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 اهِلواياتُ 

 1احلوارُ
؟ ماُِهوايَ ت َكُيا َشاِكٌر:  َشريف 

ُِِريتاِهوايَُ ٌ ,اَُكَِِرٌٌَ:ُاق َُء  َشريٌف:
ْرَسَلة .ُ

 
,ُوامل ُُوماُِهَوايَ ت َكُأْنَت؟واسََّفر 

  

 

,ُِهوايَايت َشاِكٌر: :ُاقرِّياَضة ,ُواقرِّْحالت 
رَُ ِْ ٌ ُأَْيضاً.ُماذاُتَ  ِِراَء ؟ُأُ واق  ياَُشريف 

َرأُ  ُواجمَلالتُ أَق ْ ُاقك ت ب   َشريٌف:
أَْنَت؟ِميَّةُ اإِلْسالَُ َرأُ  ِْ  ,ُوماذاُتَ 
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َرأُ  َشاِكٌر: اقك ت َبُاإِلْسالِميََّةُأَق ْ
 اقِعْلِميََّة.ُهلَُقَديَكَُمْكَتَبٌة؟ُاجمَلالتَُُو

َُكبَرٌٌَُ نَ ْعم,َُقَديََُّمْكَتَبٌة   َشريٌف:
  

يفُاقيَ ْومُِ َشاِكٌر: َرأُ  ِْ  ؟َكمَُساَعًةُتَ 
ثالثَُ رِيباًَُساَعاٍتُت َُُأَق َْرأُ  ِْ   َشريٌف:

 
أَْرَبَعَُساَعاٍتُيفُاقَيومُِ َشاِكٌر:  ؟أَناُأَق َْرأُ 

ٌ ُِهوايٌةُم فيَدٌٌُ ِِراَء اق    َشريٌف:
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 2احلوارُ
ُهلُز ْرَتَُمْعِرَضُاهِلوايَاِت؟  ِشَهاب:

ُال,ُز ْرت ه ,ُِهيَّاُبِناُإقَيهُِ  ش َعْيب:

 
ُاهِلواياتُِ ُهذاُهوَُمْعِرض   ِشَهاب:
َُكَِِرٌٌَُِجّداًُ هذهُهواياٌت   ش َعْيب:

ُاقطَّواِبعُُِعُِجَُُْناحُ جَُهذاُ  ِشَهاب:
َجيَلٌة.ُهذاُطاَبٌعَُُطواِبعُ هذهُ  ش َعْيب:

   ِهْنِديٌّ,ُوهذاُطابٌعُفَ َرْنسيٌُّ
ُُناحُ جَُهذاُُو ُاقَعَربُِّاخَلطِّ  ِشَهاب:

ُاقنَّْسِخ,ُوتِْلَكُهذهُ آياٌتُِِبَطِّ  ش َعْيب:
ُاقرُ  ُِِبَطِّ  َعةُِق ُْأَحاِديث 
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ُاقصَّحاَفةُُِناحُ جَُهذاُُو  ِشَهاب:
ص ح ٌفُِِبَميِعُاقل غاتُِهذهُُو   ش َعْيب:

 

ْنِزلُُِّناحُ جَُهذاُُو
َ
ُاقتَّْدبَِرُامل  ِشَهاب:

وهذاَُطعاٌمُُِنٌّيهذاُطعاٌمُصُِ  ش َعْيب:
 َعَربٌُّ

 

 

 
ُرِّياَضةُِاقُناحُ جَُهذاُُو  ِشَهاب:
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ََِدِمُواقسِّباَحة ,ُ ك َرٌ ُاق  ش َعْيب:
   واقف ر وِسيَّةُ 

 
 املفردات

   
ُِِر ٌُ ااق ْرَسَلةُ ُواسََّفرُ َُء

 
ُوامل

   
َُمْعِرضُاهلواياتُمالَجةٌُُاقرِّياَضةُ 
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ُص ح فٌَُُخّطَُعَربُُّعٌُطابَُ

   
ْنِزلُّتَّاق

َ
ُباَحةُ سُِّاقُاقف ر وسيَّةُ ُْدِبَر ُامل
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َأِجْبَُعِنُاأَلْسِئَلةُِ َرٌَُُث َُّ ِْ اقِف ُاِقْ َرأُْ
ُطََُشريٌفُ ِلَبٌةُيفُاجلَاِمَعِةُأَْيضاً,ُطاِقٌبُيفُاجلَاِمَعِة,ُوأ ْخت ه َُزيْ َنب 

ُِهواياٌتُُ َُقَدْيِه َُشريٌف . ُاقطِّبَّ َُتْدر س  ُوِهَي ُاهلَْنَدَسَة َُيْدر س  ه َو
ُاقسََّفَرُ ب  رَاَسَلةََُكَِِرٌٌَ,ُهوُُيِ 

 
َُقَديهاُوامل ٌَ.ُوَزيْ َنب  ِِراَء ُُِهواياتٌُُواق

ِِراءَُ ُاق ب  ُ.اقصََّحاَفةٌَََُُُكَِرٌٌَُأَيضاً,ُهيُُتِ 

َُشريٌف؟ُ_________________ .1  أَيَنَُيْدر س 
ُك لِّيَّةٍُ .2 ؟ُ_________________ُيفَُأيِّ  َيْدر س 
 ماُِهوايات ه ؟ُ_____________________ .3
؟ُ______________ .4 َُزيْ َنب  ُك لِّيٍَّةَُتْدر س   يفَُأيِّ
 َماُِهوايَ ت ها؟ُ_____________________ .5

ُ
ُ
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َأِجْبَُعِنُاأَلْسِئَلةُِ َرٌَُُث َُّ ِْ اقِف  اِقْ َرأُْ

ُك لِّيَّ ُيف َُيْدر س  َُسعيٍد.َُأْْحَد  َُصديق  َُأْْحَد  ِةُاقت َّْربَيِة,ُوَسعيٌدَُيْدر س 
ُيفُ َُيْسك ن  ُوَسعيٌد َِريَِة ُاق ُيف َُيْسك ن  َُأْْحَد  ُاقطََّْراِن. ُك لِّيَِّة يف

ُُو ُبِاحلَاِفَلِة ُاجلَاِمَعِة ُإىل َُأْْحَد  َُيْذَهب  ديَنِة.
َ
َُسعيٌدُامل َُيذَهب 

ُيَُباقسَّياَرٌُِ َُأْحَُْ. ُْدر س  ُوَيْدر س  ُساَعًة. ُِعْشريَن ُاأل ْسبوِع ُيف د 
ُ ب  ُُيِ  َُأْْحَد  َُساَعًة. ُثالثنَي ُاأل ْسبوِع ُيف اقك ت ِبُُِقراَءٌََُسعيٌد

رَاسَُُبُ اقص ح ِف,ُوَسعيٌدُُي ُُِوُواجمَلالتُِ
 
َُُلَة.اقسََّفَرُوامل

َُأْْحَد ُإىلُاجلاِمَعِة؟َُمْنَُصديق َُسعيٍد؟  َكيَفَُيْذَهب 
َُأْْحَد ؟ َُسعيٌدُإىلُاجلاِمَعِة؟ ماذاَُيْدر س  َُكيَفَُيْذَهب 

َُسعيٌد؟ َُأْْحَد ُيفُاَُماذاَُيْدر س   ؟أَلْسبوعَُِكمَُساَعًةَُيْدر س 
ُ أَيَنَُيْسك ن َُأْْحَد ؟ ُ؟أَلْسبوعُِيفُاَُسعيدٌَُكمَُساَعًةَُيْدر س 

 يَة َُسعيٌد؟ماُِهواُأَيَنَُيْسك ن َُسعيٌد؟



9 
 

ناِسبُِ
 
ُاقس ؤاِلُواجَلواِبُامل ُِصْلُبَ نْيَ

اآلَن؟ َرأُ  ِْ  نَ ْعم,ُاقف ر وِسيَّة َُهواَييتُُ ماذاُتَ 
 ال,ُهذاَُجناح ُاقطَّواِبعُُُِ ِْمان ؟عُ ماُِهوايَ ت َكُيَاُ

ُاقَعَربَّ؟ ُاخَلطَّ ب   نَعم,ُأ ِحب هُ ُُ َهلُُتِ 
يفُاقَيوِم؟ َرأُ  ِْ  نَعمُز ْرت هُ ُُ َكمَُساَعًةُتَ 
َُساَعاٍتُيفُاقَيومُُُِ هلَُهذاَُجناح ُاقصََّحاَفةُِ ِستَّ  أَق َْرأُ 
 ةُ ِهواَييتُاقف ر وِسيَُُّ هلُت  َفضِّل ُاقف ر وِسيََّة؟

ِ رآنَُُُ هلُز ْرَتَُمْعِرَضُاقِكتاِب؟ اق  أَق َْرأُ 
ُاقرِّياَضَة؟ ب  ُاقَعَربَُُُّ َهلُُتِ  ُاخَلطَّ  نَ ْعم,ُأ ِحب 

ُ


