
Register for Arabic 201 if you can  

 

ووالدتي   ٫يعمل مترجم في األمم المتحدة  ٫والدي مصري  ٫أنا مصرية  ٫أنا اسمي مها محمد أبو العال 

فلسطينية تعمل في مكتب القبول في جامعة نيويورك. أنا طالبة في نفس الجامعة وادرس فيها األدب 

دل وأسرته. عمي  اإلنجليزي. اعرف أقاربي من الصور والرسائل. هذا عمي محمود وأسرته. هذا عمي عا

عادل ضابط كبير في الجيش. وعمتي فاطمة تسكن في مدينة القاهرة مع ابنها وبناتها. لي خالة واحدة اسمها 

حيث تعمل في بنك.  ٫في والية كاليفورنيا  أنجلوستسكن في مدينة لوس   ٫نادية   

 

1- Read the above text and understand all the vocabulary.  

2- Identify Nisba form in this paragraph.  

3- Identify idafah structure in this paragraph.  

4- identify verb conjugation in the present simple tense  

5- Identify possessive pronouns.  

6- Create plural of “مترجم “ and   طالبة   

7- Create the broken plural of    مدينة  

 

 

Register for Arabic 202 if you can answer the questions following this paragraph.  

 

تعليم وتدريس اللغات أصبح شيئا مهما بالنسبة للطالب في الجامعات األمريكية. تعلم اللغة العربية هو واحد 

من الشروط األساسية للحصول على وظائف في مجاالت متنوعة مثل الترجمة أو العمل في وزارة الخارجية  

و في مجال العلوم اإلنسانية واألبحاث العلمية.  بعض الطالب يعتقدون أن اللغة العربية صعبة ولكن مع  أ

المذاكرة الكثيرة يعرفون أن اللغة العربية لغة جميلة.  إذا درست اللغة العربية لمدة سنتين، تستطيع السفر إلى  

بالد في  إلىظم الطالب يحبون السفر مصر. مع وبالد كثيرة في الشرق األوسط مثل المغرب، األردن أ

الشرق األوسط لالستمتاع بعطلة الصيف أو الشتاء وأيضا الكالم باللغة العربية مع الناس في الشرق األوسط.  

 لكن بعض الطالب يجب أن يعملوا في العطلة للحصول على وظيفة بعد التخرج. 

 

 

1- Identify الجملة األسمية والجملة  الفعلية  

2- Identify مصدرال  and write out the root and pattern (جذر و وزن)  

3- Identify   two words that follow the patterns   المفاعلة ، التفعل 

4- Identify the past tense )الماضي( and conjugate it with all pronouns  

5- Noun Adjective Agreement and Idafah structure and identify the difference 

between both phrases.  

وعن هواياتك، وعن   مدينتك،في  وعن الطقس وعن أسرتكاكتب مقاال قصيرا تتكلم فيه عن نفسك  -6

 األسبوعي )ماذا تفعل كل يوم من أيام األسبوع(   جدولك

 



 

Register for 300 if you can:  

 

الجديدة تتمشى مع مبدأ المساواة قبل كل شيء... والمساواة هي التقريب بين الطبقات، والمساواة في   النهضة

مع هذه الروح.   أدب النهضة متمشيا   يكون الحقوق الوطنية. فيجب أن فيإلغاء الرتب واأللقاب، والمساواة 

على التغني بالحرية ومجد    تقوموكلها   رة،كثيالوطنية التي وجدت  د األناشي .العامةوهذا المبدأ هو مبدأ المسواة  

 ..الوطن.. والجمهور هو الذي يختار أحد هذه األناشيد، أو توجد الظروف نشيدا  جديدا  

 

أعتقد أن االنقالب  الجديد هو نفسه نتيجة تطور في األدب والثقافة.. وقد جرت سنة الكون بأن كل حادث عظيم 

يتأثر بما قبله ويؤثر فيما بعده.. وقياسا  على ذلك ينتظر أن يؤثر هذا االنقالب في أدب األدباء الذين ينشبون  

 اآلن والمستقبل 

 الهالل

Dec 1, 1952 

 ”أدب النهضة الجديدة"

1- Read and understand the above the text. 

2- Answer specific questions about the text. 

3- Add the grammatical endings   إعراب  to the underlined words  

4- Translate the following words and phrases:  

 .الوطنمجد  النهضة، الحقوق الوطنية،

  

 
After reviewing the document students with questions about what level they should register 

for should contact Profs. Naglaa Hussein or Nathaniel Greenberg directly. 

  

Nathaniel Greenberg at ngreenbe@gmu.edu or  

Naglaa Hussein at nmahmou4@gmu.edu 
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