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 اجلَو ُّ

 

 َكْيَف اجَلوُّ يف اخلَارِِج؟الزَّْوَجة:  
السََّماُء ُُتِْطُر اآلِن. َهَذا الزَّوُج: 

 َفْصُل اخلَريفِ 

 

 

 

ثُ ْوُبَك ُمْبَتلٌّ. أَْيَن الزَّْوَجة: 
 ُف؟طَ املِعْ 

 تَ رَْكُتُه يف الشَّرَِكةِ الزَّوُج: 
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 وأين املِظلَُّة؟الزَّْوَجة: 
 تَ رَْكتُ َها يف السَّيَّاَرةِ الزَّوُج: 

 

اْشَرْب َهَذا الشَّاَي ُهَو الزَّْوَجة: 
 َداِفئ  

 َك اهللُ ِفيكِ رَ ابَ الزَّوُج: 

  
 
 

 

َهْل َنْذَهُب إىل السُّوِق الزَّْوَجة: 
 اآلن؟

اُء َكِثري  يف اخلَارِجِ الزَّوُج: 
َ
 امل
 َماَذا نُ ْفَعُل؟الزَّْوَجة: 
َلَة يف البَ ْيتِ نَ ْبِقي الزَّوُج:   اللَّي ْ

وَنْذَهُب إىل السُِّق َغداً الزَّْوَجة: 
 إن شاء اهلل

 َهِذِه ِفْكَرة  طَيَِّبة  الزَّوُج: 
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بدر, أنا حسان االسالم عليكم يَحسَّان: 
ن.دُ نْ ن لُ مِ  مُ لَّ كَ أتَ   

 : وعليكم السالم أهاًل وسهاًل َبْدر 
. كيف اجَلوُّ يف لندن؟ياحسان  

 

اجلوُّ بَارِد  يف لندن؟ هذا َفْصُل َحسَّان: 
 الشَِّتاءِ 
  : كم َدَرَجُة احَلرارَِة يف لُْنُدَن؟َبْدر   

 

 

ََتَْت الصِّْفِر. َكْيَف اجَلوُّ يف َحسَّان: 
 الرِّيَاِض؟

  : كان اجّلوُّ َحاراً وُهَو اآلن ُمْعَتِدل  َبْدر   

 

كم َدَرَجُة احَلرارَِة يف الرِّيَاِض؟َحسَّان:    
َدَرَجُة احَلراَرِة ِعْشُرونَ : َبْدر    

 

هل َستَ ْقَضي الُعطَلَة يف لندن؟َحسَّان:   
 :  ال, َسأُْقِضيها يف تُوِنَس  إن شاء اهللَبْدر 
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 اجَلوُّ ُمْعَتِدل  َهِذِه األيَامِ َخاِلد : 
 َهَذا َفْصُل الرَّبيعِ َحازِم : 

احَلْمُد هلل, َذَهَب الصَّْيُف َخاِلد : 
 احَلرُّ وَذَهَب 
 وَذَهَب الشَِّتاُء وَذَهَب البَ ْردُ َحازِم : 

 

 
 

 

 أَْيَن َسنَ ْقِضي الُعطَلَة اأُلْسُبوِع؟َخاِلد : 
 َنْذَهُب إىل لشَّاِطئِ َحازِم : 

 الشَّاِطِئ بَِعيد , َنْذَهُب إىل البَ رِّ َخاِلد : 
َهِذِه ِفْكَرة  طَيَِّبة , َنْذَهُب إىل َحازِم : 

 البَ رّ 
اَدةَ َخاِلد :   َسُأْحِضُر اخلَْيَمَة والسَّجَّ
 َسُأْحِضُر الطََّعاَم الشََّرابَ َحازِم : 
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 ُأْسَريت َسَتْحُضُر َمِعيَخاِلد : 
 ُأْسَريت َسَتْحُضُر َمِعي أْيضاً َحازِم : 

 

 اق َْرأ الفقرة مثَّ أِجْب عن األْسِئلة

ُمْعَتِدل  َهِذِه األَيَاِم. َدَرَجُة احَلَراَرِة اآلَن َهَذا َفْصُل الرَّبِيِع. اجَلوُّ 
. َحازِم  َأْحَضَر اخلَْيَمَة  َعْشُروَن. ُأْسَرُة َحازٍِم تَ ْقِضي الُعطلَة يف البَ رِّ
والسَّجَّاَدَة وَأْحَضَر الَقْهَوَة والشَّاَي والتََّمَر. َحازِم  يَ ْقَرُأ ِكتابًا يف 

 اخلَْيَمةِ 
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       َهَذا؟َأيُّ َفْصٍل 
      َكم َدَرَجُة احَلَراَرِة؟
 ماذا أحَضَر َحازِم ؟

؟          َكْيَف اجَلوُّ
 تَ ْقِضي أْسَرُة حازٍِم الُعطلَة؟                        أَْيَن 

 ماذا يَ ْفَعُل حازِم   يف اخلَْيَمِة؟
 اق َْرأ الفقرة مثَّ أِجْب عن األْسِئلة

السََّماُء ُُتِْطُر اآلَن. ُأْسَرُة إبْ رَاِهيَم يف البَ ْيِت. َهَذا َفْصُل اخلَريِف. 
َطُر َكِثري  يف اخلَارِِج. إبْ رَاِهُم يَ ْقِضي 

َ
إبْ رَاِهُم َلَْ َيْذَهْب إىل الَعَمِل. امل

اليَ ْوَم يف البَ ْيِت, يَ ْقَرُأ ِكَتابًا أو َصِحيَفًة. َغدًا يف الصَّباِح َسَيْذَهُب 
 إن شاء اهلل.إبراِهُم إىل الَعَمِل 

 َأيُّ َفْصٍل َهَذا؟
 أَْيَن ِإبْ َرِهيُم؟

 هل َيذَهُب اآلَن إىل الَعَمِل؟ ِلَماَذا؟
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؟  َهل ُهَو َمريض 
 أيَن يَ ْقِضي إبرهيُم اليَ ْوَم؟

 ماذا يَ ْفَعُل يف البَ ْيِت؟
 َمََت َيْذَهُب إىل الَعَمِل؟ 

 اق َْرأ الفقرة مثَّ أِجْب عن األْسِئلة

. َدَرَجُة احَلَراَرِة َهَذا َفْصُل  الصَّْيِف. اجَلوُّ َحارٌّ يف الرِّيَاِض َهَذِه األَيَِ
, ُهَو َيْذَهُب َمَع ُأْسَرتِِه إىل باِكْستان.  أَْربَ ُعوَن. ماِلك  ال ُيُِبُّ احَلرَّ
َتْذَهُب اأُلْسَرُة بِالطَّائَِرِة. يَ ْقِضي َماِلك  َمَع ُأْسَرتِِه َشْهراً يف باِكْسَتان. 

 َجوُّ ُمتَ َعِدل  ُهناك.الي
 َأيُّ َفْصٍل َهَذا؟

 ؟كيف اجلو يف الرياض
 مالك مع أسرته؟هل َيذَهُب 

 ؟كم درجة احلرارة يف الرياض
 ؟َهل ُيب مالك احلر
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 ؟كيف يذهب إىل باكستان
 ؟كم شهراً يقضي مع أسرته يف باكستان 

 اق َْرأ الفقرة مثَّ أِجْب عن األْسِئلة

تُ رِْكَيا بَارِد  ِجّدًا يف هذا الَفْصِل. َصاِلح  ال ُيُِبُّ هذا فصُل الشتاِء. 
البَ ْرَد. َدَرَجُة احَلَرارَِة ََتَْت الصِّفِر يف اللَّْيِل. العطلُة بَ ْعَد ُأْسُبوٍع. 

ْسجِ 
َ
َة لِلُعْمَرِة والَصالِة يف امل يف  ِد احَلراِم. اجَلوُّ داِفئ  َسَيْذَهُب إىل مكَّ

 َهِذِه األياِم.
 فصٍل هذا؟َأيُّ 

 كيف اجلوُّ يف تركيا؟
 كم درجُة احلرارِة يف اللَّيل؟

 هل ُيُُِب صاحل فصَل الشِّتاِء؟ ملاذا؟
 كيف اجلوُّ يف مكَّة؟
 ماذا َسيَ ْفَعُل هناك؟

 


