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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма дисципліни «Практичний курс третьої іноземної мови (Східна мова)»
призначена для студентів гуманітарних факультетів і відділень вузів. Термін навчання –
3 та 4 курси. Навчання починається з нульового рівня.
Практична мета навчання східної мови - сформувати у студентів лінгвістичну,
комунікативну і лінгво країнознавчу компетенцію, тобто забезпечити вільне,
нормативно правильне і функціонально адекватне володіння всіма виглядами
мовленнєвої діяльності на досліджуваній мові. Навчання східній мові переслідує також
професійно-педагогічну мету - сформувати у студентів комунікативно-методичні
компетенції.
Для досягнення визначеної мети було встановлено такі завдання:
 вивчити основи східної мови, завдяки яким виробляються та формуються основні
автоматизми в області вимовляння, читання, графічного, орфографічного та
пунктуаційного грамотного письма;
 засвоїти навики структурного оформлення мови в усній та письмовій формах;
 сформувати основи володіння аудіюванням, читанням, говорінням та письмом;
 дати студентам ключі до вправ, що призначені для самостійної роботи студентів
при вивченнінай більш складних тем;
 сформувати навики роботи зі словниками, як арабсько-українським, так і україноарабським;
 дати студентам розуміння особливостей формування речення з різними
частинами мови.
Місце та значення в навчальному процесі. Навчання східній мові передбачає
комплексну реалізацію виховної, освітньої та розвиваючої цілей, успішне досягнення
яких залежить від цілеспрямованого, усвідомленого оволодіння учнями східної мови.
Реалізація цих цілей сприяє розширенню загальнокультурного кругозору студентів.
Курс «Практичний курс третьої іноземної мови (Східна мова)» розвиває логічне
мислення студентів, їх іншомовну здатність, різні види пам’яті, уяву, загально мовні та
загальноосвітні вміння, а також уміння самостійної роботи з мовою.
Міжпредметні зв’язки: іноземна мова, історія, психологія, культура, політологія,
філософія.
У відповідності з програмою курсу детально вивчаються основи східної мови, при
яких виробляються і формуються основні автоматизми в області висловлювання,
читання, графічно, орфографічно і пунктуаційно грамотного письма, структурного
оформлення промови в усній і письмовій формах. Закладаються основи володіння
аудіюванням, читанням, говорінням і письмовою мовою; навчання студентів цим видам
мовної діяльності має здійснюватися з урахуванням деяких елементів основних
функціональних стилів мови, зокрема побутово-розмовної.
Передбачені форми контролю: 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.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«Практичний курс третьої іноземної мови (Східна мова)»
№ п/п
I

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль I. Загальні відомості про східну мову
1. Загальні відомості про східну мову
2. Фонетика і письмо
3. Огласовки в східній мові.Графіка
4. Склад слова. Категорії роду і числа.
5. Множина, подвійне число. Масдар

ІІ

Змістовий модуль II. Фонетика і графіка східної мови
6. Фонологія і фонетика східної мови
7. Система голосних звуків східної мовита їх класифікація
8. Система приголосних звуків східної мовита їх класифікація
9. Наголос. Танвін. Хамза. Графіка
10. Асиміляція і злиття звуків. Графіка

III

Змістовий модуль III. Склад і види речень.
11. Склад і види речень.
12. Питальні і стверджувальні речення.
13 .Заперечні речення.
14. Іменниковеі дієслівне речення.

15. Розрядиарабських частинок. Погоджувальний спосіб дієслова, що
слугують для вираження цілей дії.Дієслова починання, очікування і
наближення.
16. Складнопідрядні речення.
Разом годин: 90
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Зміст
дисципліни
«Практичний курс третьої іноземної мови (Східна мова)»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СХІДНУ МОВУ
Тема 1.Загальні відомості про східну мову
Загальні відомості про східну мову. Історія та сучасний розвиток східної мови. Вплив
східної мови на розвиток мов мусульманських народів. Загальні відомості про східну
лексику та її вплив на лексику мов народів світу. Загальні відомості про фонетику
східної мови. Загальні відомості про графіку східної мови. Арабський алфавіт. Голосні і
приголосні звуки східної мови: загальна характеристика. Графічне зображення звуків ,ﺍ
 ﺩ, ﺫ, ﺭ, ﺯ,ﻭ
Література[1; 12; 15; 23]
Тема 2:Фонетика та письмо.
Фонологія і фонетика східної мови. Особливості фонології східної мови.Фонема та
звук. Класифікація звуків. Фонетичні закони східної мови та їх особливості. Графічне
зображення звуків.
Література[1; 8; 12; 20; 21]
Тема 3. Огласовки в східній мові. Графіка
Огласовки та їх специфіка. Огласовка, що позначає короткий звук а (фатха), та її
графічне зображення. Огласовка, що позначає короткий і (касра), таїї графічне
зображення. Огласовка, що позначає короткий у (дамма),та її графічне зображення.
Знак подвоєння шадда та його графічне зображення над буквою. Знак пом’якшення
звука сукун та йогографічне зображення над буквою. Графічне зображення звуків , ﺱ,ﻉ
 ﺝ,ﺥ
Література[1; 9; 10; 12; 14; 15; 23]
[1; 8; 12; 14; 21]
Тема 4. Склад слова. Категорії роду і числа.
Склад арабського слова та його основні види. Склад з 2-, 3-, 4-х буквенних слів.
Категорії роду і числа, їх особливості. Основні ознаки чоловічого та жіночого роду.
Одинарне, подвійне, множинне числа та їх ознаки.
Література[2; 9; 11; 12; 18; 19; 21; 22]
Тема 5.Множина, подвійне число. Масдар
Основні форми множинного числа. Ціле множинне число і його характеристика.
Розбите (ломане) множинне число та його характеристика. Найбільше розпоширені
форми утворення множинного числа та їх структури. Подвійне число, його значенняі
форми утворення. Відмінювання імен в подвійному числі. Масдар тайого поняття.
Масдар перехідних і неперехідних дієслів та формулиїх утворення.
Література[1; 9; 10; 12; 14; 19; 22; 24; 25]
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.
ФОНЕТИКА І ГРАФІКА СХІДНОЇ МОВИ
Тема 6. Фонологія і фонетика східної мови
Фонологія і фонетика східної мови. Особливості фонології східної мови. Фонема і
звук. Класифікація звуків. Фонетичні закони східної мови та їх особливості. Графічне
зображення звуків ﺏ, ﻙ ﺕ, ﻡ,ﻱ
Література [1; 8; 12; 20; 21]
Тема 7. Система голосних звуків східної мови та їх класифікація.
Система голосних звуків східної мови. Голосні звуки та їх класифікація. Принцип
класифікації голосних. Огласовки та їх специфіка. Короткі та довгі голосні. Графічне
зображення коротких голосних. Голосні: переднього і заднього ряду, широкі та вузькі,
губні та негубні. Графічне зображення звуків  ﻩ,  ﻝ, ﻥ
Література: [1; 8; 12; 14; 21]
Тема 8. Система приголосних звуків східної мови та їх класифікація
Особливості системи приголосних звуків східної мови. Приголосні звуки і їх
класифікація. Приголосні звуки східної мови близькі російським. Приголосні приривні:
глухі, дзвінкі, сонанти і носові. Приголосні щілинні, приривні-щілинні і тремтячі.
Гортанні приголосні зв’язкові, позіхальні та їх особливості. Правила читання
приголосних і їх місце в слові. Приголосні звуки ﺵ, ﻑ,ﻍі їх графічне зображення
Література [1; 12; 13; 15; 23]
Тема 9.Наголос.Танвін.Хамза.Графіка
Наголос та поділ на склади. Короткий, довгий та наддовгий склади. Поділ на склади
та його характеристика. Наголос, його місце та характер у слові. Танвін: поняття та
види. Танвін дамма, фатха і касра, їх характеристика. Характеристика букви аліф (а) і її
місце у слові. Аліфіхамза. Правопис хамзи.
Література[1; 8–10; 12; 15;20; 23]
Тема 10.Асиміляція і васлювання звуків. Графіка
Принципи асиміляції (л) визначеного артикля і звуків. Позиційна заміна звуків.
Принципи васлювання (поєднання) звуків. Фонетичні особливості і явище васлювання.
Графічне зображення лігатур східної мови та їх особливості.
Література[1; 3–5; 9; 11; 12; 15]
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. СКЛАД І ВИДИ РЕЧЕНЬ
Тема 11.Склад і види речень.
Склад і види пропозицій східної мови. Іменне речення і його характерні ознаки.
Місцеіменника і прикметника в іменному реченні. Характеристика дієслівного речення.
Позиція дієслова в реченні. Порядок слів у іменному і дієслівному реченні.
Література[1; 6; 7; 12; 19; 22; 23]
Тема 12.Питальні і стверджувальні речення.
Характеристика питальних і стверджувальних речень. Питальні слова та частки, їх
місце в реченні. Питальні займенники та їх позиції в реченні. Стверджувальні речення і
форми відповіді. Стверджувальні частки і їх позиції в реченні.
Література[1; 9; 12–14; 19; 22; 23]
Тема 13. Заперечні речення.
Характеристика заперечувальних речень.
Література[1; 12; 14; 15; 20;]
Тема14.Іменниковеі дієслівнеречення.
Іменникове і дієслівне речення, їх специфіка. Поширені іменникові речення. Види
присудка в іменниковому реченні. Дієслівне речення. Узгодження дієслівного присудка
з підметом.
Література[1; 9; 10; 12; 15; 17; 18]
Тема15. Розряди арабських часток. Погоджувальний спосіб дієслова, що слугують
для вираження цілей дії. Дієслова починання, очікування і наближення.
Розряди арабських часток. Частки, що виражають різні відтінки значень слів у
мовленні. Модальні частки. Частки, що виконують словотворчу або формоутворюючу
функції. Погоджувальне нахилення дієслова, що служить для вираження цілей дії.
Частки знахідного відмінка. П’ять дієслів. Заміна дієслова в погоджувальному способі
масдаром. Дієслова починання, очікування і наближення.
Література[1; 7; 9; 10; 12; 15; 18; 24; 25]
Тема 16. Складнопідрядні речення
Складнопідрядні речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні речення часу.
Підрядні речення причини. Підрядні речення місця. Підрядні умовні. Підрядні способу
дії та порівняльні. Підрядніречення з дієсловом-присудком у погоджувальному способі.
Складнопідрядні речення з безсоюзними підрядними додатковими реченнями
.
Література[1; 12; 14; 15; 20; 21; 21; 22; 25]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Походження східної мови.
2. Загальні відомості про літературну форму східної мови.
3. Вплив східної лексики на лексику мов народів світу.
4. Арабський алфавіт. Фонетика і письмо.
5.Голосні і приголосні звуки, їх класифікація.
6. Графічне зображення звуків східної мови.
7. Фонетика. Зубні емпатичні (напружені) приголосні с, д.
8. Визначеність і невизначеність імені.
9. Асиміляція визначеного артикля.
10.Гортанні приголосні: зв’язочні і позіхальні, їх особливості.
11. Оголосовування, їх класифікація, роль і значення у слові.
12.Короткі і довгіголосні, їх характеристика.
13. Загальні відомості про трьох відмінкове відмінювання.
14. Характеристика дієслівного речення.
15. Вказівні займенники.
16.Питальнеречення.
17. Просторові прийменники.
18. Числові значення.
19. Загальні відомості про породи дієслова.
20.Граматика східної мови.
21. Ім’я прикметник і його функції в реченні.
22. Двоїсте число і їх відмінювання.
23.Повна і скороченаформи слова.
24. Наказовий спосіб дієслова.
25.Ім’я числівник, їх кількість.
26. Заперечні речення.
27. Правильні і неправильні коріння.
28. Найбільш розповсюджені форми множини за моделями.
29. Стилі східної мови.
30. Модальні дієслова та їх еквіваленти.
31. Освіта імен професії та ремесла.
32. Складна ідафа.
33. Порожні дієслова (минулий час, теперішній час).
34. Безособові речення та їх характеристики.
35. Основні форми дієслова та їх породи.
36. Типи відмінювання.
37. Вживання прийменників з дієсловами.
38.Підряднісполучники і союзні слова в реченнях.
39. Відмінювання хамза в середині слова.
40.Подвійнідієслова.
41. Вживання відмінків.
42. Перетворення прямої мови в непряму.
43. Обороти виключення.
44. Причастя (особові займенники у непрямому відмінку).
45. Правильні і неправильні коріння.
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46. Порядкові числівники першого десятка.
47.Окличні речення.
48. Основні ознаки чоловічого і жіночого роду.
49. Повна і скорочена форми слова.
50. 4-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-я порода дієслова, його характеристика, види і
дієвідміни.
51. Знак подвоєння (шадда) і пом’якшення звуку (сукун) та їх характеристика.
52. Танвин, його місце, види та значення.
53. Займенники та їх характеристика.
54. Альтернативні союзи і значення слів, безособові пропозиції, похідні форми
дієслова.
55. Подвійно неправильні дієслова в минулому часі і абсолютний масдар.
56. Складнопідрядні речення з придаткових причин і з кількома підрядними.
57. Вживання прийменників з дієсловами.
58. Принципи визначеності та невизначеності імені.
59. Правильний і неправильний дієслова, їх характеристика.
60.Особистізайменники та їх характеристика.
61. Об’єднанізайменники та їх характеристика.
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ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Завдання
)1
)2
)3
)4
)5

Прочитайте текст
Огласуйте текст.
Переведіть текст.
Складіть по 6 простих і альтернативних запитань до тексту.
Замінити в тексті об’єднані займенники чоловічого роду на об’єднані займенники
жіночого роду, погоджуючи з іншими членами речення.
ﺍﺑﻮﺍﺥ 6) Поясніть граматичне оформлення слів
7) Вивчіть наступні вирази:
;-випуск новин
;-нагородити (кого-небудь) орденом
;-той, що займається домашнім господарством
;-закінчити навчальний заклад
-авіазавод.
8) Складіть невелику розповідь про свою родину, використовуючи лексику тексту.

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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ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1) Аудіювання: прослухайте текст і дайте відповіді на наступні питання:

 . 1ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ
ﺃﺣﻣﺩ ﻭﺧﺎﻟﺩ ﻁﺎﻟﺑﺎﻥ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻐﺩﺍء ﻓﺩﺧﻼ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺩﺍﺭ
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ  :ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ ﺑﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻁﻌﻣﻧﺎ .
ﺡ  :ﺷﻛﺭﺍ ﻟﻙ ﻭﻧﺭﻳﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺣﺗﻰ ﻧﺧﺗﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺄﻛﻠﻪ .
ﻉ  :ﻫﺫﻩ ﺛﻼﺙ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺗﻔﺿﻠﻭﺍ.
ﺡ  :ﺃﺭﻳﺩ ﻁﺑﻖ ﺣﺳﺎء ﻭﻁﺑﻖ ﺭﺯ ﻭﻗﻁﻌﺔ ﻟﺣﻡ ﻣﺣﻣﺭﺓ .
ﻉ  :ﻣﺎ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳﺎء ؟
ﺡ  :ﺃﺭﻳﺩ ﺣﺳﺎء ﺧﺿﺭﻭﺍﺕ .
ﻉ  :ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺭﻳﺩ ﺃﻧﺕ ؟
ﺥ :ﺃﺭﻳﺩ ﺣﺳﺎء ﻁﻣﺎﻁﻡ
ﻉ  :ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺃﻳﺿﺎ ؟
ﺥ  :ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺩ ﺭﺯ ﻭﻗﻁﻌﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺣﻡ ﺍﻟﻣﺳﻠﻭﻕ ﻭﺳﻠﻁﺔ.
ﻉ  :ﻫﻝ ﺗﺭﻳﺩﺍ ﺧﺑﺯﺍ ؟
ﺥ  :ﻧﻌﻡ ﺃﺭﻏﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺍﻟﺑﻠﺩﻱ .
ﻉ  :ﻫﻝ ﺗﺭﻳﺩﺍ ﻋﺻﻳﺭ ﺃﻭ ﻣﺭﻁﺑﺎﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ؟
ﺡ  :ﺃﺣﺿﺭ ﻟﻲ ﻋﺻﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﺗﻘﺎﻝ ﻭﻟﺧﺎﻟﺩ ﻋﺻﻳﺭ ﺍﻟﻠﻳﻣﻭﻥ .
ﺃﺣﺿﺭ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭﺃﺧﺫ ﺃﺣﻣﺩ ﻭﺧﺎﻟﺩ ﻳﺄﻛﻼ ﻭﻳﺗﻧﺎﻗﺷﺎ ﻣﻥ ﺳﻳﺩﻓﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺑﻌﺩ
ﺍﻻﻛﻝ ؟
Запитання до тексту:

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

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 Говоріння: розкрийте тему:
Читання: прочитайте текст та дайте відповіді на питання:

)2
)3

ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ
ﻣﺎﻳﻛﺎ ﻭﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ ﻭﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻣﺎﻥ ﻳﺩﺭﺳﻭﻥ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻫﻡ ﻳﺳﺗﻌﺩﻭﻥ ﻟﻠﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ  ..ﻭﻗﺩ ﺩﺍﺭ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﻣﺗﻰ ﻧﺳﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ؟
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﻓﻲ ﻣﻁﻠﻊ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  ..ﻓﻠﺩﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻳﻭﻣﻲ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﺑﺕ ﺃﻳﺟﺎﺯﺓ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺔ .
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ﻣﺎﻳﻛﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻣﻳﺳﻭﺭ ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺑﺎﻟﻁﺎﺋﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﺭ ﺃﻭ
ﺑﺎﻷﺗﻭﺑﻳﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻲ .
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﻻ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺑﺎﻟﻁﺎﺋﺭﺓ ﻷﻥ ﺗﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ﻏﺎﻟﻳﺔ ﻭﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺯﺍﻝ ﻁﻼﺑﺎ ﻭﻟﺫﺍ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻧﺳﺎﻓﺭ
ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﺭ .
ﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ  :ﻻ ﻣﺎﻧﻊ  ..ﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺳﺎﻓﺭ ﺑﻘﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻛﻳﻑ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺭﻫﻘﻧﺎ ﺍﻟﺳﻔﺭ .
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﺃﻧﺎ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ  ..ﻭ ﻟﺗﺫﻫﺏ ﺍﻧﺕ ﻳﺎ ﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻣﻳﺩﺍﻥ ﺭﻣﺳﻳﺱ ﻟﺗﺣﺟﺯ
ﻟﻧﺎ ﺛﻼﺙ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ  :ﺣﺎﺿﺭ ﺃﻗﻭﻡ ﺑﺎﻟﺣﺟﺯ  ..ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟﻡ ﻧﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﺇﻧﻧﺎ ﻁﻼﺏ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﺭﺧﻳﺹ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺛﻝ ﻓﻧﺩﻕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺃﻭ ﺑﻧﺳﻳﻭﻥ
.
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﻻ ﺗﻧﺳﻲ ﺃﻥ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺃﺭﺧﺹ ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ  :ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻥ ﻧﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ  .ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺄﺧﺫ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺗﻧﺎ ؟
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﻛﻝ ﻣﻧﺎ ﻳﺣﺿﺭ ﺑﻌﺽ ﻣﻼﺑﺳﻪ ﻭﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻭﻛﺎﻣﺭﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ  .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﺯﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﻫﻝ ﺗﻌﺭﻓﻳﻧﻬﺎ ؟
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﻧﻌﻡ  .ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﻲ  .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻗﻠﻌﺔ ﻗﺎﻳﺗﺑﺎﻱ ﻭﺍﻟﻣﺳﺭﺡ
ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﻟﻘﺩ ﺗﺫﻛﺭﺕ  ..ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ  :ﺍﺫﻥ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻭﻣﻔﻳﺩﺓ ﺃﻳﺿﺎ
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﻟﻘﺩ ﻧﺳﻳﻧﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﻣﻬﻣﺎ
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﻣﺎ ﻫﻭ ؟
ﻣﺎﻳﻛﺎ  :ﺣﻘﺎﺋﺏ ﺍﻟﺳﻔﺭ .
ﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻥ  :ﻋﻧﺩﻱ ﺣﻘﻳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺿﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﺍﻷﺷﻳﺎء
ﺑﻧﻳﺎﻣﻳﻥ  :ﺍﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻥ ﺭﺣﻠﺗﻧﺎ ﻣﻣﺗﻌﺔ.
Запитання до тексту:

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

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: напишіть твір на тему:
ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
5) Лексико – граматическое завдання: дайте правильні відповіді на запитання
тесту:

ﺧﺮﻳ ُﺞ ﺟﺎﻣﻌ ِﺔ ...................
ﺣﻤﻦ ّ
 (1ﻋﺒ ُﺪ ّ
ﺍﻟﺮ ِ
ﻣﺼﺮ
ﺃ-
ﺏ – ﻟﺒﻨﺎﻥَ
َ
ﺩ –ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻗﻄﺮ
ﺝَ -
 (2ﻳ َ ْ
ﻣﻮﻅﻒ .
ﺍﻟﺒﻨﻚ ..
ﺸﺘ َ ِﻐ ُﻞ ﻓﻲ
ٍ
ِ
ﺏ – ﺧﻤﺴﻤﺌﺔُ
ﺧﻤﺲ
ﺃ-
ُ
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ﺝ  -ﻣﺎﺋﺔَ
ْ
ﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺩ–
ﺳ ْﻌ ٌﺮ" ﻫﻮ ..........
 (3ﺟﻤﻌٌ ِﻠﻜﻠﻤﺔٍ" ِ
ﺎﺭ
ﻮﺭ
ﺃُ -
ﺏ – ﺃ َ ْﺳﻌَ ٌ
ﺳﻌُ ٌ
ﺩ – ِﺳ ْﻌ َﺮ ُ
ﺎﺭ ٌ
ﺍﻥ
ﺍﺕ
ﺝ ِ -ﺳ ْﻌ َ
ﺳ َﻜﺖَ " .............
ﺴ ِﻠﻜﻠﻤ ٍﺔ " َ
 (4ﻋﻜ ٌ
ﺃ  -ﺗ َ َﺤﺪ َ
ﺎﻡ
ﱠﺙ
ﺏ – ﻧَ َ
ﺐ
ﺐ
ﺝ – ﻗَﺎ َﻣ ِ
ﺩ – ﻟَ ِﻌ َ
ﻋ َﻤﻼَﺕٌ " ﻫﻮ ...........
 (5ﻣﻔﺮ ٌﺩ ِﻟﻜﻠﻤ ٍﺔ " ُ
ﻋ ْﻤﻠَﺔٌ
ﻋ َﻤ ٌﻞ
ﺃُ -
ﺏ– ُ
ﻋ ﱠﻤﺎﻟٌﺪ – ﺃ َ ْﻋ َﻤﺎ ٌﻝ
ﺝُ -
ُ
ﺼﺮﺍﻓ ِﺔ ﻋﺎﺩﺓً ﻓﻲ ……….
 (6ﺗﻘ ُﻊ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟ ّ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
ﺏ–
ﺃ  -ﺍﻟﺒﻨﻮ ِﻙ
ِ
ﺝ  -ﺍﻟ ّ
ﺕ
ﺩ – ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎ ِ
ﺸﻮﺍﺭﻉِ
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ً ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
 (7ﺍﻟﺒﻨﻚُ
ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﺸﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ...........
ﻋﺸﺮ
َ
َ
ُ
ﺏ– ﱠ
ﺍﻟﻈ ْﻬ ِﺮ
ﺃ  -ﺍﻷ َ ْﻳﺪَﻱ
ﺍﻟﺮﺃْ ِﺱ
ﺝ  -ﺍﻷ َ ْﻗﺪَ ِﺍﻡ
ﺩ– ﱠ
 (8ﻣﺮﺍﺩﻓٌ ِﻠﻜﻠﻤﺔٍ"ﺗ َ ْﺒ ِﺪﻳ ٌﻞ" ﻫﻮ ..........
ﺏ – ﺗ َ ْﻐ ِﻴﻴ ٌﺮ
ﺃ  -ﺍِ ْﺳ ِﺘ ْﺨﺪَﺍ ٌﻡ
ﻋﺪَﺓ ٌ
ﺝ  -ﺍِ ْﺳﺘِ ْﻌ َﻤﺎ ٌﻝ
ﺴﺎ َ
ﺩ – ُﻣ َ
َ
ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ.
ﺃﻟﻒ ﻭ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋ ٍﺔ ﻭ ﻭﺍﺣ ٍﺪ
 (9ﻭﺻ َﻞ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ٍ ....................
ﺏ – ﺳﻨ ِﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃِ -
ﺴﻨﺔُ
ﻋﺎﻡ
ﺝ  -ﺍﻟ ّ
ﺩِ -
َ
ﺭﻣﻀﺎﻥ؟
ﺗﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ ................ﻣﻦ
 (10ﺍﻟﻰ ﺃﻳﻦ
ِ
ْ
ﺏ –ﺍِﺛﻨَﻴ ِْﻦ
ﺃ  -ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ
ﺎﻥ
ﺝ  -ﺛﺎﻧﻲ ﺩ -ﺛ َ ٍ
ﺁﻳﺎﺭ .
 (11ﺃ َ ﱠ
ﺲ ﺃﺣﻤ ُﺪ ﻣﺼﺮﻓَﻪُ ﻓﻲ  ...................ﻣﻦ َ
ﺳ َ
ﺍﻷﻭ ِﻝ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨَﺐ – ﺍﻟﻮﺍﺣ ِﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦَ
ﺃّ -
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺩ -ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ِﺓ
ﺝ – ﺍﻟﺤﺎ ِﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦَ
ِ
ﺃﻟﻒ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋ ِﺔ ﻭ...................
 (12ﺩﺧﻸَ ُﺧﻮﻩُ ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٍ
ﺗﺴﻊ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦَ
ﺃ  -ﺗﺴﻌ ٍﺔ ﻭ ﺗﺴﻌﻴﻦَ
ﺏ– ٍ
ُ
ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ
ﺝ  -ﺗﺴ ٌﻊ
ﺩ -ﺗﺴﻌﺎ ً ﻭﺗﺴﻌﻴﻦَ

Таблиця балів для оцінювання модульної контрольної роботи
100-90 балів – 5 «відмінно»,
89-75 балів – 4 «добре»,
74-50 балів – 3 «задовільно»,
49-1 балів – 2 «незадовільно».
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