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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Третя іноземна мова (східна мова)»» є
професійно орієнтованою складовою освітньо-професійної програми
підготовки
фахівців
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«бакалавр»,
спеціальністю 6.030405 — «країнознавство», напряму 0304 — «міжнародні
відносини (з країнами Близького Світу)» і має на меті сформувати у студентів
Інституту міжнародних відносин та лінгвістики лінгвістичну, комунікативну
та країнознавчу компетенції, закласти фундамент для успішної майбутньої
роботи в державних органах з реалізації інтересів України у світі
дипломатичними засобами. Щоб ефективно працювати в цьому напрямку,
знання мови необхідне.
Мета самостійної роботи студента — зміцнити засвоєні на
практичних семінарах знання з граматики, фонетики, лексикології східної
мови та навчитися застосовувати їх на практиці, розвинути і закріпити у
студентів лінгвістичну, комунікативну та країнознавчу компетенції.
Щодо написання рефератів: студент повинен навчитися здійснювати
пошук і аналіз відповідної літератури у фондах бібліотеки, в Інтернеті та
інших компетентних джерелах. Працюючи таким чином, студент самостійно
буде намагатися знайти відповіді на поставлені питання.
Вивчення курсу передбачає регулярне відвідування лекційних та
семінарських занять, виконання завдань для самостійної роботи, написання
письмових контрольних робіт (тестів), складання заліку з дисципліни. Кожна
складова курсу передбачає чітко визначені форми контролю у відповідності з
тематичним планом.
Жодна з перерахованих складових, взята окремо від інших, не може
бути підставою для виставлення підсумкової оцінки курсу. Зарахування курсу
відбувається на підставі узагальнення результатів контролю протягом всього
періоду його вивчення.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Контроль
здійснюється
за
модульно-рейтинговою
системою.
Модуль — зміст і організація навчального процесу.
• Змістовий модуль — матеріал, який включений у зміст курсу.
• Організаційний модуль — реалізація навчального процесу.
Кількість модулів, з яких складається навчальний курс, повинна
дорівнювати 18 години.
Кредит — навчальний час студента, який складається з аудиторної та
позааудиторної роботи і становить 36 годин.
Навчальний курс поділяється на тематичні модулі, до складу кожного з
яких входять три складові, що підлягають оцінюванню:
• аудиторна робота студента;
• самостійна робота студента (1/3 частину від загальної кількості годин);
• модульна контрольна робота.
Рейтинг кожного модуля складається з суми середніх оцінок за
аудиторну, самостійну та контрольну роботу.
Рейтинг — оцінювання навчальної діяльності студента за системою
ECTS.
Залікові бали:
семінарські заняття: 6 х 5 = 30 балів;
модульний контроль: 5 х 2 = 10 балів;
індивідуальне завдання для самостійної роботи 1 х 20 = 20 балів;
підсумковий контроль: 1 х 40 = 40 балів.
РАЗОМ 100 балів
Співвідношення складових у змістовому модулі:
• робота на семінарському занятті — максимально 5 балів;
• модульні контрольні роботи (2 контрольні роботи на семестр) —
максимально 10 балів;
• індивідуальне завдання для самостійної роботи — максимально 20
балів.
Підсумковий контроль у формі підсумкової письмової роботи —
максимально 40 залікових балів.
Шкала оцінювання
Оцінка за шкалою ECTS
Оценка за
За
університетсь національною та
університетською
кою шкалою
шкалою
(100-бальна
система)
відмінно
90 – 100
5 A відмінно
добре
85 – 89
4 B добре (дуже добре)
75 – 84
C добре
задовільно
65 – 74
3 D цілком задовільно
60 – 64
E задовільно (достатньо
задовільно)
4

35 – 59

незадовільно

1 – 34

2

F
X
F

незадовільно з можливістю
перездачі
незадовільно з обов’язковим
повторним курсом

Студентам, які мають підсумковий рейтинговий бал 80 і вище, іспит
зараховується автоматично. Інші студенти, а також ті, хто бажає підвищити
свій підсумковий рейтинг, повинні здавати іспит.
Організаційний модуль кредитно-модульної системи навчання.
Завдання ставиться з одночасною орієнтацією на кінцевий результат.
Відбір навчального матеріалу. Викладач ставить завдання перед студентом:
рекомендує матеріал, який студент повинен опрацювати, контролює і оцінює
результат виконаної роботи.
Діяльність учасників навчального процесу. Викладач ставить завдання
— група студентів працює над його виконанням. Роль студента активна.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«Третя іноземна мова (східна мова)»
№
п/п.
1

Назва змістового модуля і теми

2

2
Змістовий модуль I. Загальні відомості про східну мову. Знайомство
з східною діалогічною вимовою і алфавітом.
Загальні відомості про східну мову. Фонологія і фонетика східної
мови
Оголосовування в східній мові. Графіка. Склади

3
4

Наголос. Танвин. Правила читання
Система голосних звуків в східній мові та їх класифікація

5

Система приголосних звуків в східній мові та їх класифікація

6

Склад слова. Ім’я, іменник. Категорії роду й числа

7

Іменне речення. Просте непоширене речення

8

Питальні і стверджувальні речення

9

Асиміляція і васлювання звуків. Визначеність і невизначеність
імені. Визначений артикль

1

Змістовий модуль II. Частини мови. Займенники. Ім’я прикметник.
Дієслово
10

Особисті займенники

11

Частини мови. Ім’я прикметник та його функції
5

12

Поширене іменне речення. Ідафа. Прийменники

13

Відмінювання імен. Хамза серединна

14

Дієслово та його характеристика. Минулий час дієслова.
Відмінювання дієслова в минулому часі
2

1
15

Обставини часу. Місце присудка в дієслівному реченні. Хамза
сполучна і розподільна

16

Займенники. Об’єднані займенники при іменах іменників

17

Об’єднані займенники при дієсловах і приводах

18

20

Теперішній і майбутній час дієслова. Вживання імен
прикметників ﻗﻠﻴﻞ,
ﻛﺜﻴﺮ
Змістовий модуль III. Породи дієслова. Двоїсте і множинне число
імен іменників і прикметників. Ім’я числівник
Породи дієслова. Причастя і стан дієслова. Друга порода дієслова.
ّ
Частина ﺇﻥ
та подібні до неї частини
Подвійне і множинне число імен іменників і прикметників. Масдар

21

Третя порода дієслів. Словотвір імен. Ім’я числівник. 1, 2

22
23

Четверта порода дієслова. Порядкові числівники
П’ята порода дієслова. Наказовий спосіб. Способи веління.
Частина ﻗﺪ
Шоста порода дієслова. Дієслово  ﻛﺎﻥта подобні до нього
дієслова. Ім’я іменник. ﻏﻴﺮ
Сьома порода дієслова. Частина виключення  ﺇﻻ.

19

24
25
26
27
28

Восьма порода дієслова. Кількісні числівники від 11 до 19, від 20 до
90, від 100 і вище. Абсолютний масдар
Дев’ята порода дієслова. Погоджувальний наголос дієслова.
Модальні дієслова
Десята порода дієслова. Умовний наголос
Змістовий модуль IV. Ступені порівняння прикметників. Склад та
види прикметників

29

Порівняльна ступінь імен прикметників. Застосування імен
прикметників ﻗﻠﻴﻞ,
ﻛﺜﻴﺮ

30

Чудова ступінь порівняння прикметників. Двохвідмінниковий стан
імен іменників і прикметників

31

Склад та види речень

32

Питальні та стверджувальні речення
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33
34

Заперечні речення. Дієслово  ﻟﻴﺲта його функції. Іменники  ﻛ ّﻞта
ﺟﻤﻴﻊ
Іменне та дієслівне речення. Дієслова розумового і чуттєвого
сприйняття

1
35

2
Розряди арабських частинок. Погоджувальне нахилення дієслова,
що служить для вираження цілей дії. Дієслова початку, очікування і
наближення
36
Коротка характеристика сполучень. Складнопідрядні речення
37
Прийменники
Вcього годин 270
Змістовий модуль I. Загальні відомості про східну мову.
Знайомство з
східною діалогічною вимовою і алфавітом.
Тема 1.
Загальні відомості про східну мову. Фонологія і фонетика
східної мови
1. Загальні відомості про східну мову. Історія і сучасний розвиток східної
мови.
2. Вплив східної мови на розвиток мов мусульманських народів.
3. Загальні відомості щодо східної лексики та її вплив на лексику мов народів
світу.
4. Особливості фонології східної мови. Фонема і звук. Класифікація звуків.
Фонетичні закони східної мови та їх особливості.
5. Загальні відомості про східну графіку. Арабський алфавіт.
6. Голосні і приголосні звуки східної мови: загальна характеристика.
7. Графічне зображення звуків  ﺩ, ﺫ, ﺭ, ﺯ, ﻭ, ﺍ, ﺏ, ﻙ ﺕ,  ﻡ, ﻱ
8. Знайомство з східною діалогічною промовою.
Література [1–4; 14; 15; 17; 24; 26;28]
Тема 2.
Оголосовування в східній мові. Графіка. Склад
1. Оголосовування та їхня специфіка.
 Оголосовування, позначає короткий звук «а» (фатха), та її графічне
зображення.
 Оголосовування, позначає короткий «і» (касра), та її графічне
зображення.
 Оголосовування, позначає короткий «е» (дамма), та її графічне
зображення.
 Знак подвоєння (шадда) і його графічне зображення над буквою.
 Знак пом’якшення звуку (сукун) і його графічне зображення над
буквою.
2. Склад і складоділення. Короткий, довгий і наддовга склади. Складорозподіл
та його характеристика.
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3. Графічне зображення звуків  ﺝ, ﺥ, ﺱ, ﻉ. ﻩ,  ﻝ,  ﻥ.
4. Розвиток діалогічної мови.
Література [1–3; 11; 12; 14; 16; 17; 26; 28]
Тема 3.
Наголос. Танвин. Правила читання
1. Наголос, його місце та характер в слові.
2. Танвін: поняття та види.
3. Танвін (дамма), (фатха) та (касра), їх характеристика.
4. Характеристика букви аліф (а) та її месце у слові.
5. Аліф та хамза.
6. Правопис хамзи.
7. Графічне зображення звуків ﻖ,ﻁ, ﺵ, ﻑ,ﻍ,ﺺ, ﺡРозвиток діалогічної мови.
Література [1–3; 10–12; 14; 17; 23; 26; 28]
Тема 4.
Система голосних звуків в східній мові та їх класифікація
1. Система голосних звуків в східній мові.
2. Голосні звуки та їх класифікація. Принцип класифікації голосних.
3. Короткі та довгі голосні. Графічне зображення коротких голосних.
4. Голосні: попереднього та заднього ряду, широкі та вузькі, губні та негубні.
5. Правила читання голосних та їх місце в слові.
Література [1–3; 10; 14; 16; 24; 26; 28]
Тема 5.
Система приголосних звуків в східній мові та їх
класифікація
1. Особливості системи приголосних звуків в східній мові.
2. Приголосні звуки та їх класифікація.
3. Приголосні звуки в східній мові близькі російським. Приголосні смичні:
глухі, дзвінкі, сонанти та носові.
4. Приголосні щілинові, смично-щілинові та тремтячі. Гортанні приголосні
зв’язкові, позіхальні та їх особливості.
5. Розвиток графічних навиків. Правила читання приголосних та їх месце в
слові. Розвиток діалогічної мови.
Література [1–3; 13; 14; 16; 25]
Тема 6.
Склад слова. Ім’я, іменник. Категорії роду й числа
1. Склад східного слова та його основні види.
2. Склад з 2-, 3-, 4-хбуквенних слів.
3. Загальні відомості про імена в східній мові.
4. Ім’я іменник.
5. Категории рода и числа, их особенности.
6. Основні ознаки чоловічого та жіночого роду. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навиків.
8. Графічне зображення лігатур в східній мові та їх особливості.
Література [1; 3; 4; 11; 13; 14; 21; 22; 24; 25; 28]
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Тема 7.
Іменне речення. Просте непоширене речення
1. Загальні відомості про види речень в східній мові.
2. Іменне речення.
3. Іменне речення та його характерні ознаки.
4. Просте непоширене речення.
5. Розвиток діалогової мови.
6. Розвиток графічних навиків.
Література [1; 3; 25; 26; 28]
Тема 8.
Питальні і стверджувальні речення
1. Характеристика питальних і стверджувальних речень.
2. Питальні слова та частини, їх месце в реченні.
3. Питальні займенники та їх позиції в реченні.
4. Стверджувальні речення та форми відповіді.
5. Стверджувальні частини та їх позиції в реченні.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1–3; 11; 14–16; 21; 24–26; 28]
Тема 9.
Асиміляція і васлювання
невизначеність імені. Визначений артикль

звуків.

Визначеність

і

1. Загальна інформація про визначеність і невизначеність імені в східній мові.
2. Визначений артикль.
3. Принципи асиміляції (л) визначеного артикля і звуків.
4. Позиційна заміна звуків.
5. Принципи васлювання (об’єднання) звуків. Фонетичні особливості і явища
васлювання.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 5–7; 11; 13; 14; 17; 25; 26; 28]
Змістовий модуль ІІ. Частини мови. Займенники. Ім’я прикметник. Дієслово
Тема 10. Особисті займенники
1. Загальна інформація про займенники в східній мові.
2. Класифікація займенників в східній мові.
3. Раздільні та об’єднані займенники. Особисті займенники в називному
відмінку.
4. Особисті займенники одинарного, подвійного та множинного числа.
5. Особисті займенники в непрямому відмінку і форми їх утворення.
6. Вказівні займенники.
7. Відносні займенники.
8. Придаткові означальні речення.
9. Розвиток діалогової мови.
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10. Розвиток графічних навичок.
Література [1–3; 24–26; 28]
Тема 11.
Частини мови. Ім’я прикметник та його функції
1. Ім’я прикметник і його функції в реченні.
2. Якісні, порівняльні та відносні прикметники.
3. Імена прикметники, що позначають колір або зовнішнє якість.
4. Форми утворення відносних прикметників.
5. Розвиток діалогової мови.
6. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 25; 26; 28]
Тема 12.
Поширене іменне речення. Ідафа. Прийменники
1. Поширене іменне речення.
2. Місце підлягаючого в поширеному іменному реченні.
3. Ідафа — неузгоджене визначення.
4. Неузгоджене визначення, вираз іменників в родовому відмінку без
прийменника.
5. Іменні пропозиції з присудком, вираженим ім’ям з прийменником.
6. Узгоджене визначення при ідафі.
7. Розвиток діалогової мови.
8. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 10; 12; 16; 17; 25; 26; 28]
Тема 13. Відмінювання імен. Хамза серединна
1. Види імен: правильні імена ()ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ, ті, що мають закінчення аліф максура
()ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺭ, і ті, що мають закінчення ()ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺹ.
2. Відмінювання імен і відмінювані закінчення.
3. Імена трьохвідмінкового відмінювання.
4. Імена двохвідмінкового відмінювання.
5. Імена невідмінювані.
6. Відмінювання імен іменників і прикметників. Відмінювання двох складних
іменників.
7. Хамза серединна. Правопис хамзи в середині слова.
8. Розвиток діалогової мови.
9. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 10; 12; 16; 17; 26; 28]
Тема 14.
Дієслово та його характеристика. Минулий час дієслова.
Відмінювання дієслова в минулому часі
1. Дієслово інфінітива. Правильні та неправильні дієслова.
2. Минулий час дієслова.
3. Закінчення дієслова в минулому часі.
4. Відмінювання дієслів  ﻗﺿﻰ, ﺭﺍﺀ,  ﺟﺍﺀ,ّ ﺷﺪ, ﺃﺧﺬв минулому часі.
5. Розвиток діалогової мови.
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6. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 25–28]
Тема 15. Обставини часу. Місце присудка в дієслівному реченні.
Хамза сполучна і розподільна
1. Обставини часу.
2. Місце присудка в дієслівному реченні.
3. Хамза сполучна і розподільна.
4. Хамза закінчення. Правопис хамзи в закінченні слова.
5. Розвиток діалогової мови.
6. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 12; 16; 17; 20; 25–28]
Тема 16. Займенники. Об’єднані займенники при іменах іменників
1. Загальна характеристика об’єднаних займенників.
2. Функції об’єднаних займенників при іменах іменників, їх вживання.
3. Розвиток діалогової мови.
4. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 20; 25–28]
Тема 17. Об’єднані займенники при дієсловах і приводах
1. Загальна характеристика об’єднаних займенників.
2. Функції об’єднаних займенників при дієловах та приводах, їх вживання.
3. Розвиток діалогової мови.
4. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 20; 25–28]
Тема 18.
Теперішній і майбутній час дієслова. Вживання імен
прикметників ﻗﻠﻴﻞ,
ﻛﺜﻴﺮ
1. Теперішній і майбутній час дієслова.
2. Закінчення і префікси дієслова в теперішньому часі.
3. Форми утворення майбутнього часу дієслова.
4. Відмінювання дієслів ﻗﻀﻰ, ﺭﺍء, ﻛﺎﻥ ﺟﺎء, ﺃﺧﺬ, ّﺷﺪ, в теперішньому і
майбутньому часі.
5. Вживання імен прикметників ﻛﺜﻲ, ﻗﻠﻴﻞ
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 20; 25–28]
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Змістовий модуль III. Породи дієслова. Двоїсте і множинне число імен
іменників і прикметників. Ім’я числівник
Тема 19. Породи дієслова. Причастя і стан дієслова. Друга порода
ّ
дієслова. Частина ﺇﻥ
та подібні до неї частини
1. Похідні породи дієслова: поняття, значення і форми освіти.
2. Друга порода дієслова. Основні значення другої породи.
3. Теперішньо-майбутній час від другої породи. Масдар від другої породи.
4. Причастя. Причастя дійсного і страдательного застави від другої породи та
формули їх утворення.
ّ
5. Частина ﺇﻥ
та подібні до неї частини, їх функції в реченні.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 14; 18; 21; 25; 28]
Тема 20. Подвійне і множинне число імен іменників і прикметників.
Масдар
1. Основні форми множинного числа.
2. Ціле множинне число та його характеристика.
3. Розбите (ломане) множинне число та його характеристика. Найбільш
розпоширені форми утворення множинного числа та їх структури.
4. Подвійне число, его значение и формы образования.
5. Відмінювання імен в подвійному числі.
6. «Масдар» та його поняття. Масдар перехідних та неперехідних дієслів,
формули їх утворення.
7. Розвиток діалогової мови.
8. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 9; 12; 16; 17; 20; 26; 28]
Тема 21. Третя порода дієслів. Словотвір імен. Ім’я числівник. 1, 2
1. Третя порода дієслів. Основні значення третьої породи.
2. Масдар від третьої породи.
3. Причастя дійсного і страждального застав від третьої породи та формули їх
утворення.
4. Наказовий спосіб.
5. Словоутворення імен. Імена місця та часу.
6. Імена знарядь. Імена — назви осіб, що мають постійний рід занять.
7. Імена — назви роду занять.
8. Ім’я числівник. 1, 2.
9. Розвиток діалогової мови.
10. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 22. Четверта порода дієслова. Порядкові числівники
1. Четверта порода дієслів. Основні значення четвертої породи.
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2. Масдар від четвертої породи.
3. Причастя дійсного і страждального застав від четвертої
породи та
формули їх утворення.
4. Наказовий спосіб.
5. Порядкові числівники від 1 до 10.
6. Позначення часу.
7. Порядкові числівники від 11 до 19, від 20 і вище.
8. Розвиток діалогової мови.
9. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 23. П’ята порода дієслова. Наказовий спосіб. Способи веління.
Частина ﻗﺪ
1. П’ята порода дієслів. Основні значення п’ятої породи.
2. Теперішньо-майбутній час від п’ятої породи.
3. Масдар від другої породи.
4. Причастя дійсного і страждального застав від п’ятої породи та формули їх
утворення.
5. Наказовий спосіб.
6. Форми утворення наказового способу.
7. Непряме веління.
8. Веління у заперечній формі.
9. Частина  ﺪﻗ.
10. Розвиток діалогової мови.
11. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 24. Шоста порода дієслова. Дієслово  ﻛﺎﻥта подобні до нього
дієслова. Ім’я іменник. ﻏﻴﺮ
1. Шоста порода дієслів. Основні значення шостої породи.
2. Масдар від шостої породи.
3. Причастя дійсного і страждального застав від шостої породи та формули
їх утворення.
4. Наказовий спосіб.
5. Дієслово  ﻛﺎﻥта подібні йому дієслова, їх функції у реченні.
6. Вираження тривалості дії в минулому часі.
7. Ім’я іменник ﻏﻳﺭ.
8. Розвиток діалогової мови.
9. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 25. Сьома порода дієслова. Частина виключення  ﺇﻻ.
1. Сьома порода дієслів. Основні значення сьомої породи.
2. Масдар від сьомої породи.
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3. Причастя дійсного і страждального застав від сьомої породи та формули їх
утворення.
4. Наказовий спосіб.
5. Кількісні числівники один і два.
6. Кількісні числівники від 3 до 10.
7. Частина виключення  ﺇﻻ.
8. Розвиток діалогової мови.
9. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 26. Восьма порода дієслова. Кількісні числівники від 11 до 19,
від 20 до 90, від 100 і вище. Абсолютний масдар
1. Восьмая порода дієслова. Основні значення восьмої породи.
2. Масдар від восьмої породи.
3. Причастя дійсного і страждального застав від восьмої породи та формули
їх утворення.
4. Наказовий спосіб.
5. Кількісні числівники від 11 до 19.
6. Кількісні числівники від 20 до 90, від 100 і вище.
7. Абсолютний масдар як особливий вид обставин способу дії.
8. Розвиток діалогової мови.
9. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 27. Дев’ята порода дієслова. Погоджувальний наголос дієслова.
Модальні дієслова
1. Дев’та порода дієслова. Основні значення дев’ятої породи.
2. Масдар від дев’ятої породи.
3. Причастя дійсного і страждального застав від дев’ятої породи та формули
їх утворення.
4. Наказовий спосіб.
5. Погоджувальний наголос дієслова після дієслів, що виражають
можливість, бажання, прагнення, сумнів та ін, а також модальних слів і
словосполучень у вживанні предикативному (наприклад:  ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺈ ﺍﻥ, ﺍﻥ
 ﺍﻟﻤﻬ ّﻢ, )ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻥ.
6. Модальні дієслова:  ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ,( ﻳﺠﺐ) ﻋﻠﻰ, )ﻝ(ﻳﻤﻛﻦ
7. Розвиток діалогової мови.
8. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Тема 28. Десята порода дієслова. Умовний наголос
1. Десята порода дієслова. Основні значення десятої породи.
2. Масдар від десятої породи.
3. Причастя дійсного і страждального застав від десятої породи та формули
їх утворення.
4. Наказовий спосіб.
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5. Умовний наголос.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 11; 12; 14; 15; 20; 25–28]
Змістовий модуль IV. Ступені порівняння прикметників. Склад та види
прикметників
Тема 29.
Порівняльна ступінь імен прикметників. Застосування імен
прикметників ﻗﻠﻴﻞ,
ﻛﺜﻴﺮ
1. Сравнительная степень качественных имён прилагательных.
2. Употребление имён прилагательных ﻗﻠﻴﻞ,
ﻛﺜﻴﺮ.
3. Розвиток діалогової мови.
4. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 4; 11–15; 20; 24–28]
Тема 30. Чудова
ступінь
порівняння
прикметників.
Двохвідмінниковий стан імен іменників і прикметників
1. Превосходная степень качественных имён прилагательных.
2. Двухвідмінне состояние имён существительных и прилагательных.
3. Розвиток диалогической речи.
4. Розвиток графических навыков.
5. Двойственность имен прилагательных.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 4; 11–15; 20; 24–28]
Тема 31. Склад та види речень
1. Состав и виды предложений арабского языка.
2. Именное предложение и его характерные признаки.
3. Место существительного и прилагательного в именном предложении.
4. Характеристика глагольного предложения.
5. Позиция глагола в предложении.
6. Порядок слов в именном и глагольном предложениях.
7. Розвиток діалогової мови.
8. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 9; 10; 15; 22; 25; 28]
Тема 32. Питальні та стверджувальні речення
1. Характеристика вопросительных и утвердительных предложений.
2. Вопросительные слова и частицы, их место в предложении.
3. Вопросительные местоимения и их позиции в предложении.
4. Утвердительные предложения и формы ответа.
5. Утвердительные частицы и их позиции в предложении.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
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Література [1; 3 11; 15–17; 22; 25; 26; 28]
Тема 33.

Заперечні речення. Дієслово  ﻟﻴﺲта його функції. Іменники ﻛ ّﻞ

та ﺟﻤﻴﻊ
1. Отрицательное предложение.
2. Глагол  ﻟﻴﺲи его функции.
3. Спряжение глагола  ﻟﻴﺲв прошедшем времени.
4. Частицы отрицание прошедшего, настоящего и будущего времени.
5. Существительные  ﻛ ّﻞи  ﺟﻤﻴﻊ.
6. Розвиток діалогової мови.
7. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 12; 14; 15; 20–22; 26; 28]
Тема 34. Іменне та дієслівне речення. Дієслова розумового і
чуттєвого сприйняття
1. Именное и глагольное предложения, их специфика.
2. Распространенные именные предложения.
3. Виды сказуемого в именном предложении.
4. Глаголы умственного и чувственного восприятия.
5. Глагольное предложение.
6. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим.
7. Розвиток діалогової мови.
8. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 12–14; 17; 18; 20; 26; 28]
Тема 35. Розряди арабських частинок. Погоджувальне нахилення
дієслова, що служить для вираження цілей дії. Дієслова початку, очікування і
наближення

1. Разряды арабских частиц.
2. Частицы, выражающие различные оттенки значений слов в речи.
3. Модальные частицы.
4. Частицы,
выполняющие
словообразовательную
или
формообразующую функции.
5. Согласительное наклонение глагола, служащее для выражения целей
действия.
6. Частицы винительного падежа.
7. Пять глаголов. Замена глагола в согласительном наклонении масдаром.
8. Глаголы начинания, ожидания и приближения.
9. Розвиток діалогової мови.
10. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3 10; 12; 13; 15; 18; 21; 27; 28]
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Тема 36.
речення

Коротка

характеристика

сполучень.

Складнопідрядні

1. Сложноподчинённые предложения.
2. Придаточные дополнительные предложения.
3. Придаточные предложения времени.
4. Придаточные предложения причины. Придаточные предложения места.
5. Придаточные условные.
6. Придаточные образа действия и сравнительные.
7. Придаточные предложения с глаголом-сказуемым в согласительном
наклонении.
8. Сложноподчинённые
предложения с бессоюзными придаточными
дополнительными предложениями.
9. Розвиток діалогової мови.
10. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 15; 17; 18; 20; 23; 25; 28]
Тема 37. Прийменники
1. Предлоги, выражающие пространственные отношения.
2. Предлоги, имеющие временные значения.
3. Употребление предлога  ﻝдля обозначения цели действия.
4. Употребление предлога  ﻝдля обозначения причинно-следственных
отношений.
5. Выражение принадлежности.
6. Выражение объективных отношений.
7. Предлог  ﺏ.
8. Слитные местоимения с предлогами и глаголами.
9. Причастия действительного и страдательного залогов от правильных
трёхсогласных глаголов.
10. Розвиток діалогової мови.
11. Розвиток графічних навичок.
Література [1; 3; 15; 17; 18; 20; 24; 25; 28]
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Образец 1.
Задания
1). Прочитайте текст.
2). Огласуйте текст.
3). Переведите текст.
4). Составьте по 6 простых и альтернативных вопросов к тексту.
5). Замените в тексте слитные местоимения мужского рода на слитные
местоимения женского рода, согласовывая с другими членами
предложения.
ﺍﺏ ﻭﺍﺥ 6). Поясните грамматическое оформление слов
7). Выучите следующие выражения:
;- выпуск новостей
;- наградить (кого-нибудь) орденом
;- тот, кто занимается домашним хозяйством
;- закончить учебное заведение
- авиазавод.
8). Составьте небольшой рассказ о своей семье, используя лексику текста.

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺷﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻫﻢ  :ﺃﺑﻮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﻭﻣﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺳﺎﻣﻴﻦ .
.ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﻬﻲ ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ ﻭﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺗﺰﻭﺝ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺘﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻁﺒﻴﺒﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﻟﻬﻤﺎ ﻁﻔﻞ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﺭﺏ .
ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻋﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﺃﺧﺘﻪ ﻭ ﺃﺧﻮﻩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻫﻮ ﻁﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﻗﺮﺃ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻭﺭﻓﻘﺎﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ) ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ( ﻭﻣﺠﻠﺔ ) ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ( ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺧﺘﻪ
ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺑﻄﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ .
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Образец 2.
Задания
1. Прочитайте и переведите текст
ﻴﺤﺐ ﺤﺴﻦ ﺍﻷﻜﻞ ﻭﻫﻮ ﻴﺄﻛﻞﺍﻟﺤﻟﻭﻯﻜﺜﻴﺮﺍ ﻭﻴﺸﺮﺏ ﺍﻠﻌﺻﻴﺭﺪﺍﺌﻤﺍ .ﺤﺴﻦﺍﻵﻥ ﻫﻮﺃﺴﻤﻦﻭﻟﺪﻔﻲﺍﻟﺤﻲ .ﻴﻤﺸﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻭﻻ ﺪﺨﻟﻑ ﺤﺴﻥ ﻭﻫﻢ ﻴﺿﺤﻛﻭﻥ ﻮﻴﻧﺍﺪﻭﻦ ...ﺴﻤﻴﻥ...ﺴﻤﻴﻦ ﻴﻐﺿﺏ ﺤﺴﻦ ﻮﻴﺑﻜﻲ ﺜ ﻢﻴﺠﺭﻱ ﺇﻠﻰ ﺍﻟﺑﻴﺕ.
ﻔﻲ ﺍﻟﺼﺑﺍﺡ ﻴﺗﻨﺍﻮﻞ ﺤﺴﻦ ﺍﻠﻔﻁﻮﺭ ﻤﻊ ﻮﺍﻠﺪﻩ ,ﻴﺄﻜﻞ ﺑﻴﺿﺔ ﻭﺍﺤﺪﺓ ﻭﻘﻁﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﻳﺸﺮﺐ ﻜﻭﺑﺍ ﺼﻐﻴﺮﺍ
ﻤﻦ ﺍﻠﻌﺼﻳﺭ .ﻭﻔﻲ ﺍﻟﻅﻬﺮ ﻴﺗﻨﻭﻞ ﺤﺴﻦ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﻤﻊ ﻮﺍﻟﺩﺗﻪ ﻴﺄﻜﻞ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﻠﺪﺠﺎﺝ ﻮﺍﻠﺤﻠﻭﻯ ﻮﻴﺸﺮﺐ ﺍﻠﻌﺼﻴﺮ.
ﺴﺄﻠﻪ ﻭﺍﻠﺪﻩ ﺃﻧﺖ ﺗﺄﻜﻞ ﻤﻌﻲ ﻗﻟﻴﻼ ﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﺴﻤﻴﻥ؟ ﻫﺬﺍ ﺃﻤﺭ ﻋﺟﻴﺐ!
ﻧﻅﺭﺤﺴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻠﺪﺘﻪ ﺛﻢ ﻀﺤﻚ ﻭﻗﺎﻞ ﻴﺎ ﻮﺍﻟﺩﻱ ﺍﺴﺃﻞ ﻭﺍﻟﺪﺗﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺑﺐ
2. Огласуйте текст
3. Выделите подлежащие и сказуемые.
4. Продолжите предложения:
ﻴﺤﺐ ﺤﺴﻦ......
-١ﺍﻠﻠﻌﺐ
ﺤﺴﻦ ﺍﻵﻦﺃﺴﻤﻦ ﻭﻠﺪ ﻔﻲ .......
 - ١ﺍﻠﻤﺪﺮﺴﺔ
-١ﺨﻠﻒ
 - ١ﺍﻠﻌﺼﻴﺭ
ﻴﺗﻨﺎﻭﻞ ﺤﺴﻦ............ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﺗﺗﻪ
 - ١ﺍﻠﻌﺸﺎﺀ

 -٣ﺍﻷﻜﻝ

 -٢ﺍﻠﺪّﺮﺍﺴﺔ

０
 - ٢ﺍﻠﺤﻲّ
 -٢ﺃﻤﺍﻡ

 -٣ﺍﻠﻤﺪﻴﻧﺔ １
ﻴﻤﺸﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻮﻻﺪ ........ﺤﺴﻦ
 -٣ﻮﺴﻃ
ﺤﺴﻦ ﻴﺷﺭﺐ ﻛﻮﺑﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻤﻦ .............

 - ٢ﺍﻠﺸﺍﻲّ

 -٣ﺍﻠﻟﺑﻦ

 - ٢ﺍﻟﻔﻄﻭﺭ

 -٣ﺍﻠﻐﺪﺍﺀ

5. Ответьте на следующие вопросы:
 - ١ﻤﺍﺬﺍ ﻴﺤﺐ ﺤﺴﻥ ؟
 - ٢ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺗﻧﺍﻭﻞ ﺤﺴﻥ ﺍﻞﻔﻄﻭﺭ ؟
 - ٣ﻤﺍﺬﺍ ﻴﻗﻮﻞ ﺍﻷﻭﻻﺪ ﻟﺤﺴﻦ ؟
 - ٤ﻤﻊ ﻤﻦ ﻴﺄﻜﻞ ﺤﺴﻦ ﻜﺛﻴﺭﺍ ؟
 - ٥ﻤﺍﺫﺍ ﻴﺘﻧﻭﻞ ﺤﺴﻥ ﻔﻲ ﺍﻠﻔﻄﻮﺭ؟
 - ٦ﻤﺍﺫﺍ ﻴﺘﻧﻭﻞ ﺤﺴﻥ ﻔﻲ ﺍﻠﻐﺪﺍﺀ ؟
6. Найдите в тексте следующие слова или словосочитания выучите их и
составьте с каждым из них предложение:
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 плакать
 смеяться
 район
 обедать
 яйцо
 днём
 удивительно
 причина
7. Поясните употребление в большинстве предложений настоящего времени,
а в некоторых — прошедшего времени.
8. Переделайте текст. Сделайте Фатиму главной героиней вместо Хасана.
9. Составьте небольшой рассказ на тему «Еда» (10–15 предложений).
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Образец 3
1. Прочитайте и переведите текст используя словарь
ﺴﻪُ َ
ﺐ
ﻏﻠَ َ
ﺍﻹﺣْ ﺘِﻴَﺎ ِﻝ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ َ
ِ
ﺍﺕ ﻳَ ْﻮ َﻡ ﻗَﺎ َﻝ ﱡ
ﻮﻥ
:ﺫ َ َ
ﺍﻟﺰ َﺟ ِ
ﻲ ِﻟ ْﻠ َﻤﺠْ ﻨُ ِ
ﺎﺟ ﱡ
ﺴ ُﺮﻭﻥَ ﱡ
ﺴ ِْﺮ ﱡ
ﺐ َﻣﺎ "
ﺍﻟﺰ َﺟﺎ َﺝ ﺃ َ ْﻧ َ
ﺖ ﺃَﻳْﻀﺎ ً َ .ﻛﺎﻓﱠﺔُ ْﺍﻟ َﻤﺠْ ﻨُﻮﻧِﻴﻦَ ﻳُ َﻜ ِ ّ
ﺴﺎ ِﻋﺪُﻧِﻲ .ﺃ َ ْﺫﻫَﺐْ َﻭ َﻛ ّ
ﺴﺒَ ٍ
ﺍﻟﺰ َﺟﺎ َﺝ َﻭ ﻟَ ِﻜﻨﱠ َﻚ ﺗَﺘ َ َﻜﺎ َ
ﺳ ُﻞ ﺑِ َ
ﺇِﻧﱠ َﻚ ﺗ ُ َ
ﻋ َﻤﻼً ﺃ ْﻛﺜ َ ُﺮ .ﺑِﺬَ ِﻟ َﻚ ِﺟﺪّﺍ ً
ﺴﻴَ ُﻜ ُ
ﻱ َ
".ﻓَ َ
ﻮﻥ ﻟَﺪَ ﱠ
ﺖ ﱡ
ﻉ ْﺍﻟ َﻤﺠْ ﻨُ ُ
ﺼ َﺢ ْﺍﻟ َﻤﺠْ ﻨُ ُ
ﻲ ﺑَ ْﻴ ِ
ﺷ ََﺮ َ
ﺎﺭ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ ََﻮﺍﻓِ ِﺬ َﻭ ُﻫ َﻮ ﻳَ ْﺮﻗُ ُ
ﻮﻥ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ِ
ﺍﻟﺰ َﺟ ِ
ﺺ ِ .ﺇ ْﻧﺘ َ َ
ﻮﻥ ﻳَ ْﺮ ِﻣﻲ ﺍﻷَﺣْ َﺠ َ
ﺎﺟ ّ
ﻲِ
ﺼﻴ َﺤ ِﺔ َﻭ َﺟ َﺮﻱ ِﺇﻟَ َ
ْ
ً
ً
ِﺇ ْﻧ َﻬﺎ َﻝ ﱡ
.ﺭ َﺟ َﻊ ُ
ﺡ
ﺳ ِﻠﻴ َﻤﺔ َﻭ ِ
.ﻭ ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﺒﻘَﻲ َﻭ ﻻَ ُﺯ َﺟﺎ َﺟﺔ َ
ﺍﻟﺰ َﺟ ِ
ﺍﻟﺰ َﺟ ِ
ﻲ ﺍﻟ َﻤﺠْ ﻨُﻮﻥَ َ
ﺎﺟ ﱡ
ﺎﺟ ﱡ
ﺍﻱ ﺫَ ِﻟ َﻚ َ
ﻲ ﺑَ ْﻴ ِﺘ ِﻪ َﻭ َﺭ َ
ﺍﺣﺪَﺓ ً ِ .ﺑﻔَ ْﺮ ٍ
ﻲ ِﺇﻟَ َ
ْ
ﺳﺄﻟَﻪُ ﺍﻟ َﻤﺠْ ﻨُ ُ
ﺏ
ﻮﻥ ِ .ﺑﺎﻟﻀ ْﱠﺮ ِ
َ :ﻭ َ
ﺲ َ◌ َﺭ ﱡ
ﺍﻟﺰ َﺟﺎ َﺝ" -
ﻲ؟ ﺇِﻧﱠ َﻚ ﻗُ ْﻠ َ
ﻀ ُ
َﺐ َﻭ ﺃ ُ َﻛ ِ ّ
" ِﻟ َﻤﺎﺫَ ﺗ َ ْﻐ َ
ﺖ ِﻟﻲ َﻛ ْﻲ ﺃ َ ْﺫﻫ َ
ﺐ َ
ﻋﻠَ ﱠ
:ﻭ ﺃ َ َﺟﺎﺑَﻪُ ﱡ
ﺳ ٍﺔ
ﻲ ِﺑ ُ
ﻮﺭﺓٍ َﻳﺂ َ
ﺍﻟﺰ َﺟ ِ
ﺼ َ
ﺎﺟ ﱡ
َ
ﺕ ﺍﻷ ُ ْﺧ ِﺮﻱ َﻛ ْﻲ ﻳَ ُﻜﻮﻥَ ِﻟﻲ َﻋ َﻤﻼً ﺃ ْﻛﺜ َ ُﺮ " -
ﺴ َِﺮ ُﺯ َﺟﺎ َﺝ ْﺍﻟﺒُﻴُﻮ ِ
"!ﻭ ﻟَ ِﻜﻨﱠﻨِﻲ ﺃَ َﻣ ْﺮﺗ ُ َﻚ ﺃ َ ْﻥ ﺗ ُ َﻜ ّ
َ
ﻮﻥ ﻗَﺎ ِﺋﻼً
ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ْﺍﻟ َﻤﺠْ ﻨُ ُ
:ﻭ َﺭﺩﱠ َ
َ
ﺴ ْﺮﺕُ ُ
ﺍﻟﺰ َﺟﺎ َﺝ َ
ﺎﺟﻴﺎ ً َ
ﻏﻴ ُْﺮ َﻙ "
:ﻭ ﻟَ ِﻜﻨﱠﻨِﻲ ﺍﻵﻥَ ُﻣ ْﻘﺘَﻨِ ٌﻊ .ﺇﺫًﺍ َﻛ ﱠ
ﺻ َﺤ ُ
ﻏﻴ َْﺮ ُﺯ َﺟﺎ َﺝ ﺑَ ْﻴﺘِ َﻚ ﻓَﻘَ ْﺪ ﻳَ ْﺪ ُ
ﻋﻮ ﺍﻷ َ ْ
َ
ﺎﺏ ُﺯ َﺟ ِ
ﺳ ْﻮ َ
ﻑ ﻻَ َ
ْ
َ
ً
ْ
ِﻚ
ﺳﺘ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺍﻟﻌَ َﻤ َﻞ ﺑِﻨَﻔﺴ َ
.ﺗ َ ْﺪ ُ
ﻋﻮ ﺃ َﺣﺪﺍ َﻭ َ
2. Найдите в словаре подчеркнутые в тексте слова и выучите их значения.
3. Составьте предложения с каждым из выделенных слов.
4. Дайте ответы на вопросы к тексту.
ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻮﻥ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ؟
ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ؟
ﻛﻴﻒ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺯﺟﺎﺝ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ؟
ﺑﻤﺎﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ؟
5. Прочитайте небольшие тексты, дайте ответы на вопросы.
Текст № 1
.ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﺇﺳﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ .ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﺇﺳﻤﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ .ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ .ﺇﺳﻤﻲ ﺃﺣﻤﺪ .ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﺇﺳﻤﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ
.ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .ﺇﺳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺮ .ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ .ﺇﺳﻤﻲ ﻓﺎﻁﻤﺔ .ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ .ﺇﺳﻤﻲ ﺣﻠﻴﻢ
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1. Кто из персонажей текста из Египта?
Варианты ответа:
Набиля

Ахмед

Фарида

Самир

2. Из какой страны девушка Фатима?
Варианты ответа:
Сирия

Тунис

Египет

Ливия

Текст № 2
ﻫﺬﺍ ﻭﻟﺪ. ﺇﺳﻤﻪ ﺳﻤﻴﺮ. ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ. ﻫﺬﻩ ﺑﻨﺖ. ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ. ﻫﻲ ﻣﺼﺮﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﻁﺎﻟﺐ. ﺇﺳﻤﻪ ﺣﻠﻴﻢ. ﻫﻮ ﻣﻦ
ﺳﻮﻳﺔ. ﻫﻮ ﺳﻮﺭﻱ. ﻫﺬﻩ ﻁﺎﻟﺒﺔ. ﺇﺳﻤﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪﺓ. ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻫﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﺯﻭﺝ ﻓﺎﻁﻤﺔ. ﺇﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫﻮ
ﺃﺳﺘﺎﺫ. ﻫﺬﻩ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺣﻤﺪ. ﺇﺳﻤﻬﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ. ﻫﻲ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ.
1. Как зовут мужа Фатимы?
Варианты ответа:
Самир

Мухаммад

Халим Ахмед

2. Кто такой Халим?
Варианты ответа:
Преподаватель

Египтянин

Студент

Менеджер

3. Гражданкой какой страны является Фарида?
Варианты ответа:
Египет

Мавритания

Тунис

Сирия
Текст № 3

ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺃﻣﺲ ﺇﻟﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻨﺪﻕ ﻣﻮﺳﻜﻮ. ﺟﻠﺴﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ. ﺟﺎء ﺍﻟﻨﺎﺩﻝ ﻭ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺄﻁﻌﻤﺔ
ﺷﺮﻗﻴﺔ. ﻭ ﻛﺘﺐ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮﻩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ. ﺃﻛﻠﺖ ﻟﺤﻤﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺯ. ﺃﻣﺎ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻭ ﺑﻨﺘﻲ ﻓﺄﻛﻠﺘﺎ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺯ.
 ﺷﺮﺑﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻷﺑﻴﺾ،ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻓﺸﺮﺑﺖ ﺑﻨﺘﻨﺎ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ.ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﺑﺖُ ﺃﻧﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻱ
ﺑﻨﺘﻲ. ﺃﻣﺎ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻓﺸﺮﺑﺖ ﻓﻨﺠﺎﻧﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ.
1. Куда отправилась семья?
Варианты ответа:
В гости

На пикник

В ресторан

В театр

2. Какой сок пила дочь?
Варианты ответа:
Яблочный Мультифруктовый

Ананасовый Апельсиновый

3. В каком городе находится семья?
4. Переведите следующий текст на арабский язык.
Это квартира. Она большая и удобная. А это комната. Она широкая и светлая.
В ней окно и дверь. Дверь большая, она открыта. А окно маленькое, оно
закрыто. Тут есть диван, стол и стул. Диван новый, а стул старый. Стол тоже
старый, но очень удобный. На нем книга и тетрадь. Эта комната большая, а та
маленькая. В ней тоже есть дверь и окно. Тут есть шкаф, диван и стул. На
окне есть тонкая занавеска.
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На улице машина, она красивая. Эта красивая машина моя. Также на улице
есть здание. Это средняя школа. Она расположена около маленького парка.
ﻋﻦ ﺑﺤﺚ Напротив него мой дом. Мужчина стоит перед домом. Он ищет школу

Образец 4
1. Аудирование: прослушайте текст и дайте ответы на следующие вопросы:
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻐﺪﺍء ﻓﺪﺧﻼ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ
:ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
.ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ ﺑﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻤﻨﺎ :ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ
 .ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻚ ﻭﻧﺮﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻧﺨﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺄﻛﻠﻪ :ﺡ
.ﻫﺬﻩ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺗﻔﻀﻠﻮﺍ :ﻉ
.ﺃﺭﻳﺪ ﻁﺒﻖ ﺣﺴﺎء ﻭﻁﺒﻖ ﺭﺯ ﻭﻗﻄﻌﺔ ﻟﺤﻢ ﻣﺤﻤﺮﺓ :ﺡ
ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎء ؟ :ﻉ
.ﺃﺭﻳﺪ ﺣﺴﺎء ﺧﻀﺮﻭﺍﺕ :ﺡ
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻧﺖ ؟ :ﻉ
ﺃﺭﻳﺪ ﺣﺴﺎء ﻁﻤﺎﻁﻢ :ﺥ
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺃﻳﻀﺎ ؟ :ﻉ
.ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺭﺯ ﻭﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻕ ﻭﺳﻠﻄﺔ :ﺥ
ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﺍ ﺧﺒﺰﺍ ؟ :ﻉ
.ﻧﻌﻢ ﺃﺭﻏﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ :ﺥ
ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﺍ ﻋﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺮﻁﺒﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ؟ :ﻉ
.ﺃﺣﻀﺮ ﻟﻲ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ :ﺡ
ﺃﺣﻀﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﻳﺄﻛﻼ ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺸﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﻞ
Вопросы к тексту:
ﺃﻳﻦ ﺩﺧﻼ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻐﺪﺍء ؟
ﺃﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍء ؟
ﻫﻞ ﺃﻛﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﺎء ﺧﻀﺮﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻁﻤﺎﻁﻢ ؟
ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺎﻥ ؟
ﻫﻞ ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﻋﺼﻴﺮ ﻟﻼﺻﺪﻗﺎء ؟
ﺃﻱ ﻋﺼﻴﺮ ﺷﺮﺏ ﺧﺎﻟﺪ ؟
ﺃﻳﻦ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ؟
ﺭﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ 2. Говорение: раскройте тему:
3. Чтение: прочитайте текст и дайте ответы на вопросы:
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
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ﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ
:ﻭﻗﺪ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ..ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﻣﺘﻰ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ؟ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
.ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺃﻳﺠﺎﺯﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ..ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻳﻜﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺗﻮﺑﻴﺲ
.ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
.ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻷﻥ ﺗﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻁﻼﺑﺎ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﺭ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
.ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﺑﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺮﻫﻘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ..ﻻ ﻣﺎﻧﻊ :ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﻟﺘﺬﻫﺐ ﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻟﺘﺤﺠﺰ ﻟﻨﺎ ..ﺃﻧﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺛﻼﺙ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ..ﺣﺎﺿﺮ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ :ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
.ﺇﻧﻨﺎ ﻁﻼﺏ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺭﺧﻴﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﺴﻴﻮﻥ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻻ ﺗﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻨﻬﻤﺎ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ؟ .ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻥ ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ :ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺰﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ  .ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻛﺎﻣﺮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻬﺎ ؟ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻠﻌﺔ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ .ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ .ﻧﻌﻢ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ..ﻟﻘﺪ ﺗﺬﻛﺮﺕ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﺍﺫﻥ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ :ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻣﺎ ﻫﻮ ؟ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
.ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻔﺮ :ﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻋﻨﺪﻱ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎء :ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
.ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻦ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ﻣﻤﺘﻌﺔ :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
Вопросы к тексту:
ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ؟ ﻭﻣﺘﻰ ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ؟
ﻣﻦ ﺳﻴﺤﺠﺰ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺳﻴﺤﺠﺰﻫﺎ ؟
ﺃﻳﻦ ﺳﻴﻘﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻜﺪﺭﻳﺔ ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺘﻬﻢ ؟
ﻣﺎ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺰﻭﺭﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ؟
ﻣﻦ ﺳﻴﺤﻀﺮ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ؟
4. Письмо: напишите сочинение на тему:
ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
5. Лексико-грамматическое задание: дайте правильные ответы на вопросы
текста:

ﺩ -ﺝ
ﺳﻮﺭﻳﺎ–ﻗﻄﺮ
َ
ﺒﻨﻚ )2
.ﻣﻮﻅﻒٍ ..ﻳَ ْﺸﺘ َ ِﻐ ُﻞ ﻓﻲ ﺍﻟ ِ
ﺧﻤﺴﻤﺌﺔُ
ﺏ -ﺃ
–ﺧﻤﺲ
ُ
ﺧﻤﺴﻴﻦ –ﻣﺎﺋﺔَ
ْ
ﺩ -ﺝ
..........ﻫﻮ " ِﺳ ْﻌ ٌﺮ"ﺟﻤ ٌﻊ ِﻟﻜﻠﻤ ٍﺔ )3
ﺏ -ﺃ
ﻮﺭ
ﺎﺭ – ُ
ﺳﻌ ُ ٌ
ﺃ َ ْﺳﻌَ ٌ
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–ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎﻥَ
َ

ﺧﺮﻳ ُﺞ ﺟﺎﻣﻌ ِﺔ )1
ﺣﻤﻦ ّ
...................ﻋﺒﺪُ ّ
ﺍﻟﺮ ِ
ﺏ -ﺃ

ِﺳ ْﻌ َﺮ ُ
ﺎﺭﺍﺕٌ
ﺍﻥ – ِﺳ ْﻌ َ
"ﻋﻜﺲ ِﻟﻜﻠﻤ ٍﺔ )4
ﺖ
ﺳ َﻜ َ
ٌ
َ " .............
َﺎﻡ –ﺗ َ َﺤﺪ َ
ﺏ -ﺃ
ﱠﺙ
ﻧ َ
ﺩ –ﺝ
ﺏ
ﺎﻡ ِ
ﻟَ ِﻌ َ
ﺐ –ﻗَ َ
ﻋ َﻤﻼَﺕٌ "ﻣﻔﺮﺩٌ ِﻟﻜﻠﻤ ٍﺔ )5
...........ﻫﻮ " ُ
ﺏ -ﺃ
ﻋ َﻤ ٌﻞ
ﻋ ْﻤﻠَﺔٌ – ُ
ُ
ﺩ  -ﺝ
ﻋ ﱠﻤﺎ ٌﻝ
ﺃ َ ْﻋ َﻤﺎ ٌﻝ – ُ
ُ
ﺼﺮﺍﻓ ِﺔ ﻋﺎﺩﺓ ً ﻓﻲ )6
……… .ﺗﻘ ُﻊ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟ ّ
ﺏ -ﺃ
–ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
ِ
ِ
ﺕ –ﺍﻟ ّ
ﺩ -ﺝ
ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎ ِ
ﺸﻮﺍﺭﻉِ
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍً ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖَ ﻣﺸﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ )7
ُ
...........ﺍﻟﺒﻨﻚُ َ
ﱠ
ﺏ -ﺃ
ﺍﻟﻈ ْﻬ ِﺮ –ﺍﻷ َ ْﻳﺪَﻱ
ْ
ﺩ -ﺝ
ﺍﻟﺮﺃ ِﺱ –ﺍﻷ َ ْﻗﺪَ ِﺍﻡ
ﱠ
"ﻣﺮﺍﺩﻑ ِﻟﻜﻠﻤ ٍﺔ )8
..........ﻫﻮ "ﺗ َ ْﺒﺪِﻳ ٌﻞ
ٌ
ﺏ -ﺃ
ﻴﺮ –ﺍِ ْﺳﺘِ ْﺨﺪَﺍ ٌﻡ
ﺗ َ ْﻐ ِﻴ ٌ
ﺩ -ﺝ
ﻋﺪَﺓ ٌ –ﺍِ ْﺳ ِﺘ ْﻌ َﻤﺎ ٌﻝ
ﺴﺎ َ
ُﻣ َ
.ﺃﻟﻒٍ ﻭ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋ ٍﺔ ﻭ ﻭﺍﺣ ٍﺪ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦَ ....................ﻭﺻ َﻞ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ )9
ﺃ
ﺏ -
–ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺳﻨ ِﺔ
ِ
ﺴﻨﺔُ
ﺝ
ﺩ -
ﻋﺎﻡ -ﺍﻟ ّ
ِ
ﺭﻣﻀﺎﻥ؟ ................ﺍﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮﻳﻦَ ﻓﻲ )10
ﻣﻦ
ِ
ﺃ
ﺏ -
ﺍِﺛْﻨَﻴ ِْﻦ –ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ
ﺝ
ﺩ-
ﺎﻥ -ﺛﺎﻧﻲ
ﺛَ ٍ
ﺲ ﺃﺣﻤﺪُ ﻣﺼﺮﻓَﻪُ ﻓﻲ )11
ﺁﻳﺎﺭ ...................ﺃ َ ﱠ
.ﻣﻦ َ
ﺳ َ
ﺃ
ﺏ -
–ﺍﻷﻭ ِﻝ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦَ
ﺍﻟﻮﺍﺣ ِﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦَ
ّ
ﺝ
ﺩ–
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ -ﺍﻟﺤﺎﺩِﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦَ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓِ
ِ
َ
ُ
...................ﺩﺧﻞ ﺃﺧﻮﻩُ ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺃﻟﻒٍ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋ ِﺔ ﻭ )12
ﺃ
ﺏ -
ﺗﺴﻊ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦَ –ﺗﺴﻌ ٍﺔ ﻭ ﺗﺴﻌﻴﻦَ
ٍ
ُ
ﺝ
ﺩ-
ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ
ﺗﺴﻌﺎ ً ﻭﺗﺴﻌﻴﻦَ -ﺗﺴ ٌﻊ
ﺩ -ﺝ
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Образец 5
1. Прослушайте внимательно текст. Будьте готовы дать ответы на вопросы к
тексту:
ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
.ﺭﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ
.ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ
ﺟﻠﺲ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺒﻴﻞ ﻭﺳﺎﻣﺢ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﺤﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ
ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ،ﻭﻗﺪ ﻁﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺭﻫﺎ ﻓﻘﺒﻞ :ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ
.ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ
.ﻭﺳﺎﻓﺮﺕ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﻓﻲ ﻛﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺻﻠﺘﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ؟ :ﺳﺎﻣﺢ
.ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ:ﺃﺣﻤﺪ
ﻗﻞ ﻟﻲ ﻳﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ؟ :ﻧﺒﻴﻞ
ﻭﺻﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،ﻭ ﻫﺒﻄﺖ ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ،ﻭﺭﺁﻧﺎ ﻋﻤﻲ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﺑﻨﻪ :ﺃﺣﻤﺪ
ﻣﻤﺪﻭﺡ،ﻓﺄﺳﺮﻉ ﺇﻟﻴﻨﺎ ،ﻭﺭﺣﺐ ﺑﻨﺎ ،ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻭ ﻣﻤﺪﻭﺡ
ﻣﺎﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ؟
ﻭ ﻣﺎﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ؟ :ﺳﺎﻣﺢ
ﺭﺃﻳﺖ ﻧﻬﺮ ﺑﺮﺩﻯ ،ﺇﻧﻪ ﺻﻐﻴﺮ ،ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﻭ ﺩﻣﺸﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﺒﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﺗﺴﻘﻲ ﺯﺭﻋﻬﺎ :ﺃﺣﻤﺪ
ﻣﻨﻪ،
ﻭﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﻱ ،ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﺳﻊ ﻭ ﺟﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺂﺫﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻣﺸﻖ؟
ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﻠﻨﺰﻫﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻣﺸﻖ ،ﻓﺮﺃﻳﻨﺎ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻐﻮﻁﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ
.ﻳﺎ ﺑﺨﺘﻚ ﻳﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨﺎ ﻧﺰﻭﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﺜﻠﻚ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
2. Дайте ответы на следующие вопросы:
ﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ؟
ﺃﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ؟
ﺃﻳﻦ ﻫﺒﻄﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺤﺐ ﺩﻣﺸﻖ ﻧﻬﺮ ﺑﺮﺩﻯ؟
ﺃﻳﻦ ﺻﻠﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻩ؟
ﻛﻢ ﻣﺌﺬ ﻧﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﻱ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻐﻮﻁﺔ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟
ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ؟
3. Переведите следующие предложения на арабский язык.
1. Дамаск столица Сирии.
2. Я люблю Дамаск, потому что это красивый старинный город.
3. Мой друг Саша посетил мечеть Омеядов в Сирии.
4. За Киевом мы видели много прекрасных мест.
4. Напишите сочинение на тему «Поездка в арабскую страну».
Образец 6.
1. Напишите текст под диктовку:
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ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ،ﻭﻗﻤﺖ ﺑﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻐﺴﻠﺖ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻄﺮﺕ؛
.ﺃﻛﻠﺖ ﺑﻴﻀﺎ ﻣﻘﻠﻴﺎ ﻭﺧﺒﺰﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺪﺓ ﻭﺷﺮﺑﺖ ﺷﺎﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ
.ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺇﻻ ﺭﺑﻌﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺭﻛﺒﺖ ﺍﻷﻭﺗﻮﺑﻴﺲ ﺃﻭﻻ ،ﺛﻢ ﺭﻛﺒﺖ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﻊ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺟﻠﺴﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﻗﺮﺃﺕ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺩﻕ ﺍﻟﺠﺮﺱ ،ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﻭﺗﻐﺪﻳﺖ ،ﺃﻛﻠﺖ ﺷﻮﺭﺑﺔ ﺧﻀﺎﺭ ﻭﻟﺤﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻁﺲ ﻭﺷﺮﺑﺖ ﻋﺼﻴﺮ
.ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺪﺍء ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺭﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺣﺖ ﻣﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺫﺍﻛﺮﺕ
.ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﻗﺮﺃﺕ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2. Выпишите все существительные множественного числа. Определите вид
образования множественного числа, его структуру.
3. Соедините буквы и напишите гамзу согласно установленным правилам.
 ,ﺝُﺭْﺀَﺓٌ  ,ﻩَﺀُﻞَﺍْﺀ  ,ﺐِﺀْﺭٌ  ,ﺀِﺲْﻢٌ
4. Проспрягайте данные глаголы в настояще-будущем времени (я, мы, ты\м,
ты\ж, вы\дв\., вы\м, вы\ж, они\дв, они\м, они\ж.
ﺏ
ﺳﺒَ َﺢ
َ
ﺿ ِﺤ َﻚ ﻗَ َﺮﺃ ﺷ َِﺮ َ
ﺫَﻫ َ
ﺺ َ
َﺐ َﺭﻗَ َ
5. Составьте предложения с данными глаголами.
6. Будьте готовы вести беседу на тему «Мой рабочий день».
7. Напишите окончание к данной истории (10 предложений).
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