
ArabicOnline.eu Advanced 

Unit 3: I need help with the registration 

 مساعدة في التسجیل بالجامعة

 

 صح أم خطأ؟ صحح األخطاء۔1.

 

 ✓ مریم تحب أن تدرس وتحتاج إلى بعض المعلومات۔

 ✗ مریم تسأل أخاها عن التسجیل في جامعة السلطان قابوس۔

 ✓ منى تدرس في جامعة السلطان قابوس۔

 ✓ األساتذة في الجامعة على مستوى جید۔

 ✗ مریم علیها أن تذهب إلى قسم اإلدارة للجامعة وتسأل هناك۔

 ✓ استمارات التسجیل للجامعة موجودة في االنترنت۔

 ✗ منى تدرس الهندسة۔

 ✓ مریم تحب أن تدرس التمریض۔

 ✓ مریم تهتم بمواد مختلفة للدراسة۔

 

 اختر من القائمة الدراسة المناسبة للمهن التالیة۔2.

 الدراسات

 والمهن:

 الطب والعلوم الصحیة -  ت1.

 التمریض -  ب2.

 العلوم الزراعیة والبحریة -  ح3.

 الهندسة -  أ4.

 االقتصاد والعلوم السیاسیة -  ح / خ5.

 اآلداب والعلوم االجتماعیة -  ث6.

 اآلداب والعلوم االجتماعیة (السیاحة) -  ث7.

 الحقوق -  د / ج8.

 بكالوریوس إدارة تربویة -  ر9.

 دبلوم في اإلدارة المدرسیة -  ذ10.



 

 الحاضر المنصوب واستخدامه3.

 أ) شرح القواعد

 المثنى  الجمع  المفرد 

   نفعَل نحن أفعَل أنا

 تفعال أنتما تفعلوا أنتم َتفعَل أنَت

   تفعلَن أنُتنَّ تفعلي أنِت

 یفعال ُهما یفعلوا هم یفعَل هو

 تفعال ُهما یفعلَن ُهنَّ َتفعَل هي

 

 االستخدام: نستخدم الحاضر المنصوب بعد حرف ربط أْن وكذلك بعد حروف الربط التالیة: ِلـ / َكي / ِلَكي / حتى
 وإضافة إلى ذلك نستخدم الحاضر المنصوب لنفي المستقبل بعد َلن.

 

 ب) اقرأ األمثلة واربطها بالترجمة اإلنجلیزیة المناسبة.

 

 .I would like to study engineering أحب أْن أدرس الهندسة.

 .You must fill in the form یجب عَلیِك أن تملئي االستمارة.

 ?Can you help me هل ُیمكن أْن ُتساعدوني؟

 We hope we will pass the entrance نتمنى أن ننجح في امتحان القبول.

exam. 

 He has met his friend to ask him some قابل صدیقه لیسأله بعض األسئلة.

questions. 

 زارت البنت موقع الجامعة لكي تقرأ شروط

 التسجیل للدراسة.

The girl has visited the university’s 

website to read the requirements for 

admission. 

 سافرنا إلى وادي بني خالد حتى نرتاح من

  صعوبات الدراسة.

We went to Wadi Bani Khalid to 

recover from the strains of the course. 

 .We won’t go to the sea on Saturday لن نقوم بجولة إلى البحر یوم السبت.



 نرغب في أن نزور األماكن السیاحیة في هذه

 المدینة.

We would like to visit the sights in this 

town. 

 

 أكمل األفعال المناسبة. انتبه على تصریف األفعال الصحیح.4.
 

 َمن ُیحب أن  یرافقنا  في رحلتنا إلى الوادي؟●

 منى تستطیع أن  تقابل  صدیقتها.●

 یا مریم، ماذا تحبین أن  تدرسي ؟●

 یجب على الطالب أن  یتعلموا  كثیرا لالمتحان القادم.●

 سامي ومصطفى لن  یحضرا   الدروس في األسبوع المقبل.●

 هم یقابلون في المساء  لـیتكلموا  عن موضوع الدرس السیاسي.●

 یتمنون أن  یساعدوا  أصدقاءهم الجدد قریبًا.●

 سلوى وأحالم لن  تزورا  المكتبة غدًا.●

 

 أجب عن األسئلة التالیة. اكتب الجواب في جمل كاملة. (ابتكر إجابات مناسبة)5.

 

 أحب أن أدرس بعد الحصول على البكالوریا.1.

 أحب أن أقضي العطلة القادمة في لبنان.2.

 أحب أن أتعلم العربیة للمهنة.3.

 یجب علینا أن ندرس التاریخ  لالمتحان.4.

 یمكن أن تجد معلومات عن التسجیل بالجامعة في اإلنترنت.5.

 علینا أن نعود إلى عملنا في الواحدة.6.

 ُتحب أن تدرس مریم مواد مختلفة.7.

 نعم یمكن. ال لیس من الممكن أن نساعدك.8.

 أرغب في أن أسافر كثیرًا.9.

  یحب أن یعمل أحمد كمهندس في دبي.10.


