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ُالسََّفرُ 
1ُاحِلوارُ

َوظَّف:
 
ُِخْدَمٍة؟َُأيَُُّامل

َساِفر:
 
ةََُلَديََُّحجُُْامل وأ ريد ٌُُزُإىلُجدَّ

ُاحَلْجزُُِدَُيتَْأكُِ
 

َوظَّف:
 
َُعلىُُامل وُط وِ ُالُ َهْلُاحَلْجز 

ُ؟السُّع وِديَّةُِ
َساِفر:

 
ال,ُه َوَُعَلىُال وُط وِ ُُامل

ُونِيِسيَّةاإِلْندُ 

 

 
َوظَّف:

 
ُ؟أَْيَنُالتََّذاِكرُ ُامل

َساِفر:
 
,ُِهيََُهِذِهُُامل ُالتََّذاِكر 

ُْذِكَرةُ ِت,ُوَتْذِكَرة َُزْوَجِِت,ُوتَُالتَّْذِكرَُ
 ُاْبِِنُوَتْذِكَرة ُابْ َنِِت.ُ
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َوظَّف:
 
ُالسََّفرُِأَْيَنُُوُامل ُ؟َجَوازات 

َساِفر:
 
ُالسََّفرُُِِهيََُهِذِهُُامل َُجَوازَات 

 
َوظَّف:

 
ُ؟ال روجُُِِشريَةُ تَأأَْيَنُُوُامل

َساِفر:
 
ُِذهُِتَْأِشريَة ُال ر وِج,ُوهََُهِذِهُُامل

 ُتَْأِشريَة ُالدُّخ وِل.
َوظَّف:

 
.ُت  َغاِدر 777ُالرِّْحَلة َُرَقم ُُامل

ُْحض رُْاالوُطَّائَِرة ُالسَّاَعَةُالثَّالثََةَُفْجراً.ُ
وُطَُ
َ
.قَبُرُِاإىلُامل َُلَُساَعتَ ْْيِ

َساِفر:
 
ُ.ش كراًُُامل

َوظَّف:
 
 ُرِْحَلًةَُسعيَدةًُُامل

ُ

ُ
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ُوُطَاريفُامل

2ُاحِلوارُ
ُالسَّالمَُعليك م  املَساِفر:

َأْهاًلَُوَعَليك مُالسَّالم,ُ  الضَّاِبط :
ُالسََّفِرُِمْنَُفْضِلَك.ُ ُُوَسْهاًل,َُجواز 

ُالسََّفرُِ َُهَذاُه َوَُجواز   املَساِفر:
َُهلُأَْنَتَُمالِيزِيٌّ؟  الضَّاِبط :

َُكْشمرِييُ ال,ُأنَاُُ ُ املَساِفر:
ُ؟َكمُيَ ْوماًَُست قيم ُه نا  الضَّاِبط :

تَ ْقرِيباًُُثالثَةَُأَسابيعَُ   املَساِفر:

ُ
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ُُ؟َست ِقيم ُأَْيَنُ  الضَّاِبط :
يم ُيفُف  ْند ٍقَُقريٍبُِمَنَُسأ ق  املَساِفر:

 ِجِدُاحَلراِم.سُْامل

ُ
ِإقاَمًةُطَيَِّبًة,ُوع ْمَرًةُ  الضَّاِبط :

ُُاهللَُمْقبوَلًة,ُإْنَُشاءَُ
َخرْياًُ َُجزَاَكُاهللُ    املَساِفر:

ُ
ُ

3ُاحِلوارُ

وسهالًُُوظ ف:امل ُأهالًُ
َُحِقيَبِِتُُاملسافر: ُفَ َقْدت 

ُ
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ُِمْنُأَْيَنُأَْنَتَُقاِدٌم؟ُوظ ف:امل
ُُأناَُقاِدٌمُِمْنُبَ ْنغالِديشُاملسافر:

؟ُوأَيَنُالتَّْذِكَرةُ ُوظ ف:امل ُ؟أيَنُاجَلواز 
ُوَهِذِهُِهَيُُاملسافر: َهذاُه َوُاجَلواز 
ُُالتَّْذِكَرةُ 

ُ؟ماَُلون ُاحَلقيَبةُُِوظ ف:امل
اُأسَودُ ُاملسافر: َُلْوُن 

ُ

ُ؟َهْلُهِذِهُحقيبت كَُُوظ ف:امل
ُيبِتنعم,ُهذهُحقُاملسافر:

ُ؟ماذاُيفُاحلقيبةُُِوظ ف:امل
ُيفُاحلقيبِةَُمالِبسُ ُاملسافر:

ُ
ُ؟افْ َتِحُاحَلقيبةَُُوظ ف:امل

ُنعم,ُهذهُحقيبِتُاملسافر:

ُ
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ُاأَلْسِئَلةُعنُأِجبَُُْةُث ََّرُقُْأُالفُِرَُاق ُْ
ُإُ,دانٌّمجيٌلُطبيٌبُسُو ُالسُّوداِن ُِمَن َُقاِدٌمُعوِديَّةُِىلُالسَُُّقاِدٌم .ُمجيٌل

.343ُُ,َُرْقم ُالرِّْحَلةُِوُط وِ ُالسُّعوِديَّةُِالُ لِْلع ْمَرِةُه َوُوأ ْسَرت ه َُعلىُطَائَِرِةُ
ُ ُمَجيٌل َُصغريَةًُفَ َقَد َُكبريًَة,ُوَحقيَبًة ةََُُحقيَبًة ُِجدَّ قيَبِةُيفُاحلَُُ.يفَُموُطَاِر

ُ. ُك ت ٌبُوَتَذاِكر  ُأ ْسَرتِِه.ُويفُاحَلقيَبِةُالصَّغريَِة الَكبريَِةَُمالِبس ه ُوَمالِبس 
َُأْحَضرََُُتَكلَّمَُ ُساعاٍت. َُثالَث وُطَاِر

َ
ُيفُامل ُوانَتَظَر ُاملَوظَِّف َُمع ُمَجيٌل

ُوأ ْسَرت ه ُإىلُ َُذَهَبُمَجيٌل ُالصَّغريََة. ُواحلقيبَة ُالَكبريََة, ُاحلقيَبَة املوظَّف 
هوُُ.ُاِمَُشْهراًُُراحلَُُِجدُِف  ْند ٍقَُقريٍبُِمنُاملسُُْة ُيف,ُوأقاَمْتُاأل ْسرَُمكَّةَُ

ُسعيٌدُوأْسَرت ه َُسعيَدٌةُأيضاً.

ُأَيَنُالف ند ق؟ُ؟مَجيلُمهندسُسودانهلُ
َُأيََُّرْقِمُالرِّْحَلِة؟ُُ؟مجيلأينَُقادٌمُنُمُِ

ُيفُأيُِّخ وُط وِ ُسافَ َرُمَجيٌلُوأ ْسَرت ه ؟ُكمُحقيبةُفَ َقَدُمَجيٌل؟
ُُأَْيَنُأََقاَمْتُأ ْسَرة ُمَجيٍل؟
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ُاأَلْسِئَلةُعنُأِجبَُُْةُث ََّرُقُْأُالفُِرَُاق ُْ
ُالسَّفَُ ُي ريد  ُماليزيٌّ, ُم َهْنِدٌس ُإىلُالسَّعودُم َمٌَّد َُمعٌُأْسَرتِِه ُللع ْمَرِةَُر يَِّة

ُاحَلْجِز.ُ ُتَْأكيَد ُوي ريد  ُاملاليزيَِّة, ُخوُطوِ  ُعلى َُحْجٌز ُوَلَديِه ولِْلزِيارَِة,
ُوتَُ َُزوَجِتِه, ُوَتذِكَرة  َُتذِكَرت ه  َُتَذاِكَر. ُأَْرَبع  َُمَعه  ُوليٍد, ُابِنِه وَتْذِكرَة ُذِكَرة 

ُال روِج.ُُم َمٌَّدُاب ُْ ُالدُّخ وِلُوتَْأِشريَِة ُتَْأِشريَِة ُالسََّفِر َُسارََة,ُيفَُجَواِز َنِتِه
ُِجذَُّ ُإىل ُبِالوُطَّائَِرةَُِسي َساِفر  ُت غاِدرُ َُة اليزيَِّة.

َ
ُالَراِبَعَةُُامل ُالساَعَة الوُطَّائَِرة 

ُ ُوأ ْسَرت ه  ُه َو ََُيْض ر  َُساَعَتِْي.ُإىلَعْصراً. ُقَ ْبَل ُُم َمٌَّدُُاملوُطاِر َسي قيم 
ُُمنُاملسجِدُاحَلراِم.ُ,ُوَسَيْسك ن ُيفَُشقٍَّةَُقريبةٍَُشْهراًُيفَُمكَّةَُ

ُُكمَُتذكَرًةُمعُُممٍَّد؟ ُإىلُمىت ُوأسرتِِه ُهو َيض ر 
ُاملوُطار؟

ُكمُيوماًُسي قيم ُيفُمكََّة؟ُماُاسم ُابِنِه؟
ُأينُسيسك ن ُيفُمكََّة؟ُماُاسم ُابَنِتِه؟

ُُ
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ُُُ
ُظَّفٌُم وَُُضاِبطٌُُم ساِفرٌُ

ُُ
ُ

ُتأشريَةَُجوازُالس َفرَُُِتْذِكَرةٌُ

ُُُ
ُقيبةٌُحَُُائَِرةٌُطُوُطارٌُمَُ

ُُُ
ُِجد ُاحَلرَامُ املسُُْال وُط و  ُالسُّعوِديَّةُ ُف  ْند قٌُ

ُ


