضهم البعض عن العائلة ٤٦   .          ّ    الضمائر املت صلة ونخدميست.          ّ                        يسأل الطال 
٤٧ AB   أكتبوا نص ا عن عائلتكم مستخدمني املفردات اخلاص ّ                                  ّ   .أفراد عائلتكم صفوا أيضا ماذا يعمل. ة بالعائلة        
٤٨ AB أجيبوا على األسئلة التالية كتابة وجبمل مفيدة. 

ّ            ّ         إىل أي  بلد عريب تود ون السفر؟ ١      
        ّ                             ملاذا تود ون السفر إىل هذا البلد بالضبط؟ ٢
ّ        ّ                         يف أي  جمال تود ون أن تعملوا بعد الدراسة؟ ٣     
        ّ                        ملاذا تود ون أن تعملوا يف هذا اجملال؟ ٤
م؟          ّ        من هم الكت اب العرب ٥   ّ            ال ذين تعرفو

٤٩ AC 9-8-4-5-2  8-9-4-5-2  7-3-1-0-9  7-1-3-0-9  4-10-8-1  5-10-8-1   3-7-7-6-8  3-7-6-6-8  2-3-9-7  2-3-9-6   6-7-1-9-4  7-6-1-9-4  1-8-4-3  1-8-5-3   3-10-2-7-5  3-10-2-6-5   .إستمعوا جملموعات األرقام التالية وضعوا عالمة على اجملموعة املوافقة 
٥٠ AC )) أجيبوا على األسئلة التالية –املغربية حوار باللهجة - ))معرض الكتاب الدويليف. 

١(
ملاذ مل تأخذ سلمى مسري معها 

ا للمعرض؟  عند زيار
 .الصباحيف هناك   ّ      ألن ه كان

ا مل تعرف أن  مسري كان  ّ         أل             ّ  .ّ             ب  زيارة املعرضحي 
 

٢(
 ّ   ال يت كم عدد روايات الكاتبة 

 قرأها مسري؟
٦ ٢ 
٣ ٥ 

 

٣(
معاين ((ما هو موضوع رواية 

 ؟))الكالم
 املشاكل االقتصادية املشاكل السياسية
ّ   املشاكل الصح ية املشاكل اليومية            

 

 ...اآلن تذهب سلمى )٤
 مع مسري إىل املكتبة دون مسري إىل املكتب
دون مسري إىل زيارة صديقتها  مع مسري إىل املعرض


