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Latihan intensif 
Pelajaran 7-12  ّثاني عشرالدرس الالسابع إلىمن الدرسسو فة لمراجعة الدر دورة مكث 

١ A حسب تسلسلها املنطقي   ّ        رت بوا اجلمل. 
 .عرف أحدا امسه سليمأال  ... ؟؟؟نَم ... 
 معك سليم، أين أنت يا رجل؟ ملاذا لست يف اجلامعة؟ 
 .أرجو املعذرةا، الرقم غلط،      ّ آسف جد  ،آه 
 براهيم وأنا سليم صديقك يف الدراسة، حنن ندرس معا يف اجلامعة، هل نسيتين؟إماذا؟ أنت  
صباح اخلري، من معي؟ 
.، مع السالمةمش مشكلة 
.ة جامعة؟ أنا لست طالبا وامسي خالد  ّ أي  

٢ C  أ املعل م النص  التايل بصوت عاليقر                ّ ّ                        يكر ر الطلبة مجاعة وبصوت عال. ويشرح الكلمات الصعبة      ّ         .   
  سالميةإسات عربية و         ّ مات ومؤس     ّ منظ  

ّ       ّ سالمية تضم ها منظ  لعامل اليوم أكثر من مخسني دولة إتوجد يف ا :سالميمة المؤتمر اإل   ّ منظ   مة املؤمتر         
كان عدد . ومثانني هجرية شهر رجب سنة ألف وثالمثائة وتسع ست يف الثاين عشر من     ّ يت تأس         ّ سالمي ال  اإل

مة              ّ تعمل هذه املنظ  . ن عضوا وزاد هذا العدد إىل سبعة ومخسني عضوامة عند تأسيسها أربعة وعشري          ّ أعضاء املنظ  
  .سالميةتعاون بني الدول اإل ات    ّ فاقي                      ّ سالمي ومشاكله وعقد ات  اإلقضايا العامل        ّ على حل  

شهر مارس سنة ألف وتسعمائة  الثاين والعشرين منست جامعة الدول العربية يف    ّ تأس   :جامعة الدول العربية
يف مؤمتر عقدته يف القاهرة سبع دول وبعد ذلك زاد عدد الدول األعضاء إىل اثنتني ميالدية  وأربعني ومخس

جامعة الدول العربية بالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنمية يف العامل العريب     ّ تم  . وعشرين دولة
  .وجملس الوحدة االقتصادية العربية سة جامعة الدول العربية للرتبية والثقافة والعلوم   ّ مؤس   سات مثل   ّ مؤس       ّ وتضم  

 سها                      ّ لديها أهداف سياسية، أس   تمة عاملية غري حكومية وليس      ّ هو منظ  : حاد العالمي لعلماء المسلمين   ّ االت  
ة أعضائه من علماء           ّ سالم وغالبي  اإل ومن أهدافها خدمة قضايا ۲۰۰٤سالمي يف سنة عدد من علماء الدين اإل

   .سالميةالشريعة اإل
ألف سنة  س يف مصر   ّ تأس   .اء يف الدول العربية         ّ ادات األطب    ّ احت     ّ ضم  ت جمموعةهو  :اء العرب        ّ حاد األطب   ّ ت  ا

سات واملعاهد                               ّ يف العامل العريب والتعاون مع املؤس   البحث العلمي تطوير ني ومن أهدافه                   ّ وتسعمائة واثنتني وست  
 .ية يف الدول العربية   ّالطب 


