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Soluzioni 

Unità 1 

 

 Ciao!أهال! 

 

Esercizio numero 1 pagina 56  

1 طبيب أنا  . مهندس أنا   موسيقار أنا    

2 قلم هذا  . دفتر هذا    قميص هذا    

بنت هذه .3 دراجة هذه    مقلمة هذه    

مدرسة هي .4 أميرة هي   ممثلة هي    

 

Esercizio numero 3 pagina  56 

  ؟ىهد أنتِ  هل مركو، أنا. ١

  .هدى هي ليلى، أنا ال،. ٢

 !هلل الحمد ـ الحال؟ كيف. ٣

  ؟ممفهو إيطاليةٌ، كلمةٌ  هذه. ٤

  أيضا؟ إيطالية كلمة هذه هل. ٥
  عربية كلمة هذه ال، ـ
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Unità 2 

Chi sei? أنت؟ من  

 

Esercizio numero 2 pagina 65 

 .الهَوس الأه. – ديدٌ ج بٌ طال ناأ ماركو، أَنا م،نع - كو؟مار أنت له. ١

 .ليتشي نم ناأ - نِت؟أ أين نم نَت؟أ أين نم. ٢

 .هناك -حاسوب؟آل أين ،أُستاذ اي. ٣

 آْلحق معك ةٌ،نظيف آلشاشة. ٤

 .بي آس يو تاحآلمف عيم ليس. ٥

 .آلطابعة عيم ليس - ؟هي ماو – بيبيح يا ،مشكلَة هناك. ٦

 .كراش – لتفض. ٧

 !فىمصط عم هاولكن .  دىه هي ها. ٨

 .وسخة فوطة هناك. ٩

 .باريز نم أنا ال، ؟ميالنو نم أَنتِ  له. ١٠

 َجديدٌ  قاموسٌ  هناك. ١١

  .ةٌ جديد ةٌ كلم هناك.١٢

 .أَيضا ةٌ جديد ةٌ جريد هناك.١٣

Esercizio numero 3 pagina 66 

  .ديدةج ةشاش هناك. ١

 .روما من الجيد األستاذ. ٢

  مصطفى؟ ومن رضا من. ٣

 .ووسخة جديدة فوطة هذه. ٤

  .فتاحملا معي ليس. ٥

 طالب؟ يا قاموس هذا هل. ٦
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Unità 3 

 

Cosa vuoi? تريد؟ ماذا  

 

Esercizio numero 1 pagine 71-72 

1. Cosa hanno mangiato? – Hanno mangiato una frittella, uno spiedino, un gelato e delle patate 
fritte. 

2. Cosa hanno bevuto? – Hanno bevuto una spremuta, un caffé e un’acqua minerale.  

3. Vuoif il conto adesso? – Si, capo, grazie. 

4. E tu Ridha, cosa vuoi? – Voglio una frittella fritta e una Coca Cola. 

5. Vuoi un gelato fritto? – Ma tu sei stupidissimo... 

6. Vogliamo un vocabolario nuovo, capito? 

7. Prego, prendi qualcosa! – No, grazie. 

8. Lei è molto stupida! – Hai ragione, amico mio, però è bellissima... 

 

Esercizio numero 2 pagina 72 

  محمد؟ يا د،يتر ماذا. ١

  هند؟ يا تريدين، ماذا. ٢

  .معدنيا وماء وبوظة قهوة نريد. ٣

 !فورا مقلية، بطاطا أريد اآلن. ٤

  .وبيرة عصيرا شربوا. ٥

  .حبيبي يا جدا، غبيئما دا أنت. ٦

  .اليوم إمتحان عندي أمي، يا. ٧

  .القاموس خذ ابني يا. ٨

  المشكلة؟ هي ما. ٩

  .الك ـ فارة؟ هذه هل. ١٠
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  الصباح؟ هذا تفعل ماذا. ١١

  شربوا؟ وماذا أكلوا ماذا. ١٢

  .عربية قهوة شربوا مقلية بطاطا أكلوا أنْ  بعد. ١٣

  عربي؟ القاموس معكَ . ١٤

 

Esercizio numero 3 pagina 72 

.والقلمَ  والدفترَ  وقاموسا كتابا أريد أنا. ١  

.والبوظةَ  وقميصا والقهوةَ  حاسوبا تريد أنت. ٢  

.وفأرةً  والمقلمةً  وماءً  العصيرَ  ريدينت أنت. ٣  

.والحاسوبَ  وسيارةً  ودراجةً  الجريدةَ  نريد نحن. ٤  

.وفطيرةً  ومفتاحا والطابعة الفوطةَ  خذ. ٥  

.وقهوةً  المعدنيَ  والماءَ  رةً يب شربوا. ٦  

.المقليةَ  والبطاطةَ  الكبابَ  أكلوا. ٧  

 

Esercizio numero 4 pagina 72 

 تريدين: أنتِ    نريد :نحن     أريد: أنا   تريد: أنتَ 

 

Esercizio numero 5 pagina 73 

  .وسرفي الحاسوب في. ١

  .كلمة القاموس في. ٢

  .ترجمة الكتاب في. ٣

  .رسةدم الدرسة في. ٤

  .مشكلة الترجمة في. ٥

  .درس الصباح في. ٦

  .مفتاح البيت في. ٧
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Esercizio numero 6 pagina 73 

Mustafa! professore! maestro! professoressa! amico! studente! 

مصطفى يا أستاذ يا  معلم يا  أستاذة يا  حبيبي يا  طالب يا   

ragazzi! Hind! studentessa! mamma! figlio mio! stupido! 

شباب يا بةلاط يا يا هند  أمي يا   يا غبي يا ابني 
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Unità 4 

 

A proposito! فكرة على!  

 

Esercizio numero 1 pagina 79 

  البيت أمام. ٧        الدرس بعد.  ٤          الجامعة في. ١

  موعدلا قبل. ٨        الفأرة على. ٥          الصباح من. ٢

  الدرج من. ٩        المساء قبل. ٦          صديق مع. ٣

  

Esercizio numero 2 pagina 79 

  .األستاذِ  اسمُ . ١٠            .فأرةُ حاسوبٍ . ١

  .الطالبِ  حبيبُ  .١١            .العربيةِ  امتحانُ . ٢

  .وعِ األسب دروسُ . ١٢              .هند لةُ ئعا. ٣

  .تاريخٍ  كتابُ . ١٣              .اليومِ  جريدةُ . ٤

  .رضا حاسوبُ . ١٤              .الكليةِ  شبابُ . ٥

  .مساءٍ  موعدُ . ١٥            .الموعدِ  تاريخُ . ٦

  .الطالبِ  حاسوبُ . ١٦            .الطالبةِ  جنسيةُ . ٧

  .بيتٍ  مفتاحُ . ١٧            .حاسوبٍ  شاشةُ . ٨

  .الطبيبِ  شغلُ . ١٨            .الصديقةِ  فكرةُ . ٩

  

Esercizio numero 3 pagina 79 

  عصيربرتقال
ʻsucco d’aranciaʼ  

  ليمون عصير
ʻsucco di limoneʼ  

  توت عصير
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ʻsucco di moreʼ 

  كرز عصير
      ʻsucco di ciliegieʼ  

  القدم كرة

ʻcalcioʼ 

  اليد كرة

ʻpallamanoʼ 

  السلة كرة

ʻpallacanestroʼ 

  الميالد عيد

ʻcompleannoʼ 

يَّة   اآلداب ُكلِّ

ʻfacoltà di lettereʼ  

يَّة   الطب ُكلِّ

ʻfacoltà di medicinaʼ  

يَّة   الهندسة ُكلِّ

ʻfacoltà di architetturaʼ 

 

Esercizio numero 4 pagina 80 

1. Dov’è il passaporto, Huda? 

2. Il cognome è sulla copertina del passaporto? 

3.Hai un esame oggi? 

4. Dov’è il quaderno di Mustafa? – Qua, nel cassetto. 

5. Ho un appuntamento con una mia amica questo pomeriggio. 

6. Abbiamo un appuntamento con loro al Cairo tra una settimana. 

7. Abbiamo due lezioni questa mattina, caro mio. 

8. A proposito, dov’è il cellulare? 

9. Non dimentichim l’appuntamento col professore?   

10. Vuoif un succo d’arancia, amica mia? 
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Esercizio numero 5 pagina 80 

  .اليوم درس عندنا. ١

  !غبي يا الجوال، تنسى مائدا أنتَ . ٢

  القاموس؟ تنسى أال الظهر، بعد كتابي إمتحان لكَ . ٣

  .معدنيا وماءً  الكرز نريدعصيرَ  فضلك، من معلم، يا .٤

  البيت؟ في هنا عزيزي، يا ا،ئشي تنسى أال. ٥

  ؟famigliaل العربية الكلمة ما. ٦

  .السفر جواز لي ليس. ٧

  دةِ؟الالو تاريخَ  تنسى الأ. ٨

  .نظيفٌ  الدفترِ  غالفُ . ٩

  .صديقٍ  مع موعد عندي. ١٠

  .اآلدابِ  كليةِ  في أستاذة هي هدى صديقة. ١١

  .ذهبٍ  ساعةَ  أريد. ١٢

  

Esercizio numero 6 pagina 80 

  .فضلك من موز نريدعصير معلم يا. ١

  .اليوم صديقة مع وموعد العربية دروس عندي. ٢

  الدرج؟ في سفر وجواز ادةقي رخصة هل. ٣

  .بيرة وكأس معدنيا ماء شربوا. ٤

  قتي؟صدي يا الصباح هذا دروس لك هل. ٥

  ؟»كرز«ل اإليطالية الكلمة ما. ٦
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Unità 5 

 

Sei bella come la luna! أنت جميلة مثل القمر!  

 

Esercizio numero 1 pagina 87 

  أنتم  هي  هم  أنتما    نحن    نتَ أ

  هن  أنتِ   أنا  هو    هما    إنتن

  

Esercizio numero 2 pagina 88 

1. Io sono nell’ufficio del nuovo preside. 
- Io sono nel nuovo ufficio del preside. 

2. Lorof sono insieme nella vecchia aula di lezione. 

3. Lo sporco schermo del computer. 

4. Noi siamo nella macchina nuova dell’insegnante. 
- Noi siamo nella macchina della nuova insegnate. 

5. Voglio la traduzione della parola italiana. 
- Voglio la traduzione italiana della parola. 

6. Lui è il vecchio amico della nuova studentessa. 

7. Hanno bevuto un bicchiere d’acqua minerale. 

8. La chiave del cassetto del professore è a casa di Muhammad. 

9. Studiamo alla facoltà di lingue antiche. 
- Studiamo alla vecchia facoltà di lingue. 

10. Abbiamo un professore di lingua araba simpatico e molto capace. 

11. La tastiera del vecchio computer è sempre guasta. 
- La vecchia tastiera del computer è sempre guasta. 

 

Esercizio numero 3 pagina 88 

  . موضوع اللغة العمية في الرواية العربية المعاصرة مهمة جدا.١
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  . موعد الشباب مع األستاذ االدب الجديد هو أمام الكلية.٢

  . نحن في آخر الممر، أمام قاعة المحاضرات القديمة.٣

  درس أستاذ التاريخ ممل جدا.. ٤

  . هن بنت العميد لكلية االدب وأخت صديقتي قديمة.٥

  . هناك طالبان جامعة البندقية في مكتب العميد.٦

  أو قهوة؟ ـ قهوة، من فضلك، فورا. برتقال. هل تريد عصير ٧

  . غالف كتاب االدب العربي وسخ.٨

  . في آخر الممر هناك باب كبير: أال تنسى المفتاح؟٩

  حظ، يا عزيزي، الجوال هنا. عندك. ١٠

  . إنتظر،  أين الممر؟١١

  

 

Esercizio numero 4 pagina 89 

  كبير    ≠    صغير        

  نظيف    ≠    وسخ        

  ذكي    ≠    غبي        

  جديد    ≠    قديم          

  كثير    ≠    قليل          

  خفيف    ≠    ثقيل          

  

Esercizio numero 5 pagina 89 

  يا؟رالكلية. وأين أنت، يا أندـ أنا وسمير وجيّسيكا في مقهى 

  ـ أنا في كلية اللغات. هل تريدون شيئا؟

 خذ قاموس جيسيكا الجديد، من فضلك. !ـ نعم، شكرا
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Esercizio numero 6 pagina 89 

  . كلية اللغات الكبيرة.١

  سوب النظيفة.ا. شاشة الح٢

  . لوح مفاتيح الحاسوب الوسخة.٣

  . درس األستاذة الجديدة المهم.٤

  كأس عصير التوت الكبير.. ٥

  . قاعة المحاضرات الجديدة.٦
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Unità 6 

 

Siamo andati al concerto ذهبنا إلى الحفلة!  

 

Esercizio numero 1 pagina 97 

ʻtagliareʼ  قطع 

  قََطْعتُ 

  قََطْعتَ 

  قََطْعتِ 

  عَ طَ قَ 

 قََطعَتْ 

  قََطْعنا

  قََطْعتُم

  قَطْعتُنّ 

  قََطعوا

 قََطْعنَ 

  

  قََطْعتُما

  

  قََطعا

 قََطْعتا

ʻsalireʼ   ََصِعد 

  تُ َصِعدْ 

  تَ َصِعدْ 

  تِ َصِعدْ 

  َصِعدَ 

 تْ َصِعدَ 

  ناَصِعدْ 

  تُمَصِعدْ 

  تُنّ َصِعدْ 

  واَصِعد

 نَ َصِعدْ 

  

  تُماَصِعدْ 

  

  اَصِعد

 تاَصِعدَ 

ʻuscireʼ  ََخَرج 

  تُ َخَرجْ 

تَ َخَرجْ   

تِ َخَرجْ   

  َخَرجَ 

  َخَرْجنا

  َخَرْجتُم

  َخَرْجتنَّ 

  َرجواجَ 

 

  َخَرْجتُما

 

  َخَرجا
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 تاَخَرجَ  َخَرْجنَ  َخَرَجتْ 

 ʻentrareʼ  َدََخل 

  تُ دََخلْ 

تَ دََخلْ   

تِ دََخلْ   

  دََخلَ 

 دََخلَتْ 

  دََخْلنا

  دََخْلتُم

  دََخْلتُنَّ 

  دََخلوا

 دََخْلنَ 

 

  دََخْلتُما

 

  دََخال

 دََخلَتا

ʻcrescereʼ  ُرَ َكب 

  تُ رْ َكبُ 

تَ رْ َكبُ   

تِ رْ َكبُ   

  رَ َكبُ 

 َرتْ َكبُ 

  ْرناَكبُ 

  ْرتُمبُ كَ 

  ْرتُنَّ َكبُ 

  رواَكبُ 

 ْرنَ َكبُ 

 

  ْرتُماَكبُ 

 

  راَكبُ 

 َرتاَكبُ 

ʻsentireʼ  ََسِمع 

  تُ َسِمعْ 

  َسِمْعتَ 

  تِ َسِمعْ 

  َسِمعَ 

 َسِمعَتْ 

  َسِمْعنا

  َسِمْعتُم

  َسِمْعتُنَّ 

  َسِمعوا

 َسِمْعنَ 

 

  َسِمْعتُما

 

  َسِمعا

 َسِمعَتا

ʻsapereʼ  ََعَرف 



15 
 

  تُ َعَرفْ 

  تَ َعَرفْ 

  تِ َعَرفْ 

  َعَرفَ 

 َعَرفَتْ 

  َعَرْفنا

  َعَرْفتُم

  َعَرْفتُنَّ 

  َعَرفوا

 َعَرْفنَ 

 

  َعَرْفتُما

 

  َعَرفا

 َعَرفَتا

ʻabitareʼ  ََسَكن 

  تُ َسَكنْ 

  تَ َسَكنْ 

  تِ َسَكنْ 

  َسَكنَ 

 َسَكنَتْ 

  َسَكنّا

  َسَكْنتُم

  َسَكْنتُنَّ 

  َسَكنوا

 َسَكنَّ 

 

  َسَكْنتُما

 

  َسَكنا

 َسَكنَتا

ʻarrivareʼ  ََوَصل 

  تُ َوَصلْ 

  تَ َوَصلْ 

  تِ َوَصلْ 

  َوَصلَ 

 تْ َوَصلَ 

  ناَوَصلْ 

  تُمَوَصلْ 

  تُنَّ َوَصلْ 

  واَوَصل

 نَ َوَصلْ 

 

  تُماَوَصلْ 

 

  َوَصال

 تاَوَصلَ 

ʻindossareʼ  َلَبِس 

  تُ لَبِسْ 

  تَ لَبِسْ 

  تِ لَبِسْ 

  لَبِْسنا

  لَبِْستُم

  لَبِْستُنَّ 

 

  لَبْستُما
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  لَبِسَ 

 لَبَِستْ 

  لَبِسوا

 لَبِْسنَ 

  لَبِسا

 لَبَِستا

ʻridereʼ  َِحكَ ض 

  تُ َضِحكْ 

  تَ َضِحكْ 

  تِ َضِحكْ 

  َضِحكَ 

 َضِحَكتْ 

  َضِحْكنا

  َضِحْكتُم

  َضِحْكتُنَّ 

  َضِحكوا

 َضِحْكنَ 

 

  َضِحْكتُما

 

  َضِحكا

 َضِحَكتا

ʻbereʼ  ََشِرب 

  تُ َشِربْ 

  تَ َشِربْ 

  تِ َشِربْ 

  َشِربَ 

 َشِربَتْ 

  َشِرْبنا

  َشِرْبتُم

  َشِرْبتُنَّ 

  َشِربوا

 َشِرْبنَ 

 

  َشِرْبتُما

 

  َشِربا

 تاَشِربَ 

 ʻandareʼ  َذََهب 

  تُ ذََهبْ 

  تَ ذََهبْ 

  تِ ذََهبْ 

  ذََهبَ 

 ذََهبَتْ 

  ذََهْبنا

  ذََهبتُم

  ذََهْبتُنَّ 

  ذََهبوا

 ذََهْبنَ 

 

  ذََهْبتُما

 

  ذََهبا

 ذََهبَتا

ʻaprireʼ  َفَتَح 
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  تُ فَتَحْ 

  تَ فَتَحْ 

  تِ فَتَحْ 

  فَتَحَ 

 تْ فَتَحَ 

  نافَتحْ 

  تُمفَتَحْ 

  تُنَّ فَتَحْ 

  وافَتَح

 نَ فَتَحْ 

 

  ماتُ فَتَحْ 

 

  افَتَح

 تافَتَحَ 

ʻgiocareʼ لَِعب 

  تُ لَِعبْ 

  تَ لَِعبْ 

  تِ لَِعبْ 

  لَِعبَ 

 لَِعبَتْ 

  لَِعْبنا

  لَِعْبتُم

  لَِعْبتُنَّ 

  لَِعبوا

 لَِعبنَ 

 

  لَِعْبتُما

 

  لَِعبا

 لَِعبَتا

ʻritornareʼ  ََرَجع 

  تُ َرَجعْ 

  تَ َرَجعْ 

  تِ َرَجعْ 

  َرَجعَ 

 َرَجعَتْ 

  ناَرَجعْ 

  تُمَرَجعْ 

  تُنَّ َرَجعْ 

  واَرَجع

 َرَجْعنَ 

 

  َرَجْعتُما

 

  َرَجعا

 َرَجعَتا

ʻstudiareʼ  َدََرس 

  تُ دََرسْ 

  تَ دََرسْ 

  تِ دََرسْ 

  نادََرسْ 

  تُمدََرسْ 

  تُنَّ دََرسْ 

 

  تُمادََرسْ 
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  سَ رَ دَ 

 تْ دََرسَ 

  وادََرس

 نَ دََرسْ 

  ادََرس

 تادََرسَ 

ʻpartireʼ  َسافَر 

  تُ سافَرْ 

  تَ سافَرْ 

  تِ سافَرْ 

  سافَرَ 

 سافََرتْ 

  سافَْرنا

  تُمسافَرْ 

  سافَْرتُنَّ 

  سافَروا

 سافَْرنَ 

 

  سافَْرتُما

 

  سافَرا

 سافََرتا

ʻpulireʼ  َنَظَّف 

  تُ نَظَّفْ 

  تَ نَظَّفْ 

  تِ نَظَّفْ 

  نَظَّفَ 

 نَظَّفَتْ 

  نَظَّْفنا

  نَظَّْفتُم

  نَظَّْفتُنَّ 

  نّظَّفوا

 نَظَّْفنَ 

 

  نَظَّْفتُما

 

  نَظَّفا

 نَظَّفَتا

ʻmettereʼ  ََوَضع 

  تُ َوَضعْ 

  تَ َوَضعْ 

  تِ َوَضعْ 

  َوَضعَ 

 تْ َوَضعَ 

  ناَوَضعْ 

  تُمَوَضعْ 

  تُنَّ َوَضعْ 

  واَوَضع

 نَ َوَضعْ 

 

  تُماَوَضعْ 

 

  اَوَضع

 تاَوضعَ 

ʻspiegareʼ  َفَسَّر 
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  تُ فَسَّرْ 

  تَ فَسَّرْ 

  تِ فَسَّرْ 

  فَسَّرَ 

 فَسََّرتْ 

  فَسَّْرنا

  فَسَّْرتُم

  فَسَّْرتُنَّ 

  فَسَّروا

 فََسْرنَ 

 

  فَسَّْرتُما

 

  فَسَّرا

 فَسََّرتا

ʻtelefonareʼ  َلَ إِتَّص 

  ْلتُ إِتَّصَ 

  ْلتَ إِتَّصَ 

  إِتََّصْلتِ 

  تََّصلَ إِ 

 إِتََّصلَتْ 

  إِتََّصْلنا

  إِتََّصْلتُم

  تُنَّ إِتَّصلْ 

  واإِتََّصل

 نَ إِتََّصل

 

  تُماإتََّصل

 

  إِتَّصال

 تاإِتََّصلَ 

ʻparlareʼ  َتَكلَّم 

  تُ تََكلَّمْ 

  تََكلَّْمتَ 

  تََكلَّْمتِ 

  تََكلَّمَ 

 تََكلََّمتْ 

  اتََكلَّْمن

  تََكلَّْمتُم

  تََكلَّْمتُنَّ 

  تََكلَّموا

 تَكلَّْمنَ 

 

  تََكلَّْمتُما

 

  تََكلَّما

 تََكلََّمتا

ʻandarseneʼ  َإِنَصَرف 

  تُ إِْنَصَرفْ 

  إِْنَصَرْفتَ 

  إِْنَصَرْفتِ 

  إِْنَصَرْفنا

  إِْنَصَرْفتُم

  إِْنَصَرْفتُنَّ 

 

  ماإْنَصَرْفتُ 
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  إِْنَصَرفَ 

 إِْنَصَرفَتْ 

  إِْنَصَرفوا

 إِْنَصَرْفنَ 

  إِْنَصَرفا

 إِْنَصَرفَتا
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  سكنتم ـ هم سكنوا ـ نحن سكنّا.تم ن. أنا سكنُت ـ هي سكنْت ـ أ١

  . أنَت شربَت ـ أنتن شربتن ـ أنتما شربتما ـ هما شربا.٢

  . هما فتحا ـ هم فتحوا ـ أنِت فتحِت ـ هن فتحن.٣

  ـ هي رجعْت. . نحن رجعنا ـ أنا رجعُت ـ هم رجعوا٤

  . نحن قطعنا ـ أنا قطعُت ـ هم قطعوا ـ هي قطعْت.٥

  . نَت كبرَت ـ أنتن كبرتن ـ أنتما كبرتما ـ هو كبر.٦

  . هما لعبا ـ هم لعبوا ـ أنِت لعبِت ـ هن لعبن.٧

  وصلُت ـ هي وصلْت ـ أنتم وصلتم ـ هم وصلوا ـ نحن وصلنا.. أنا ٨

  ِت ـ هن الحظن.. هما الحظا ـ هم الحظوا ـ أنِت الحظ٩

  . أنَت إتّصلَت ـ أنتن إتّصلتّن ـ أنتما إتّصلتما ـ هو إتّصل.١٠

  . نحن فّسرنا ـ أنا فّسرُت ـ هم فّسروا ـ هي فّسرْت.١١

  . نحن سافرنا ـ أنا سافرُت ـ هم سافروا ـ هي سافرْت.١٢

  . هما تكلّما ـ هم تكلّموا ـ أنِت تكلّمِت ـ هن تكلّمن.١٣

  ـ أنتن إنصرفتن ـ أنتما إنصرفتما ـ هو إنصرف.. أنَت إنصرفَت ١٤
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  . أنا طلبُت حاسوبا وجلسُت على الكرسي.١
  . نحن طلبنا حاسوبا وجلسنا على الكرسي.١
  . هم طلبوا حاسوبا وجلسوا على الكرسي.١
  . أنِت طلبِت حاسوبا وجلسِت على الكرسي.١
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  ربَت قهوة.. أنَت أكلَت الفطيرة ثم ش٢
  قهوة. شربتمالفطيرة ثم  أكلتم أنتم. ٢
  قهوة. شربتْ الفطيرة ثم  أكلتْ  هي. ٢
  قهوة. شرباالفطيرة ثم  أكال هما. ٢

  . أنتن خرجتن القاعة ورجعتن إلى البيت.٣
  . هن خرجن القاعة ورجعن إلى البيت.٣
  . أنتما خرجتما القاعة ورجعتما إلى البيت.٣

  ب ولعبَت كرة القدم.. أنَت ذهبَت إلى الملع٤
  . أنتم ذهبتم إلى الملعب ولعبتم كرة القدم.٤
  . أنتما ذهبتما إلى الملعب ولعبتما كرة القدم.٤

  . هي وصلْت إلى البيت ولبسْت قميصا جديدا.٥
  . نحن وصلنا إلى البيت ولبسنا قميصا جديدا.٥
  . أنتم وصلتم إلى البيت ولبستم قميصا جديدا.٥
  البيت ولبسِت قميصا جديدا.. أنِت وصلِت إلى ٥
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  . هل خرجَت أمس مع األصدقاء؟ ـ ال، ما خرجُت من البيت.١
1. Ieri sei uscito con gli amici? – No, non sono uscito di casa. 

  بتم في المقهى، يا شباب؟ ـ شربنا عصيربرتقال وكأس ماء.ر. ماذا ش٢
2. Cosa avete bevuto al caffé, ragazzi? – Abbiamo bevuto un succo d’arancia e un bicchiere 
d’acqua. 

  . دخل أستاذ الجامعة وذهب إلى قاعة اللغة العربية.٣
3. Il professore dell’università è entrato ed è andato nell’aula di lingua araba. 

  سْت الباجامى.. رجعْت مريم إلى البيت بعد دروس اليوم، ولب٤
4. Maryam è tornata a casa dopo le lezioni di oggi e si è messa il pigiama. 

  صّف اللغة اإلسبانية. . مع من لعبوا كرة القدم؟ ـ مع طالب ٥
5. Con chi hanno giocato a calcio? – Con gli studenti della classe di lingua spagnola. 

  تّن إلى مراكش؟. أين سكنتّن لما وصل٦
6. Dove avete risiedutof quando siete arrivate a Marrakesh. 

  ديا فتحتا الباب.ا. من فتح باب القاعة؟ ـ كاتيا ون٧
7. Chi ha aperto la porta dell’aula? – Katia e Nadia hanno aperto  la porta. 

 !. من أخذ تيليفوني؟ ـ نحن ما أخذنا شيئا، يا حبيبي٨
8. Chi ha preso il mio telefono? – Noi non abbiamo preso niente, mio caro.  
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Unità 7 

 

Sei stato a Tunisi? هل كنت في تونس؟  
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  . هل كنتم في المطعم، يا شباب؟ ـ ال، ذهبنا إلى المرقص.١

  . رضا وهدى خرجا من كلية اللغات.٢

  كانوا أمس في كلية اللغات.. رضا وهدى ومصطفى ٣

  . ماذا شربتما أنت ومريم في المقعى؟ ـ شربنا عصير ليمون.٤

 !. هل كانت لك غرفة فردية في المبيت؟ ـ ال، وكنت مع صديق آخر٥
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  جميلةٌ. . تونُس مدينةٌ ١

  . أكلنا في المطعِم مع صديٍق آخَر.٢

  .. في عماَن مطعٌم مراقصٌ ٣

  طرُش؟أ. أأنت ٤

  . مساَء أمِس لبسُت بنطلونا أحمَر.٥
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  كلمات  ج  كلمة

  أساتذة  ج  أستاذ

  طالب  ج  طالب

  أستاذات  ج  أستاذة

  دروس  ج  درس

  مدرسون  ج  مدرس
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  صغار  ج  صغير

  كبار  ج  كبير

             أصدقاء  ج  صديق
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Unità 8 

 

Ripasso راجعةم  
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 كبار ج كبير            جامعات ج جامعة

 نظفاء  ج  نظيف            يوتب ج  بيت

  أغبياء  ج  غبي            معلمون ج  معلم

  قدماء  ج  قديم            دروس  ج  درس

  طالب  ج  طالب            أصدقاء  ج  صديق

  مدارس  ج  مدرسة          محاضرات  ج  محاضرة

  مراقص  ج  مرقص            لغات  ج  لغة

  أساتذة  ج أستاذ            محالت  ج  لمح
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  . أم رضا جميلة.١

  حمراء. . سيارة األستاذ٢

  . إصبعي وسخ.٣

  .ت. صديقات مريم جميال٤

  .تجميال. أساتذة اللغة العربية ٥

  . ذكرى حبيبتي كبيرة.٦
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  ى البحِر.حمدُ من الجامعِة وذهب إلأ. خرج ١
1. Ahmad è uscito dall’università ed è andato al mare. 
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  . صديقات مريَم لبسن البنطلون ونحن لبسنا الفستان.٢
2. Le amiche di Maryam hanno indossato i pantaloni e noi abbiamo indossato il vestito. 

  . السيارةُ الجديدةُ لعميِد الكليِة حمراُء.٣
3. La nuova macchina del preside della facoltà è rossa. 

  ومقلمةً أخرى. . خذ قلما آخرَ ٤
4. Prendi un’altra penna e un’altra matita. 

؟٥   . هل المدّرسون دخلوا في الصّفِ
5. Gli insegnanti sono entrati in classe? 

  . مساَء أمِس كنّا في حفلٍة موسيقيٍة رائعٍة.٦
6. Ieri sera siamo stati ad un concerto splendido. 

  . في أّي ساعٍة رجعتم من بغدادَ؟ ـ بعد منتصِف الليِل، في الثالثِة.٧
7. A che ora siete tornati da Baghdad? – Dopo mezzanotte, alle tre. 

  . ها هو درٌس جديدٌ في كتاِب اللغِة التركيِة. ٨
8. Ecco la nuova lezione nel libro di lingua turca. 

  . لمن الجواُل؟ ـ لصديِق يوسوَف.٩
9. Di chi è il cellulare? – Dell’amico di Yusuf. 

  . اليوَم ضحك كثيرا كالمهّرجِ.١٠
10. Oggi ha riso molto come il pagliaccio. 
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  يد نفس الجوال.ر. أ١

  . دخل نفس الطالب.٢

  البيرة؟. هل شربتم نفس ٣

  ارة.ي. سافرنا بنفس الس٤

  . سافروا بنفس سيارة رضا.٥

  . ذهبت مع صديقتي إلى نفس مركزاإلنترنت.٦
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  .ف. هل ذهبتم إلى الحفلة، يا شباب؟ ـ نعم، ورجعنا مع يوس١
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  . فاطمة خرجْت مع صديقات الجامعة.٢

  باح أمس.ى البحر صل. أنا ومصطفى ومحمد ذهبنا إ٣

  . من شرب عصير البرتقال؟٤

  . صديقات هدى خرجن من السينما ودخلن في مقهى الببغاء.٥

  ظة، يا أندريا؟و. أين أكلَت الب٦

  . الطالب ما درسوا اليوم.٧

  . هل كانت أستاذة التاريخ هنا؟٨

  . ال، أستاذة التاريح ما وصلْت إلى الصف هذا الصباح.٩

  كنتم في طرابلس.. أين سكنتم، يا شباب، لما ١٠

  . لما كنا في طرابلس نحن سكنا في مبيت، ولويزا وأماندا أخذن غرفة في فندوق.١١
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  . هناك مشكلة كبيرة.١

 !ـ ال، هو ثقيل الدم !. إنه مهرج٢

  . ماذا فعلَت أمس؟ ـ ذهبُت إلى حفلة ليزا.٣

  ف كأس النبيذ.ص. شرب دومينيكون٤

  م ما فتحوا الجامعة وذهبنا إلى المرقص.. اليو٥

  . أين كنِت هذه األيام؟ ـ كنُت مريضة.٦

  حيث وجدنا مطعما عربيا. ،. تجولنا في شارع بارس٧

  . كان لك جوال قديم؟ ـ نعم، واآلن غيرت الجوال.٨

 !. أال تنسى شيئا؟ ـ نعم، حاسوبي٩

  . صديقات مريم فضلن محل أخر.١٠
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Unità 9 

 

Hai fatto tardi! وصلت متأخر! 
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                     ـ َما إْسُمِك؟

          .نَاِديَا إِْسِمي ـ

           أَْنِت؟ أَينَ  ِمنْ  ـ

 .إِيَطالَيَّةٌ  أَنَا ـ

َجةٌ؟ أَْنتِ   ـ  ُمتََزوَّ

 ...ْنُظرْ أُ   نَعَم،  ـ

اجٍ  َخاِتمُ  ٱلوْسطى هاعِ بَ إِصْ  َعلى(   )َزوَّ

  َن َزوُجِك؟ ِلماذا لَيَس َمعَِك؟ـ أَي

  ـ َعْندَهُ بُطولَةُ ٱْلُمالَكَمِة، فَُهَوُملئِكٌم ُمْحتَِرٌف.

  ـ إِْن َشاَء هللا فاَز؟

  ـ ال، َخِسَر، إِنَّهُ َغْضبَاٌن ِجدّا ...

  ـ َما إِْسُم َزْوِجِك؟

  ». َمْجنون«ـ إِْسُمهُ فراْنكو، َولَقَبُهُ 

  ا ناديا ...ـ َحَسنا، َمَع ٱلسَّالَمِة، ي

- Come ti chiami? 

- Mi chiamo Nadia. 

- Di dove sei? 

- Sono italiana. 

- Sei sposata? 

- Si guarda ... 
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(Al suo dito medio c’è una fede) 

- Dov’è tuo marito? Perchè non è con te? 

- Ha un campionato di pugilato, lui è un pugile professionista. 

- Se Dio vuole ha vinto? 

- No, ha perso, è proprio arrabbiatissimo... 

- Come si chiama tuo marito? 

- Si chiama Franco, e il suo soprannome è “il pazzo”. 

- Bene, arrivederci, Nadia. 
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1. Mi hai sentito, amico mio? 

2. Tuo marito è stupido. 

3. Tua moglie è bellissima. 

4. Il suo cellulare è vecchio e il suo I-Pod è nuovo. 

5. Il telefono ha un problema. 

6. Mia madre ci ha sentiti quando ti ho telefonato. 

7. Il nostro professore vi ha aspettato? 

8. La vostra amica è sposata. 

9. Ecco il loro caffè. 

10. La loro disocteca è vicina. 

11. Vostro figlio come si chiama? 

12. La loro figlia si chiama Aicha. 
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  ؟سمعوني هل .١

  خرجُت مع زوجِك.قد   .٢

  ته.رقصنا مع زوج قد .٣
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  . في معطفها أيبودَك.٤

  خسر مالكمنا.قد . ٥

  .. أنظر صديقتهن٦

  قررنا الذهاب إلى مطعمهما.قد . ٧

  . كيف خال ابنكما؟٨

  . ماركو ورشيدة خرجهما معكم.٩

  .مهوخإ بي . لما كنُت معه إتصل١٠

  ذهبنا إليهم. قد .١١
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1. Muhammad è qui? – No, non è qui. 

2. Samir è stupidissimo e non è bello. 

3. Il passaporto non è nel cassetto. 

4. Questo non è molto importante. 

5. Questo non è il nostro professore. 

6. Questo non è un ristorante nuovo? 

7. No, il ristorante non è nuovo, la discoteca si che è nuova! 

8. Arcibaldo non viene dall’Egitto, infatti viene dall’Italia. 

9. Il vostro amico non è libanese? 

10. Il professore di geografia non è antipatico.  
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  .هذه األيام السفر. قد غيرت جواز ١

  . ما لعبنا مع األطفال في البستان.٢

  زوجة المالكم الى البطولة.قد ذهبت . ٣

  . أما رجعتكم من مدينتكم أمس؟٤
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  . أما قررنا إلى السينما اليوم؟٥
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  . قد خرج أحد من غرفتك.١

  . ليس في الدرج شيء.٢

  من فضلك، ما فهمنا شيئا من الدرس. . يا أستاذ،٣

  . هل هناك أحد فهم شيئا عن الكتاب؟٤

  . هذا ليس شيئا مهما، يا حبيبي.٥

  . إيمانويال دخلت في المقهى مع أحد.٦

  . ليس في الجامعة أحد من اليمن.٧

  . قد كتبنا شيئا في اإلمتحان الكتابي، ولكن ال أحد فسره لنا.٨

  . ن أكلتم؟ ـ ال، شكرا، ال شيء. هل تريدين شيئا آخر بعد أ٩
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  . إنه جميل جدا.١

  . أين أنتم؟ ـ إننا أمام كلية اللغات.٢

  . أين وضعت رخصة القيادة؟ ـ إنها في مطعفي.٣

  . إنه كبير اآلن.٤

  إنها بخير، ولحمد هلل.. كيف حال الطالبت؟ ـ ٥
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1. Ho un grosso problema con mia sorella. 

2. Hai una penna? 

3. Gli studenti hanno un professore molto competente. 

4. Hai una sigaretta? 

5. Lui non ha un amico. 
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6. Voi cosa avete? – Abbiamo un succo, un caffè, un tè e una birra. 

7. Non ho con me il libro di arabo oggi. 

8. Sei sposata? – No, non ho né un marito né nessun altro. 

9. I miei amici hanno una festa fantastica stanotte. 

1 0. Lei ha un anello d’argento. 

 

Esercizio numero 9 pagina 129 

  . خطأ١

  . صحيح٢

  . خطأ٣

  . صحيح٤

  

Esercizio numero 10 pagina 129 

  . خطأ١

  . صحيح٢

  . خطأ٣

  . صحيح٤
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Unità 10 

 

Semplicissimo! بسيط جدا! 

 

Esercizio numero 1 pagina 139 

  قهوتان ـ قهوتين  . قهوة٩     شابين ـ شابان . شاب ١

  حديقتان ـ قهوتين  قةي. حد١٠      األستاذينـ  األستاذان .األستاذ ٢

  الزوجتان ـ قهوتين  . الزوجة١١           يومين ـيومان  . يوم ٣

  مالكمان ـ قهوتين  . مالكم١٢      الجامعتين ـ  الجامعتان . الجامة ٤

  اشهران ـ قهوتين . الشهر١٣          هاتفين ـ هاتفان . هاتف ٥

  امرتان ـ قهوتين . امرة١٤      طعمينمال ـ طعمانمال . المطعم ٦

  الماران ـ قهوتين . المار١٥        أستاذاتين ـ  أستاذاتان . أستاذة ٧

  سيدان ـ قهوتين  . سيد١٦        الكتابين  ـ الكتابان .الكتاب  ٨
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Singolare  Duale  Plurale  

  طالب  طالبان  طالب

  بنات  بنتان  بنت

  عناوين  عنوان  عنوان

  بساتين  بستانان  بستان

  إشياء  شيئان  شيء

  إشارات  إشارتان  إشارة

  مدرسون  مدرسان  مدرس

  جميلون  جميالن  جميل



33 
 

  كبيرون  كبيران  كبير

  أصدقاء  صديقان  صديق
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  ما جاهالن جدا.ك. إن١

  . قد كنت في المقهى وشربت عصيرين.٢

  . صديقا أحمد خرجا معه.٣

  من السفر إلى ميالنو بعد يومين.. رجعنا ٤

  . هناك طاولتان كبيرتان.٥

  . لماذا ما أخذتم كأسين في المطبخ؟٦

  كتب طالبتان في انتظار ألستاذ.لما . أمام٧

  . لكاتيا موعد معهم بعد ساعتين.٨

  . يديك وسختان جدا.٩

  . ذهبت مريم إلى السينيما مع صديقتيها من الجامعة.١٠
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  . هذا الحاسوب جديد جدا.١

  . قد كنت في مطعم وأكلت هذه الفطيرة.٢

  . هل تعرف هذا المرقص بجانب مقهى الببغى؟ ٣

  . هل فتحت الدرج بهذا المفتاح؟٤

  . أين هاتان ساكنتان؟ ـ في هذه البنية.٥

  . هؤالء الدراجة لي.٦

  . أمس لبست هذه التنورة وخرجت مع صديقاتي.٧

  ء الطالب الجدد؟. من هؤال٨
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  . ما إسم هذا الشارع وراء البنك؟ ٩

  . هذان الشبابان هما طالبان في كلية اللغات.١٠

  . ماذا فعلت خالل هاتين الساعتىن؟١١

  . امتحان اللغة التُْرِكيّة مع هذين األستاذين في هذه القاعة.١٢

  . هؤالء الشباب سافروا إلى لبنان.١٣

  . لمن هذا الجوال.١٤

  ؟و هذا السيد. من ه١٥

  . هذه النافذة بجانب الباب مفتوحة.١٦

  . إلى أين ذهبت أختي مع هاتين الصديقتين؟.١٧

  . على هذه الطاولة الصغيرة سجائري.١٨

    . هل هاتان الفاتاتان درستا مع هؤالء األساتذة؟١٩
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  الحاسوب جديد جدا. ذلك. ١

  الفطيرة. تلك . قد كنت في مطعم وأكلت٢

  المرقص بجانب مقهى الببغى؟  ذلك. هل تعرف ٣

  المفتاح؟ ذلك. هل فتحت الدرج ب٤

  البنية. تلكساكنتان؟ ـ في الطالبتان  تانك. أين ٥

  الدراجة لي. أولئك. ٦

  التنورة وخرجت مع صديقاتي. تلك. أمس لبست ٧

  الطالب الجدد؟ أولئك. من ٨

   الشارع وراء البنك؟ ذلك. ما إسم ٩

  الشبابان هما طالبان في كلية اللغات. ذانك. ١٠

  الساعتىن؟ تينك. ماذا فعلت خالل ١١

  القاعة. تلكاألستاذين في  ذينك. امتحان اللغة التُْرِكيّة مع ١٢
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  الشباب سافروا إلى لبنان. أولئك. ١٣

  الجوال. ذلك. لمن ١٤

  السيد؟ ذلك. من هو ١٥

  النافذة بجانب الباب مفتوحة.تلك . ١٦

  الصديقتين؟. ذهبت أختي مع تينك. إلى أين ١٧

  الطاولة الصغيرة سجائري. . على تلك١٨

    األساتذة؟ . هل تانك الفاتاتان درستا مع أولئك١٩
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  . هذا جديد وذلك قديم.١

  .لي جدد . أولئك أصدقاء٢

  . من هذه الفتاة؟٣

  .. هاتان طالبتان جديدتان من الجزائر٤

  ماركو؟جديد لهذا جوال  هل . ٥

  المطعم. ذهبنا إلى ذلك. خرجت مع هذين األستاذين ٦

  . ذلك قاموس جيد ولكنه غالي جدا.٧

  . أين كنت هذين الشهرين؟ ـ كنت في القاهرة.٨

  . تلك مجنونة.٩

  بيتي. المجنونة إلىتلك  تدخل .١٠
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1. Questo mio amico è molto simpatico. 

2. Anche tu hai studiato sui libri di questo professore? 

3. Quella è la mia amica giapponese e quelli sono gli studenti nuovi arriati ieri dal Kenia. 

4. Questo è mio padre e quel ragazzo è mio fratello. 
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5. Chi sono questi? – Questi sono le mie amiche e i miei amici marocchini. 

6. Quei due professori della facoltà sono bravi e gentili. 

7. Di chi è questa tazza di caffè? – Quella tazza di caffè è sua. 

8. Quella signora a destra del segnale stradale è vostra madre? – Si, quella signora è nostra madre. 

9. Chi ha messo questo qui? – L’ho messo io là. 

10. Questo passaporto è giordano, non yemenita. 
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . صحيح٣

  . خطأ٤
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  . خطأ١

  . صحيح٢

  . خطأ٣

  . صحيح٤
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Unità 11 

 

Bravo! نتحس١! 

 

Esercizio numero 1 pagina 155 

  مدرسة، مدرسات  3

  ولد، أوالد  1

  كلب، كالب  1

  ثالج، ثالجات  3

  فرق، فروق  1

  طفل، أطفال  1

  معلم، معلمون  2

  موظف، موظفون  2

  بنك، بنوك  1

  مدرسة، مدارس  1

  مفتاح، مفاتيح  1

  سيارة، سيارات  3

  شارع، شوارع  1

  غرفة، غرف  1

  مالكم، مالكمون  2
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  اساتذة الكلية الجديدات في هذه الغرفة. توجد.١

  . أين جوازات سفر؟ ـ وضعتها هنا.٢
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  الصين. إلى درسن العربية، ولكنهن سافرن  ا هؤالءن. طالبات كليت٣

  ا.نليلة أمس خرجنا وأكلنا بيتسا مع أساتذت. ٤

  قليالت. أساتذةو ونكثير طالب يوجدهنا . ٥

  ابناي وبنتاي. هم . هؤالء٦

  . موظفو هذا المكتب ماهرون جدا.٧
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  . في هذا الصف طالب كثيرون.١

  كثيرات.. طالبات  كلية هذه ٢

  . قد درسنا لهذا اإلمتحان أشياء جديدة.٣

  . تلك السيارات الكبيرة خرجت كلها من هذا الگاراج.٤

  هذه فروق صغيرة؟ هل . ٥
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  دة؟يجد انصقماله هذ هل . ١

  . حمامات هذا المطعم وسخة جدا.٢

  ذا زبائن هذا المقهى كلهم عصبيون؟. لما٣

  !ي المقهى لكن هذه االشياء مختلفة. طلبت خبزا ومربى ف٤

  الجديدة. ةكثيرال. في هذا الشارع فتحوا المتاجر ٥

  نوك مفتوحة اليوم؟ ـ نعم.. هل الب٦

  .األخيرة غيرت ثالجتين في السنوات .٧

  

Esercizio numero 5 pagina 157 

  فاضل وفاطمة دخال في مطعم ياباني جديد.. ١

  . سألني أصدقائي أين سكنت عندما كنت في اإلمارات.٢
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  يام.أل. الكالب كانت كثيرة تلك ا٣

  . هؤالء الشباب ضحكوا كثيرا لهذا الفيلم.٤

  برتقال في مقهى بجانب الكلية. . شربت سميرة وصديقاتهاعصير٥

  . الطالب اتجوا إلى قاعة الماضرات الجديدة لدرس التاريخ.٦

  . بحثت أنا وصديقتي عن مطعم مفتوح وما وجدناه.٧
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . خطأ٣

  . صحيح٤
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . صحيح٣

  . صحيح٤
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Unità 21  

 

Perchè no? لم ال؟ 

 

Esercizio numero 1 pagina 169 

ʻtagliareʼ  ُقََطَع، يَْقَطع 

  أَْقَطعُ 

  تَْقَطعُ 

  تَْقَطعين

  يَْقَطعُ 

 تَْقَطعُ 

  نَْقَطعُ 

  تَْقَطعون

  تَْقَطْعن

  يَْقَطعون

 يَْقَطْعن

 

  تَْقَطعان

 

  يَْقَطعان

 تَْقَطعان

ʻsalireʼ  َُصِعدَ، يَْصعَد 

  أَْصعَدُ 

  تَْصعَدُ 

  تَْصعَدين

  يَْصعَدُ 

 تَْصعَدُ 

  نَْصعَدُ 

  تَْصعَدون

  تَْصعَْدن

  يَْصعَدون

 يَْصعَْدن

 

  تَْصعَدان

 

  يَْصعَدان

 تَْصعَدان

ʻuscireʼ  ُخرج، يَْخُرج 

  أَْخُرجُ 

  ْخُرجُ تَ 

  نْخُرجيتَ 

  ْخُرجُ نَ 

  تَْخُرجون

  نتَْخُرجْ 

 

  تَْخُرجان
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  ْخُرجُ يَ 

 ْخُرجُ تَ 

  يَْخُرجون

 يَْخُرْجن

  جانيَْخرُ 

 تَْخُرجان

ʻentrareʼ  ُدََخَل، يَْدُخل 

  ْدُخلُ أَ 

  ْدُخلُ تَ 

  نيْدُخلتَ 

  ْدُخلُ يَ 

 ْدُخلُ تَ 

  ْدُخلُ نَ 

  ونْدُخلتَ 

  نْدُخلْ تَ 

  ونْدُخلُ يَ 

 نْدُخلْ يَ 

 

  نْدُخالتَ 

 

  نْدُخاليَ 

 نْدُخالتَ 

ʻcrescereʼ  َُكبَُر، يَْكبَر 

  ْكبَرُ أَ 

  ْكبَرُ تَ 

  نيتَْكبَر

  ْكبَرُ يَ 

 ْكبَرُ تَ 

  ْكبَرُ نَ 

  ْكبَرونتَ 

  نتَْكبَرْ 

  يَْكبَرون

 يَْكبَْرن

 

  تَْكبَران

 

  انْكبَريَ 

 انْكبَرتَ 

ʻudireʼ  َُسِمَع، يَْسَمع 

  ْسَمعُ أَ 

  ْسَمعُ تَ 

  نيتَْسَمع

  ْسَمعُ يَ 

 ْسَمعُ تَ 

  ْسَمعُ نَ 

  تَْسَمعون

  نتَْسَمعْ 

  يَْسَمعون

 يَْسَمْعن

 

  تَْسَمعان

 

  يَْسَمعان

 تَْسَمعان

ʻsapereʼ  َُعَرَف، يَْعِرف 
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  فُ ْعرِ أَ 

  ْعِرفُ تَ 

  نيفْعرِ تَ 

  ْعِرفُ يَ 

 ْعِرفُ تَ 

  ْعِرفُ نَ 

  فونْعرِ تَ 

  نفْ ْعرِ تَ 

  فونْعرِ يَ 

 ْفنْعرِ يَ 

 

  فانْعرِ تَ 

 

  فانْعرِ يَ 

 فانْعرِ تَ 

ʻabitareʼ  َُسَكَن، يَْسُكن 

  ْسُكنُ أَ 

  ْسُكنُ تَ 

  نينْسكُ تَ 

  ْسُكنُ يَ 

 ْسُكنُ تَ 

  ْسُكنُ نَ 

  وننْسكُ تَ 

  ننْ ْسكُ تَ 

  وننْسكُ يَ 

 ننْ ْسكُ يَ 

 

  اننْسكُ تَ 

 

  اننْسكُ يَ 

 اننْسكُ تَ 

ʻarrivareʼ  َُوَصَل، يَِصل 

  ِصلُ أَ 

  ِصلُ تَ 

  نيتَِصل

  ِصلُ يَ 

 ِصلُ تَ 

  ِصلُ نَ 

  تَِصلون

  نتَِصلْ 

  يَِصلون

 يَِصْلن

 

  تَِصالن

 

  يَِصالن

 تَِصالن

ʻindossareʼ  ُلَبَِس، يَْلبَس 

  أَْلبَسُ 

  ْلبَسُ تَ 

  نيسْلبَ تَ 

  ْلبَسُ نَ 

  سونْلبَ تَ 

  نسْ ْلبَ تَ 

 

  سانْلبَ تَ 
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  ْلبَسُ يَ 

 ْلبَسُ تَ 

  سونْلبَ يَ 

 ْسنْلبَ يَ 

  انسْلبَ يَ 

 انسْلبَ تَ 

ʻridereʼ  َُضِحَك، يَْضَحك 

  ْضَحكُ أَ 

  ْضَحكُ تَ 

  نيتَْضَحك

  ْضَحكُ يَ 

 ْضَحكُ تَ 

  ْضَحكُ نَ 

  تَْضَحكون

  نتَْضَحكْ 

  ونْضَحكيَ 

 نْضَحكْ يَ 

 

  انْضَحكتَ 

 

  انْضَحكيَ 

 انْضَحكت

ʻbereʼ  َُشِرب، يَْشَرب 

  ْشَربُ أَ 

  ْشَربُ تَ 

  نيتَْشَرب

  ْشَربُ يَ 

 ْشَربُ تَ 

  ْشَربُ نَ 

  تَْشَربون

  نتَْشَربْ 

  يَْشَربون

 يَْشَرْبن

 

  تَْشَربان

 

  يَْشَربان

 تْشَربان

ʻandareʼ  ُذََهَب، يَْذَهب 

  ْذَهبُ أَ 

  ْذَهبُ تَ 

  نيْذَهبتَ 

  ْذَهبُ يَ 

 ْذَهبُ تَ 

  ْذَهبُ نَ 

  ونْذَهبتَ 

  نْذَهبْ تَ 

  ونْذَهبيَ 

 نْذَهبْ يَ 

 

  انْذَهبتَ 

 

  انْذَهبيَ 

 انْذَهبت

ʻaprireʼ  ُفَتََح، يَْفتَح 
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  ْفتَحُ أَ 

  ْفتَحُ تَ 

  نيحْفتَ تَ 

  ْفتَحُ يَ 

 ْفتَحُ تَ 

  ْفتَحُ نَ 

  حونْفتَ تَ 

  نحْ ْفتَ تَ 

  حونْفتَ يَ 

 ْحنْفتَ يَ 

 

  حانْفتَ تَ 

 

  حانْفتَ يَ 

 حانْفتَ ت

ʻgiocareʼ  ُلَِعَب، يَْلعَب 

  ْلعَبُ أَ 

  ْلعَبُ تَ 

  نيتَْلعَب

  ْلعَبُ يَ 

 ْلعَبُ تَ 

  ْلعَبُ نَ 

  ونْلعَبتَ 

  نْلعَبْ تَ 

  ونبْلعَ يَ 

 نْلعَبْ يَ 

 

  انْلعَبتَ 

 

  انْلعَبيَ 

 انْلعَبت

ʻritornareʼ  َُرَجَع، يَْرِجع 

  ْرِجعُ أَ 

  ْرِجعُ تَ 

  نيعْرجِ تَ 

  ْرِجعُ يَ 

 ْرِجعُ تَ 

  ْرِجعُ نَ 

  عونْرجِ تَ 

  نعْ ْرجِ تَ 

  ونْرِجعُ يَ 

 ْعنْرجِ يَ 

 

  عانْرجِ تَ 

 

  عانْرجِ يَ 

 عانْرجِ ت

ʻstudiareʼ  ُدََرَس، يَْدُرس 

  ْدُرسُ أَ 

  ْدُرسُ تَ 

  نيتَْدُرس

  ْدُرسُ نَ 

  تَْدُرسون

  نتَْدُرسْ 

 

  تَْدُرسان
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  ْدُرسُ يَ 

 ْدُرسُ تَ 

  يَْدُرسون

 يَْدُرْسن

  يَْدُرسان

 تْدُرسان

ʻviaggiareʼ  ُسافَر، يُسافِر 

  سافِرُ أُ 

  سافِرُ تُ 

  نيتُسافِر

  يُسافِرُ 

 سافِرُ تُ 

  نُسافِرُ 

  ونتُسِفر

  نتُسافِرْ 

  ونيُسافِر

 نيُسافِرْ 

 

  انتُسافِر

 

  انيُسافِر

 انسافِرتُ 

ʻpulireʼ  ُف  نَظََّف، يُنَّظِ

فُ أُ    نَّظِ

فُ تُ    نَّظِ

  نيفنَظِّ تُ 

  يُسافِرُ 

فُ تُ   نَّظِ

فُ نُ    نَّظِ

  فوننَظِّ تُ 

  نفْ نَظِّ تُ 

  فوننَظِّ يُ 

 ْفننَظِّ يُ 

 

  فاننَظِّ تُ 

 

  فاننَظِّ يُ 

 فاننَظِّ تُ 

ʻmettereʼ  َُوَضَع، يََضع 

  َضعُ أَ 

  َضعُ تَ 

  نيَضعتَ 

  َضعُ يَ 

 َضعُ تَ 

  َضعُ نَ 

  ونَضعتَ 

  نَضعْ تَ 

  ونعضَ يَ 

 نَضعْ يَ 

 

  انَضعتَ 

 

  انَضعيَ 

 انَضعُ ت

ʻspiegareʼ  ُر  فَّسَر، يُفَّسِ
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رُ أُ    فَّسِ

رُ تُ    فَّسِ

رفَ تُ    نيّسِ

رُ يُ    فَّسِ

رُ تُ   فَّسِ

رُ نُ    فَّسِ

رفَ تُ    ونّسِ

رْ فَ تُ    نّسِ

رفَ يُ    ونّسِ

رْ فَ يُ   نّسِ

 

رفَ تُ    انّسِ

 

رفَ يُ    انّسِ

رفَ تُ   انّسِ

ʻtelefonareʼ  ُاِتََّصَل، يَتَِّصل 

  تَِّصلُ أَ 

  تَِّصلُ تَ 

  نيتَِّصلتَ 

  تَِّصلُ يَ 

 تَِّصلُ تَ 

  تَِّصلُ نَ 

  ونتَِّصلتَ 

  نتَِّصلْ تَ 

  ونتَِّصليَ 

 نتَِّصلْ يَ 

 

  نتَِّصالتَ 

 

  نتَِّصاليَ 

 نتَِّصالت

ʻparlareʼ  ُتََكلََّم، يَتََكلَّم 

  تََكلَّمُ أَ 

  تََكلَّمُ تَ 

  نيمتََكلَّ تَ 

  تََكلَّمُ يَ 

 تََكلَّمُ ت

  تََكلَّمُ نَ 

  مونتََكلَّ تَ 

  نمْ تََكلَّ تَ 

  مونَكلَّ يَت

 ْمنتََكلَّ يَ 

 

  مانتََكلَّ تَ 

 

  مانتََكلَّ يَ 

 مانتََكلَّ ت

ʻandarseneʼ  ُاِْنَصَرَف، يَْنَصِرف 

  ْنَصِرفُ أَ 

  ْنَصِرفُ تَ 

  نيتَْنَصِرف

  ْنَصِرفُ نَ 

  تَْنَصِرفون

  نتَْنَصِرفْ 

 

  انْنَصِرفتَ 
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  ْنَصِرفُ يَ 

 ْنَصِرفُ ت

  يَْنَصِرفون

 نْنَصِرفْ يَ 

  انْنَصِرفيَ 

 انْنَصِرفت
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  . أنا أسكن ـ هي تسكن انتم تسكنون ـ هم يسكنون ـ نحن نسكن١

  . أنَت تشرب ـ انتن تشربن ـ انتما تشربان ـ هو يشرب٢

  . هما يفتحان ـ هم يفتحون ـ انِت تفتحين ـ هن يفتحن٣

  . نحن نرجع ـ انا أرجع ـ هم يرجعون ـ هي ترجع٤

  طع ـ هم يقطعون ـ هي تقطع. نحن نقطع ـ انا أق٥

  . انَت تكبر ـ انتن تكبرن ـ انتما تكبران ـ هو يكبر٦

  . هما يعبان ـ هم يلعبون ـ انِت تلعب ـ هن تلعبن٧

  . انا أصل ـ هي تصل ـ انتم تصلون ـ هم يصلون ـ نحن نصل٨

  . هما يالحظ ـ هم يالحظون ـ انِت تالحظين ـ هن يالحظن٩

  لن ـ انتما تتصالن ـ هما يصالن. انَت تتّصل ـ انتن تتص١٠

  . نحن نفسر ـ انا أفسر ـ هم يفسرون ـ هي تفسر١١

  . نحن نسافر ـ أنا أسافر ـ هم يسافرون ـ هي تسافر١٢

  . هما يتكلمان ـ هم يتكلمون ـ انِت تتكلمين ـ هن يتكلمن١٣

  . انَت تنصرف ـ انتن تنصرفن ـ انتما تنصرفان ـ هما ينصرفان١٤
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  . ال أعرف متى يرجع ماركو من المرقص.١

  . لماذا ال تخرج مع أصدقائك وتذوبون إلى السينما؟٢

  اللغة اليابانية. ينتدرس ولكنكاألكل الياباني  ين. نعرف أنك تكره٣

  تعرفين أين المفتاح، من فضلك؟ ـ ال، ال أعرف، أنا اسف.  هل.٤
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  ميص جديد.. ذلك األستاذ يدخل دائما مع ق٥

  . لماذ يضحكون؟ ـ ألنك أكلت سوشي ونعرف أنك تكرهه.٦

  نشرب شيئا؟ ـ شاي بعد الدرس، شكرا. هل .٧

  تتكلم العربية؟ ـ نعم، تيزيانا تتكلم العربية والعبرية. هل . ٨

  مفتوحة اليوم. تيمكن أن نذهب إلى الكلية؟ ـ ال، ليس هل . ٩

  آخر الشارع.. نسكن في بيت جديد بعد الضوء أحمرفي ١٠
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1. Domani parti per Parigi? – No, parto per Barcellona. 

2. Perchè non parli con me, amore mio? – Perchè non vuoi andare al cinema: c’è un nuovo film 
romantico. 

3. Ci sono due studenti della sezione di lingua araba che indossano la kefia e le babbucce.  

4. Quella professoressa parla velocemente, per questo i suoi studenti non capiscono niente delle sue 
lezioni. 

5. Bevi qualcosa, mia cara? – No, grazie, io non bevo niente con te! 

6. Amin esce con i suoi amici in discoteca, per questo Fatima sembra molto arrabbiata e infastidita. 

7. Non ti piace il cibo giapponese? – No, mio caro amico, non mi piace, lo odio proprio tanto. 

8. Quando torno a casa oggi, entro nella mia camera e la pulisco tutta! 

9. Ve ne siete andati? – No, siamo arrivati adesso e abbiamo telefonato all’altro nostro amico.  

10. So che sei amico del professore di geografia. – No, mi dispiace, non lo conosco! 
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  . ليست هذه مشكلة كبيرة.١

  . ليس هذا الجوال جديدا، لكنه كان ألخي.٢

  م؟ ـ ال، لست في البيت ألنني أذهب إلى البحر.وأنت في البيت الي هل. ٣

  كلية اللغات هنا. ما كانتكنا طالبا،  لما. ٤

  ؟ين. ليست تلك أختي، أال تفهم٥
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  . يظهر لي أنك عابس، مع من كنت في المقهى؟٦

  أندريا في إيطاليا لكنه اآلن في يابان. كان .٧

  تتكلم ال نفهمها. لماونة، لهذا السبب . ليست فاطمة متضايقة إنها مجن٨

  ؟ ـ بلى.اجاف اذلك طحلب سي. أل٩

  . اال يعجبكم السمك النيء؟ ـ ال، لسنا قططا.١٠

  

Esercizio numero  6 pagina 171 

  . كانت األساتذة قد خرجوا من الباب اليميني للكلية.١
1. I professori erano usciti dalla porta destra della facoltà. 

  . ماذا كنت تفعل، يا دومينيكو، عندما دخلنا في غرفتك؟٢
2. Cosa stavi facendo, Domenico, quando siamo entrati nella tua stanza? 

  . لقد كنت أتكلم مع أخي صديقي بالهاتف.٣
3. Parlavo a telefono col fratello di un mio amico. 

  را وهللا الحمد.. كم يورو كان أبوك قد فقد؟ ـ ليس كثي٤
4. Quanti euro aveva perso tuo padre? – Per grazia di Dio non tanti. 

  . أين كن قد ذهبتن أمس لما اتصلنا بكن؟٥
5. Dove eravate andate ieri quando vi abbiamo telefonato? 

    . ما كنا قد ذهبنا إلى مكان، يا شباب.٦
6. Non eravamo andate da nessuna parte ragazzi. 

  . هل كنت تريد شيئا، يا حبيبتي؟ ـ ال، ما كنت أريد شيئا.٧
7. Volevi qualcosa, amore mio? – No, non volevo niente. 

  . أما كان المطعم مفتوحا صباح اليوم؟ ـ بلى.٨
8. Il ristorante non era aperto questa mattina? – Certamente. 

  ـ كنت قد رأيت طالبا كثيرون. . كم طالبا رأيت في الصف؟٩
9. Quanti studenti hai visto in classe? – Avevo visto molti studenti. 

  . لقد كنات الطالبات قد شخن جوالتهن في ذلك الدكان الصغير.١٠
10. Le studentesse avevano ricaricato i loro cellulari in quel piccolo negozio. 
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  . خطأ١

  . خطأ٢

  . خطأ٣

  . خطأ٤
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . خطأ٣

  . خطأ٤
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Unità 13 

 

Faremo una frittata سنفعل عجة 
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ʻsoffrire diʼ عانى 

  عانَْيتُ 

  عانَْيتَ 

  عانَْيتِ 

  عانى

 عانَتْ 

  عانَْينا

  عانَْيتُم

  عانَْيتُنَّ 

  عانَوا

 عانَْينَ 

 

  عانَيتُما

 

  عانَيا

 عانَتا

ʻcamminareʼ مشى 

  ْيتُ مشَ 

  ْيتَ مشَ 

  ْيتِ مشَ 

  ىمش

 تْ مشَ 

  ْينامشَ 

  ْيتُممشَ 

  ْيتُنَّ مشَ 

  وامشَ 

 ْينَ مشَ 

 

  يتُمامشَ 

 

  يامشَ 

 تامشَ 

ʻinvitareʼ دعا 

  دََعْوتُ 

  دََعْوتَ 

  دََعْوتِ 

  دعا

  دََعْونا

  دََعْوتُم

  ْوتُنَّ دَعَ 

  دََعوا

 

  دََعْوتُما

 

  دََعْوا
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 دََعتا دََعْونَ  دََعتْ 

 

ʻbuttareʼ رمى 

  َرَمْيتُ 

  َرَمْيتَ 

  َرَمْيتِ 

  َرَمى

 َرَمتْ 

  َرَمْينا

  َرَمْيتُم

  َرَمْيتُنَّ 

  َرَموا

 َرَمْينَ 

 

  َرَميتُما

 

  َرَميا

 َرَمتا
 

ʻpiangereʼ بكى 

  بََكْيتُ 

  بََكْيتَ 

  بََكْيتِ 

  بََكى

 بََكتْ 

  بََكْينا

  مبََكْيتُ 

  بََكْيتُنَّ 

  بََكوا

 بََكْينَ 

 

  تُمايبَكَ 

 

  بََكيا

 بََكتا

ʻcantareʼ غنّى 

  َغنَّْيتُ 

  َغنَّْيتَ 

  َغنَّْيتِ 

  َغنَّى

 َغنَّتْ 

  َغنَّْينا

  َغنَّْيتُم

  بغَنَّْيتُنَّ 

  َغنَّوا

 َغنَّْينَ 

 

  تُمايَغنَّ 

 

  َغنَّيا

 َغنَّتا

 ʻtrascorrereʼقضىى 
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  قََضْيتُ 

  قََضْيتَ 

  قََضْيتِ 

  قََضى

 تْ قَضَ 

  قََضْينا

  قََضْيتُم

  قََضْيتُنَّ 

  قََضوا

 قََضْينَ 

 

  تُمايقَضَ 

 

  قََضيا

 قََضتا

ʻrimanereʼ  َبَقي 

  يتُ بَقِ 

  يتَ بَقِ 

  يتِ بَقِ 

  يَ بَقِ 

 تْ يَ بَقِ 

  ينابَقِ 

  يتُمبَقِ 

  يتُنَّ بَقِ 

  واقبَ 

 ينَ بَقِ 

 

  يتُمابَقِ 

 

  يابَقِ 

 يتابَقِ 
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  لزبالة.اني رميت . خرجت من البيت ألن١

  .اشهر قضيت  قضيت في بغداد؟ ـ امو. كم ي٢

  .ا ألنها عانت مركب نقص. فتاة يوسف بكت كثير٣

  . بقي أحد في الصف؟ ـ ال، ما بقي أحد.٤

  جدا بسبب السوشي بار تحت بيتها. ألنها مسرورةشادية  غنّت .٥

  . دعوني في المطعم الياباني، لكنه ال يعجبني.٦

  حتى بيتهم. الشارع في مشينا. بعد العشاء ٧

  العربية. اشهرين في سوريا وما درستم ا. قضيتم٨

  . دخلن المقهى، جلسن وغنين كل الليلة.٩

  تجاه أخي كبير.ا. عنيت مركب نقص ١٠
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1. Cosa vi ha chiesto il professore all’esame? – Ci ha fatto domande molto difficili! 

2. Ti hanno dato il libro in libreria? – No, purtroppo non avevano quel libro. 

3. Chi te lo ha chiesto? – Abd al-Rahim me lo ha chiesto. 

4. Ho dimenticato quante penne ti ho dato? – Giusto, mi hai dato molte penne e le ho perse tutte. 

5. Sawsan ha chiesto a Shadia dove ha comprato il pane ed ha saputo che glielo ha dato il droghiere. 

6. Quando eravamo al Cairo abbiamo comprato molte cose, ma le abbiamo dimenticate tutte in 
hotel. 

7. Chi ti ha dato questo bell’anello d’argento, è fantastico! 

8. L’uomo che parla arabo con tuo padre è un professore di fama mondiale. 

9. Ho visto nel corridoio una studntessa che non conosco. 

10. Questa parola non è araba. 
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  ه اليوم هو في آخر الممر.ي. الصف الذي درسنا ف١

  في الصف خالل درس اللغة العربية.. حكوا لي عن قط يدخل دائما ٢

  . السؤال الذي سألتمونا إياه غبي جدا.٣

  . هل وجدت جواال كان هنا على هذه الطاولة؟٤

  . ذلك هو المطعم الذي ذهبنا إليه مساء أمس.٥

  . هل أكلت الباطاطا المقلية التي أعطتك أمي إياها٦

  . هناك مشكلة كبيرة ال نفهمها٧

  د الذي تكلمت عنه معي؟. ما هو الحاسوب الجدي٨

  . ليس هناك أحد يفسر لنا ما هي المعالجة لتلك المشكلة.٩

 . هل تذهبون إلى نفس المرقص الذي ذهبنا إليه يوم السبت نحن أيضا؟١٠

 

Esercizio numero 5 pagina 185 



55 
 

  . أريد أن أذهب إلى ذلك المطعم.١

  . أين تريد أن تذهب؟٢

  . أريد أنك تخرج بسرعة.٣

  لي إنك خرجِت. . قلتِ ٤

  . فهمت أن األستاذ اليوم غير موجود.٥

  ا أن نذهب إلى مصر هذا الصيف.ن. قرر٦

  غير موجودة. ها. ممكن أن٧

  . قال لي إنه حمار.٨

  ي هذه العمارة؟ف. هل تحّب أن تسكن ٩

  لكم. ه. غير ممكن أنني أفسر١٠
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . صحيح٣

  ح. صحي٤

  . صحيح٥
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  . صحيح١

  . صحيح٢

  . خطأ٣

  . خطأ٤

 صحيح  .٥
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Unità 14 

 

Non ti credo! ال أصدقك! 

 

Esercizio numero 1 pagina 197 

1. Voglio andare al cinema in cui tu hai visto il nuovo film. 

2. Abbiamo parlato col direttore per risolvere la questione che gli altri ci hanno spiegato. 

3. E’ vero che vai in aeroporto per partire per l’estero? 

4. E’ possibile che i miei amici raggiungano il caffè “Il Pappagallo” da questa strada? 

5. I genitori di Samir hanno parlato col professore per venire a conoscienza di qualche votaccio del 
proprio figlio. 

6. Ti ho dato il mio cellulare per ricaricarlo prima che io uscissi? Ma dove lo hai messo? Lo hai 
perso? 

7. Vuoi bere un té? – No, preferisco bere una tazza di caffè senza zucchero. 

8. Devi credermi, amore mio, che non sono uscito con i miei amici per andare in discoteca senza di 
te! 

9. Hai passato la giornata nella biblioteca della facoltà a studiare? – No, solo a parlare con i miei 
due amici. 

10. Il professore disperato ha provato a spiegare il congiuntivo ai suoi stupidi studenti, ma loro non 
hanno capito niente! 
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  . غدا سنذهُب إلى الجامعة. غدا لن نذهَب إلى الجامعة.١

  ؟ من لن يدفَع المخالفة التي أعطانا إياها االشرطي؟. من سيدفُع المخالفة التي أعطانا إياها االشرطي٢

  عجة مع األشياء التي إشتريتها. ان تعملول . ستعملون عجة مع األشياء التي إشتريتها.٣

  معه. أحدب تتّصل معه. أعطيتعها جواال لن  بأحد . أعطيتعها جواال ستتّصل٤

    نعمَل إمتحان العربية في تلك القاعة. لن. هذا األسبوع سنعمُل إمتحان العربية في تلك القاعة. هذا األسبوع ٥
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Esercizio numero 3 pagina 198 

ʻapparireʼ بدا 

  أْبدُو

  تَْبدُو

  تَْبِدين

  يَْبدو

 تَْبدُو

  نَْبدُ 

  تَْبدُونَ 

  ونتَْبدُ 

  يَْبدُونَ 

 يَْبدُونَ 

 

  تَْبدُوانِ 

 

  يَْبدُوانِ 

 تَْبدُوانِ 

ʻcamminareʼ مشى 

  أْمِشي

  ْمِشيتَ 

  ينْمشِ تَ 

  ْمِشييَ 

 ْمِشيتَ 

  ْمِشينَ 

  ونَ ْمشِ تَ 

  نيْمشِ تَ 

  ونَ يَْمشِ 

 نَ يْمشِ يَ 

 

  انِ ْمِشيتَ 

 

  انِ ْمِشييَ 

 انِ ْمِشيتَ 

ʻinvitareʼ دعا 

  أْدعو

  تَْدعو

  تَْدعين

  يَْدعو

 تَْدعو

  نَْدعو

  تَْدعونَ 

  تَْدعون

  يَْدعونَ 

 يَْدعونَ 

 

  تَْدعوانِ 

 

  يَْدعوانِ 

 تَْدعوانِ 
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ʻbuttareʼ رمى  

  أْرِمي

  تَْرِمي

  تَْرِمين

  يَْرِمي

 تَْرِمي

  نَْرِمي

  تَْرِمونَ 

  نيتَْرمِ 

  يَْرِمونَ 

 نَ ييَْرمِ 

 

  تَْرِميانِ 

 

  يَْرِميانِ 

 تَْرِميانِ 

ʻpiangereʼ بكى 

  أْبكي

  ْبكيتَ 

  نْبكيتَ 

  ْبكييَ 

 يْبكتَ 

  ْبكينَ 

  ونَ ْبكتَ 

  نيْبكتَ 

  ونَ ْبكيَ 

 نَ يْبكيَ 

 

  يانِ ْبكتَ 

 

  يانِ ْبكيَ 

 يانِ ْبكتَ 

ʻcantareʼ غنّى 

  أَُغنّي

  تُغَنّي

  تُغَنّين

  يُغَنّي

 تُغَنّي

  نُغَنّي

  تُغَنّونَ 

  نيتُغَنّ 

  يُغَنّونَ 

 نَ ييُغَنّ 

 

  تُغَنّيانِ 

 

  يُغَنّيانِ 

 تُغَنّيانِ 

ʻtrascorrereʼ قضى 

  أْقِضي

  تَْقِضي

  نتَْقِضي

  نَْقِضي

  تَْقِضونَ 

  نيتَْقِض 

 

  تَْقِضيانِ 
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  يَْقِضي

 تَْقِضي

  يَْقِضونَ 

 نَ ييَْقِض 

  يَْقِضيانِ 

 تَْقِضيانِ 

ʻrimanereʼ بقي 

  أْبقى

  تَْبقى

  نيْ تَْبقَ 

  ْبقىيَ 

 ْبقىتَ 

  ْبقىنَ 

  نَ وْ ْبقَ تَ 

  نيْ ْبقَ تَ 

  نَ وْ ْبقَ يَ 

 نَ يْ ْبقَ يَ 

 

  يانِ ْبقتَ 

 

  يانِ ْبقيَ 

 يانِ ْبقتَ 
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  . سمعت مغنيا جديدا في التلفاز.١

  . لقد غنّى المغنّي حتى الصباح.٢

  . لحفلة مريم دعوا مغّنيا مصريا.٣

  رقص؟م. هل تعرف ذلك المغنَّي اللبناني الذي كان أمس في ال٤

  مفضالن .ال يمغنيا هما و دياب وجورج وسوف. عمر٥
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1. Scese in strada fischiando come un ragazzino.  

2. Gli ho lanciato le scarpe in testa mentre chiamavo la polizia. 

3. Prima dell’esame abbiamo passato la notte ripassando i nostri appunti. 

4. Parlarono della questione bevendo limonata in un caffè di nome “Casa degli amici”. 

5. Le studentesse se ne stanno sedute guardando il nuovo professore che oggi parlerà della storia del 
cinema tunisino. 
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  كمجانين. نويضحك. وقد خرجوا من السينما وهم ١

  . سنتكلم عن درس أمس ونحن نأكل شيئا في المطعم اليباني.٢

  . أكره الرجل الذي يقرأ الجريدة وهو يأكل.٣

  . نجاة تصّف السيارة وهي تنظرإلى الشرطي الذي يمشي في الرصيف.٤

  عندما ستنزل. . أخذت معطفك وهي تخرج من القاعة وستطيك إياه في المقهى٥
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1. Per favore, sorella, desidero un bicchiere d’acqua fredda e una sedia comoda. 

2. Non pensi di avere bisogno di un cappotto nuovo? Questo tuo cappotto  è vecchio, sporco e 
sembri uno straccione. 

3. Fadel non sa che tutte le ragazze sanno benissimo che lui le osserva durante le lezioni. 

4. Ho ben capito che tu desideri partire per il Marocco col tuo amico Abd al-Latif. 

5. Hai bisogno di andare in bagno? Eccolo è davanti a te alla fine del corridoio. 

6. Cosa hai comprato a Marrakesh, cose belle? – No, niente, mi dispiace. 

7. Omar è preoccupato e molto triste, infatti non lo capisce veramente nessuno! 

8. La nuova facoltà non ha una biblioteca, ci credi? 

9. Non c’è nessuna ragazza al mondo a parte te, amore mio! 

10. La stanza non ha la televisione né il computer? – Non la voglio, grazie tante...   
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  . صحيح١

  . صحيح٢

  . صحيح٣

  .خطأ٤

  صحيح .٥
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  . خطأ١

  . صحيح٢

  . خطأ٣

  صحيح .٤

 . صحيح٥

 

Radici... 

  سير

  سكن

  غضب

  صدق

  خبز

  وصل

  قصر

  فتح

  رجح

  خرج

  سمع
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Unità 15 

 

Ho dimenticato l’impermeabile e l’obrello! ينسيت مشمعي وشمسيت! 

 

Esercizio numero 1 pagina 210 

  . من يريد أن يرمي زبالة المنزل اليوم؟١

  . ألن تقضوا كل الشهر في بيروت لعطلتكم؟٢

  .. سأخرج اآلن إلى الحديقة مع كلبي حتى يمشي قليال٣

  في هذا المكان السخ. ال نرغب في أن نبقى دقيقة أخرى ٤

  في حفلة عيد ميالدي، يا بنات ن. أريد أن تغني٥

  . هل رغبت في الذهاب إلى مركز الشرطة لتشكو لتلك المجنونة التي ترمي زبالتها في دارنا.٦

  . لن أبكي مرة أخرى لهذا النتائج التعيسة جدا في اإلمتحانات الجامعية.٧

  أراهن أنك لن تنسى الذي درسته لما ستسافر إلى بلد عربي. .٨

  . لما رآني أخي فسر لي أنه يعمل عجة بالخيار.٩

  . أترين ماذا فعلتن بسيارتكن عند إشارة المرور؟١٠
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  . من رآه؟ ـ هو رآه في تلفاز.١

  وجداه.. أمين وكاتيا رأيا هل كان في الدار، لكنهما ما ٢

  أن الطفل يبكي؟ . أال ترين٣

  . أال ترى أنك وسخ؟٤

  . عندما أمشي أمام السفارة، أرآها تتكلم مع الشرطي.٥

  كله. هأعطيناِك هذا الكتاب كي تدرسي. ٦

  األطفال. يفعل. من فضلك، ترى ماذا ٧



63 
 

  يسألني عنك. دائما رآنيي. عندما ٨

  قائي هذا المساء.أصد الساعة سيتصل بي أيّ  في. إّن أريد أن أرى ٩

  . هل رأيتم أن إمتحان العربية كان صعب جدا.١٠
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  ألطف

  أوسخ

  أنظف

  أصغر

  أسمك

  أثقل

  أجمل

  أحسن

  أصعب

  أسهل

  أسخف

  أوخف

  أوقخ

  أطول
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1. Se vuoi andare alla festa con me, allora devi prendere la tua macchina nuova. 

2. Non ci è possibile capire perchè l’arabo sia più difficile dell’italiano. 

3. Hai mai visto un uomo più sfacciato di lui? – No davvero, non ho mai trovato nessuno come 
quello sfacciato. 

4. Cosa è meglio che camminiamo o che andiamo in macchina? 
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5. A che ora devi partire per Madrid? – Nel pomeriggio. 

6. Non c’è nessuno più stupido di te, idiota mio! 

7.  La tua valigia non è più pesante del frigorifero della nostra cucina, amore mio? Ma che ci hai 
messo dentro? 

8. Gli studenti non vogliono un esame più lungo, ma lo vogliono più facile! 

9. Mio padre e mia madre hanno messo il mio cellulare sui miei libri affinchè me lo ricordassi, ma 
me lo sono dimenticato a casa quando sono uscito. 

10. Vuoi mangiare il sushi un’altra volta? Io preferisco la pizza ai funghi. 
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . صحيح٣

  . خطأ٤
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  . صحيح١

  . خطأ٢

  . صحيح٣

  . خطأ٤

 

Radici... 

  سخن

  عصر

  سوق

  شرب
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  سمك

  أدب

  رأي
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Unità 16 

 

 Ripassoمراجعة 
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   مزيدسالم ـ  1ـ  إْستَْقبَلَ 

  مزيد سالم ـ 1أْغلََق ـ 

  ـ مجرد مضاعف 2َمسَّ ـ 

  سالم ـ مجرد 1َربََط ـ 

  سالم ـ مزيد  1تَنَفّس ـ 

  سالم ـ مجرد 1ذََكَر ـ 

  ناقص ـ مجرد 2بَِقَي ـ 

  سالم ـ مزيد 1َكافََح ـ 

  مثال ـ مجرد 2َوَجدَ ـ 

  سالم ـ مزيد 1أْدَرَك ـ 

  سالم ـ مجرد 1َضغََط ـ

  أجوف ـ مجرد 2ساَر ـ 

  ردسالم ـ مج 1أَكَل ـ 

  سالم ـ مزيد 1تَناقََش ـ 

  ناقص ـ مزيد 2قاسى ـ 

  أجوف ـ مزيد 2أداَر ـ 

  ناقص ـ مزيد 2إْستَْغنى ـ 

  أجوف ـ مزيد 2إْرتاَح ـ 
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  سالم ـ مزيد 1إْصفَّر ـ 

َر ـ    أجوف ـ مزيد 2َصوَّ

  أجوف ـ مزيد 2ضايََق ـ 

  سالم ـ مزيد 1إْنتَفََض ـ 
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  تجهنا إلى المطبخ ألن الثالجة ليس فيها شيء. . ما ا١

  . ال يريد صاحب المنزل ينتظر أكثر إيجار الشقة.٢

  يت جديد إال بعد شهرين.. لقد عرفنا أنك لن تنتقلي إلى ب٣

  . لماذا ما درستم جيدا، يا شباب، قبل هذا اإلمتحان الصعب؟٤

  . لقد خرج المدير قبل قليل ولن يرجع إال بعد ثلث ساعة.٥

  . إن ماما ال تذكر أين وضعت الليمون في المطبخ.٦

  . ما كان لي وقت كثير ولذلك ما تلفنت لكم.٧

  . سأفكر فيك دائما، يا حبيبتي، ولن أنساك أبدا٨

  . هناك شاب أمام مكتبك، ما أراد أن يقول لي اسمه.٩

  سوف تصل كريمة بسيارتها ولكنها لن تصفها أبدا ألنه ال يجد مكان.. ١٠
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  . هل تعرف أنَّ صديقينا استأجرا منزال جديدا؟١

  . لقد قال لي أستاذي إّن امتحان اللغة العربية الكتابي ليس سهال.٢

  . إننا نحتاج إلى أْن نعرف متى ستحضرنا ماما الكسكسي.٣

  . هل قالوا لكم إنه سوف يجب أْن ندرس كثيرا منذ اآلن؟٤

  ك يريد أْن يسافر إلى بغداد.. رأيت أّن أخا٥

  . هل تريد أْن تراهن أّن يوسف لن يرافقنا إلى البيت؟٦

  . هل فهم أستاذنا أنّنا غضبنا ألن اإلمتحان كان صعبا؟٧
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  . أما سعتم أنتم أيضا الشباب الذين يعيشون راءنا يغنون دائما؟٨

٩ ّ   ّن أباك ال يصدقني؟. لماذا ال تريدين أْن تقري بأ

  نذ وقت غير قصير أنّك ال تفسر لي من يتصل بك.. ال حظت م١٠
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  . لعّل مريم تحب أْن تطبخنا شيًء لعيد ميالدها.١

  . سنستأجر بيت أخيك، لكنني ال أحّب مشاكل.٢

  ، لكْن ليس على الفور.. سأسافر مع كل األخرين٣

  !. ال تجيء إلى عشاء سواد؟ ـ ربما٤

 !جدا، أعزائي . ليتني طبخت٥
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Unità 17 

 

 

 Sei matta?أأنت مجنونة؟ 
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ʻvisitareʼ زار، يزور 

  ماضي

  ُزْرتُ 

  ُزْرتَ 

  ُزْرتِ 

  زارَ 

 زاَرتْ 

  ُزْرنا

  ُزْرتُم

  زرتُنَّ 

  زاروا

 ُزْرنَ 

 

  ُزْرتُما

 

  زارا

 زاَرتا

 مرفوع مضارع

  زورُ أ

  زورُ تَ 

  نيْ زورُ تَ 

  زورُ يَ 

 زورُ تَ 

  زورُ نَ 

  ونَ زورُ تَ 

  نُزرْ تَ 

  نَ وْ زورُ يَ 

 نَ ُزرْ يَ 

 

  انِ زورتَ 

 

  انِ زوريَ 

 انِ زورتَ 
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ʻaggiungereʼ  يد، يزدزا  

  ماضي

  تُ ِزدْ 

  تَ ِزدْ 

  تِ ِزدْ 

  زادَ 

 تْ زادَ 

  ناِزدْ 

  تُمِزدْ 

  تُنَّ ِزدْ 

  وازاد

 نَ ِزدْ 

 

  تُماِزدْ 

 

  ازاد

 تازادَ 

 مرفوع مضارع

  يدُ زأ

  يدُ زتَ 

  ينيدزتَ 

  يدُ زيَ 

 يدُ زتَ 

  يدُ زنَ 

  ونَ يدزتَ 

  نيدْ زتَ 

  ونَ يدزيَ 

 نَ دْ زِ يَ 

 

  انِ يدزتَ 

 

  انِ يدزيَ 

 انِ يدزتَ 

ʻbaciareʼ   ،يبوسباس  

  ماضي

  بُْستُ 

  بُْستَ 

  بُْستِ 

  باسَ 

 باَستْ 

  بُْسنا

  بُْستُم

  بُْستُنَّ 

  باسوا

 بُْسنَ 

 

  بُْستُما

 

  باسا

 باَستا

 مرفوع مضارع
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  بوسُ أ

  بوسُ تَ 

  ينبوستَ 

  بوسُ يَ 

 بوسُ تَ 

  بوسُ نَ 

  ونَ بوسُ تَ 

  نبُسْ تَ 

  بوُسونَ يَ 

 نبُسْ يَ 

 

  انِ بوستَ 

 

  انِ بوسيَ 

 انِ بوستَ 

ʻalzarsiʼ  قام، يقوم  

  ماضي

  تُ قُمْ 

  تَ قُمْ 

  تِ قُمْ 

  قامَ 

 تْ قامَ 

  ناقُمْ 

  تُمقُمْ 

  تُنَّ قُم

  واقام

 نَ قُمْ 

 

  تُماقُمْ 

 

  اقام

 تاقامَ 

 مرفوع مضارع

  قومُ أ

  قومُ تَ 

  ينقومتَ 

  قومُ يَ 

 قومُ تَ 

  قومُ نَ 

  ونَ قومُ تَ 

  نقُمْ تَ 

  ونَ قوميَ 

 نَ قُمْ يَ 

 

  انِ قومتَ 

 

  انِ قوميَ 

 انِ قومتَ 

ʻvolareʼ  طار، يطير  

  ماضي

  ِطْرتُ 

  ِطْرتَ 

  ِطْرنا

  ِطْرتُم

 

  ِطْرتُما
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  ِطْرتِ 

  طارَ 

 طاَرتْ 

  ِطْرتُنَّ 

  طاروا

 ِطْرنَ 

 

  طارا

 طاراتا

 مرفوع مضارع

  طيرُ أ

  طيرُ تَ 

  ينطيرتَ 

  طيرُ يَ 

 طيرُ تَ 

  طيرُ نَ 

  ونَ طيرتَ 

  نرْ طِ تَ 

  ونَ طيريَ 

 نرْ طِ يَ 

 

  نِ اطيرتَ 

 

  انِ طيريَ 

 انِ طيرتَ 

ʻrimproverareʼ   ُالم، يَلوم  

  ماضي

  تُ لُمْ 

  تَ لُمْ 

  تِ لُمْ 

  المَ 

 تْ المَ 

  نالُمْ 

  تُملُمْ 

  تُنَّ لُمْ 

  واالم

 لُْمنَ 

 

  تُمالُمْ 

 

  االم

 تاالمَ 

 مرفوع مضارع

  لومُ أ

  لومُ تَ 

  ينلومتَ 

  لومُ يَ 

 لومُ تَ 

  لومُ نَ 

  ونَ لومُ تَ 

  نلُمْ تَ 

  ونَ لوميَ 

 نلُمْ يَ 

 

  انِ لومتَ 

 

  انِ لوميَ 

 انِ لومتَ 
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ʻcamminareʼ  سار، يسير  

  ماضي

  ِسْرتُ 

  ِسْرتَ 

  ْرتِ سِ 

  سارَ 

 ساَرتْ 

  ِسْرنا

  ِسرتُم

  ِسْرتُنَّ 

  ساروا

 ِسْرنَ 

 

  ِسْرتُما

 

  سارا

 ساَرتا

 مرفوع مضارع

  أسيرُ 

  سيرُ تَ 

  ينسيرتَ 

  سيرُ يَ 

 سيرُ تَ 

  سيرُ نَ 

  ونَ سيرتَ 

  نرْ سِ تَ 

  ونَ سيرُ يَ 

 نرْ سِ يَ 

 

  انِ سيرتَ 

 

  انِ سيريَ 

 انِ سيرتَ 

ʻtemereʼ  خاف، يخاف  

  ماضي

  ِخْفتُ 

  ِخْفتَ 

  ِخْفتِ 

  خافَ 

 خافَتْ 

  ِخْفنا

  ِخْفتُم

  ِخْفتُنَّ 

  خافَوا

 ِخْفنَ 

 

  ِخْفتُما

 

  خافَا

 خافَتا

 مرفوع مضارع



74 
 

  أخافُ 

  خافُ تَ 

  تَخافين

  يَخافُ 

 تَخافُ 

  نَخافُ 

  تَخافونَ 

  نفْ تَخَ 

  يَخافونَ 

 نفْ يَخَ 

 

  خافانِ تَ 

 

  يَخافانِ 

 تَخافانِ 

ʻcircondareʼ  يطُ اط، يُحأح  

  ماضي

  تُ أَحطْ 

  تَ أَحطْ 

  تِ أَحطْ 

  أحاطَ 

 تْ أحاطَ 

  ناأَحطْ 

  تُمأَحطْ 

  تُنَّ أَحطْ 

  واأحاط

 نَ أَحطْ 

 

  تُماأَحطْ 

 

  اأحاطْ 

 تاأحاطَ 

 مرفوع مضارع

  أُحيطُ 

  حيطُ تُ 

  ينحيطتُ 

  يُحيطُ 

 حيطُ تُ 

  حيطُ نُ 

  ونَ حيطتُ 

  نتُحيط

  ونَ يُحيطُ 

 نحيطْ يُ 

 

  انِ حيطُ تُ 

 

  نِ حيطايُ 

 انِ حيطتُ 
 

ʻgirareʼ  أدار، يُدير  

  ماضي
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  أدَْرتُ 

  أدَْرتَ 

  أدَْرتِ 

  رَ اأد

 تْ أدَارَ 

  ناأدَرْ 

  تُمأدَرْ 

  تُنَّ أدَرْ 

  واأدَار

 نَ أدَرْ 

 

  تُماأدَرْ 

 

  اأدَار

 تاأدَار

 مرفوع مضارع

  ديرُ أُ 

  ديرُ تُ 

  ينديرتُ 

  ديرُ يُ 

 ديرُ تُ 

  ديرُ نُ 

  ونَ ديرتُ 

  نِدرْ تُ 

  ونَ ديريُ 

 نِدرْ يُ 

 

  انِ ديرتُ 

 

  انِ ديريُ 

 انِ ديرتُ 

ʻvolereʼ  أراد، يريد  

  ماضي

  أَرْدتُ 

  أَرْدتَ 

  أَرْدتِ 

  دَ اأر

 دَتْ اأر

  ناأَردْ 

  تُمأَردْ 

  تُنَّ أَردْ 

  وادَ ارأ

 نَ أَردْ 

 

  تُماأَردْ 

 

  ادَ ارأ

 تادَ ارأ

 مرفوع مضارع

  ريدُ أُ 

  ريدُ تُ 

  ينريدتُ 

  ريدُ نُ 

  ونَ ريدتُ 

  ندْ رِ ت

 

  انِ ريدتُ 
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  ريدُ يُ 

 ريدُ تُ 

  ونَ ريدُ يُ 

 ندْ رِ يُ 

  انِ ريديُ 

 انِ ريدتُ 

ʻrisiedereʼ  قام، يقيمأ  

  ماضي

  تُ قَمْ أ

  تَ أقَمْ 

  تِ أقَمْ 

  أقام

 تْ أقام

  ناأقَمْ 

  تُمأقَمْ 

  تُنَّ أقَمْ 

  واأقام

 نَ أقَمْ 

 

  تُماأقَمْ 

 

  اأقام

 تاأقام

 مرفوع مضارع

  يمُ قأُ 

  يمُ قتُ 

  ينيمقتُ 

  يمُ قيُ 

 يمُ قتُ 

  يمُ قنُ 

  ونَ يمُ قتُ 

  نمْ قِ ت

  ونَ يمُ قيُ 

 نمْ قِ يُ 

 

  انِ يمقتُ 

 

  انِ يمُ قيُ 

 انِ يمقتُ 
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1. Chi di voi vuole sposare una donna straniera? 

2. Hai aggiunto troppo sale alla salsa di pomodoro per la pasta, mia cara! 

3. Avete visitato la vostra famiglia in Egitto l’anno scorso? – No, sfortunatamente, ma vogliamo 
andarci quest’anno. 

4. C’è la neve: il nostro aereo volerà da Milano a Roma dopo domani? 
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5. Il professore ci ha rimproverato perchè abbiamo fatto molto tardi alla sua lezione. 

6. Temi che questa gonna che ti sei misurata non sia bella? 

7. Il suo fidanzato geloso folle si è alzato dal tavolo e mi ha picchiato forte! 

8. Il ragazzo spagnolo che le nostre amiche hanno conosciuto risiede nello studentato universitario. 

9. I piatti e i bicchieri sporchi ci circondano da settimane: dovete lavarli immediatamente! 

10. Perchè non mi rispondi quando ti faccio una domanda? – Perchè sono molto nervosa! 
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1. Voi siete più pazzi di me, ragazzi! 

2. Hai visto quanto sono belli i miei pantaloni nuovi? 

3. Il professore oggi, ha fatto più tardi di noi alla sua lezione, per questo lo abbiamo rimproverato 
per bene. 

4. Non berrò mai un caffè più amaro di questo tuo.  

5. Questi I-pod sono più economici di quelli. 

6. Questo orologio non è più costoso? – Si, amore mio, ma perchè non me lo compri? 

7. Ho pagato l’i-Pod meno di quello che hai comprato tu, ma io l’ho trovato rotto! 

8. Quanto è bugiarda Huda! – E’ vero, è molto bugiarda, ma la sua amica Maryam lo è tanto più di 
lei! 

9. Chi ha un’idea migliore di quella di questi nostri due amici? 

10. Non c’è nessuno più ricco di te!  
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  لقد ذهبنا إلى السينما أمس مع نفس المدرسين الذين خرجتم معهم أنتم.. ١

  . هل رأيتم هناك األستاذين اللذين نخاف كثيرا من امتحانهما؟٢

  إليهم السنة الماضية كانوا أجانب. . إن اللئام الذين تعرفنا٣

  على طاولة غرفتي المستديرة؟تي وضعتها . من أخذ المنافض ال٤

  . هناك طالب كثيرون ال يريدون الذهاب إلى الجامعة يوم االمتحان.٥
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  القطتان اللتان تدخالن دائما القاعة خالل الدرس ساكنتان في حديقة الكلية.. ٦

  . هل هناك كتب جديدة نحتاج في درسها لالمتحان؟٧

  زواج منه.. إن زينب مغرمة بنفس الفتى الذي تريد فاطمة ال٨

  . من فيكم سيجلي األطباق التي أكلنا بها؟٩

  قالوه لكم؟ . هل أنتم متأكدون من ذلك١٠
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ʻfuggireʼ   ُّفَّر، يَِفر  

  ماضي

  فََرْرتُ 

  فََرْرتَ 

  فََرْرتِ 

  فَرَّ 

تْ   فَرَّ

  فََرْرنا

  فََرْرتُم

  فََرْرتُنَّ 

  فَّروا

 فََرْرنَ 

 

  فََرْرتُما

 

  فَّرا

تا  فَرَّ

 مرفوع مضارع

  أفِرُّ 

  ِفرُّ تَ 

  تَِفّرين

  يَِفرُّ 

 تَِفرُّ 

  نَِفرُّ 

ونَ    تَِفرُّ

  نتَْفِررْ 

  يَِفّرونَ 

 نيَْفِررْ 

 

  تَِفّرانِ 

 

  يَِفّرانِ 

 تَِفّرانِ 

ʻrestituireʼ   َُّردَّ، يَُرد  

  ماضي
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  َردَْدتُ 

  َردَْدتَ 

  َردَْدتِ 

  َردَّ 

 َردَّتْ 

  َردَْدنا

  َردَْدتُم

  َردَْدتُنَّ 

  َردّوا

 َردَْدنَ 

 

  َردَْدتُما

 

  َردّا

 َردَّتا

 مرفوع مضارع

  أُردُّ 

  ُردُّ تَ 

  تَُردّين

  يَُردُّ 

 تَُردُّ 

  نَُردُّ 

  تَُردّونَ 

  تَْردُْدن

  يَُردّونَ 

 يَْردُْدن

 

  تَُردّانِ 

 

  يَُردّانِ 

 تَُردّانِ 

ʻraccogliereʼ   ُّيَلُم ،   لَمَّ

  ماضي

  لََمْمتُ 

  لََمْمتَ 

  لََمْمتِ 

  لَمّ 

 لَّمتْ 

  لََمْمنا

  َمْمتُملَ 

  لََمْمتُنَّ 

  لَّموا

 لََمْمنَ 

 

  لََمْمتُما

 

  لَّما

 لّمتا

 مرفوع مضارع

  لُمُّ أ

  لُمُّ تَ 

  ينلُمّ تَ 

  لُمُّ نَ 

  ونَ لُمّ تَ 

  نْلُممْ تَ 

 

  انِ لُمّ تَ 
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  لُمُّ يَ 

 لُمُّ تَ 

  ونَ لُمّ يَ 

 نْلُممْ يَ 

  انِ لُمّ يَ 

 انِ لُمّ تَ 

 

ʻpassareʼ   َُّمّر، يَُمر  

  ماضي

  َمَرْرتُ 

  َمَرْرتَ 

  َمَرْرتِ 

  َمرّ 

 َمّرتْ 

  َمَرْرنا

  َمَرْرتُم

  َمَرْرتُنَّ 

  َمّروا

 َمَرْرنَ 

 

  َمَرْرتُما

 

  مّرا

تا  َمرَّ

 مرفوع مضارع

  أُمرُّ 

  ُمرُّ تَ 

  تَُمّرين

  يَُمرُّ 

 تَُمرُّ 

  نَُمرُّ 

  تَُمّرونَ 

  تَْمُرْرن

  يَُمّرونَ 

 يَْمُرْرن

 

  تَُمّرانِ 

 

  يَُمّرانِ 

 تَُمّرانِ 

ʻritenereʼ   ُيَُظن ،   َظنَّ

  ماضي

  َظنَْنتُ 

  َظنَْنتَ 

  َظنَْنتِ 

  َظنَنّا

  َظنَْنتُم

  َظنَْنتُنَّ 

 

  َظنَْنتُما
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  َظنَّ 

 َظنّتْ 

  وانّ ظَ 

 َظننَّ 

  َظنّا

 َظنَّتا

 مرفوع مضارع

  أُظنُّ 

  ُظنُّ تَ 

  تَُظنّين

  يَُظنُّ 

 تَُظنُّ 

  نَُظنُّ 

  تَُظنّونَ 

  تَْظنُنَّ 

  يَُظنّونَ 

 يَظنُنَّ 

 

  تَُظنّانِ 

 

  يَُظنّانِ 

 تَُظنّانِ 

ʻsmettereʼ   َي ،   ُكفُّ َكفَّ

  ماضي

  َكفَْفتُ 

  َكفَْفتَ 

  َكفَْفتِ 

  َكفَّ 

 َكفَّتْ 

  َكفَْفنا

  َكفَْفتُم

  َكفَْفتُنَّ 

  َكفَّوا

 َكفَْفنَ 

 

  َكفَْفتُما

 

  َكفَّا

 َكفَّتا

 مرفوع مضارع

  أُكفُّ 

  ُكفُّ تَ 

  تَُكفّين

  يَُكفُّ 

 تَُكفُّ 

  نَُكفُّ 

  تَُكفّونَ 

  تَْكفُْفن

  يَُكفّونَ 

 يَْكفُْفنَ 

 

  تَُكفّانِ 

 

  يَُكفّانِ 

 فّانِ تَكُ 
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ʻdesiderareʼ   َُّودَّ، يََود  

  ماضي

  َودَْدتُ 

  َودَْدتَ 

  َودَْدتِ 

  َودّ 

 َودّتْ 

  َودَْدنا

  َودَْدتُم

  َودَْدتُنَّ 

  َودّوا

 َودَْدنَ 

 

  َودَْدتُما

 

  َودّا

 َودّتا

 مرفوع مضارع

  أَودُّ 

  َودُّ تَ 

  تََودّين

  يََودُّ 

 تََودُّ 

  َودُّ نَ 

  تََودّونَ 

  تَْودَْدن

  يََودّونَ 

 يَْودَْدنَ 

 

  تََودّانِ 

 

  يََودّانِ 

 تََودّانِ 

ʻcontareʼ   َُّعدَّ، يَعُد  

  ماضي

  َعدَْدتُ 

  َعدَْدتَ 

  َعدَْدتِ 

  َعدّ 

 َعدّتْ 

  َعدَْدنا

  َعدَْدتُم

  َعدَْدتُنَّ 

  َعدّوا

 َعدَْدنَ 

 

  َعدَْدتُما

 

  َعدّا

 َعدّتا

 مرفوع مضارع
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  أَعدُّ 

  عَدُّ تَ 

  تَعَدّين

  يَعَدُّ 

 تَعَدُّ 

  نَعَدُّ 

  تَعَدّونَ 

  تَعدَْدن

  عَدّونَ يَ 

 يَعدَْدنَ 

 

  تَعَدّانِ 

 

  يَعَدّانِ 

 تَعَدّانِ 

ʻsucchiareʼ   ُّيُمص ،   َمصَّ

  ماضي

  َمَصْصتُ 

  َمَصْصتَ 

  َمَصْصتِ 

  َمصَّ 

 َمصَّتْ 

  َمَصْصنا

  َمَصْصتُم

  َمَصْصتُنَّ 

  واَمصَّ 

 َمَصْصنَ 

 

  َمَصْصتُما

 

ا   َمصَّ

تا  َمصَّ

 مرفوع مضارع

  ُمصُّ أ

  ُمصُّ تَ 

  ينُمصّ تَ 

  ُمصُّ يَ 

 ُمصُّ تَ 

  ُمصُّ نَ 

  ونَ ُمصّ تَ 

  نْمُصصْ تَ 

  ونَ ُمصّ يَ 

 نَ ْمُصصْ يَ 

 

  انِ ُمصّ تَ 

 

  انِ ُمصّ يَ 

 انِ ُمصُّ تَ 

ʻtendereʼ   َُّشدَّ، يَِشد  

  ماضي

  َشدَْدتُ 

  َشدَْدتَ 

  َشدَْدنا

  َشدَْدتُم

 

  َشدَْدتُما
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  َشدَْدتِ 

  َشدّ 

 َشدّتْ 

  َشدَْدتُنَّ 

  َشدّوا

 َشدَْدنَ 

 

  َشدّا

 َشدّتا

 مرفوع مضارع

  أِشدُّ 

  ِشدُّ تَ 

  دّينتَشِ 

  يَِشدُّ 

 تَِشدُّ 

  نَِشدُّ 

  تَِشدّونَ 

  تَْشِدْدن

  يَِشدّونَ 

 يَْشِدْدنَ 

 

  تَِشدّانِ 

 

  يَِشدّانِ 

 تَِشدّانِ 

ʻversareʼ   َُّصّب، يَُصب  

  ماضي

  َصبَْبتُ 

  َصبَْبتَ 

  َصبَْبتِ 

  َصبَّ 

 َصبَّتْ 

  َصبَْبنا

  َصبَْبتُم

  َصبَْبتُنَّ 

  َصبَّوا

 َصبَْبنَ 

 

  َصبَْبتُما

 

  َصبَّا

 َصبَّتا

 مرفوع مضارع

  أُصبُّ 

  ُصبُّ تَ 

  تَُصبّين

  يَُصبُّ 

 تَُصبُّ 

  نَُصبُّ 

  تَُصبّونَ 

  تَْمُصْصن

  يَُصبُّونَ 

 يَْمُصْصنَ 

 

  تَُصبُّانِ 

 

  يَُصبّانِ 

 تَُصبّانِ 
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ʻisultareʼ   َُّسّب، يَُسب  

  ماضي

  َسبَْبتُ 

  َسبَْبتَ 

  َسبَْبتِ 

  َسبَّ 

 َسبَّتْ 

  َسبَْبنا

  َسبَْبتُم

  َسبَْبتُنَّ 

  َسبَّوا

 بَْبنَ سَ 

 

  ْبتُمابَ سَ 

 

  بَّاسَ 

 بَّتاسَ 

 مرفوع مضارع

  بُّ سُ أ

  بُّ سُ تَ 

  بّينسُ تَ 

  بُّ سُ يَ 

 بُّ سُ تَ 

  بُّ سُ نَ 

  بّونَ سُ تَ 

  نبُبْ سْ تَ 

  بُّونَ سُ يَ 

 نَ بُبْ سْ يَ 

 

  بُّانِ سُ تَ 

 

  بّانِ سُ يَ 

 بّانِ سُ تَ 
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  متني؟م. لماذا ش١

  بسي ووضعتها في الخزانة.ت كل ماللمم. ٢

  رائحة فالفل، عدعت حتى ثالثة وبعد فررت.. شممت ٣

  . من صّب الماء فوق جوالي؟٤

  . هل تظّن أّن مريم تحب أْن تتزّوجني؟٥

  إلى بيت سهالية، سيأكل كثير من الوشي. ء. من يجيء للعشا٦

  ال نجيء إلى عشائها ألننا ال نودّ أن نأكل السوشي.. ٧
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  صعب جدا. . لماذا ما جئت معنا؟ ـ النني كان عندي إمتحان٨

  تكلم أحد. عندما أجابت ما. رّن الهاتف، لكن ٩

  يقول فيه أنه ال يحب أن يجيء هذا المساء. دومينيكو هاتفية ت لي رسالة. جاء١٠
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  . تجلس مريم وفاطمة وقمر وزينب حول مائدة مستديرة في آخر مقهى الببغاء.١

  .الشيشة حنّ ويد نيتحدث. هؤالء الفتيات ٢

  . ال، مريم ال تريد أن تتزّوج.٣

. تقول زينب إن الرجل اإليطالي كاذب جدا ألنها لما كانت في ميالنو السنة الماضية تعرفت إلى فتى إيطالي ٤
  ن اكتشفت زينب أنه متزوج وأب لثالثة أوالد.مغرم بها أراد الزواج منها، وبعد أسبوعي

حسنا من اإليطالي ألنها عرفت كثير من الفتيات األجنبيات اللواتي قلن . تجيب قمر أن الرجل العربي ليس أ٥
  نفس الكالم عن الفتيات العرب.

  . تحلم مريم بزواج رجل أمريكي غني جدا.٦

  ألنها تبحث عن زوج ال يوجد إال في الخيال. مجنونةأنها . تظنها صاديقاتها ٧
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  إلى الشارعة الطقس جميل جدا وبارد. مليكة تمشي . عندما١

. ال، تلبس مليكة الفورة ووشحها الصوفي. تحّص أنّها تتثلج ألنها لما لبست مالبسها في الصباح لم تلبس ٢
  جواربها الكثيفة.

  إنه وصل من روما. يقول وهو يمو رسالة هاتفية. كتب لها صديقها ماس٣

  . نعم، إّن رصيدها الهاتفي دون الدينار.٤

  بعد أن أغلقت جوالها، تأخذ مليكة من جيبها بطاقة الشحن التي اشترتها في دكان التبغ الموجود قبالة الكلية. .٥

  . تشّم مليكة رائحة فالفل.٦

  

Radici 

  االصل          الوزن
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  طبق          فاعل

  جنب          افعلي

  قيس          مفعال

  مثل          فعل

  صبح          أفعل

  ثلج          تفعّل

  فجأ          مفاعلة
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Unità 18 

 

 Che cosa ti è successo?؟لك حصل ماذا 
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  لم تدخنوا      . ما دخنتم١

  لم يفضال      . ما فضال٢

  مألْ لم ت      . ما مألتُ ٣

  لم يشكرن      . ما شكرن٤

  لم تتردّي      . ما ترددتِ ٥

  لم تلبسْ       . ما لبَستْ ٦

  لم يرتجفْ       . ما ارتجف٧

  لم تجلسْ       ما جلستَ . ٨

  لم نتكلمْ       . ما تكلمنا٩
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  . إننا لن نسافَر إلى المغرب إال بعد شهرين.١

  . ألم تنتظروا الحافلة، يا شباب، بعد أن خرجتم من المطعم؟٢

  . إن أمين ال يتمكُن من أن يهضم السمك بالطحالب.٣

  تكن؟. لماذا لم ترتبن شياءكن في غرف٤

  . لما رمينا الطحالب الفاسدة في الزبالة، ما ترددنا دقيقة.٥

  . سمير لن يفهَمه خطيبته أبدا.٦

  !، فلتسافرْ وماهي المشكلة !. قالت لي انايزا إنها ستسافر٧

  !. إني لم أطلْب منك شيئا، يا حبيبي٨
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  معنا الى المرقص الليلة؟ ا. أال تريدون أن تجيئو٩

  !لنرى ما الذي حصل في الشارع . ولنخرْج إلى الخارج١٠
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  . أكبُر كتاٍب.١

  .أطباقٍ  . أصغرُ ٢

  .راِت شهرٍ حاض. أهمُّ م٣

  .صفٍ . أجمُل طالبِة ٤

  الكلية. في أمهر أستاذةٍ  عند. درست ٥

  .خرجنا مع أجدد سيارةٍ . ٦

  تجده. . أعطيني أحسن قاموٍس ٧

  المقهى.ندويش كان في . تعشينا ألذ س٨

  ديمية.كا. نقول إنه كان أصعب إمتحان سنة ٩

  تمكنت من أن تتكلم مع أوقح رجل في المدينة.. ١٠

  

Esercizio numero 4 pagina 246 

  . من طلب منه كتابه؟١

  . لقد سألتك فقد إن كنت في بيتك اليوم.٢

  . ماذا سألت أستاذة طالبها خالل اإلمتحان؟٣

  پيتسا التي تغبين فيها؟. هل تريدين أن تطلب منهم ال٤

  !. ال أحد طلب منك شيئا٥
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  . ثالث سيارات.١

  . طفالن.٢
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  . عشر قميات.٣

  . ثمان طالبات.٤

  . أربع إمتحانات.٥

  . أستاذ.٦

  . راجل واحد.٧

  .سّت نساء.٨

  . خمس كليات.٩

  . شابان اثنان.١٠

  . سبعة أيام.١١

  . تسعة أسابع.١٢
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  الطالبا الخمس

  ثمانية ألمان

  أربعة أصدقاء

  عشر فرنسيات

  تسعة أشهر

  سبع لغات

  ثالث ساعات

  الفلسطينيون التسعة

  األاتذة الست

  أربعة بيوت
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  . جاء واحد منكم وطلب مني خمسة يورو.١
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  ا واحدا.الصف وجد طالب إلى عندما األستاذ دخل. ٢

  قبالة المحطة. المقهى في . كنا أربة اصدقاء٣

  تسعة دنانير. من أكثر . ما دفعته٤

  سوشي كل األيام.. قضى فهد عشرة أشهر في يابان وأكل ٥

  مصر. إلى . بعد أسبوعين إثنين سنسافركلنا٦

  !. لن أنتظرك أكثر من ثالث دقائق، يا عزيزتي٧

  ني هذا الخاطم.. لقد قلت لك ست مّرات إنني ال يعجب٨

  دهم.هم رجعوا إلى بالحدثنا عنتالتسعة الذين  جانباأل. ٩

  . من أعطيك هذه ست سجائر؟١٠
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1. Abd el-Latif aspetta una telefonata dai suoi amici che non arriverà mai. 

2. Noi non abbiamo mai visitato il Sudan, e voi? 

3. Non posso più parlare con te, il telefono è scarico. 

4. Amin non ha mai mangiato il sushi fin’ora e non lo mangerà di nuovo. 

5. Uno solo dei tuoi cinque gatti, non si è mai seduto su questa sedia. 

6. Quanto è bella la gatta che non si è mai seduta su questa sedia! 

7. Quando e dove è nato, Signore? 

8. Quante volte devo dirtelo, stupido, che io non te lo darà mai! 

9. Quanti litri di latte hai bevuto, pazzo? – Oggi solo quattro litri, mio caro! 

10. C’è uno di voi che è venuto a chiedermi che ore sono. 
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  . عند منتصف الليل سلم أمين على أصدقائه وخرج من بيت سهيلة.١

  .الببغاء أمين الى مقهى ذهب بعد أن خرج من بيت سهيلة،  ال،. ٢

  وجده أمين مقهاه المفضل مفتوحا. . ال،٣
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  .، صاحب المقهى كان يرتب الكراسي وهو يتحدث مع الزبائن األخيرين. لما وصل صديقنا٤

  أمين من صاحبه كأس بيرة كبير.يطلب . ٥

  . ال، ال يتمكن فيصل من أن يفهم ما أكله أمين في العشاء. ٦
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  .، يتحدث هذا النص عن فلسطين. ال١

  والكويت ومصر واألردن. هذا النض هي فلسطين .البلدان الربية التي يتحدث عنها٢

  وحيفا والناصرة والجليل. شخصين القدس. زار أحد من هذين ال٣

  . العربية هي لغة األم ألحدهما.٤

 . أحدهما عندها أربعة أوالد.٥

 

Radici... 

  األصل      الوزن

  شكر      فُْعال

  سلم      فَعَّلَ 

  مكن      تَفَعَّلَ 

  غدي      تَفَعَّل

  عشي      تَفَعَّل

  فطر      أْفعَلَ 

ل   أخر      ُمتَفَعِّ

  األصل        

  ولد        

  الوزن    الوزن    الوزن    الوزن    الوزن

  فَعَل    فاعل    فُعل    فِعالة    مفعال
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Unità 19 

 

 Ottima idea!فكرة ممتازة! 
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  .ا. اثنا عشر شهر١

  .اتبي. ثالثة عشر ٢

  .سنة. تسع عشرة ٣

  .استة عشر بنطلون. ٤

  . ثمانية عشر يورو.٥

  .اسكأ. أحد عشر ٦

  .ابسب. اربعة عشر ٧

  .ساعةخمس عشرة . ٨

  .يانألم. سبعة عشر ٩
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  سبعة عشر ولدا.

  خمسة عشر طالبا.

  ثالثة عشر بيتا

  أربع عشرة صديقة.

  ثماني عشرة سنة.

  تسع عشرة ساعة.

  دارا. عشر ةست

  أحد عشر يوما.
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  مع اثني عشرة فتاة.
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  عشرة طالبة واربعة طالب. جد في الصف خمسو. ي١

  . لم أفهم تريد سبعة أطباق وسبعة عشر كأسا؟٢

  . في أسبوعين اربعة عشر يوما.٣

  . لم أطلبه منكم ثالث مرات فقط، لكن أكثر من إثنتي عشرة مرات.٤

  ستصالن في نفس الوقت، بعد تسع عشرة دقيقة.. هناك طائرتان ٥
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ʻvisitareʼ زار، يزور 

  رْ زُ ألَْم 

  رْ زُ تَ لَْم   

  يزورتَ لَْم 

  رْ زُ يَ لَْم   

 رْ زُ تَ لَْم 

  رْ زُ نَ لَْم 

  اوزورتَ لَْم 

  نُزرْ تَ لَْم 

  اوزورُ يَ لَْم 

 نَ ُزرْ يَ لَْم 

 

  ازورتَ لَْم 

 

  ازوريَ لَْم 

 ازورتَ لَْم 

ʻaggiungereʼ  زاد، يزيد 

  دْ زِ ألَْم 

  دْ زِ تَ لَْم 

  ييدزتَ لَْم 

  دْ زِ يَ لَْم 

 دْ زِ تَ لَْم 

  دْ زِ نَ لَْم 

  واديزتَ لَْم 

  ندْ زِ تَ لَْم 

  وايدزيَ لَْم 

 نَ دْ زِ يَ لَْم 

 

  ايدزتَ لَْم 

 

  ايدزيَ لَْم 

 ايدزتَ لَْم 

ʻbaciareʼ  باس، يبوس  
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  بُسْ ألَْم 

  بُسْ تَ لَْم 

  يتَبوسلَْم 

  بُسْ يَ لَْم 

 سْ بُ تَ لَْم 

  بُسنَ لَْم 

  بوسواتَ لَْم 

  نتَبُسْ لَْم 

  بوسوايَ لَْم 

 نبُسْ يَ لَْم 

 

  اتَبوسلَْم 

 

  ايَبوسلَْم 

 تَبوسالَْم 

ʻalzarsiʼ  قام، يقوم 

  قُمْ ألَْم 

  قُمْ تَ لَْم 

  يتَقوملَْم 

  قُمْ يَ لَْم 

 مْ قُ تَ لَْم 

  قُمْ نَ لَْم 

  واتَقومُ لَْم 

  نتَقُمْ لَْم 

  وايَقوملَْم 

 يَقُْمنَ لَْم 

 

  اتَقوملَْم 

 

  ايَقوملَْم 

 تَقومالَْم 

ʻvolareʼ  طار، يطير 

  رْ أطِ لَْم 

  ِطرْ تَ ْم لَ 

  يتَطيرلَْم 

  ِطرْ يَ لَْم 

 رْ طِ تَ لَْم 

  ِطرْ نَ لَْم  

  واتَطيرلَْم 

  نرْ تَطِ لَْم 

  وايَطيرلَْم 

 نرْ يَطِ لَْم 

 

  اتَطيرلَْم 

 

  ايَطيرلَْم 

 تَطيرالَْم 

ʻrimproverareʼ   ُالم، يَلوم 

  لُمْ ألَْم 

  لُمْ تَ لَْم 

  يتَلوملَْم 

  لُمْ نَ لَْم 

  اولومُ تَ لَْم 

  نتَلُمْ لَْم 

 

  اتَلوملَْم 
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  لُمْ يَ لَْم 

 ملُ تَ لَْم 

  اويَلوم

 نيَلُمْ لَْم 

  ايَلوملَْم  

 تَلومالَْم 
 

ʻcamminareʼ  سار، يسير 

  أِسرْ لَْم 

  ِسرْ تَ لَْم 

  يتَسيرلَْم 

  ِسرْ يَ لَْم 

 رْ تَسِ لَْم 

  ِسرْ نَ لَْم 

  اوتَسيرلَْم 

  نرْ تَسِ لَْم 

  اويَسيرُ لَْم 

 نرْ يَسِ لَْم 

 

  اتَسيرلَْم 

 

  ايَسيرلَْم  

 تَسيرالَْم 

 ʻdormireʼنام، ينام  

  مْ نَ ألَْم 

  تنَمْ لَْم 

  تَناميلَْم 

   يَنَمْ لَْم 

 تَنَمْ لَْم 

  نَنَمْ لَْم 

  تَناموالَْم 

  تَنَْمنلَْم 

  يَناموالَْم 

 يَنَْمنلَْم 

 

  تَنامالَْم 

 

  ايَناملَْم   

 اتَناملَْم 

 ʻcircondareʼأحاط، يحيط 

  أُِحطْ لَْم 

  تُِحطْ لَْم 

  تُحيطيلَْم 

  يُِحطْ لَْم 

 تُِحطْ لَْم 

  نُِحطْ لَْم 

  تُِحيطوالَْم 

  تُِحْطنلَْم 

  يحيطوالَْم 

 يُِحْطنلَْم 

 

  تُحيطالَْم 

 

  يُحيطالَْم 

 تُحيطالَْم 
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 ʻgirareʼ ،يُديرأدار 

  رْ لَْم أُدِ 

  رْ لَْم تُدِ 

  لَْم تُديري

  رْ لَْم يُدِ 

 رلَْم تُدِ 

  رْ لَْم نُدِ 

  الَْم تُديرو

  تُِدرْ  لَمْ 

  اويُديرلَْم 

 يُِدْرنلَْم  

 

  تُديرالَْم  

 

  يُديرالَْم 

 تُديرالَْم 

ʻvolereʼ  أراد، يريد 

  أُِردلَْم 

  تُِردلَْم 

  تُريديلَْم 

  يُِردْ لَْم 

 دْ تُرِ لَْم 

  نُِردْ لَْم 

  تُريدوالَْم 

  ندْ ترِ لَْم 

  يُريدُوالَْم 

 ندْ يُرِ لَْم 

 

  تُريدالَْم 

 

  يُريدالَْم  

 تُريدالَْم  

ʻrisiedereʼ  ام، يقيمأق 

  مْ قِ أُ لَْم 

  مقِ تُ لَْم 

  يميقتُ لَْم 

  مْ قِ يُ لَْم 

 مْ قِ تُ لَْم 

  مْ قِ نُ لَْم 

  يُمواقتُ لَْم 

  نمْ قِ تلَْم 

  يُمواقيُ لَْم 

 نمْ قِ يُ لَْم 

 

  يماقتُ لَْم 

 

  يُماقيُ لَْم  

 يماقتُ لَْم 
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  . عشرون هاتفا.١

  . ثالثون سنة.٢
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  . اربعون كتابا.٣

  خمسون قميصا. .٤

  . ستون يورو.٥

  . سبعون كأسا.٦

  . ثمانون طبقا.٧

  . تسعون ساعة.٨

  . أربع وعشرون ساعة.٩

  . ثالث وثالثون سنة.١٠

  . اربعة وأربعون قطا.١١

  . خمسة وخمسين إمتحانا. ١٢

  . تسعة وستون يورو.١٣

  . سبع وسبعون مرة.١٤

  . ثمانية وثمانون صابونا.١٥

  . ست وتسعون فرصة.١٦
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ʻapparireʼ بدا 

  أْبدُ لَْم 

  تَْبدُ لَْم 

  تَْبِديلَْم 

  يَْبدُ لَْم 

 تَْبدُ لَْم 

  نَْبدُ لَْم 

  اتَْبدُولَْم 

  تَْبدُونلَْم 

  ايَْبدُولَْم 

 يَْبدُونَ لَْم 

 

  اتَْبدُوَ لَْم 

 

  ايَْبدُوَ لَْم 

 اتَْبدُوَ لَْم 

ʻcamminareʼ مشى 
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  أْمِش لَْم 

  ِش مْ تَ لَْم 

  يتَْمشِ لَْم 

  ْمِش يَ لَْم 

 تَْمِش لَْم 

  ْمِش نَ لَْم 

  اوتَْمشِ لَْم 

  نيتَْمشِ لَْم 

  ايَْمِشولَْم 

 نَ ييَْمشِ لَْم 

 

  اتَْمِشيلَْم 

 

  ايَْمِشيلَْم 

 تَْمِشيالَْم 

ʻchiamareʼ دعا 

  أْدعُ لَْم 

  تَْدعُ لَْم 

  تَْدعيلَْم 

  يَْدعُ لَْم 

 تَْدعُ لَْم 

  نَْدعُ لَْم 

  اتَْدعولَْم 

  تَْدعونْم لَ 

  ايَْدعولَْم 

 يَْدعونَ لَْم 

 

  اتَْدعوَ لَْم 

 

  ايَْدعوَ لَْم 

 اتَْدعوَ لَْم 

 ʻgettareʼرمى 

  أْرمِ لَْم 

  تَْرمِ لَْم 

  تَْرِميلَْم 

  يَْرمِ لَْم 

 تَْرمِ لَْم 

  نَْرمِ لَْم 

  اتَْرِمولَْم 

  نيْرمِ تَ لَْم 

  ايَْرِمولَْم 

 نَ ييَْرمِ لَْم 

 

  تَْرِميالَْم 

 

  يَْرِميالَْم 

 تَْرِميالَْم 

ʻpiangereʼ بكى 

  أْبكِ لَْم 

  ْبكِ تَ لَْم 

  تَْبكيلَْم 

  ْبكِ نَ لَْم 

  اوتَْبكلَْم 

  نيتَْبكلَْم 

 

  ياتَْبكلَْم 
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  ْبكِ يَ لَْم 

 تَْبكِ لَْم 

  اويَْبكلَْم 

 نَ ييَْبكلَْم 

  يايَْبكلَْم 

 تَْبكيالَْم 

ʻcantareʼ غنّى 

  أَُغنِّ لَْم 

  تُغَنِّ لَْم 

  تُغَنّيلَْم 

  غَنِّ يُ لَْم 

 تُغَنِّ لَْم 

  نُغَنِّ لَْم 

  اتُغَنّولَْم 

  نيتُغَنّ لَْم 

  ايُغَنّولَْم 

 نَ ييُغَنّ لَْم 

 

  تُغَنّيالَْم 

 

  يُغَنّيالَْم 

 تُغَنّيالَْم 

ʻtrascorrereʼ قضى 

  أْقِض لَْم  

  تَْقِض لَْم 

  تَْقِضيلَْم 

  يَْقِض لَْم 

 تَْقِض لَْم 

  نَْقِض لَْم 

  اتَْقِضولَْم 

  نيتَْقِض لَْم 

  ايَْقِضوْم لَ 

 نَ ييَْقِض لَْم 

 

  تَْقِضيالَْم 

 

  يَْقِضيالَْم 

 تَْقِضيالَْم 

ʻrestareʼ بقي 

  أْبقَ لَْم 

  تَْبقَ لَْم 

  يْ تَْبقَ لَْم 

  ْبقَ يَ لَْم 

 تَْبقَ لَْم 

  ْبقَ نَ لَْم 

  اوتَْبقَ لَْم 

  نيْ تَْبقَ لَْم 

  اويَْبقَ لَْم  

 نَ يْ يَْبقَ لَْم 

 

  ياتَْبق لَمْ 

 

  يايَْبقلَْم 

 قياتَبْ لَْم 

  

ʻincontrarsiʼ تالقى 
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  أتَالقَ لَْم 

  تَالقَ تَ لَْم 

  تَالقيتَ لَْم 

  تَالقَ يَ لَْم 

 تَالقَ تَ لَْم 

  تَالقَ نَ لَْم  

  اوتَالقتَ لَْم 

  نتَالقيتَبلَْم 

  اوتَالقيَ لَْم 

 نَ تَالقييَ لَْم 

 

  اتَالقَيتَ لَْم 

 

  ياتَالقَ يَ لَْم 

 ياتَالقَ تَ لَْم 

ʻfinireʼ إنتهى 

  أْنتَهِ لَْم 

  تَْنتَهِ لَْم 

  تَْنتَِهيلَْم 

  يَْنتَهِ لَْم 

 تَْنتَهِ لَْم 

  نَْنتَهِ لَْم 

  اتَْنتَِهولَْم 

  تَْنتَِهينلَْم 

  ايَْنتَِهولَْم 

 يَْنتَِهينَ لَْم 

 

  تَْنتَِهيالَْم 

 

  يَْنتَِهيالَْم 

 تَْنتَِهيالَْم 

ʻstirareʼ كوى 

  أكوِ لَْم 

  تَكوِ لَْم 

  تَكِويلَْم 

  يَكوِ لَْم 

 تَكوِ لَْم 

  نَكوِ لَْم 

  اتَكولَْم 

  تَكِوينلَْم 

  ايَكولَْم 

 يَكِوينَ لَْم 

 

  تَكِويالَْم 

 

  يَكِويالَْم 

 تَكِويالَْم 

ʻlavare i piattiʼ جلى 

  جلِ ألَْم 

  جلِ تَ لَْم 

  يجلِ تَ لَْم 

  جلِ نَ لَْم 

  اجلوتَ لَْم 

  ينجلتَ لَْم 

 

  ياجلتَ لَْم 
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  جلِ يَ لَْم 

 جلِ تَ لَْم 

  اوجليَ لَْم 

 ينَ لجيَ لَْم 

  يالجيَ لَْم 

 ياجلتَ لَْم 
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ʻfuggireʼ   ُّفَّر، يَِفر 

  أفِرَّ لَْم 

  ِفرَّ تَ لَْم 

  تَِفّريلَْم 

  يَِفرَّ لَْم 

 تَِفرَّ لَْم 

  نَِفرَّ لَْم 

ولَْم    اتَِفرُّ

  نتَْفِررْ لَْم 

  ايَِفّرولَْم 

 نيَْفِررْ 

 

  تَِفّرالَْم 

 

  يَِفّرالَْم 

 تَِفّرالَْم 

ʻrestituireʼ   َُّردَّ، يَُرد 

  أُردَّ لَْم 

  ُردَّ تَ لَْم 

  تَُردّيلَْم 

  يَُردَّ لَْم 

 تَُردَّ لَْم 

  نَُردَّ لَْم 

  اتَُردّولَْم 

  تَْردُْدنلَْم 

  ايَُردّولَْم 

 يَْردُْدنلَْم 

 

  تَُردّالَْم 

 

  يَُردّالَْم 

 تَُردّالَْم 

ʻraccogliereʼ   ُّيَلُم ،  لَمَّ

  لُمَّ ألَْم 

  لُمَّ تَ لَْم 

  يتَلُمّ  لَمْ 

  لُمَّ يَ لَْم 

  لُمَّ نَ لَْم 

  اوتَلُمّ لَْم 

  تَْلُمْمنلَْم 

  اويَلُمّ لَْم 

 

  اتَلُمّ لَْم 

 

  ايَلُمّ لَْم 
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 تَلُّمالَْم  يَْلُمْمنلَْم  تَلُمَّ لَْم 

ʻsentire l’odoreʼ   َُّشمَّ، يَِشم 

  أُشمَّ لَْم 

  ُشمَّ تَ لَْم 

  تَُشّميلَْم 

  يَُشمَّ لَْم 

 تَُشمَّ لَْم 

  نَُشمّ لَْم 

  تَُشّموالَْم 

  تَْشُمْمنلَْم 

  يََشّموالَْم 

 يَْشُمْمنَ لَْم 

 

  تَُشّمالَْم 

 

  يَُشّمالَْم 

 تَُشّمالَْم 

ʻritenereʼ   ُيَُظن ،  َظنَّ

  أُظنَّ لَْم 

  ُظنَّ تَ لَْم 

  تَُظنّيلَْم 

  يَُظنَّ لَْم 

 تَُظنَّ لَْم 

  نَُظنَّ لَْم 

  اتَُظنّولَْم 

  تَْظنُنَّ لَْم 

  ايَُظنّولَْم 

 ظنُنَّ يَ لَْم 

 

  تَُظنّالَْم 

 

  يَُظنّالَْم 

 تَُظنّالَْم 

ʻsmettereʼ   ُّيَُكف ،  َكفَّ

  أُكفَّ لَْم 

  ُكفّ تَ لَْم 

  تَُكفّيلَْم 

  يَُكفَّ لَْم 

 تَُكفَّ لَْم 

  نَُكفَّ لَْم 

  اتَُكفّولَْم 

  تَْكفُْفنلَْم 

  ايَُكفّولَْم 

 يَْكفُْفنَ لَْم 

 

  تَُكفّالَْم 

 

  يَُكفّالَْم 

 تَُكفّالَْم 

ʻdesiderreʼ   َُّودَّ، يََود 
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  أَودَّ لَْم 

  َودَّ تَ لَْم 

  تََودّيلَْم 

  يََودَّ لَْم 

 تََودَّ لَْم 

  نََودَّ لَْم 

  اتََودّولَْم 

  تَْودَْدنلَْم 

  ايََودّولَْم 

 يَْودَْدنَ لَْم 

 

  تََودّالَْم 

 

  يََودّالَْم 

 تََودّالَْم 

ʻcontareʼ   َُّعدَّ، يَعُد 

  أَعدَّ لَْم 

  عَدَّ تَ لَْم 

  تَعَدّيْم لَ 

  يَعَدَّ لَْم 

 تَعَدَّ لَْم 

  نَعَدَّ لَْم 

  اتَعَدّولَْم 

  تَعدَْدنلَْم 

  ايَعَدّولَْم 

 يَعدَْدنَ لَْم 

 

  تَعَدّالَْم 

 

  دّايَعَ لَْم 

 تَعَدّالَْم 

ʻsucchiareʼ   ُّيُمص ،  َمصَّ

  ُمصَّ ألَْم 

  ُمصَّ تَ لَْم 

  يتَُمصّ 

  ُمصَّ يَ لَْم 

 تَُمصَّ لَْم 

  نَُمصَّ لَْم 

  اوصّ تَمُ لَْم 

  تَْمُصْصنلَْم 

  اويَُمصّ لَْم 

 يَْمُصْصنَ لَْم 

 

  اتَُمصّ لَْم 

 

  ايَُمصّ لَْم 

الَْم   تَُمصُّ

ʻtendereʼ   َُّشدَّ، يَِشد 

  أِشدَّ لَْم 

  ِشدَّ تَ لَْم 

  تَِشدّيلَْم 

  نَِشدَّ لَْم 

  اوتَِشدّ لَْم 

  تَْشِدْدنلَْم 

 

  تَِشدّالَْم 
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  يَِشدَّ لَْم 

 تَِشدَّ لَْم 

  ايَِشدّولَْم 

 يَْشِدْدنَ لَْم 

  يَِشدّالَْم 

 تَِشدّالَْم 

ʻversareʼ   َُّصّب، يَُصب 

  أُصبَّ لَْم 

  ُصبَّ تَ لَْم 

  تَُصبّيلَْم 

  ُصبَّ يَ لَْم 

 تَُصبَّ لَْم 

  نَُصبَّ لَْم 

  اتَُصبّولَْم 

  نبُبْ صْ تَ لَْم 

  ايَُصبُّولَْم 

 نَ بُبْ صْ يَ لَْم 

 

  تَُصبُّالَْم 

 

  يَُصبّالَْم 

 تَُصبّالَْم 

 

ʻinsultareʼ   َُّسّب، يَُسب 

  بَّ سُ ألَْم 

  بَّ سُ تَ لَْم 

  بّيسُ تَ لَْم 

  بَّ سُ يَ لَْم 

 بَّ سُ تَ لَْم 

  بَّ سُ نَ لَْم 

  ابّوسُ تَ لَْم 

  بُْبنسْ تَ لَْم 

  ابُّوسُ يَ لَْم 

 بُْبنَ سْ يَ لَْم 

 

  بُّاسُ تَ لَْم 

 

  بّاسُ يَ لَْم 

 بّاسُ تَ لَْم 
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  أعمل منذ أسبوعين. عدت. ١

  من الجامعة؟ رّ يف أن يودّ د عي لم. من ٢

  .نخاف يوسف لم نعد. ٣

  .عود الى األسبوع الماضيه يي تحدثوا عن. الحادث الذ٤

  ا.أحد . لم أعد أسمع٥
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  . يريد أصدقاؤنا أن يذهبوا إلى شطى البحربعد الظهر.١

  . عادل ليس له لباس البحر.٢

  ل فكرة الذهاب إلى البحرألنه يفكر أن هذه فرصة ليستريح قليال بعد اإلمتحانات الكتابية.. نعم، تعجب عاد٣

  .في شطئ الصبار األسبوع الماضي . نعم، كان أصدقاؤنا٤

. تجد في شطئ النورس طائرات وركواب. ليس هو محل رخيص، بالعكس هو محل سنوبي، كل شيء فه ٥
  غال.

  يذهبوا إلى مسبح فندوق پالزا.. في النهاية اختار أصدقاؤنا أن ٦

  . ال، لم يقل عادل إن هذا المكان األخير أغلى من شطى النورس.٧

  

Esercizio numero 10 pagina 261 

  إلى المطار الدولي. بسيارته . يود فهد أن يذهب١

  للوصول إلى المطار. . اختار فهد الطريق السريع٢

  لم يكن قد مأل الخزان. . بعد الكثير من الكيلومترات يذكرصديقنا أنه٣

  حادثا. بأن يسب . ال، لم ينتبه صديقنا إلى الشاحنة التي كانت تسبقه على يساره وأوشك٤

  فهد تعبان جدا ألنه الليلة السابقة تأخر، فهو بات عند صديقه عمر.. ٥

  الليلة السابقة عند صديقه عمرألنه حاول أن يرفع معنويته. فهد . بات٦

  

  

Radici 

  االصل          الوزن

  صحب          فُعلة

  ركب          ُمفَعَّل

  خير          إفعال



107 
 

  روح          إستفعل

  كفي          فعالة

  وقف          َمْفِعل

  خفف          فَعّلَ 

  سبب          فعّل

  طير      

  فَعَلَ   فَِعل  فعالن  فاعلة  مفال

  نبه      

ل  إفتعل  إفتعال  تفعيل   قَعَّلَ   ُمفَعِّ
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Unità 20 

 

 Sta bene attento!داانتبه جي! 
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  .مئة قط.١

  . مئتا سنة.٢

  . ثالثمئة كتاب.٣

  . أربعمئة قميص.٤

  . خمسمئة يورو.٥

  . ستمئة كأس.٦

  . سبعمئة طبق.٧

  . ثمانيمئة ساعة.٨

  . تسعئة قلم.٩

  . ألف سنة.١٠

  . أحد عشر ألف نسمة.١١

  . اثنا عشرألف مرة.١٢

  . ثالثة االف إمتحان.١٣

  ة االف يورو.. أربع١٤

  . خمسة االف صفحة.١٥

  . ستة االف يوم.١٦

  . سبعة مئة كيلومتر.١٧

  . ثمانية االف ليتر.١٨

  . تسعة االف سوشي.١٩



109 
 

  . عشرة االف.٢٠
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  أربع وعشرون ألف بوسة.

  مئتان وعشرون بطاطا.

  مئتا يوم ويوم.

  عشر االف يورو.

  بعد اثني عشر امتحان.

  بعة عشر شجرة.س

  ثالثمئة طالب.

  تسعمئة وخمسة دنانير.

  أربعة آالف مدينة.

  أكثر من ألفي تونسي.
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ʻmontare su un mezzoʼ  ركب 

  اِْرَكبْ 

  

 اِرَكبي

  اِْرَكبوا

  

 اِْرَكْبنَ 

 

 اِْرَكبا

ʻsopportareʼ احتمل 

  اِْحتَِملْ 

  

 اِْحتَِملي

  اِْحتَِملوا

  

 تَِمْلنَ اِحْ 

 

 اِْحتَِمال

ʻpasseggiareʼ تنّزه 
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هْ    تَنَزَّ

  

هي  تَنَزَّ

هوا   تَنَزَّ

  

ْهنَ   تَنَزَّ

 

ها  تَنَزَّ

ʻavvertireʼ نبّه 

  نَبِّهْ 

  

 نَبِّهي

  نَبِّهوا

  

 نَبِّْهنَ 

 

 نَبِّها

ʻalzarsiʼ قام، يقوم 

  قُمْ 

  

 قُمي

  قُموا

  

 قُْمنَ 

 

 قُما

ʻcamminareʼ مشى 

  اِمِش 

  

 اِمِشي

  اِمشوا

  

 نَ يشِ اِم

 

 اياِمش

ʻchiamareʼ دعا 

  اُْدعُ 

  

 اُْدعي

  اُْدعوا

  

 نَ واُْدع

 

 اوَ اُْدعُ 

ʻbuttareʼ رمى 

  اِْرمِ 

  

 اِْرمي

  اِْرموا

  

 اِْرمينَ 

 

 اِْرميا

ʻdormireʼ نام، ينام 
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  نَمْ 

  

 نَامي

  نَاموا

  

 نَْمنَ 

 

 نَاما

ʻversareʼ  ُّصّب، يَُصب 

  ُصبَّ 

  

 ُصبّي

  ُصبّوا

  

 اُْصبُْبنَ 

 

 ُصبّا

ʻraccogliereʼ  ُّلَمَّ، يَلُم 

  لُمَّ 

  

 لُّمي

  لُّموا

  

 اُْلُمْمنَ 

 

 لُّما

ʻrestareʼ بَقي 

  اْبقَ 

  

 اِبقي

  اِْبقوا

  

 اِْبقينَ 

 

 اِْبقيا

ʻaggiungereʼ زاد، يزيد 

  ِزدْ 

  

 زيدي

  زيدوا

  

 ِزْدنَ 

 

 زيدا

ʻfinireʼ انتهى 

  اِْنتَهِ 

  

 اِْنتَهي

  اِنتهوا

  

 اِْنتَهينَ 

 

 اِْنتَهيا

ʻstirareʼ كوى  
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  كوِ ا

  

 اكوي

  اكّوا

  

 اكوينَ 

 

 اكويا

ʻlavare i piattiʼ جلى 

  اجلِ 

  

 اجلي

  اجلوا

  

 اجلينَ 

 

 اجليا
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  . إفتح الباب، من فضلك، أخرج وبعد إغلق جيدا.١

  إننا إنصرفنا. له والو. ال تق٢

  خرجت أمس. من . قولي لي مع٣

  .. إذهبا إلى السوق وإشتريا لي الخبز٤

  . ال تترْكني، أو لن نعرَف ماذا أفعل.٥

  على طول بعد خذ سيارة أجرة. . اِمِش ٦

   مزبلة. هذا البيتإنَّ طباق الوسخة، األ جِل تلكابِق هنا، من فضلك وا. ٧

  قبل الظهر ألنه مشغول جدا في المكتب. تتصل به. ال ٨
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1. Non dire al cantante : “Canta!”. 

2. Ascolta bene quello che ti dico adesso: non ballare con lei un’altra volta, altrimenti ti lascerò! 

3. Chiamami a mezzogiorno e non dimenticartene! 

4. Butta l’immondizia, per piacere, oggi è arrivato il tuo turno. 

5. Non prendeteci in giro, ragazzi! 

6. Alzatevi, ragazzi, la sveglia è suonata quattro volte! 
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7. Gli ho detto: “Stirami le camicie!”, e lui mi ha risposto: “Non ti sopporto!”. 

8. Per piacere, mia cara, versami un pò di latte nel tè. 

9. Avvertilo! 

10. Non aggiungere una parola, ho capito tutto! 
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  . لماذا ما زلت في المكتب في هذه الساعة؟١

  .اكما عندما كان طالب ا. يوسف طبيب آلن، لكنه ما زال أبله٢

  . فهمت أنك لم تدرسي ألن ما زالت الكتب فوق الطاولة.٣

  . قال لي إنه ما زال يريد أن تراك. ٤

  ، لم نعد نأكل.شيئا؟ ال، شكرا . ما زالتم تأكلون٥
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  . غضب هدى على رضا.١

  في مقهى الببغاء. اصديقانعندما يتحدثان . ٢

  خريات في الشارع.األفتيات التزعجها تصرفات رضا ألنه ينظر إلى  ال ،. ال٣

  ليست هي أول مرة تغضب فيها هدى. ال،. ٤

  خريات فقد كما ينظر إلى الجبال أو إلى األشجار.األفتيات ال. بعد أن نبهته يجيبها رضا أنه ينظر إلى ٥

  ر إلى الفتيات األخرات في النهاية.رضا عن النظ. ال، لن يكف ٦
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  .صديقنا بكريمة اتصل. ١

  خذ شيئا من الدكان.ألبيت أم يجب أن تاإْن هناك أكل في . تسأل كريمة ٢

  إن الثالجة فارغة.. ال، يقول صديقنا ٣

  . نعم، يمكن صديقنا النزل إلى البقال آلخذ خبزا وزيتونا أو علبة تن.٤

  . نعم، كريمة مسافرة إلى طوكيو.٥
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  للفطور طبق سمك نيء بارد.  اأن كريمة ستأكل في طائرته  . يظن صديقنا٦

  

Radici... 

kallām    ٌكّالم 

kallama    َكلّم 

takallama    َتََكلَّم 

mutakallim    ٌُمتََكلِّم 

mukālama    ٌُمكالَمة 

takallum     تََكلُّم                  
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Unità 21 

 

 Mi hanno raccontato un abrzellettaنكتة لي حكوا 
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  ُمنَبَّه    نبّه      الئم    الم

  ُمْنتَِظر    انتظر      عائد    عاد

  داعٍ     ادع      ُمتَكاسل    تكاسل

  ُمقيم    أقام      ُمسِكت    أسكت

س    دّرس   داِرس    درس      ُمدَّرِ

  ُمْضِحك    أضحك      باِحث    بحث

  ِقصّ مُ     قصّ       ُمْغِلق    أغلق

  طائر    طار      منتبِه    انتبه

  صاِرخ    صرخ      فاتح    فتح

  باقٍ     باقي      ُمراِجع    راجع

  راِكب    ركب      ُمستَْيِقظ    استيقظ

  ماٍش     ماشى      ُمصيب    أصاب

ج    تفّرج      سائل    سأل   ُمتَفَّرِ

  واجد    وجد      ُمرافِق    رافق

  

 

Esercizio numero 2 pagina 288 

ش    لّطش      ُمِحصّ     أحصّ    ُملَّطِ

ج    تََزّوج   ُمتكلّم    تّكلم      ُمتََزّوِ
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 ُمعطٍ     أعطى      ُمْكتَِشف    إكتشف

  ُمسافر    سافر      جالٍ     جلى

  زائر    رزا      ُمْغلٍ     أغلى

  ُمتِّجه    إتّجه      ُمْستَِمع    إستمع

  ُمجيب    أجاب      راجٍ     رجى

  ُمْنتَِظر    إنتظر      فارّ     فرّ 

ل    فّضل      ناقل    نقل   ُمفَّضِ

د    تردّد      ُمِطلّ     أَطلّ    ُمتََردِّ

  ُمتَعَّشٍ     تعّشى      ُمناِهز    ناهز

  قاعد    قعد         
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  غيرممكن. لي تقول . ما١

  .منا . أعطيناها ما طلبته٢

  .ه. اعِطنا ما تريد٣

  وإنصرفوا. ه. خذوا كل ما تجدو٤

  خالل اإلمتحانات. ه. قّصت علينا ما رأت٥
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  عبد الرحيم ضاحكا مقهاه المفّضل.يدخل . ١

  . عند دخول في المقهى يجد صديقنا فيصل.٢

  الرحيم بسبب نكتة.. يضحك عبد ٣

 موجدون في المقهى أن يسمعوا نكتته.ال. نعم، يريد الزبائن ٤

  ميها للقط.ال، تتحدث النكتة عن حالق الذي يقطع بمقصه قطعة من أذن الزبون الجالس أمامه وير .٥

  . ال، ما أعجبت النكتة فيصل وزبائنه كما أعجبت عن حكاها. نعم، أضحكت أنا. / ال، ما أضحكت أنا.٦
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 .اكبير اهوائي هيفكت على يحمل ووه البيت رجل دخل .٧

 "هذا؟ ما: "زوجته تهسأل دلق

 "!القدم كرة مباريات به لمشاهدة جديد هوائي إنها: "ضحك الرجل قائالف

 "!جدا غالي يبدو إنه ؟هدفعت وكيف" :ةً رخاص  هتسألوغضبا شديدا  زوجته غضبت قد

  ."!هوائال وإشتريت ازالتلف بعت :جدا بسيط: "الرجل هاأجابف
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  وسوسن معا. ة. نعم، تسكن شادي١

  . تشغل كلتاهما لترحا قليال من النقود إضاف إلى ما يرسله إليهما والدوهما.٢

  . فيهما سوسن أحسن طالبة.٣

  جامعة.ل. تنوي سوسن أن تشتغل كترجمة محاضرة دولية بعد ا٤

  تشتغل نفس شغل صديقتها، فإنها تريد أن تصبح مغنية مشهورة. . ال، ال تود شادية أن٥

  .شغلها في المرقص متأخرةمن  تدرس شادية في الليل ألنها ترجع . ال، ليس من الممكن أن٦

  

Radici... 

Tavolo  ṭāwila  فاعلة  √طول  طاولة  

Ubriaco  sakrān فَْعالن  √سكر  َسْكران 

zucchero  sukkar عّلف  √ سكر  َسّكر 

Sforzo  žahd  فَْعلٌ   √جهد  َجْهد 

 applicazione ˀižtihād إفتعال  √جهد  إجتهاد  

fatica    žihād  فِعال  √جهد  ِجهاد 

lavoro  šuġl  فُْعلٌ   √شغل  ُشْغل 

lavorare  ˀištaġala إْفتَعَل  √ شغل  اِشتغل 

occupato  mašġūl َمْفعول  √ شغل  َمْشغول 

raccontare  qaṣṣa   َّفَعَلَ   √ قصّ   قَص 
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storia    qiṣṣa  فِْعلة  √ قصّ   قِّصة 

forbici  miqaṣṣa ِمفعَلة  √ قصّ   ِمقَّصة 
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Unità 22 

 

 Il colmo della rabbiaالغضب منتهى 

 

Esercizio numero 1 pagina 301 

  ُمْعطى    أعطى      لوممَ     الم

ر    تصور لُمفَ     فَّضل      متََصوَّ   ضَّ

 َمْدعوّ     دعا      َمكوي    كوى

  ُمراد    أراد      َمْسَكت    أسكت

س    دّرس   َمْدروس    درس      ُمدَرَّ

  ُمْخبَر    أخبر      َمبعوث    بحث

  َمْجلي    جلى      ُمغلَق    أغلق

  مطير    طار      َمْحلوم    حلم

  َمصبون    صبن      َمْفتوح    فتح

  َمْنسي    نسي      ُمراَجع    راجع

  َمتْروك    ترك      ُمعَدّ     أعد

  ُمفَتَّص    فتّش      ُمصاب    أصاب

  غلىمُ     أغلى      َمأْكول    أكل

  َموجود    وجد      ُمرافَق    رافق
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  ُملَخَّص    خلّص      َمسكون    سكن

  ُمْحتََمل    اِْحتََمل      َمتْروك    ترك

  ُمْغَرم    أغرم      ُمَطلّ     أَطلّ 
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  َمْكروه    كره    َمضغوط    ضغط

  مأكول    أَكل      ُمراَجع    راجع

  َمْمدود    مدّ      َمسموح    سمح
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  اِْفتَتَحَ       فتح

  تَفَتّحَ       

  اِْنفَتَحَ       

  فَتَّح      

  تََحسَّنَ       َحَسنَ 

  أْحَسنَ       

  اِْستَْحَسن      

  َسّخن      ُسْخن

  اِْنتََظر      نظر

        اِْستْنَظر      
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15hLe 03    الساعة الثالثة والربع  

45hLe 03    الساعة الرابعة إال الربع  

20hLe 11     ُالساعة حادية عشرة والثُلث  

30hLe 12    الظهر والنصف  

10hLe 13    الساعة ألولى وعشر  

05hLe 12    الظهر وخمس  

55hLe 18    الساعة السابعة إال خمس  

00hLe 08    الساعة الثامنة  
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35h09Le     الساعة التاسعة والنصف وخمس  
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  . ال، يدخل مروان حمام منزله ليستحم الدوش.١

  .المساء . سيذهب مروان إلى حفلة تخرج صديق له٢

  . إّن السخان خربان.٣

  ن.اال، الشامبو والصابون غير موجود .٤

  أن هناك مشاكل، بالعكس يرمي نفسه تحت الماء بارد.. ال، ال يترك مروان الحمام فورا عندما يكتشف ٥

  ضاء ومحلوق الذراعين والساقين..  يخرج صديقنا من الحمام بعد استحمامه نصف مصبن الجسم ومقرس األع٦

  . نعم، غضب مروان على أصدقائه الذين يسكنون معه في بيته.٧
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  ن خطيبها كسر حذاءها.. غضبت إيمان غضبا شديدا أل١

  قدمه على كعب حذائي فكسره. ف. كان يمشي خطيبها وراءها بسبب الزحمة، وبغيرقصد منه داس بطر٢

  . حصل لهما هذا الحادث حول الساعة العاشرة.٣

  . نعم، تأسف خطيبها مما فعله.٤

  . نعم، يحاول خطيبها أن يجد حال لهذه المشكلة فهو يريد أن ينفتش عن إسكافي.٥

  . ال، الدكاكين مغلقة يوم الجمعة.٦

  . إيمان عندها موعدا مع كاتيا الساعة الرابعة.٧
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  الفعل        الوزن

  شجع        تفعّل

  حلق        فَعّال

  صعد        ِمْفعَل
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  حمم        استفعل

  أسف        تفعّل

  جمع        فْعلَة

  خرج        تفعّل

  سكن        مفعَل

  عطر        فعّل

  طمش        فعّل

  صبن        فعّلة
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Unità 23 

 

 Troppo tardi!الوقت فات!  
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  . إن ذهبَت إلى غرفة أساتذة، وجدته.١

  . إذا إتصلَْت بالسفارة، استطاَعت تسألهم ما تريده.٢

  . لو جئتم معنا إلى شطى البحر، النبسطتم كثيرا.٣

  لقلت لك. ،عندك . لو كان لي وقت ألتوقف٤

  . إن استطاعا والداك أن يعطياك النقود، فسافري معنا٥

  . لو كنت أنا في مكانكم، لدرست أكثر.٦

  . إن خرجنا من المنزل اليوم، اشترينا الخبز.٧

  . إن بدأوا أصقاؤكم يتكلمون بالربية، وجدوا عمال جيدا.٨

  . إذا سأل أبوك أسئلة، فلم أجبتَه قط.٩

  رة بذلك الفندوق، فكلفتك ثمنا غاليا.. إن اختارت حج١٠
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  . إن لم أكل في البيت اليوم، اتصلت بك.١

  .، لم تعترفوه لكم قلن. لو لم ي٢

  . لو ما كان لك وقت، لما جئت لبيتي.٣

  . إن لم يرسل الرسالة إلينا، اتصلنا بهم.٤

  . إن خرجنا هذا المساء لم تقل شيئا ألخي.٥

  

Esercizio numero 3  pagina 313 
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  . لو ذهبت اليوم إلى الكلية، لم تجد أحدا.١

  عدت معكرونة.أل. لو لم تطبخ زوجتي عجة، ٢

  . لو لم نخرج الخميس، لما ذهبنا إلى السينما.٣

  ستاذ متأخرا، لم يعطنا اإلمتحان.أل. لو جاء ا٤

  . لو لم تجدوا شيئا، فالتصلوا بي.٥
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  قَُريِّب    قارب

    ُشَجْيرة    َشَجر

    قُبَْيل    قِبلة

    بعَيِّد    بَعيد

  ُرَجْيل    َرُجل

    ُمدَْيرسة    َمْدَرسة

    قَُطْيط    قِطّ 

    سَوْيق    سوق

    ُحَسين    ُحسن
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  . يمكن الزبائن أن يشتروا تذاكر طائرة في وكالة سفريات.١

  ان مسافر إلى صناء.. عثم٢

  . الطيران باليمنية هوالطيران الذي يكلف أكثر.٣

  ، لم يرتفع سعر التذكرة كثيرا.. ال، إن توقف صديقنا في الدوحة خالل السفر٤

  . يود عثمان أن يصل إلى اليمن في بداية تموز.٥

   . ال، ال يشتري صديقنا التذكرة في النهاية.٦
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  . نعم، مفرد الكلمة قُُطر هو قطار.١

  . يريد سرجو أن يسافر إلى المغرب بالقطار.٢

  . يفضل سرجو أن يركب القطار عوضا عن الطائرة ألنه مصاب برهبة االرتفاع.٣

  . ال، يستغرق السفرة بالقطارمن إيطاليا إلى المغرب أكثر من يومين كاملين على األقل.٤

  جب على صديقنا أن يجتاز إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.يو . إن قام بمثل هذه الرحلة،٥

  إلى آلخيثيرس من  جب عليه عن يركب معديةيعند وصوله إلى جنوب اسبانيا ألن . يقول ابراهيم إن صديقه ٦
  .سبتة

  

Radici... 

    األصل    الوزن

  سفر    فاعل

  ذكر    تَْفِعلة

  خطط    فَعال

  عني    َمْفعَل

  خبر    استفعل

  وكل    فعيل

  رفع    افتعل

  وصل    فُعول

  عيش    فعيل

    غرب    فُْعلة
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Unità 24 

 

 Ripassoمراجة 
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  . لم يرد فيصل أن يساعد أباه في أعماله المنزلية.١

  أنا واصدقائي مرة أخرة لإلمتاحان. ي. لن نبق٢

  ساتك.دون المقبول، يا فهد، وإال لن يعودَ أبوك يدفع درا . ال تأخذ عالمات٣

  ون معنا إلى المرقص؟ن لم تكن عليكم دروس، فلماذا تأت. إ٤

ْل السخانة وال تنس.٥   . قبل أن تخرج من منزلك، َشغِّ

  هذا الصباح معكم. ي. ليس لنا الوقت اآلن لكي نقض٦

  . إن لم تعد إلى البيت، فاتصْل بأخيَك لكي ينتظَرَك.٧

  عد يومين..  سوف نسافر يوم الخميس، ولكننا لن نصل إال ب٨

  . قبل أن تتزوجين، فعليك أن تجدي فتى جميال.٩

  !. خذ الكتب التي أعطاها إياك األستاذ  وإقرأها، يا جاهل١٠

  

Esercizio numero 2 pagina 320 

1. Il mio amico non mi ha detto di essersi arrabbiato per aver aspettato tanto. 

2. Chi vi ha invitato alla mia festa senza che io vi abbia detto niente? 

3. Il professore è ancora preoccupato per i suoi studenti che non hanno studiato per il suo esame? 

4. Quell’uomo è lo psicanalista di quella nostra amica. 

5. Mia madre mi ha mandato un messaggio in cui dice di essere molto arrabbiata a causa dei miei 
voti. 

6. Prendete il pane e la marmellata, ragazzi, e mangiateli senza borbottare. 

7. Non mangiare più del necessario, amore mio, altrimenti ti lascio immediatamente. 
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8. Non ho ben capito con chi hai ballato la lambada ieri, ragazza mia, e adesso voglio che mi dici la 
verità. 

9. Mia sorella si è nauseata quando è entrata in camera mia perchè l’ha trovata sporca in maniera 
smisurata. 

10. Quelli che non hanno superato questo esame non ceneranno con i professori alla fine dell’anno. 
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  . أيضا أنا الشهر الماضي؟ ـ ال، وأنِت؟ ـتعرفين من تزّوج  . هل١

  !ن تعطيني قليال من خبزكم؟ ـ فورا. قد تريدون أ٢

  خ.بي من فتح شباك المط. قد يريد أن يعرف أب٣

  . أنت أكبر مني وأجمل أيضا.٤

  آلن.، من فضلك، أريد أن أنام ا. أطفئ الضوء٥

  . فّسْر لنا لماذا ما زالت مشغول البال.٦

  !النفاسي؟ ـ إن ليس محل لمشكلتها . ماذا قال لها المحلل٧

  عن العشاء، إني قد عرفت كل شيء من سهالية.  . ال تقولوني شيئا٨

  عندما أنت حر؟ . لماذا ال تكوي قمصاني٩

  !كبرناك ما قالوه لك، فوعطي. إذا أ١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  



128 
 

Unità 25 

 

 Sta bene attento!انتبه جيدا! 
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base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

زُ   َركَّزَ   ركز ز  يَُرّكِ ز  َرّكِ   تكريز  ُمَركَّز  ُمَرّكِ

  تَْسقيط  ُمَسقَّط  ُمَسقِّط  َسقِّطْ   يَُسقِّطُ   َسقَّطَ   سقط

  تصبين  ُمَصبَّن  ُمَصبِّن  َصبِّنْ   يَُصبِّنُ   َصبَّنَ   صبون

  تنبيه  ُمنَبَّه  ُمنَبِّه  نَبِّهْ   يُنَبِّهُ   نَبَّهَ   نبه

رُ   َكسَّر  كسر رْ   يَُكّسِ رْ   َكّسِ   تكسير  ُمَكسَّر  ُمَكّسِ

  تَسليم  ُمَسلَّم  ُمَسلِّم  َسلِّمْ   يُسلِّمُ   َسلَّمَ   سلم

خُ   َوسَّخَ   وسخ خ  يَُوّسِ خ  َوّسِ   توسيخ  ُمَوسَّخ  مَوّسِ

فَ   خوف فُ   َخوَّ فْ   يَُخّوِ ف  َخّوِ ف  ُمَخوَّ   تَخويف  ُمَخّوِ

  تَْبقية  ُمبَقًّى  ُمبَقٍّ   بَقِّ   يُبَقّي  بَقّى  بقي

م  قام، يقوم مُ   قَوَّ م  يُقَّوِ م  قَّوِ م  ُمقَّوِ   تقويم  ُمقَوَّ

  تأدية  ُمَؤدّى  ُمَؤدٍّ   أدِّ   يَُؤدّي  أدَّى  أدي

رُ   مّرر  مرّ  رْ   يُمّرِ ر  َمّرِ رْ   ُمَمّرِ   تمرير  ُمَمرَّ
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  أبَدِّع

  تَْشغيل

  َخلَّصتَ 
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  َكبَّْرتُما

بُ    نَُرّغِ

  تَُخّطى

  َسيِّرْ 

  ُمَسّمى
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base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  ُمالَحظة  ُمالَحظ  ُمالِحظ  الِحظ  يُالِحظُ   الَحظَ   لحظ

  ُمساَعدة  ُمساَعد  ُمَساِعد  َساِعدْ   ساِعدُ يُ   ساَعد  سعيد

  ُمعاقَبة  ُمعاقَبْ   ُمعاقِبْ   عاقِبْ   يُعاقِبُ   عاقَبَ   عقب

  ُمناَهَزة  ُمنَاَهز  ُمنَاِهز  نَاِهزْ   يُنَاِهزُ   نَاَهزَ   نهز

  ُمالَطفة  ُمالَطف  ُمالِطف  الِطفْ   يُالِطفُ   الَطفَ   لطيف

  راقَبةمُ   ُمراقَب  ُمراقِب  َرقِبْ   يُراقِبُ   راقَبَ   رقب

  بَةرَ اقمُ   برَ اقمُ   برِ اقم  بْ رِ اق  يُقاِربُ   قاَربَ   قريب

  ُمعانية  ُمعانىً   ُمعانٍ   عانِ   يُعاني  عانى  عني
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  تُباِعدْ 

  خالَفوا

  فاِرقوا

  َعانَقُما

  نُصاِدفَ 

  تُسافِرين
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  ُمعايشة

  ُمحاولة
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  حارته لكي يجدّد إذن إقامته. ةمخفر الشرطشام إلى . ذهب ه١

ة وبتصريح مالك بيته عوبجواز سفاره وبشهادة تسجيله في الجام. ذهب صديقنا إلى مخفر باإلذن السابق ٢
  وبتقرير طبي وبشهادة ميالده.

  . ال، دخل هشام مكتاب الموظف بعد ثالثة ارباع ساعة انتظار.٣

  .تب منصرف إلى قراءة جزاء جواز سفاره المكتوب بالعربية. الحظ هشام بدهشة أن الشرطي في المك٤

  .ةلغات للشرطافي دورة اللغة العربية في مدرسة عربية ألنه سجل نفسه . يلطش الشرطي ال٥

العرب أن يخترعوا لغة معقدة بهذا  استطاع. ال، يعتقد الشرطي أن اللغة العربية صعبة، فهو يسأل هشام كيف ٦
  المقدرة.
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  ه.ي. عمر هو الشاب الذي يكتب رسالة ألب١

وال أراد  دون المقبول أنه غضب جدا بسبب عالماته ،احزانا أحزنت عمر. كتب  أبوه في الرسالة السابقة التي ٢
  .دفع دراساته ستمرّ ي أن

مدرسة، رزينا في البيت . طول حياته ليجعل أباه سعيدا حاول عمر أن يكون كاما أراد والده ماهرا في ال٣
  ومجتهدا في القراءة.

    . ال، ال يحب أبو عمر الحيوانات.٤

إلمتحانات والكتب والمكتبات . ال، ما اختار عمر أن يستجل في كلية البطرية ألن مجرد التفكير في األساتذة وا٥
  فه في وجع البطن.يثير

 قرطبة حيث سيصبح مصارع ثيران. ىإل. قرر صديقنا أن يسافر٦
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Unità 26 

 

 Restituiscimi il rossetto!حمرتي لي رد! 

 

Esercizio numero 1 pagina 3 93  

base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  إْنزال  ُمْنَزل  ُمْنِزل  ْنِزلأ  يُْنِزلُ   أْنَزلَ   نزل

  إْنظار  ُمْنَظر  ُمْنِظر  ْنِظرأ  يُْنِظرُ   أْنَظرَ   ظهر

  إْخراج  ُمْخَرج  ُمْخِرج  ْخِرجأ  يُْخِرجُ   أْخَرج  خرج

  إْبعاد  ُمْبعَد  ُمْبِعد  ْبِعدأ  يُْبِعدُ   أْبعَدَ   بعيد

  إْقالع  ُمْقلَع  ُمْقِلع  ْقِلعأ  يُْقِلعُ   أْقلَعَ   قلع

  إْدخال  ُمْدَخل  ُمْدِخل  ْدِخلأ  يُْدِخلُ   أْدَخلَ   دخل

  إسالم  ُمسالم  ُمْسِلم  سِلمأ  يُْسِلمُ   أْسلَمَ   سلم

  إْحسان  ُمْحَسن  ُمْحِسن  ْحِسنأ  يُْحِسنُ   نَ أْحسَ   حسن

  إْصباح  ُمْصبَح  ُمْصبِح  صبِحأ  يُْصبِحُ   أْصبَحَ   صبح

  إْرسال  ُمْرَسل  ُمْرِسل  ْرِسلأ  يُْرِسلُ   أْرَسلَ   رسالة
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base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  إدَرة  ُمدار  ُمدير  ِعرأَدْ   يُديرُ   أدار  دور

  اإْحباب  ُمَحبّ   ُمِحبّ   أْحبِب  يُِحبُّ   أَحبَّ   حبّ 

  ةفاإخْ   ُمخاف  يفُمخ  أِخفْ   يُخيفُ   أْخاف  وفخ

  قاءً إبْ   ُمْبقى  قِ ُمبْ   أْبقِ   قِ يُبْ   أْبقَ   بقي
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  إْعطاءً   ْعطىً مُ   ُمْعطٍ   ْعطِ أ  يُعطي  ْعطىأ  عطي

  جابةإ  ُمجاب  جيبمُ   أِجبْ   جيبُ يُ   أجاب  جوب

  اْحساسإ  ُمَحسّ   ُمِحسّ   ْحِسسْ أ  يُِحسُّ   سَّ حَ أ  حسّ 

  إرادة  رادمُ   ُمريد  ِردْ أ  يُريدُ   رادَ أ  رود
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  أْبِلغوا

  تُْنتِنُ 

  ْيْقبِلَ 

  إْسقاط

  أْوِجبْ 

  ُمقيم

  إْعدادا

  أتَمَّ 

  يُْعطِ 
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  .ببغاء وعنده ب الحيونات. سمى فيصل مقهاه بإسم الببغاء ألنه يح١

  . في المقهى قرد صغير.٢

  . ال، يحب الببغاء كل رواد المحل.٣

  . يلبس قرد صاحب المقهى بنطلونا قصيرا ذا حمالة حمراء، ينفق وقته في القفز من المنضدة إلى الموائد مفتشا٤

 عن شيء يسرقه.

  والببغاء على إحدى كتفيه.، يتمشى فيصل في محله ال.  ه

  ذين الحيوانين شادية تحب أكثر القرد.. في ه٦
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  . غضبت شادية من بامبي ألنه سرق حمرتها.٧
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  . ال، هناك في قصتنا اليوم أستاذان.١

  . األستاذ سليمان يدرس اللغة العربية واألستاذ توشيرو يدرس اللغة اليابنية.٢

  ا الذين تقدموا إلمتحانت لم ينجح فيها إال ثمانية منهم.. ال، هذا خطأ، ومن المئة والعشرين طالب٣

  أدى بهم غيط الراسبين إلى أن يرسلوا عريضة لعميد الكلية.. ٤

  . أجاب العميد قائال إن النجاح في اإلمتحاانات ال يتوقف على األقدمية بل على اإلجتهاد واإلستحقاق.٥

لغات غير سهلة تتطلب جهودا وإجتهادا لكن بدون أن  ألن الطالب يشرعون في دراسة. أستاذانا قلقان جدا ٦
 يدركوا ما هو عدف عملهم.
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Unità 27 

 

 Sono spiacente......انا متأسف 
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base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

لَ   نزل لُ   تَنَزَّ لْ   يُتَنَزَّ لُمتَ   تَنَزَّ ل  نَّزِ ل  ُمتَنَزَّ   تَنَزُّ

  تََطلُّب  ُمتََطلَّب  ُمتََطلِّب  تََطلَّبْ   يَتََطلَّبُ   تََطلَّبَ   طلب

ج  خرج جُ   تَخرَّ جْ   يَتَخرَّ ج  تََخرَّ ج  ُمتََخّرِ ج  ُمتََخرَّ   تََخرُّ

  تَبَعُّد  ُمتَبَعَّد  ُمتَبَِعّد  تَبَعَّدْ   يَتَبعَّدُ   بَعَّدَ   بعيد

  تََكلُّم  ُمتََكلَّم  ُمتََكلِّم  َكلَّمْ تَ   يَتََكلَّمُ   تََكلَّمَ   كلمة

لَ   دخل لُ   تَدَخَّ لْ   يَتَدَخَّ ل  تَدَخَّ ل  ُمتَدَّخِ ل  ُمتَدَخَّ   تَدَخُّ

  تََسلُّم  ُمتَسلَّم  ُمتََسِلّم  تََسلَّمْ   يَتََسلَّمُ   تََسلَّمَ   سلم

  تََسَحسُّن  نسَّ تَحَ مُ   نسِّ تَحَ مُ   تََحسَّنْ   يتََحسَّنُ   تََحسَّنَ   حسن

  تََصبُّن  ُمتََصبَّن  تََصبِّنمُ   بَّنْ صَ تَ   يَتََصبَّنُ   نَ تََصبَّ   ونصب

د  تََردَّدْ   يَتََردَّدُ   تََردَّدَ   ردّ    اتََردُّد  تََردَّدمُ   ُمتََردِّ

ى  لوي ى  تَلَوَّ ى  ُمتَلَوٍّ   تَلَوِّ   يَتَلَوَّ   تَلَوٍّ   ُمتَلَوًّ

ر  تَيَسَّرْ   يَتَيَسَّرُ   تَيَسَّرَ   يسر   تَيَسُّر  ُمتَيَسَّر  ُمتَيَّسِ

جَ   زوج جُ   تََزوَّ جْ   يَتََزوَّ ج  تََزوَّ ج  ُمتََزّوِ ج  ُمتََزوَّ   تََزوُّ

  تََزْحلُق  ُمتََزْحلَق  ُمتََزْحِلق  تََزْحلَقْ   يَتََزْحلَقُ   تََزْحلَقَ   زحلق

  تَدَْحُرجا  ُمتَدَْحَرج  ُمتَدَْحِرج  تَدَْحَرجْ   يَتَدَْحَرجُ   تَدَْحَرج  دحرج
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  بَتْ تََجنَ 

  نَتَقَبَّلُ 

لْ    تَفَضَّ

ث   ُمتََحدِّ

ق   تَفَرُّ

  تَعّشِ 

  أَتََولِّ 

رَ    تَدَوَّ

د   ُمتَعَدِّ
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base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  لتَقاتُ   قاتَلُمتَ   تَقاتِلمُ   لْ تَقات  تَقاتَلُ يَ   قاتَلَ تَ   قتل

  خاُصمتَ   تَخاَصممُ   خاِصمُمتَ   تَخاَصمْ   خاَصمُ يَتَ   خاَصمَ تَ   خصم

  ناقُشتَ   ناقَشُمتَ   ناقِشُمتَ   ناقَشتَ   ناقَشُ يَتَ   ناقَشَ تَ   نقاش

  دتَبَاعُ   دتَبَاعَ مُ   دعِ اُمتَبَ   دْ اعَ تَبَ   َعدُ ايَتَب  تَباَعدَ   بعيد

  اُسلتَك  تَكاَسلمُ   اِسلُمتَكَ   تََكاَسلْ   اَسلُ يَتَك  تََكاَسلَ   سلك

  تَطاُرش  طاَرشُمتَ   ِرشطاُمتَ   طاَرشْ تَ   شُ طارَ يَتَ   طاَرشَ تَ   أطرش

  تَعاُمل  عاَملُمتَ   عاِملُمتَ   عاُملتَ   عاَملُ يَتَ   عاَملَ تَ   عمل

  ظاُهرتَ   ظاَهرُمتَ   ظاِهرُمتَ   َظاُهرتَ   تَظاَهرُ ي  ظاَهرَ تَ   ظهر

  تعاُونا  عاَونُمتَ   تَعاِونمُ   عاَونْ تَ   تَعاَونُ يَ   عاَونَ تَ   عون

  ماٍش تَ   ماشىً ُمتَ   ماٍش ُمتَ   ماِش تَ   تَماشييَ   ماشىتَ   مشى

  تَساوا  ساوىً ُمتَ   ساوٍ ُمتَ   ساوِ تَ   يَتَساوي  ساوىتَ   سوي

  تَماّرا  مارٌّ ُمتَ   ُمتَمارٌّ   مارَّ تَ   يَتَمارُّ   َمارَّ تَ   مرّ 
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  تَدَْحُرجا  ُمتَدَْحَرج  ُمتَدَْحِرج  تَدَْحَرجْ   يَتَدَْحَرجُ   تَدَْحَرج  دحرج
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  يَتاجاذَبون

  حاربنات

  تَماثُل

  ُمتزاِحم

  تعاُطف

  ُمتَضاِمن

  يَتقاضى

  يتواصيوا
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  ني اللهجتين المصرية والمغربية قبل التخرج.و. ال، ما تعلم سيم١

  النص عن النقود التي سافر سيموني بها. ال يتحدث. ٢

يزية وبعد شهرين آخرين في ي اللغة اإلنجلبعد شهرين في القاهرة أحس صديقنا بأن أحرز تقدما بارزا ف. ٣
  معروفته اللغة الفرنسية تحسنا محسوسا.  أحس الرباط

. تسخط سيموني لما قضى أيامه في المدن الكبيرة المغربية ألنه علم أن الضوء األحمر والمحطة والشوكة ٤
  اسمها باللهجة المغربية الفيروج والالگار والفورشات.

  د حياة عربية أصيلة إلى الجنوب العميق.. اتجه صديقنا لكي يج٥

  اكتشف سيموني بقرية من قرى جنوب البلد اللغة األمازيغية واللغة الفرنسية.. ٦
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  . شادية وكريمة وسوسن وعدنان هم األصدقاء الذين قرروا الذهاب إلى المرقص التماسيح.١

  ليهم أن يشتروها.. ال، ليس عندهم بطاقة الدخول فع٢

  . ال، لم تخرج صديقات من منازلهن مع عدنان.٣
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  كريمة معجبة بعدنان. .٤

  . تقول كريمة إن عدنان شاب رصين مجتهد ال يحب تسليات الشباب ممن هم في عمره.٥

  . نعم، وصل صديقهن في النهاية إلى مرقص التماسيح.٦
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Unità 28 

 

 Cosa intendi fare?ماذا تنوي أن تفعل؟ 

 

Esercizio numero 1 pagina 360 

base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  إْنتِساب  ْنَسَحبمُ   ْنَسِحبمُ   إْنَسِحبْ   ْنَسِحبُ يَ   إْنَسَحبَ   َسَحبَ 

  إْنِخفاض  ْنَخفَضمُ   ْنَخِفضمُ   إْنَخِفضْ   ْنَخِفضُ يَ   إِْنَخفَضَ   خفض

  إنكشاف  ْنَكَشفمُ   ْنَكِشفمُ   إِنَكِشفْ   ْنَكِشفُ يَ   َشفَ إْنكَ   كشف

  إْنِقطاع  ْنقََطعمُ   ُمْنقَِطع  إْنقَِطع  ْنقَِطعُ يَ   إنقََطعَ   قطع

  إنِقالب  ْنقَلَبمُ   ُمْنقَِلب  إنقَِلب  يَْنقَِلبُ   إْنقَلَبَ   قلب

  إنِطالق  ْنَطلَقمُ   ُمْنَطِلق  إنَطِلق  يَْنَطِلقُ   إْنَطلَقَ   طلق

  إْنِهماك  ْنَهَمكمُ   ُمْنَهِمك  إْمَهِمكْ   ْنَهِمكُ يَ   إْنَهَمكَ   همك

  إنِكعاس  ْنعََكسَ مُ   ُمْنعَِكسَ   إِْنعَِكسْ   يْنعَِكسَ   إْنعََكسَ   عكس

  إِْنِحالال  ُمْنَحلّ   ُمْنَحلّ   إْنَحلَّ   يَْنِحلُّ   إْنَحلَّ   حلّ 

  إْنِحناءً   ْنَحمىً مُ   ُمْنَحنٍ   إنَحنِ   يَْنَحني  إْنَحنى  حني
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  ُمْنَصَرف

  نُْندَفِعُ 

  إْسجام

  إنَطبََحتْ 

  يَْنقَِض 
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  إْنغَِلْلنَ 

Esercizio numero 3 pagina 361 

base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  إْعتِدال  ْعتَدَلمُ   ْعتَِدلمُ   ْعتَِدلإ  ْعتَِدلُ يَ   ْعتَدَلَ إ  عدل

َ إِ   بدأ   إْبتِداء  ْبتَدَأمُ   ْبتَِدئمُ   ْبتَِدئْ إ  ْبتَِدئيَ   ْبتَدَأ

  إْختِراع  ْختََرعمُ   ْختَِرعمُ   ْختَِرعْ إِ   ْختَِرعُ يَ   ْختََرعَ إ  خرع

  ْختِالفإ  ُمْختَلَف  ْختَِلفمُ   إْختَِلفْ   ْختَِلفُ يَ   فَ إْختَلَ   خلف

  تِقامإن  ُمْنتَقَم  تَِقمُمنْ   إْنتَِقمْ   تَِقمُ يَنْ   إْنتَقَمَ   نقم

  ْعتِقادإ  ُمْعتَقَد  ْعتَِقدمُ   ِقدْ ْعتَ إ  يَْعتَِقدُ   ْعتَقَدَ إ  عقد

  إْحتِمال  ْحتََملمُ   ُمْحتَِمل  ْحتَِملإ  يَْحتَِملُ   ْحتََملَ إ  حمل

  تِشافإنكْ   ُمْكتََشف  ُمْكتَِشف  ْكتَِشفْ إِ   يَْكتَِشفُ   ْكتََشفَ إ  كشف

  إِْزِدحام  ْزدََحممُ   ُمْزدَِحم  زدَِحمإ  يَْزدَِحمُ   ْزدََحمَ إ  زحم

  إْصِطناع  ْصَطنَعمُ   ْصَطنِعمُ   ْصَطنِعإ  يَْصَطنِعُ   ْصَطنَعَ إ  صنع

َِّحدُ   إتََّحدَ   واحد   اإتِّحاد  ُمتََّحد  ُمتَِّحد  إتَِّحد  يَت

  إتِّجاًهااإتِّساع  ُمتََّسع  ُمتَِّسع  إتَِّسعْ   يَتَِّسعُ   إتََّسعَ   واسع

  إْجتياًزا  ُمْجتاز  ُمْجتاز  إْجتَزْ   يَْجتازُ   إْجتازَ   جوز

  إْلتِقاءً   ُمْلتَقًى  ْلتَقٍ مُ   إْلتَقِ   يَْلتَقي  إْلتَقى  لقي

  إْنتِهاءً   ُمْنتًَهى  ُمْنتَهٍ   إْنتَهِ   يَْنتَهي  إْنتَهى  نهي

  إْشتِدادًا  ُمْشتَدّ   ُمْشتَدّ   إْشتَدَّ   يَْشتَدُّ   إْشتَدَّ   شدّ 

  إْمتِدادًا  ُمْمتَدَّ   ُمْمتَدّ   إْمتَدَّ   يَمتَدُّ   إْمتَدَّ   مدّ 
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  إْنتََحَرتْ 

  ْرتَِفعمُ 

  يَْستَِمعون
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  ُمْجتََمع

  إتِّجاًها

  إتََّضعَتْ 

  إْحتَاْجنا

  إْصتاروا

  إْرتِداء

  ُمدَّعٍ 
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. ال يجلس أيمان وأسامة في داخل المقهى ألن اليوم مشمس ودفئ الطقس ويمكن  الخروج من المنزل دون ١
  كنزة صوفية.

  اساتهما.. ال، يتكلم صديقانا عن نهاية در٢

  يوشك أيمان أن يتخرج اللغات األجنبية.. ٣

  . يعتقد أيمان أنه سيصبح عاطال عن العمل بعد تخرجه.٤

  . يظن أسامة أن كالم أيمان غريب ألن إزداد مراكز تدريس اللغة العربية في العالم كله.٥

  . ال، في رأي أيمان كل الغات ستفقد قريبا فائدتها بإشتثناء اللغة الصينية.٦

. يعتقد أحد أن دراسة اللغة الصينية تفيد كثيرا ألن الصينيين أكثر من مليار شخص وامتلكوا ناصية التكنولوجيا ٧
  في العالم.

  

Esercizio numero 6 pagina 362 

  يشتغل السمكري في بيوت الزبائن.  ال، .١

  . ال، سخان منزل مروان قديم ولم يعد يدور.٢

  الموميات للفرعون توت عنخ آمون.سخانهم محارقه هياكل . تشبه ٣

  . لم يتصل مروان وأصدقاؤه بالسمكري من قبل ألنهم باإليجار وليسوا من األثرياء.٤

  . السخان وسخ جدا ويريد السمكري أن يغيير المحارق واألنبوب الحلزوني.٥

  ير السخان كله.يتغ السمكري أفضل حل هو . في رأي٦
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Unità 29 

 

 Cosa ci posso fare? حيلتي في ذلك؟ما 

 

Esercizio numero 1 pagina 371 

base  المصدر  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  إْحِوالال  ُمْحَولّ   إْحَولَّ   يَْحَولُّ   إْحَولَّ   أحول

  إْزِرقاقا  ُمْزَرقّ   إْزَرقَّ   يَْزَرقُّ   إِْزَرقَّ   أزرق

  إْخِضرارا  ُمْخَضرّ   إِْخَضرَّ   يَْخَضرُّ   إْخَضرَّ   أخضر

  

  

Esercizio numero  pagina 371 

  إْسَودَّتْ 

  يَْخَضرُّ 

  إْصِفرارا

  إْحَمَرْرتَ 

  ُمْعَوجّ 
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base  المصدر  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المضارع  لماضيا  

  إْستِْغراق  ُمْستَْغَرق  ُمْستَْغِرق  إْستَْغِرق  يَْستَغِرقُ   إْستْغَرقَ   غرق

  إْستِْقبال  ُمْستَْقبَل  ُمْستَْقبِل  إْستَْقبِل  يَْستَْقبِلُ   إِْستَْقبَلَ   قبل

  إْستِْعمال  ُمْستَْعَمل  ُمْستَْعِمل  إِْستَْعِمل  يَْستَْعِملُ   إْستَْعلَمَ   علم

  إستِْقبار  ُمْستَْقبَر  ُمْستَْكبِر  إْستَْكبِر  يَْستَْكبِرُ   إْستَْكبَرَ   كبر
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  استِيضاحإ  حُمْستَْوضَ   حْستَْوِض مُ   ْستَوِضحْ إ  ْستَْوِضحُ يَ   تَْوَضحَ إْسْ   حواض

  إْستيطعا  ُمْستيَطع  ُمْستيِطع  إْستَْوِطعْ   يَْستَطيعُ   إْستَطاع  طوع

  ْستِْلقاءً إ  ْستَلقًىمُ   ْستَْلقٍ مُ   ْستَلقِ إ  ْستَْلقييَ   ْستَْلقىإ  لقي

  إْستِْقرارا  ُمْستَقَرّ   ُمستَِقرّ   إْستَِقرَّ   يَْستَِقرُّ   إْستَقَرَّ   قر
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  إْستَْعَمْلنا

  ُمْستَْخِدم

  إْستِْغراب

  تَْستَْكِملوا

  إْستَْعِجلوا

  إستيِرادا

  تَستَِجبْ 

  إْستَفَتيوا

  إْستَِحمَّ 

  

Esercizio numero 5 pagina 372 

  . ذهب فخر الدين مع صديقته كاتيا إلى دكان مالبس.١

  . ال، مشى فخر الدين وكاتيا طويال من دكان إلى آخر.٢

  بينما يستريح صديقها تجرب كاتيا الثياب. .٣

  ال، ال تعجب فخرالدين التنورة التي جربتها كاتيا.. ٤

  . ال، قامت كاتيا بتجريبة فستان قصير.٥

  ال تعجب التنورة.و ه مقلق. يشعر فخر الدين بضيق شديد في النهاية ألن٦
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  . يتحدث هذا النص عن حلم.١

  هو البرنامج الموسيقي الذي حلمت شادية بأن تحضره.» سهران معك الليلة«. ٢

  . تلبس شادية وهي تغني جلبابا أصفر وأساور ذهبية وفضية حول ساعديها وخلخاال حول كاحلها األيمن.٣

  . ال، ولدت شادية في طرابلوس الشام وكبرت في بيروت.٤

  رو دياب.لعم» حبيبي يا نور العين«. تود شادية أن تغنى ٥
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Unità 30 

 

 Com’è affascinante questa città!المدينة هذه سحر أشد ما! 

 

Esercizio numero 1 pagina 383 

  ُكِسَر، يُْكَسرُ 

  ُعلَِّم، يُعَلَمُ 

  دُمِدم،يُدَْمدَمُ 

  عوقَب، يُوَعقَبُ 

  أُْخِرَج، يُْخَرجُ 

َم، يُتَقَدَّمُ قُ تُ    دِّ

  حُ تُسوِمُح، يُتَسامَ 

 ُ   اُنُكِفئ، يَكفَأ

  اُُخِرَع، يُْختََرعُ 

  اُْستُْقبَِل، يُْستَْقبَلُ 

  

Esercizio numero 2 pagina 384 

  . ُكِسَر الشباك ودخل أحد.١

َ سيُعفيدرس  . الطالب الذي ال٢   ُب.قَ ا

  ُسِرقَت سيارة أحمد أمامه.. ٣

  ؟نبيذ. عندما ُشِرَب ال٤

  ف.ت. ال يُسَمُع صوتك جيدا في الها٥

  

Esercizio numero 3 pagina 384 

1. Questo libro lo ha scritto il nostro professore. 
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 .نا. قد ُكتَِب هذا الِكتَاُب ِمن قِِباِل أستاذِ ١
1. Questo libro è stato scritto dal nostro professore. 

2. I tuoi studi li pagano tuo padre e tua madre.  

ك. . إّن تُدَفَُع ِدراَستُكَ ٢  ِمن قِباِل أبيَك وأّمِ
2. I tuoi studi sono pagati da tua madre e tuo padre. 

3. Perchè questo treno non lo controlla la polizia?  

 . لماذا ال يُراقَُب هذا المطاُر ِمن قِباِل الُشرَطِة؟٣
3. Perchè questo treno non è controllato dalla polizia? 

4. Questi clienti li ha rasati tutti lo stesso barbiere.  

 . ُحِلَق هؤالء الزبائُن كلهم من قِباِل نَْفِس الَحَالِق.٤
4.  Questi clienti sono stati rasati tutti dallo stesso barbiere. 

5. Il professore di lingua araba ha ringraziato il preside davanti al pubblico.  

  َر العَميدُ ِمن قِباِل أُْستاذُ اْللُغَِة اْلعََربِيَِّة أماَم اْلُجْمهوِر.. ُشكِ ٥
5. Il preside è stato ringraziato dal professore di ingua araba davanti al pubblico.  
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 يَُجدُ  ُوِجدَ،

     سوَق، يُساقُ 

  قُِضَي، يُقضى

  ُعدَّ، يعَدُّ 

نُ دُخِّ    َن، يُدَخَّ

  اُصيَب، يُصابُ 

  تُُوفّي، يُتََوفّى

  اُْلتُقي، يُْلتَقى

  اُِعدَّ، يُعَدُّ 

  

Esercizio numero 5 pagina 3 58  

  . بعد وصوله إلى مطار القاهرة يركب پينو متن الميكروباش الذي يوصل الركاب إلى مركز المدينة.١

  طار.. كان صديقنا في إنتظار زميلين له مصريين ما عند الم٢
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  . فهمت من النص أن يوجد مطاران في مدينة القاهرة.٣

  درجة. ٢٨. نعم، يجد پينوطاقسا شتويا وتقارب الحرارة ٤

  . حطأ، إن القاهرة من أكثر مدن العالم تلوثا.٥

  ال، عدد ُسكان تلك لمدينة يفوق عشرين مليون نسمة ومليونين.. ٦
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  ذ منصور سافر إلى نابولي ليلقي بعض المحاضرات.. كان األستا١

  . الموضوع لدورة المحاضرات التي ألقاها األستاذ هو اللسانيات العربية.٢

  . ال، يتحدث أستاذنا اآلن بعد رجوعه مع زمالئه.٣

  م، بركان الڤيزوڤ مطفأ منذ قرون.ع. ن٤

نه يكاد يكون أشد فوضى مما هو في القاهرة، لكن . نعم، يعتقد زمالؤه أن سير المدينة جنوني ويعتقد األستاذ إ٥
  أهل نابولي من أكثر شعوب العالم كرما وتسامحا.

  البيتسا المستديرة.  نابولي مطعم في . وجد األستاذ٦
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Unità 31 

 

 E’ arrivata l’estate!الصيف جاء لقد! 

 

Esercizio numero 1 pagina 394 

  . لقد أكلنا قبل ساعتين.١

  وأنا أسألك ماذا سنفعل هذا المساء. . منذ ثالث ساعات٢

  ترجع اليوم. فت األستاذة قبل دقيقتين ولنإنصر .٣

  . مضى علّي يومان وأنا عدت أشتغل وقد أضجروني.٤

  . قبل يومين وصلت إلي رسالته إلكترونية التي تحدثت إليكن عنها.٥

  من الماء. هل لكم قليل :شيئا . منذ ثالثة أيام وأنا ال أشرب٦

  لما كنت قد خرجت. ت اإلتصال بك قبل ساعات. حاول٧

  

Esercizio numero 2 pagina 395 

1. La settimana scorsa a casa di Sawsan abbiamo assaporato diverse  pietanze. 

2. Queste faccende accadono in ogni angolo della Terra. 

3. Nadia mi ha rivolto varie imprecazioni senza motivo. 

4. Sono due anni e meئzo che Emanuela è sposata con suo marito Pier Donato. 

5. Da quanti anni vivi ad Abu Dhabi? 

 

Esercizio numero 3 pagina 395 

َ   بَُؤسنا   تَدفِأ

  ِدفء  بُْؤبُؤ

  َمجيء  أوخذة

  َمجيُءنا  لَيئم
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  أنباء  ُمتسائم

 

Esercizio numero 4 pagina 395 

  متحانات.. ال، جاء الصيف وانتهت السنة الدراسية بعد اال١

قا بطالته الهانئة تحت شمسية من شماسي مقهى الببغاء بصحبة بعض أصدقائه.٢   . يحب فهد أن يقضي وقته متذوَّ

  . فجأة تدخل في المقهى مجموعة صاخبة من الطالب األجانب المتكلمين بلغات شتى.٣

  إحدى الطالبات األجنبيات باإلنجليزية. . يخاطب صديقنا٤

  . ال، يجد صديقنا فتاة تستطيع التكلم بالعربية.٥

  . نعم، يبدأ فهد في النهاية أن يخاطبها بلغته.٦
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  . تقع مقبرة شالة في مدينة رباط.١

  عديين.هذه المقبرة التاريخية اقديمة للملوك لس . القبور المعوجودة في٢

النساء العاقرات يجئن إلى هذين الحوضين ويستممن فيهما ويتلون الدعوات، ثم يتركن بعض البيضات . ٣
  المسلوقة تأكلها النونات.

  . الحيوانات التي الحظتها سارة على األشجار هي اللقالق.٤

  . المخلوقات التي يقال إنها تأتي باألطفال هي اللقلق.٥


