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ِا�ْسـتـيـعـاُب الـِحـوار
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اْكـُتِب الـُجـمـَل الـّتـاِلـَيـَة ُمـَرتَّـَبـًة كـمـا َوَرَدت يف الـِحـواِر.

ديِقـِه �سـامي في الـهاِتف. 1. َتـَكـلََّم َكـمال َمع �سَ

2. َدَفَع َكـمال َثـَمـَن الـُغـرَفـة الَّتي َحـَجـَزها.

3. َدَخـَل َكـمال اإِلى الُفـنُدق. 

ـَعـَد.  4. َت�َسـلََّم ِمـفـتاَح الـُغـرَفـِة ُثـمَّ اأََخـَذ الـِمـ�سْ

َع الخاِدُم الأَْمـِتـَعـَة في الـُغـرَفـة. 5. َو�سَ
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ِا�سَتعِمل الَكِلماِت التَّاِليَة يف ُجَمٍل َل َتِقلُّ عن َخم�ِس َكِلماٍت ِمن اإِنشساِئَك :الـُمـفـَردات     

1. ُفـنْـُدق  ...............................................................

َعـد  ............................................................ 2.  الـِمـ�سْ

3.  ُغْرَفـة ................................................................

4.  الإِْنـَتـْرِنـيـت ..........................................................

5.  َمـديـنَـة  ..............................................................

6.  ُتـقـيـُم ............................................................... 



الـّتـعـبـيـر الـِكـتـابـي
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ـَوِر والـُمـفـردات الـّتـاِلـيـة. اأَِعـد ِكـتـاَبـَة الـِحـواِر  ِبـاأ�سـلـوِبـك يف ِفـقـرٍة ُمـ�سـَتـعـيـنـًا ِبـالـ�سُّ

َكـِلـَمـات ُمـ�سـاِعـدة :

ـِعـَد  - َطَلـَب  - َحـَمـَل - �َسـاَعـَد - �َسـلَّـَم - َجـَلـ�َس. َدَخـَل  - ا�ْسـَتـَلـَم - �سَ
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ـحيح( ـع اإ�صارة          اأمام الـجواب الـ�صّ َهـل َفـِهـمـَت َنـ�ّس الـِقـراءة ؟  )�صَ

ُم َعـلى : �سُّ َيـَتـَكـلَـّ َهـذا النَـّ

ـَرة. َوِل الُمـَتـَحـ�سِّ ـياِحـيِّ في الـدُّ شساِط ال�سِّ ـيَّـِة الَفـناِدِق في النَـّ اأََهمِّ

ـيَّـِة الَفـناِدِق ِللـعاِئـاَلِت الَّـي َتـبـَحـُث على �َسـَكـٍن داِئـم. اأََهمِّ

ِع الَفـناِدِق َوَخـَدماِتـها الـُمـْخـَتـِلَفـِة ِمن ُفـنْـُدٍق اإَِلى اآَخـر. َتـنَـوُّ

�سُّ َيـقـوُل : َهـذا النَـّ

ـُروِريَّـٌة ِللـُمـ�ساِفـريـَن ِمن َبـَلـٍد اإِلى اآَخـر.  ـ�َسـٌة �سَ الَفـناِدُق ُمـوؤَ�سَّ
ـر. ـ�َسـٌة ُيـْمـِكـُن اِل�سـِتـغـناُء َعـنـها في الوْقـِت الـحا�سِ الَفـناِدُق ُمـوؤَ�سَّ

ـحـيـح.َفـهـم الـمـقـروء ار�ُسـم داِئـَرة َحـوَل الـَجـواب الـ�سَّ

1. َلُيمِكُن َتوِفيـُر الَوَجـَباِت الَخـِفـيَفة َوالَمـشْسُروَباِت ِفي َمَكـاٍن ِمَن الـُفـنْـُدِق.

ـياِحـيَّـة. َوِل ال�سِّ ـياِحّي ِفي الـدُّ شَساِط الـ�سِّ  2. الَفـناِدُق ِهَي اأَ�سا�ُس الـنَـّ

اِقـَيـة. وِل الَعـَرِبـيَّـِة اإِلَّ الـَفـنَـاِدق الـرَّ 3. َلَنـِجـُد فـي الدُّ

باِح في َثـَمِن الَمـِبـيـِت.  4. َبع�ُس الـَفـنَـاِدق ُتدَرُج َثـَمـَن اإِْفـطـاِر ال�سَّ

اِقـَيـة. َعـة ِمَن العـاِديَّـِة اإِلى الـرَّ 5. الـَفـنَـاِدُق ُمـَتـنَـوِّ

نـعـم     ل         ل اأَعـِرف

نـعـم     ل         ل اأَعـِرف

نـعـم     ل         ل اأَعـِرف

نـعـم     ل         ل اأَعـِرف

نـعـم     ل         ل اأَعـِرف
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اأَِعـْد ِقـراَءَة َنـ�ّس الِقـراَءة ِبـدوِن �َسْكـٍل. 

الـراحـة.  �سـبـل  لـهم  وتـوفـر  للـمـ�سافـريـن  قـ�سـيـرة  لـمـدة  �سـكـنـا  تـوفـر  مـوؤ�سـ�سـة  الـفـنـدق 
وتـتـكون الـغـرفة المـفـرو�سـة من �سـريـر وطـاولـة وحـمـام ومـغـ�سـلـة و�سـاعـة تـنـبـيـه وتـلـفـاز 
والإنـتـرنـيت. ويـمكـن تـوفـيـر الـوجـبـات الخـفـيـفـة والمـشسـروبـات فـي مـكـان مـن الـفـنـدق. 

وبـعـ�س الـفـنـادق تـقـدم الـوجـبات كـجـزء مـن تـرتـيـب الـغـرف.
المـتـحـ�سـر،  الـعـالـم  دول  مـن  دولـة  اأي  فـي  الـ�سـيـاحـة  نـشسـاط  عـ�سـب  هـي  والـفـنـادق 
الـفـنـادق  مـن  قـويـة  �سـبـكـة  وجـود  دون  مـن  �سـيـاحـي  نـشسـاط  قـيـام  تـ�سـور  يـمـكـن  فـال 

والمـنـتـجـات والـقـرى ال�سـياحـيـة والمـطاعم ..اإلخ
تـتـدرج الـفـنـادق فـي درجـاتـها مـن الـفـنـدق الـعـادي اإلـى فـنـادق الخـمـ�س نـجـوم وال�سـبـع 

نـجـوم، وذلك عـلى حـ�سـب تـوفـر درجـة الرفـاهـيـة ومـ�سـتـوى الخـدمـات.
ومـراكـز  والمـطاعـم  والـمـالعـب  ال�سـحـيـة  والـنـوادي  المـ�سـابـح  على  الـفـنـادق  تـشسـتـمل 

الـتـ�سـوق ومـراكـز الـمـوؤتـمـرات لـرجـال الأعـمـال ومـكـاتـب تـاأجـيـر الـ�سـيـارات..اإلخ.
ونـجـد فـي كـل دولـة عـربـيـة الـفـنـادق الـعـاديـة والـفـنادق الـراقـيـة. ويـعـتـبـر فـنـدق »بـرج 
العـرب« فـي مـديـنـة ُدبـي مـن اأبـرز اأمـثـلـة الـفـنادق الـراقـيـة في الشسـرق الأو�سـط، حـيـث اأنـه 

الـفـنـدق الـمـخـتـار مـن طـرف كـبـار مـشسـاهـيـر واأثـريـاء الـعـالـم.
فـي الـفـنـدق، ُيـ�سـاف اإلى ثـمـن الـغـرفـة 10 اأو 12 اأو 15 % ثـمن خـدمـة. ويـنـ�سح، في 
المـوا�سـم المـزدحـمـِة الحـجـز قـبـل المـوعـد بـاأكـثـر مـن �سـهـر واحـد اأو ثـالثـة اأ�سـهـر. وقـد 

يـدرج ثـمـن اإفـطـار الـ�سباح في ثـمـن المـبـيـت.
اأو فـي  اإِلى )اأ(  المـ�سـتـويـات مـن )د(  الـعـائـالت فـي فـنـادق عائـلـيـة مـخـتـلـفـة  تـقـيـم  وقـد 
الفـنادق الفـخـمـة. ونجـد هذه الأخـيـرة فـي المدن الكـبـرى اأو اأمـكـنـة ال�سطـياف المـشسهورة. 

وتـقدم الـفـنادق المـنـتـميـة اإلى مجـموعة واحدة و�سائـل الراحـة نـفـ�سها، من بـلد اإلى اآخر.

الـفـنـادق
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ـر َتـَذكَّ

الَِحْظ

ِفـعـُل الأَمـِرَقـواِعـد اللُّـَغـة

ِفـعُل الأَمـِر ِلـ ...
ـر : الُمفَرُد الُمَذكَّ
الُمفَرَدُة الُموؤَنَّـَثة :

ـُر َو الُموؤَنَّـُث : الُمَثـنَّى الُمَذكَّ
ُكـوِر : َجماَعـُة الذُّ
َجماَعـُة الإِنـاِث :

ْم. ِفـعـُل الأَمـِر ُهـَو ِفـعـٌل َنـْطـُلـُب ِبـِه ِمـَن الُمـخاَطـِب اأَن َيـُقـوَم ِبـَعـَمـٍل في الُم�سَتـْقـَبـِل : اأَْيـِقـ�ْس - َقـدِّ

ِلـِه : َيـَتـَكـلَُّم - َتـَكـلَّْم. ـاَرَعـِة ِمـْن اأَوَّ ـاُغ ِفـعُل الأَمـِر ِمـَن الِفـعـِل الُمـ�ساِرِع ِبـَحْذِف َحـرِف الُم�سَ - ُيـ�سَ
ِل ِفعِل الأَمـِر اإِذا َكـاَن، َبعَد َحـرِف الُمـ�ساَرَعـِة، َحـرٌف �سـاِكـٌن : - َنـِزيـُد َهـمـَزًة على اأَوَّ

َتـْفـَرُح = ِاْفـَرح. َتـنْـُظـُر = ُاْنـُظـْر    َتـْفـَتـُح = ِاْفـَتـْح.      
- ُيـبْـنَـى ِفـعُل الأَمـِر :  

ْن - َطـاِلـْب. ْم - َلـوِّ ـحيح الآِخـِر : َقـدِّ ـُكون اإِذا َكـاَن �سَ على ال�سُّ  
ِة ِمـن اآِخـِرِه اإِذا َكـاَن ُمـْعـَتـلَّ الآِخـِر :  ِاْمـشِس - ُاْدُع - ِا�ْسـَع. َعلى َحْذِف َحـْرِف الِعـلَـّ  

ـَل ِبـ » اأَِلِف اِلْثـنَـيـِن - َواِو الَجماَعـة - َيـاِء الُمخاَطَبة « : وِن من اآِخـِرِه اإِذا اتَّـ�سَ َعلى َحْذِف النُـّ  
ِاْرَكـبـا - ِالـَعـُبـوا - ِاْفـَرِحـي.   

الأَمـِثـَلـة
َنـاِقـشْس �َسـاِركْ   ُاْنـُظـْر    ِاْفـَتـْح   

ي َنـاِقـشسِ �َسـاِرِكي   ُاْنـُظـِري   ِاْفـَتـِحـي  
َنـاِقـشَسـا �َسـاِرَكـا   ُاْنـُظـَرا    ِاْفـَتـَحـا  

ـوا َنـاِقـشسُ �َسـاِرُكـوا   ُاْنـُظـُروا   ِاْفـَتـُحـوا  
َنـاِقـشْسـَن �َسـاِرْكـَن   ُاْنـُظـْرَن   ِاْفـَتـْحـَن  
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َيـِة الـتَّـاِلـَيـة :َطـبِّـْق اْكـُتب الُم�ساِرَع َوالأَْمـَر ِمَن الأَفـعال الَمـا�سِ

َمـشَسـى    .............    ............      ...........    ............ اأََكـَل  

ا�ْسـَتـْقـَبـَل    ...........    ............      ...........    ............ َدَفـَع  
َمـاَر�َس    .............    ............ َدَعـا .............    ...........     

�َسـاَر    .............    .............     َغـ�َسـَل ...........    ...........     

اأَِعـْد اأَفـعاَل الأَْمـِر الـتَّـاِلـَيـة اإِلى الُم�سارِع َفـالما�سي :

ـيـَغـِة الأَْمـِر : اْكـُتِب الُجـَمـَل الـتَّـاِلـَيـَة ِبـ�سِ

ـُكـوِن : اأَلِّـْف َثـاَلَث ُجـَمـٍل َيـُكوُن فيها ِفـعُل الأَمـِر َمـبْـِنـّيـًا على ال�سُّ

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

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

...............................................................
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اإِْمـنَـْح    .............    ............. ْم  ..............    ...........      �َسـلِـّ

ِا�ْسـَتـْدِع    .............    ............ ِاْحـِجـْز ............    ...........     

اإِْرِم    ...............    ............. َعـاِلـْج .............    ...........     
اأَْكـِمـْل    .............    .............     اإِْنـ�َس ..............    ...........     

.................................... َلِن الَيـوَم في اأَ�سواِق الَمـِديـنَـِة.  َتـَتـَجـوَّ

....................................     . َتـاأُْكـِلـيـَن في َمـطـَعـٍم �َسـْعـِبـيٍّ

.................................... ـوِق.   َتـنْـَتـِظـروَن ِعـنْـَد َمـْدَخـِل ال�سُّ
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َطـبِّـْق

َمـهـارات لُـَغـويَّـة

ـر َتـَذكَّ

الَِحْظ

التَّاُء الَمفتـوَحـُة في ال�سِم الُمفرِد والَجـمع

ِاجَمْع الَكِلماِت التَّـاِلـَيـة َجمَع ُمـوؤَنَّـث �سـالما :

2222

كَرياُت الَجمياَلُت -  ـوات - الذِّ َبـيـت - َمِبـيـت - َوقـت - اأَوقـات - اأَ�سْ
الَفَتـَيـاُت - َبهَجت - ِمدَحت.

1. التَّاُء الَمفتوَحـُة : هَي التَّاُء الَّتي ُتـلَفُظ »َتـاًء �ساِكـنَـًة« ِعـنـَد الَوقـِف.
ـوات. َبـيـت - َمِبـيـت - َوقـت - اأَوقـات - اأَ�سْ

2. اأَماِكُن ِكـَتـاَبـِتـها في الأَ�سماء :
ْوت - َوْقت. ـاِكُن الَو�َسِط الُمنَتـهي ِبـَتـاٍء : ُتكَتـُب َتـاوؤُُه َمـفتوَحـًة: َبـْيـت - �سَ الِثـيُّ ال�سَّ - ال�سُم الثُـّ
ـوات. - َجمُع التَّـك�سيـِر الَّذي َيـنَتهي ُمفَرُدُه ِبـَتـاٍء َمـفتوَحـٍة ُتكَتـُب َتـاوؤُُه َمـفتوَحـًة : اأَوقـات - اأَ�سْ

كَرياُت الَجمياَلُت - الَفَتـَيـاُت. اِلُم وما ُيلَحُق ِبِه َيـنَتهي ِبـَتـاٍء َمـفتوَحـٍة : الذِّ - َجمُع الُموؤَنَّث ال�سَّ
ر الَّذي َياأتي على �سيَغِة الُموؤَنَّث ُتكَتـُب َتـاوؤُُه َمـفتوَحـًة : َبهَجت - ِمدَحت. - ال�سُم الَعَلُم الُمَذكَّ

ـفـَحـة.       َمـة - ِذكـَرى - ُطـموح - �سَ َقـة - ُمـَتـَعـلِـّ ُمـَتـَفـوِّ
..................................................................

ُردَّ الُجـموَع التَّـاِلـَيـة اإلى الُمـفـَرد :

اأَ�سوات - ُزيوت - ُبـيوت - اأَوقـات - اأَموات.     
..................................................................
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ُردَّ الُجـموَع التَّـاِلـَيـة اإلى الُمـفـَرد :

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

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

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

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

ُيْملي الُمعلُِّم على تالميذه ُجماًل من اإنشساِئِه تحتوي على فعل الأَمر 
واأُخرى على التَّاء الَمفتوَحـة في ال�سِم الُمفرِد والَجـمع.

َوِتـلْـَفـاٍز  َتـنْـِبـيـٍه  َو�َسـاَعـِة  َوِمـْغـ�َسـَلـٍة  ـاٍم  َوَحـمَّ َوَطـاِوَلـٍة  �َسـِريـٍر  ِمـْن  الَمـْفـُرو�َسـُة  الـُغـْرَفـُة  ُن  َتـَتـَكوَّ

الـُفـنْـُدِق.  ِمـَن  َمـَكـاٍن  ِفـي  َوالَمـشْسـُروَبـاِت  الَخـِفـيـَفـة  الـَوَجـَبـاِت  َتـْوِفـيـُر  َوُيـْمِكـُن  َوالإِْنـَتـْرِنـيـِت. 

ُم الـَوَجـَبـاِت َكـُجـْزٍء ِمـْن َتـْرِتـيـِب الـُغـَرِف. َوَبـْعـ�ُس الـَفـنَـاِدِق ُتـَقـدِّ

.


