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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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ْحدة
الَو

1

1

1 الَوْحدة

هيد َتْ

ل  : النَّظافة ِمن الإميان ْر�س الأوَّ الدَّ

النَّظافة يف الإ�ْسالم

ْط ْر�س الّثاين : اأَدوات ال�شَّ الدَّ

ّية؟ ْخ�صِ ماذا َتْفَعل ِللِحفاظ َعَلى َنظاَفِتك ال�صَّ
"النَّظافة ِمن الإميان" ما َمْعنى ذِلك؟

ما الدَّليل َعلى اأّن الإ�ْصالم َيْهَتّم ِبالنَّظافة؟
ْط؟ ماذا َتْعِرف َعن اأَدوات ال�شَّ



ْحدة
الَو

1

2

النَّظافة

َوَنظافة  ّية  َنظافة مادِّ َنْوعان:  َوالنَّظافة  َكبرًيا.  اِْهِتماًما  ِبالنَّظافة  الإ�ْصالم  َيْهَتّم   
روِحّية.

ية، َعلى امُل�ْصِلم اأْن ُيراعي َنظافة ِج�ْصِمه َوَمالِب�ِصه َوَمْنِزِله  َوبيَئِته  ِمن الّناِحية املادِّ  
ريق  الطَّ َعن  الأذى  )اإزالة(  اإماطة   " َعَلْيه َو�َصلَّم:  لَّى اهلل  ِباأْكَمِلها، َحْيث قال َر�صول اهلل �صَ

َدقة" )َرواه الُبخاري(.  �سَ

اأّما ِمن الّناِحية الّروِحّية َفَيِجب اأْن َتكون اأْخالق امُل�ْصِلمني َنظيفة، َفالّدين اأْخالق.   
َوُيْثِني اهلل َعلى اّلذين ُيحاِفظون َعلى الّنظافة الَبَدِنّية َوالّروِحّية، َفَيقول َعّز َوَجّل: 

ِريَن} )الَبَقرة، 222( اِبنَي َوُيِحبُّ اْلَُتَطهِّ وَّ ثِّر،4(، {...اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ التَّ ْر} )امُلدَّ {َوِثَياَبَك َفَطهِّ
ا. اإذا كان الَفْرد َنظيًفا، كان امُلْجَتَمع َنظيًفا اأْي�صً  

ل: النَّظافة ِمن الإميان1 ْر�س الأوَّ الدَّ الَوْحدة

1



ْحدة
الَو

1

3

ْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس اأِجِ

ب الَكلمات الآتية ِلَتكون ُجْملة ُمفيدة َرتِّ

1- الِعبادة - الإ�ْصالم - النَّظافة -َجَعل - اأ�صا�س.
                                                                                           

نا - َكثرًيا. ّلى اهلل َعَلْيه َو�َصلَّم - َعلى الُو�صوء - َيُحثُّ 2- الرَّ�صول �صَ
                                                                                           

ا 3- َنظيًفا - كان امُلْجَتَمع - اإذا كان - َنظيًفا - الَفْرد - اأْي�صً
                                                                                           

ّحة - ِمن الأْمرا�س. 4- الإ�ْصالم - الإْن�صان -  َيْحِر�س -  َو�َصالَمِته - َعَلى �صِ
                                                                                           

َكْم َنْوًعا ِللّنظافة؟  -1

ّية؟ ما هي النَّظافة املادِّ  -2

ما هي النَّظافة الروِحّية؟  -3

اُْذُكْر اآية ُقْراآِنّية َعن الّنظافة.  -4

يًفا َعن النَّظافة. 5- اُْذُكْر َحديًثا �َشِ

2

3



ْحدة
الَو

1

4

اأْكِمل الَفراغات ِباأْفعال ُمنا�ِسبة من القائمة الآِتية 
َور َكما يف اِلثال ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ

1- َيْغ�ِصل َيَدْيه َقْبل الأْكل

2-                اأ�ْصناَنه َبْعد الأْكل

3-                َعلى َنظافة ُغْرَفِته

4-                اأظاِفر َيَدْيه َوِرْجَلْيه ِباْنِتظام

5-                َعلى َنظافة َمالِب�ِصه

6-                �َصْعَره ِعْنَدما َيطول َكثرًيا 

ْندوق الُقمامة  الت يف �صُ 7-               الَف�صَ

باح  8-               ِفرا�َصه يف ال�صَّ

4

ُيَقلِّم

َيْهَتّم

ف ُيَنظِّ

ُيحاِفظ

َيْرمي

َيْغ�ِصل

َيْحِلق

ُيَرتِّب



ْحدة
الَو

1

5

اأِجْب َعن الأ�ْسئلة الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبالقاِئمة

1- َتْنظيف الأ�ْصنان
2- اْل�ْصِتْحمام

3- َتْقليم الأظاِفر
باغة الأْحِذية 4- �صِ

5- ُم�صاَعدة الأّم يف الأْعمال امَلْنِزِلّية
6- َتْنظيف احَلديقة ِبامِلْكَن�صة

7- َتْرتيب الُغْرفة

علي
1
3
1
1
2
3
2

 عائ�صة
2    
3   
1   
3   
5   
1   
4   

يف الَيْوم الواِحد
يف الأ�ْصبوع

يف َع�ْشة اأّيام
يف الأ�ْصبوع

ِخالل اأ�ْصبوَعني
يف الأ�ْصبوع 

ِخالل َع�ْشة اأّيام

ف َعلي اأ�ْصناَنه يف الَيْوم الواِحد؟ 1- َكْم َمّرة ُيَنظِّ
2- َكْم َمّرة َي�ْصَتِحّم َعلي يف الأ�ْصبوع؟

3- َكْم َمّرة ُيَقّلِّم َعلي اأظاِفَره يف ُكّل َع�ْشة اأّيام؟
ِبغ َعلي اأْحِذَيَته يف الأ�ْصبوع؟ 4- َكْم َمّرة َي�صْ
ه ِخالل اأ�ْصبوَعني؟  5- َكْم َمّرة ُي�صاِعد َعلي اأمَّ

ف َعلي احَلديقة يف الأ�ْصبوع؟ 6- َكْم َمّرة ُيَنظِّ
7- َكْم َمّرة ُيَرتِّب َعلي ُغْرَفَته يف ُكّل َع�ْشة اأّيام؟

ف عاِئ�صة اأ�ْصناَنها يف الَيْوم الواِحد؟ 1- َكْم َمّرة ُتَنظَِّ
2- َكْم َمّرة َت�ْصَتِحّم عاِئ�صة يف الأ�ْصبوع؟

3- َكْم َمّرة ُتَقلِّم عاِئ�صة اأظاِفَرها ِخالل َع�ْشة اأّيام؟
ِبغ عاِئ�صة اأْحِذَيَتها يف الأ�ْصبوع؟ 4- َكْم َمّرة َت�صْ
5- َكْم َمّرة ُت�صاِعد عاِئ�صة اأّمها ِخالل اأ�ْصبوَعني؟
ف عاِئ�صة احَلديقة يف الأ�ْصبوع؟ 6- َكْم َمّرة ُتَنظِّ

7- َكْم َمّرة ُتَرتِّب عاِئ�صة ُغْرَفَتها ِخالل َع�ْشة اأّيام؟

5
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اأْكِمل الَفراغات ِمن القاِئمة الآِتية6

ِكن اِّتباُعها اأْثناء َتْنظيف الأ�ْصنان:     ُهناك ِنقاط ُيْ
َتْنظيف                     َمّرَتنْي يف الَيْوم.

اِ�ْصِتْخدام                       اأ�ْصنان ناِعمة ُتنا�ِصب َطبيعة اأ�ْصناِنك.

اِ�ْصِتْخدام                       اأ�ْصنان َيْحَتوي َعلى الُفلوراِيد.

                      الُفْر�صاة ِبُلْطف َعلى الأ�ْصنان.

ْطح اخلاِرِجّي َو                       ِلالأ�ْصنان. َتْنظيف ُكّل ِمن ال�صَّ

ّدة                       َعلى الأَقّل. َتْنظيف الأ�ْصنان ِبالُفْر�صاة مِلُ

َبْعد اِلْنِتهاء ِمْن َتْنظيف الأ�ْصنان، َيِجب على                       

الُفْر�صاة َجيِّداً َوَغ�ْصِلها.

ة ِبك ُكّل 3                       اأْو َبْعد  َتْغيري ُفْر�صاة الأ�ْصنان اخلا�صّ

الإ�صابة ِبَنْزلة َبْرد.

الّداِخِلّي ُفْر�صاة  ريك  َتْ َدقيَقَتني   

َمْعجون  َتْنظيف  الأ�ْصنان  �ُصهور   
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1 الَوْحدة

ْط1 لِحْظ اأَدوات ال�شَّ

َة فاْهَتمَّ ِبالنَّظافة. حَّ اإْن َتْطُلْب ال�صِّ
ا ِمن الأْمرا�س. ّحة َيُكْن �صامِلً َمْن َيْهَتمَّ ِبال�صِّ

اء. ّ اء ُي�صاِعْدك يف ال�شَّ ّ ِخْره يف ال�شَّ ما َتدَّ
ه الّنا�س. ْمْ اأْيَنما َيْجِل�ْس العاِل َيْحَتِ

َمتى ُت�صاِفْر اإىل َقْرَيِتك َف�َصَتى َمناِظر َطبيِعّية �صاِحرة.
اّلُب. فَّ قاَم الطُّ اإذا َدَخَل الأ�ْصتاذ ال�صَّ

لْو َتزوُر اأقاِرَبك ُيِحّبوَنك.

ْط اأَدوات ال�شَّ

ةَ          َفاْهَتمَّ ِبالنَّظافة حَّ اإْن                        َتْطُلْب ال�صِّ     
ا ِمن الأْمرا�س ة                 َيُكْن �صامِلً حَّ َمنْ                 َيْهَتمَّ ِبال�صِّ  

اء ّ اء            ُي�صاِعْدك يف ال�شَّ ّ ِخْره يف ال�شَّ ما                 َتدَّ  
ْمه الّنا�س            اأْيَنما                 َيْجِل�ْس العاِلُ          َيْحَتِ

َمتى                 ُت�صاِفْر اإىل َقْرَيِتك             َف�َصَتى َمناِظر َطبيِعّية �صاِحرة     
فَّ         قاَم الّطاّلب اإذا                 َدَخَل الأ�ْصتاذ ال�صَّ  

َبك           ُيِحّبوَنك لْو                 َتزوُر اأقاِرِ  

ْط ْط               َجواب ال�شَّ ْط           ُجْملة ال�شَّ اأداة ال�شَّ

ْط ْر�س الّثاين : اأَدوات ال�شَّ الدَّ
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ْط اجلاِزمة هي : اإْن – مْن – ما – اأْيَنما – َمتى . اأَدوات ال�شَّ

ْط َغرْي اجلاِزمة هي: اإذا - َلْو اأَدوات ال�شَّ

ِطّية َثالثة َعنا�شِ اأ�صا�ِصّية ، هي: ْ يف اجُلْملة ال�شَّ

ْط  • اأداة ال�شَّ

ْط • ُجْملة ال�شَّ

ْط. •َجواب ال�شَّ

ْط اجلاِزمة ِفْعَلنْي ُم�صاِرَعنْي. ِزم اأَدوات ال�شَّ َتْ

َيكون َجْزم الأْفعال اخَلْم�صة ِبَحْذف الّنون ِمْن اآِخِرها.

ْط ِبالفاء اإذا كان اجَلواب: َيْقَتِن َجواب ال�شَّ

• ُجْملة اِ�ْصِمّية  

• َيْبَداأ ِبِفْعل َطَلِبّي  

• َيْبَداأ بـِ )قْد- �َصْوف- �س (  

• َيْبَداأ ِبِفْعل جاِمد ِمْثل  ) َلْي�َس- ِبْئ�َس- ِنْعَم (  

ْفي ِمْثل ) ما- ل- َلْن ( • َيْبَداأ ِباأَدوات النَّ  

ل ُيْجَزم ِفْعل اجَلواب اّلذي َيْقَتِن ِبالفاء. 
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ية ِلَتكون ُجَمالً �َشِْطّية َكما يف اِلثال  ب الَكِلمات الآِتِ َرتِّ

2
ا اأْحَمر  ْط َوَخطًّ ت ُجْملة ال�شَّ ْع َخًطا اأ�ْسَود َتْ �سَ

ت ُجْملة اجَلواب َكما يف اِلثال َتْ

ديَقك.   اإْن َتْذَهْب اإىل اجلاِمعة ُتقاِبْل �صَ
اإْن َتْدُر�ْس َكثرًيا َتْنَجْح يف اِلْمِتحانات.  -1

غاَره. ْمه �صِ ْم ِكباَره َيْحَتِ مْن َيْحَتِ  -2
ْدْه يف الآِخرة. ْنيا َتِ ما َتْفَعْله ِمن َخرْي يف الدُّ  -3

َمتى َتُقْل احَلّق َتَنْل ِر�صا اهلل.  -4
اإْن ُتعاِمْل الّنا�س ُمعاَملة َح�َصنة ُيِحّبوك.  -5

َمْن ُيَكِثْ ِقراءة الُكُتب َيْزَدْد ِعْلًما.  -6
ِق اهلل. اأْيَنما َتُكْن َفاتَّ  -7

ْد الّراحة. 8-  َمتى َت�ْصَتِ �َصّيارًة َتِ
اإذا جاء احَلّق َزَهق الباِطل.  -9

�صي َعلى الأْقدام. ّيارة َنْ َلت ال�صَّ لْو َتَعطَّ  -10

َتُهم -  اأقاِرَبك .    بَّ َتُزْر - َتْكُثْ -  اإْن - َنْحَوك -  َمَ   
َتُهم َنْحَوك. بَّ اإْن َتُزْر اأقاِرَبك َتْكُثْ َمَ  

يف – َتْنَجْح – احَلياة – َتْعَمل – ِبِجدٍّ – اإْن    -1

ه  -  َمْن – َنْف�َصه – َعَرف  َعَرَف – َفَقد – َربَّ  -2

َغر – يف – َتَعلَّْمَته – الِكَب  يف – َيْنَفْعك – ما – ال�صِ  -3

اأْولَده – َيْذَهب – اأْيَنما – الأب – َيْتَبْعُه   -4

ْل – ُم�ْصَتِعّدا – بي – َمتى – َف�َصَتِجْدين َتتَّ�صِ  -5

3
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َته َخّط يف اجُلَمل الآِتية َكما يف اِلثاَلنْي  اأْعِرْب ما َتْ

4
ْ �َسَبب اِْقِتان اجَلواب ِبالفاء يف اجُلَمل الآِتية  َبنيِّ

َكما يف اِلثال
�َصَبب اِْقِتان اجَلواب ِبالفاء اجُلَمل  

ْط ُجْملة اِ�ْصِمّية َجواب ال�شَّ       اإْن َتْك�ِصْب امُلباراة َفَلك جاِئزة َكبرية. 

. َبك والداك َفال َتُقْل َلُهما اأٍفّ 1- اإْن اأْغ�صَ

2- مْن َظَلم الّنا�س َف�َصْوف َيْنَدم.

ِخر الَيْوم َف�َصَيْنَفْعك َغًدا. 3- ما َتدَّ

ث اجَلّو. 4- اأْيَنما َت�ْصُكن َفَلْن َتَتَخلَّ�س ِمْن َتَلوُّ

5-{َمْن ُيِطِع الرَّ�ُصوَل َفَقْد اأََطاَع اهللَ...}�صورة النِّ�صاء،80

ْهَتِدي...}�صورة الأعراف، 178  ُ َفُهَو امْلُ 6-{َمْن َيْهِد اهللَّ

ر. 7- َمتى َتْقَراأ الُقْراآن َفاْقَراأْه ِبَتَدبُّ

5
كون. زوم ِبال�صُّ       اإْن َتْكُفْر ِباآيات اهلل َفَلْن َتْدُخل اجَلّنة.      َتْكُفْر: ِفْعل ُم�صاِرع َمْ

زوم ِبَحْذف الّنون.       اإْن َتتوبوا اإىل اهلل َفاإّنه َتّواب ُيِحّب الَعْفو.  َتتوبوا: ِفْعل ُم�صاِرع َمْ
َدم.   َيْزَرع     :  د النَّ ّ َيْح�صُ 1- َمْن َيْزَرع ال�شَّ

يوَفُكم َف�َصَتفوزون ِبر�صا اهلل.   ُتْكِرموا  :  2- اإْن ُتْكِرموا �صُ

َر�س :  بيب.  َتْ َر�ْس َفَعَلْيك الذِّهاب اإىل الطَّ 3- َمتى َتْ

4- اإْن ُتْتِقنوا اأْعماَلُكم َف�َصَيْنَه�س َوَطُننا ِب�ُشْعة.   ُتْتِقنوا  : 

زي:  هِّ عام َن�ْصُكْرِك. ُتَ زي َلنا الطَّ هِّ 5- يا فاِطمة ، اإْن ُتَ
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2

اأ�ْصِئلة اِل�ْصتيعاب

1
دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن النَّظافة ُم�ْسَتعيًنا َتَ

وؤاَلنْي الآِتَيني  ِبال�سُّ

1- َكْم َنْوًعا ِللنَّظافة؟
2- مِلاذا َيُحّث الإ�ْصالم َعلى النَّظافة؟

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

            

           

            

           

ْط اُْكُتب اأْرَبع ُجَمل ُم�ْسَتْخِدًما فيها اأدوات ال�شَّ 2
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ُتراِعي
َنظاَفة

ِقَيم
�صاِمَلة
ِذْهِنيَّة

تْرَتِبُط
َطهاَرة
فاء �صَ
اأْقِوياء
وء ُو�صُ

ُز َتْبُ
ة َت�صَّ ُمْ

عاِتق
اأظاِفر

الت َف�صَ

ا�ْصِتْحمام
َتْقليم

باَغة �صِ
ِمْكَن�َصة

َي�ْصَتِحمُّ

ُيَقلِّم
ُبغ َي�صْ

واٍد
�َصاّلل
ِخُر َتدَّ

اُلْفَردات والَتّْعبريات اجَلديدة 1

3
اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما الَكِلمات اّلتي 

َبنْي الَقْو�َسنْي َكما يف اِلثال

امِلَظّلة        َماذا تاأُخذ َمَعك َلْو َنَزل امَلَطر؟     
      َلْو َنَزل امَلَطر اآُخذ َمعي امِلَظّلة.

َلت احلاِفلة؟      �َصّيارة اأْجرة  1- ماذا َتْرَكب َلْو َتَعطَّ

ديُقك؟      َيْرَحُمك اهلل  2- ماذا َتقول َلْو َعَط�س �صَ

ّل امَلالِب�س  3- اإىل اأْين َتْذَهب اإذا اأَرْدَت �ِشاء َقمي�س؟   َمَ

4- َكْيف َت�صوق �َصّياَرَتك اإذا كان امُلرور ُمْزَدِحًما؟       ِبُبطء 

5- ماذا َيِجب َعَلْيك اإذا كان ِعْنَدك اِْمِتحان؟     اأذاِكر ُدرو�صي 
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هيد َتْ

2 النَُّكتالَوْحدة

ل : ِمن ُنَكت ُجحا ْر�س الأوَّ الدَّ
الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل الّلِزم َوامُلَتَعدّي 

ّب ِحكاية النَُّكت؟ ِ هل تحُ
بُّها؟ ِ اأّي اأْنواع ِمن النَُّكت تحُ

ِكّية؟ ْ َكت التُّ ْر َبْع�ص الأ�ْشخا�ص امَل�ْشهورين يف النُّ احُْذكحُ
حا؟ ماذا َتْعِرفحُ عن جحُ

َتَعّدي؟ ماذا َتْعِرف َعْن الِفْعل الّلزم َواملحُ
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ُجحا اأو َن�ْصُ الّدين خوجه

وؤَرِّخون  َواْخَتَلف املحُ اِْنَت�َشَت يف َكثري ِمْن الثِّقافات.  كاِهّية  ّية فحُ هو �َشْخ�شِ  
حا.  ّية جحُ يف �َشْخ�شِ

حا اإىل َن�ْش الّدين خوجه اّلذي عا�ص  �ص جحُ �ِشَبت ِق�شَ ِكّي نحُ ْ يف الأَدب التُّ  
حا اإىل  �ِشب جحُ يف الأنا�شول يف الَقْرن الّثاِلث َع�َش َتْقريًبا. َويف الأَدب الَعَرِبّي نحُ

ّية  ْخ�شِ َجْي الَفزاري" اّلذي عا�ص يف العهد الأَمِوي. َوَنرى هِذه ال�شَّ ن دحُ �شْ "اأبو الغحُ

ل : ِمن ُنَكت ُجحا ْر�س الأوَّ الدَّ 2 الَوْحدة

1
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حا؟ َمْن هو جحُ  -1

ِكّي؟ ْ حا التُّ اأْين عا�ص جحُ  -2

حا الَعَرِبّي؟ َمتى عا�ص جحُ  -3

ْلغاِرّي ؟ حا البحُ ما ا�ْشم جحُ  -4

َمن هو اآرو؟  -5

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس 2

   

�شاِفًرا اإىل َبْلدة َبعيدة َواأَخذ َمَعه  حا محُ كان جحُ  
ذ َمَعك  م : مِلاذا َتاأخحُ هحُ َله َبْع�شحُ ر . َف�َشاأَ كَّ كي�ًشا ِمن ال�شُّ

ّرة! ْربة محُ م: ِلأّن الغحُ ر؟ َفقال َلهحُ كَّ كي�ًشا ِمن ال�شُّ

 
عًا،  �ْشِ ن َوَيْذَهب محُ وؤَذِّ حا يحُ يف اأحد الأّيام كان جحُ   

ل  َبب َفقال: اأريد اأْن اأْعِرف اإىل اأْين َي�شِ َف�َشاألوه َعن ال�شَّ
ْوتي. �شَ

ّل َن�ْش الّدين يف اإيران َواآ�شيا  عوب اأْخرى. َعلى �َشبيل امِلثال َنرى محُ يف اآداب �شحُ
َول الَبْلقان. ْلغاِريا، َواأْرتي يف اأْرمينيا، َواآرو يف َبْع�ص دحُ �ْشطى، َوغاْبروفو يف بحُ الوحُ

حا:   َواإَلْيك َبْع�ص َنواِدر جحُ
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حيحة َوَعلمة )    (  ْع َعلمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�سَّ �سَ
اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

ّية َفكاِهّية اِْنَت�َشَت يف َكثري ِمْن الثَّقافات. حا �َشْخ�شِ 1- جحُ

حا. ّية جحُ وؤَرِّخون يف �َشْخ�شِ َفق املحُ 2- اِتَّ

الّدين خوجه يف الَقْرن الّتا�ِشع َع�َش. 3- عا�ص َن�ْشحُ

. ْثماِنّ حا الَعَرِبّي يف الَع�ْش العحُ 4-عا�ص جحُ

حا راِكًبا ِحماَره.          كان جحُ
حا: هذا َطبيعي،       َفقال جحُ

َزح َمَعه.       َواأراد �َشْخ�ٌص اأْن َيْ
ها الَبْع�ص.       ِلأّن احَلمري َتْعِرف َبْع�شَ

      َلَقْد َعَرْفتحُ ِحماَرك َوَلْ اأْعِرْفك.
حا!       َفقال َله: يا جحُ

3

َرتِّب اجُلَمل الآِتية ِلَتكون ُنْكتة ِلَن�ْصِالّدين خوجه ُثّم اْكُتْبها 4

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1
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وؤَرِّخون املحُ

ّية يف �َشْخ�شِ
َواْخَتَلف كان جحا

 َبْلدة َبعيدة

ر كَّ كي�ًشا من ال�شُّ واأَخذ َمَعه

�شاِفًرا اإىل الأنا�شولمحُ

يف ِمْنِطقة
حا جحُ

عا�َص
ْربة   الغحُ

ِلأّن

   َفقال

ّرة ! محُ

م: َلهحُ

ّكر؟   ِمن ال�شُّ

كي�ًشا

َله َف�َشاأَ
م : هحُ َبْع�شحُ

ذ مِلاذا َتاأخحُ
َمَعك

حا. جحُ

ر. كَّ �شاِفًرا اإىل َبْلدة َبعيدة واأَخذ َمَعه كي�ًشا من ال�شُّ حا محُ كان جحُ  
-1
-2
-3
 -4

َكوِّْن ُجَملً ِمن اجَلْدَول ُم�ْسَتعيًنا ِبالأْلوان الآتية َواْكُتْبها َكما يف امِلثال

ُجحا َوجاُره
حا  ّلما ا�ْشَتعار �َشْيًئا من جحُ حا جار، َوكحُ كان ِلحُ

ّق الباب  حا يف َبْيِته دحُ ه اإَلْيه. َوَبْيَنما جحُ ْرِجعحُ ل يحُ
حا:  ه: اأْعِطِني ِحماَرك. قال َله جحُ فقال له جارحُ

َلَقْد اأَخَذْتهحُ َزْوَجتي اإىل ال�ّشوق. َوَفْجاأًة َنَهَق 
ه: اأَتْكِذب َعَليَّ يا جحا؟  احِلمار، قال َله جارحُ

ني  َكذِّبحُ قال له جحا غا�شًبا: َوْيَحك يا جاري! تحُ
دِّق احِلمار؟! �شَ َوتحُ

باأ
'جحا َوالَغ�ّسا�س

حا: اأحُريد ِكيلو َلَب.  جحُ
باِئع اللََّب: لِكنِّي اأَرى َمَعك 

حا؟ ِوعاَئْي يا جحُ
ع اللََّبَ يف ِوعاء  حا: ِلَكْى َت�شَ جحُ

َواملاَء يف ِوعاٍء اآَخر.

5

ْكَتَتْي الآِتَيَتْي ُثمَّ اأِجْب َعن الأ�ْسئلة اأْدناه اِْقرَاأ النُّ 76

ْكَتة  ) اأ ( ؟                                                                                                         1- ما هي الِفْكرة الأ�شا�ِشّية  يف النُّ
ْكَتة  ) ب ( ؟                                                                                                          2- ما هي الِفْكرة الأ�شا�ِشّية  يف النُّ
ْكَتَتْي؟                                                                                                                                  َت�شاِبهة يف النُّ 3- ما هي النِّقاط املحُ
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ِْكّية َتْرِجم الَفكاهة الآِتية اإىل اللُّغة التُّ

ُجَحا َوَزْوَجُتُه
حا ِمْن َمْزَرَعِتِه، َفقاَل ِلَزْوَجِته : َهْل اأَْطَعْمِت  ام عاَد جحُ يف َيْوٍم ِمَن الأَيَّ  

مار،  ه: َنَعْم ، اأََطَعْمتحُ اْلِقطَّ واْلَكْلب. َولكْن َلْ اأحُْطِعِم احْلِ احَلَيوانات؟ َفقاَلْت َزْوَجتحُ
حا َمَع  قوم اأَنا ِبَذِلك! فاْخَتَلَف جحُ �ْشَتحيل، َلْن اأَ حا: َهذا محُ ْم اأَْنَت ِبَذِلَك. قاَل جحُ َفقحُ
مار.  ْطِعِم احْلِ ًل يحُ ه: َمْن َيَتَكلَّْم اأَوَّ ْو�شوع. اأَخرًيا قاَلْت َزْوَجتحُ َزْوَجِته َعَلى َهذا امْلَ
ه ِلِزياَرة اأَْهِلها.  حا على ذلك، َوجَل�َص �شاِمًتا ل َيَتَكلَّم. وَذَهَبْت َزْوَجتحُ َفواَفَق جحُ

ر اإَلْيه  حا َيْنظحُ َق كلَّ �َشْيء فيه. َوجحُ يف َهِذِه الأَْثناء، َدَخَل ِل�صٌّ َبْيَت جحا َو�َشَ
ِق.  ْوَجة، َوَجَدْت اأَنَّ اْلَبْيت َقْد �شحُ َول َيَتَكلَّم. َوِعْنَدما عاَدِت الزَّ

حا ، َوقال : اْذَهبي  ِحَك جحُ نا �شَ حا؟! هحُ َف�شاَحْت َوقاَلْت: ما الَّذي َحَدث يا جحُ
َواأَْطِعمي احِلمار.

7

ْكتة ِمن امُلَدرِّ�س ُثّم اْكُتْبها يف الَفراغات الآِتية8    اِ�ْسَتِمع اإىل النُّ
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2 الَوْحدة

الِفْعل الّلِزم هو الِفْعل الَّذي ل َيْقَبل َمْفعوًل ِبه.   
الِفْعل الّلِزم

امَلْفعول ِبه الفاِعل  الِفْعل   
َخَرج �َشمري.   

�ْشَت�ْشفى.   نام امَلري�صحُ يف املحُ
�شاَفر َعّمي اإىل امَلدينة.  
ْهرحُ َقْبل اأ�ْشبوع.    فا�ص النَّ
َهبَّت الّريححُ �َشديدًة.  
ْهرحُ يف الرَّبيع.   َح الزَّ َتَفتَّ

امَلْفعول ِبه الفاِعل  الِفْعل   

َخَرَج  
ناَم   
�شاَفَر   
فا�َص   
ْت    َهبَّ
َح    َتَفتَّ

�َشمري 
امَلري�صحُ

َعّمي 
ْهرحُ  النَّ
الّريححُ 
ْهرحُ الزَّ

ْوَب. َكَوت اخلاِدمةحُ الثَّ

ْعَلبحُ َدجاجًة.  اأَكل الثَّ

بلََّل امَلَطرحُ الأْر�َص. 

اأْحَرَقت الّنارحُ امَلناِزَل.

َكَوْت

اأَكَل

َبلََّل

اأْحَرَقْت

اخلاِدَمةحُ

ْعَلبحُ الثَّ

امَلَطرحُ

الّنارحُ

ْوَب الثَّ

َدجاجًة

الأْر�َص

امَلناِزَل

لِحْظ الِفْعل الّلِزم َوامُلَتَعّدي 71

الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل الّلِزم َوامُلَتَعدّي 
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َعيِّ الِفْعل اللِزم َوالِفْعل امُلَتَعدّي يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثاَلي

هالِفْعل َنْوعحُ
َتَعّد �َشَق �َشَق الل�ّص النُّقود. محُ

لِزماِْزداداِْزداد َعَدد َمقاهي اِلْنَتَْنت. 
اِْنَك�َش الزُّجاج.1-

رة.2- َتاأخِّ ّف محُ َح�َشَت َزْيَنب اإىل ال�شَّ

َتَفرِّجي.3- اِْمَتَلأ امَلْلَعب ِباملحُ

�ص الأ�ْشتاذ نا�شِ اللغة الَعَرِبّية.4- َدرِّ يحُ

ًرا.5- َبكِّ ْفل محُ نام الطِّ

�شاِفر امَلدينة.6- غاَدر املحُ

َتَعّدي الِفْعل املحُ
َتَعّدي: ْفريق َبْي الّلِزم َواملحُ ِللتَّ

ل )ـه، ـها، ـَك، ـِك ...(. تَّ�شِ مري محُ ط الِفْعل ِب�شَ  احُْربحُ
َبَك َ َبه، �شَ َ َب  �شَ َ َتَعّد. ِمْثل:  �شَ مري َفهو محُ خول ال�شَّ  اإذا َقِبَل الِفْعل دحُ

ل َفهو لِزم. ِمْثل:  ناَم  ناَمه، ناَمك تَّ�شِ مري املحُ خول ال�شَّ  اأّما اإذا َلْ َيْقِبل دحُ

2



ْحدة
الَو

2

21

ت الأْفعال  ت الأْفعال اللِزمة َوَخّطْي َتْ ْع َخّطا َتْ �سَ
امُلَتَعدِّية يف النَّ�ّس الّتايل

َحوِّل الأْفعال اللِزمة اإىل اأْفعال ُمَتَعّدية َكما يف امِلثال

يافة ال�سِّ      
ت  ًرا َوَذَهب اإىل َعَمِله. َوعاد الأْرَنب َم�شاًء َوَوَجد الّديك جاِل�ًشا َتْ َبكِّ َنَه�ص الأْرَنبحُ محُ
ديقي؟ قال الّديك َوَجْدتحُ َبّطًة خاِئفة  َجرة الّكبرية، قال َله: ما ِل اأراك َحزيًنا يا �شَ ال�شَّ
ها خاِئفٌة ِمن  ْرَتِفع، قال الأْرَنب: مِلاذا هي خاِئفة؟ قال الّديك: اإنَّ جاِل�شًة َفْوق َمكان محُ
ها  َلها. قال الأْرَنب: َهّيا ِلَنْدعحُ ريد اأْن َياأكحُ ا َويحُ ْعلب اّلذي َيْجِل�صحُ اأمام َم�ْشَكِنها َيْوِميًّ الثَّ
اإىل َبْيِتنا َفهو وا�ِشع َوَيْكفينا َنْحن الثَّلث، َفَذَهب الأْرَنب والّديك َنْحو الَبّطة َوَدَعواها 

ما. اإىل َبْيِتِهما. َفِرَحت الَبّطة ِبذِلك َو�َشَكَرْتهحُ

َهْنِد�ص( )املحُ َل امَل�ْشوع.         َكمحُ
َهْنِد�ص امَل�ْشوع. اأْكَمل املحُ

)الأّم( ًرا.   َبكِّ ْفل محُ 1- نام الطِّ

ِطّي(    ْ )ال�شُّ 2- َح�َش الل�ّص.  

ْلِفْزيون( )َقَنوات التَّ 3- اِْنَت�َشَت الأْخبار. 
 

)الأ�ْشتاذ( ّف.  4- َخَرج الّطاِلب ِمن ال�شَّ

)الّطاِلبات( ْت الأ�ْشِئلة.  َ 5- َكثحُ

73

74
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اِْجَعل الّلِزم ِمن الأْفعال الآِتية ُمَتَعدِّياً

ع َمْفعول  اأْكِمل اجُلَمل من القائمة الآِتية ِبَو�سْ
اأْو َمْفعوَلْي َكما يف الأْمِثلة

. ْيخحُ 1- َقَعَد ال�شَّ

. ْفلحُ 2- ناَم الطِّ

. 3- َلِعَب الَوَلدحُ

 . َب امَلْوِعدحُ 4- َقرحُ

. ْر�صحُ َم الدَّ 5- َعظحُ

َق اللِّ�صُّ                       .  6- �َشَ فحُ الأ�ْشجاَر.  1- اِْقَتَلَعْت الَعوا�شِ

َج احَلرُّ                       .  7- اأْن�شَ َخْذتحُ خاِلًدا                      .  2- اِتَّ

�صحُ                  .   8- �َشَح املدرِّ ْعَلبحُ                       .    3- اِْفَتَ�ص الثَّ

9- َظنَّ اأْحَمد                    جاِهًزا.  ْيفحُحُ                       .   4- غاَدَر ال�شَّ

َنْعتحُ الدَّقيَق                       .  10- �شَ 5 - َعّلمتحُ الطلَب                       .  

1

6

75
الأ�ْشجاَر  ْبًزا   الَعَرِبّية  الَبْيَت    خحُ الأْكَل     الَقْمَح   

ْر�َص الدَّ جاِهًزا    الدَّجاَجَة   ديًقا   �شَ الطلَب   النُّقوَد  
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ع الأْفعال الآِتية يف ُجَمل ُمفيدة �سَ

اِْنَفَتَح  -1

َوَجَد  -2

َخَذ اِتَّ  -3

اأْخَبَ  -4

َتَعلََّم  -5

َجَل�َص  -6

اأ�ْشِئلة اِل�ْشتيعاب

72

71
دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن الأ�ْسخا�س امَل�ْسهورين يف  َتَ

وؤاَلْي الآِتَيي ِْكّية ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ الّنَكت التُّ

َكت ِمْنَطَقة الَبْحر الأ�شَود؟ 1- ماذا َتْعِرفحُ َعْن نحُ
ل ودور�شون و فاطمة؟ اِْحك واِحًدا من نواِدرهم؟ 2- ماذا َتْعِرف من نوادر َتَ
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ّية   �َشْخ�شِ
َفكاِهّية

حا جحُ
�ِشَبت نحُ

�ص َق�شَ
عوب �شحُ
َنواِدر

�ْشطى اآ�شيا الوحُ
كي�ص

ا�ْشِتْحمام
ر كَّ ال�شُّ

َبْلدة
ّرة محُ

احَلمري
حيَنما
َزح َيْ
�ِشباق

ْوت ال�شَّ
ن وؤَذِّ يحُ

عًا �ْشِ  محُ
الَغ�ّشا�ص

َلب

ِوعاء
جار

ا�ْشَتعار
اأْرَجع
َزْوَجة
َفْجاأًة
َنَحَق

ِحمار
غا�شًبا
َوْيَحك

َكَذَب

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

هاِت َثلث ُجَمل ِفْعِلّية َيكون الِفْعل فيها ُمَتَعدًِّيا مِلَْفعول واِحد

هاِت َثلث ُجَمل ِفْعِلّية َيكون الِفْعل فيها ُمَتَعدًِّيا مِلَْفعوَلي

هاِت َثلَث ُجَمل ِفْعِلّية َيكون الِفْعل فيها لِزًما

 -1

-2

-3

 -1

-2

-3

 -1

-2

-3

دَّق  �شَ
َمْزَرَعة

اأَْطَعَم
�ْشَتحيل محُ

اْخَتَلف
اأَخرًيا

�شاِمًتا
اأَْهل

يف َهِذِه الأَْثناء
ِل�ّص

َق �َشَ

�شاَح
َحَدث
َتَفتََّح

بّلَّل
امَلقاهي

َتَفرِّج محُ
خاِئَفة
اِْقَتَلَع

َج اأْن�شَ
َيَتَجنَّبحُ

َخَذ اِتَّ

5

4

3
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هيد َتْ
الم يف العال". الم يف الَوَطن َوال�سَّ َكْيف ُتَف�سرِّ َقْول اأتاتوْرك: "ال�سَّ

الم َوالإ�ْسالم؟ ما الَعالقة َبْي ال�سَّ
ل احُلروف الّزاِئدة يف الأْبواب الآِتية: َتاأمَّ

    اإْفعال-َتْفعيل-ُمفاَعَلة.  

3 الَوْحدة

الم ل : امُلحاَفظة َعلى ال�سَّ ْر�س الأوَّ الدَّ

ْلم احَلْرب َوال�ِسّ

ْر�س الّثاين: اأْبواب اإْفعال-َتْفعيل-ُمفاَعَلة الدَّ
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الم ل: امُلحاَفظة َعلى ال�سَّ ْر�س الأوَّ الدَّ 3 الَوْحدة

الم يف الَوَطن ال�سَّ

احَلْرب  َيْكَره  اإْن�سان  ُكّل  الَب�َس.  َحياة  يف  ُمِهّمان  َطَلحان  ُم�سْ ْلم  َوال�سرِّ احَلْرب   
ِمْنها  ر  َوَيَت�َسَّ ِبا�ْسِتْمرار،  العاَل  ُدَول  َبْي  احُلروب  ُدث  َتْ ذِلك  َوَمَع  الم،  ال�سَّ َوُيِحّب 
َتّد  ار احَلْرب َعلى الّنا�س َفَقط، َبْل َتْ ة. َول َتْقَت�ِس اأ�سْ يوخ خا�سّ الأْطفال َوالنرِّ�ساء َوال�سُّ
بيعة َواحَلْيوانات اّلتي َتعي�س فيها. َول �َسّك اأّن احَلْرب َدمار �ساِمل ِبالنرِّ�ْسبة اإىل  اإىل الطَّ

بيعة. الّنا�س َواحَلْيوانات َوالطَّ
الم واِجبة  بوب ِمْن ِقَبل الّنا�س َجميًعا. اإّن امُلحاَفَظة َعلى ال�سَّ الم َفُهو َمْ اأّما ال�سَّ  
َعلى ُكّل الّنا�س. اإذا عا�َست الِبالد يف اأْمن َو�َسالم َوَتعاَوَنْت فيما َبْيَنها َتَقدََّمت الُعلوم 
اأتاتوْرك  َكمال  َطفى  ُم�سْ قال  َوِلذِلك  الّنا�س،  َبْي  َواحُلّب  عادة  ال�سَّ َواْنَت�َسَت  َوالُفنون 

الم يف العال". َوال�سَّ الم يف الَوَطن  "ال�سَّ

1
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حيحة َوعالَمة )    (  ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�سَّ �سَ
اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

1- َمْن َيَت�َسَّر ِمن احُلروب؟

ار احَلْرب َعلى الّنا�س َفَقط؟ 2- هل َتْقَت�ِس اأ�سْ

الم؟ 3- ما َمْوِقف الّنا�س ِمن ال�سَّ

الم؟ 4- ما هي َفواِئد ال�سَّ

الم؟ 5- ماذا قال اأتاتوْرك َعن ال�سَّ

عادة َواحُلّب َبْي  1- اإذا عا�َست الِبالد يف اأْمن َو�َسالم، اِْنَت�َسَت ال�سَّ
الّنا�س.

الم يف العال". الم يف الَوَطن َوال�سَّ 2- قال اأتاتوْرك: "ال�سَّ

بيعة َفَقط. ر ِبالطَّ َ 3-ُتْلِحق احُلروب ال�سَّ

الم واِجبة َعلى َجميع الّنا�س. 4- امُلحاَفظُة َعلى ال�سَّ

الم َكِلَمتان ُمَتاِدَفتان. 5-احَلْرب َوال�سَّ

3

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس2
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الم - يف - العاَل - الَوَطن الم - ال�سَّ 1- يف - َوال�سَّ

الم - الّنا�س - اإّن 2- َعلى - امُلحاَفظة - واِجبة - ُكّل - َعلى ال�سَّ

الم - اإْن�سان 3- َيْكَره - احَلْرب - َوُيِحّب - ُكّل - ال�سَّ

َطَلحان - احَلْرب - ُمِهّمان - الَب�َس - يف ْلم - ُم�سْ 4- َحياة - َوال�سرِّ

)  احَلْرب - الّنا�س - الّطبيعة َواحَلْيوانات (  
َتّد اإىل الّطبيعة َواحَلْيوانات. ار احَلْرب َعلى الّنا�س َفَقط، َبْلْ َتْ  ل َتْقَت�ِس اأ�سْ

1- ) التَّْدخي - امُلْدِمني - الّنا�س  َجميًعا (

2- ) اأ�ْسِلحة الدَّمار ال�ّساِمل – امُلقاِتِلي – الّنا�س الأْبِرياء (

ايي– ُكّل اأْع�ساء اجِل�ْسم ( ْهِنّية – ال�سَّ 3- ) امَلاأكولت الدُّ

َول الَغِنّية ( َول الَفقرية– الدُّ 4- ) الَقْحط – الدُّ

5- )اجَلْهل – الَفْرد – امُلْجَتَمع (

4

5

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَماًل ُمفيدًة َرتِّ

ْن ُجَماًل ُم�ْسَتعيًنا ِبا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال َكوِّ
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اإذا عا�َست الِبالد يف اأْمن َتَقدََّمت الُعلوم َوالُفنون.  -1
د- �َسالم ج- َفْقر  ب- َدمار  اأ- َحْرب   

ِكة. َتّ َتْعيي امُلَهْنِد�س ِمْن ِقَبل ُمدير ال�سَّ  -2
د- َطَرف ج- ُبْعد  ب- اأَْمر  اأ- َنْف�س   

عادة َبْي الّنا�س يف الِبالد. اِْنَت�َسَت ال�سَّ  -3
اُحم د- التَّ ج- الَقَلق  ب- احُلْزن  ور  اأ-ال�سُّ  

ّي َعْن َطريق الّتعاون َبْي ُدَول العاَل. الم العامَلِ ق ال�سَّ َيَتَحقَّ  -4
د- التَّ�ساُمن ْهديد  ج- التَّ ب- امُل�ساَجرة  اأ- الَعداوة    

الم يف العال" الم يف الَوَطن َوال�سَّ "ال�سَّ  -5
د- الآِخرة ج- امِلّريخ  ب- الَف�ساء  ْنيا  اأ- الدُّ  

1- اإذا َتعاَوَنْت الِبالد  فيما َبْيَنها َتَقدََّمت الُعلوم َوالُفنون.

2- ُكّل اإْن�سان َيْكَره احَلْرب.   

الم. 3- ُكّل اإْن�سان ُيِحّب ال�سَّ

4- ل �َسّك اأّن احَلْرب َدمار �ساِمل.

5- َيَت�َسَّر ِمن احَلْرب الأْطفال َجميع الّنا�س.

7

6

َته َخّط يف الَفراغات الآِتية هات الَكِلمة امُل�ساّدة مِلا َتْ

َته َخّط حيح مِلا َتْ اِْخَت امُلراِدف ال�سَّ
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َجناق َقْلعة

ِهريو�ِسيما

1- َبَداأَت ُدَول اِلْئِتالف يف �َسّن غارات َبْحِرّية ِبتاريخ 19 �ُسباط 1915. 
ف. 2- َيْجَتِمع ُكّل �َسنة اآلف ِمن الّنا�س يف هذا امَلْيدان اِْحِتاًما ِلِذْكرى الَقْتلى يف الَق�سْ

َهداء يف َحْرب التَّْحرير.  ب الترِّْذكارّي ِلِذْكرى ال�سُّ ت اإقامة هذا النُّ�سْ 3- َتَّ
4- اإْطالق هذه الُقْنُبلة اأْحَدث َتْدمري 60% ِمْن اأرا�سي هِذه امَلدينة.

ّية َعلى هِذه امَلدينة ِبتاريخ 6 اأُغ�ْسُط�س 1945. 5- اأْطَلَقت اأْمريكا ُقْنُبلة َذررِّ
ِْكّي اِْنِت�ساًرا ُمْنَقِطع النَّظري. 6- اِْنَت�َس اجَلْي�س التُّ

7- َيْح�ُس َع�َسات الآلف ِمن امُلواِطني اإىل هذا امَلكان ِلِزيارة َمقاِبر �ُسَهداء َحْرب التَّْحرير.
الم.  ا ِلل�سَّ ًبا ِتْذكاِريًّ 8- َتّ اْخِتيار امَلْبنى الَوحيد الَّذي َلْ َيْنَهِدم يف امَلدينة َن�سْ

ع اأْرقام اجُلَمل ِبجاِنب ال�ّسورة امُلنا�ِسبة َلها8 �سَ
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لِحْظ باب اإْفعال
لِحْظ احُلروف الزّاِئدة

3 الوحدة

1- الِفْعل ال�ّسال 

ف 2- الِفْعل امُل�َسعَّ

3- الِفْعل امَلْهموز

4- الِفْعل امِلثال

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُمْفَعٌل ُمْفِعلٌ  اأْفِعلْ  اإْفعالٌ  ُيْفِعلُ  اأْفَعلَ   
ُم�ْسَلٌم ُم�ْسِلمٌ  اأ�ْسِلمْ  اإ�ْسالم  ُي�ْسِلمُ  اأ�ْسَلمَ   
ُمْرَجٌع ُمْرِجعٌ  اأْرِجعْ  اإْرجاعٌ  ُيْرِجعُ  اأْرَجعَ   

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
بٌّ ُمَ بٌّ  ُمِ اأِحبَّ  اإحباٌب  ُيِحبُّ  اأَحبَّ   
ُم�َسٌّ ُم�ِسٌّ   َّ اأ�سِ ار  اإ�سْ ُي�ِسُّ   َّ اأ�سَ  

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
َمٌن ُموؤْ ُموؤِْمنٌ  اآِمنْ  اإميانٌ  ُيوؤِمنُ  اآَمنَ   
ُموؤَْثٌر ِثرٌ  ُموؤْ اآِثرْ  اإيثارٌ  ِثرُ  ُيوؤْ اآَثرَ   

اأ�ْسلم �َسِلَم  
اأْرَجعَ  َرَجَع  

اأَحبَّ َحبَّ 
َّ اأ�سَ  َّ �سَ

اَمَن اأِمنَ 
اَثَر اأَثر 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ٌل ُمو�سَ لٌ  ُمو�سِ لْ  اأْو�سِ اإي�سالٌ  لُ  ُيو�سِ لَ  اأْو�سَ  
ُموَجٌد ُموِجدٌ  اأْوِجدْ  اإيجادٌ  ُيوِجدُ  اأْوَجدَ   

َلَ اأْو�سَ لَ  َو�سَ
اأْوَجَد َوَجدَ 

~
~

1

ْر�س الّثاين : اأْبواب اإْفعال-َتْفعيل     الدَّ
       -ُمفاَعلة
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5- الِفْعل الأْجَوف

6- الِفْعل الّناِق�س

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُمزاٌل ُمزيلٌ  اأِزلْ  اإزاَلةٌ  ُيزيلُ  اأزاَل    
ُمقاٌم ُمقيمٌ  اأِقمْ  اإقاَمةٌ  ُيقيمُ  اأقامَ   

اأزال زال 
اأقام قام 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُمْر�سًى ُمْر�ٍس  اأْر�ِس  اإْر�ساءٌ  ُيْر�سي  اأْر�َسى   
ُم�ْسًى ُم�ْسٍ  اأ�ْسِ  اإ�ْساءٌ  ُي�ْسي  اأ�ْسَى   

اأْر�َسى َر�َسا 
اأ�ْسَى �َسَى 

  اأْجَبَ       اإْجبار

اأْلَزَم     -1

َّ اأ�سَ  -2

اآَلَ  -3

َد اأْوَرَ  -4

اأناَر  -5

اأْدىل  -6

اأْنَزَل   -7

ب ُمْ اأْجَبَ    

َلَح اأ�سْ  -1

اأْنَكَر  -2

اأخَزى  -3

اأجاَب  -4

اأَمدَّ  -5

2

3

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال
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لِحْظ احُلروف الزّاِئدة

ر �س ع َع   اأْر�سَ  

اأَزلَّ  -1

اآ�َسَف  -2

اأْوَفَد  -3

اأ�سار  -4

اأْجَرى  -5

1- الِفْعل ال�ّسال 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ٌل ُمَفعَّ لٌ  ُمَفعرِّ لْ  َفعرِّ َتْفعيلٌ  لُ  ُيَفعرِّ لَ  َفعَّ  
ٌل ُمَنزَّ ُمَنزرِّلٌ  َنزرِّلْ  َتْنزيلٌ  ُيَنزرِّلُ  َنزَّلَ   
ٌث دَّ ُمَ درٌِّث  ُمَ َحدرِّْث  ديثٌ  َتْ ُيَحدرُِّث  َث  َحدَّ  

َنَزل  َنّزلَ 
َحَدَث   َحّدَث 

َدرامُل�ساِرعاملا�سي اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم الفاِعلالأْمرامَل�سْ
اأْعَرَب

ُيِعدُّ
اإْمداد

اأْوِح
�ٍس ُمْ

ُمَعان
اإدارٌة

َ
َ

6

5

4

لِحْظ باب َتْفعيل

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمْن باب اإْفعال يف اجَلْدَول الآتي

هات الثُّالثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال
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4- الِفْعل امِلثال 

5- الِفْعل الأْجَوف

6- الِفْعل الّناِق�س

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ٌد ُمَولَّ ُمَولرِّدٌ  َولرِّدْ  َتْوليدٌ  ُيَولرِّدُ  دَ  َولَّ  
ٌر ُمَوقَّ رٌ  ُمَوقرِّ رْ  َوقرِّ َتْوقريٌ  رُ  ُيَوقرِّ رَ  َوقَّ  

َوّلَد َوَلدَ 
َوّقَر َوَقرَ 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ٌ ُم�َسريَّ  ٌ ُم�َسريرِّ  ْ �َسريرِّ ٌ َت�ْسيري   ُ ُي�َسريرِّ  َ �َسريَّ  
ٌم ُمَقوَّ ُمَقورِّمٌ  َقورِّمْ  َتْقوميٌ  ُيَقورِّمُ  مَ  َقوَّ  

َ �َسريَّ �سارَ 
َم َقوَّ قام 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُمَعًزى ُمَعزٍّ  َعزرِّ  َتْعِزَية  ُيَعزرِّي  َعزَّى   
ُمَزًكى ُمَزكٍّ  َزكرِّ  َتْزِكَية  ي  ُيَزكرِّ ى  َزكَّ  

َعزَّى َعزا 
ى َزكَّ زَكى 

ف 2- الِفْعل امُل�َسعَّ

3- الِفْعل امَلْهموز 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ٌد دَّ ُمَ درِّدٌ  ُمَ َمدرِّدْ  ديدٌ  َتْ درِّدُ  مُيَ دَ  َمدَّ  
ٌد ُمَردَّ دٌ  ُمَردرِّ دْ  َردرِّ َتْرديدٌ  دُ  ُيَردرِّ دَ  َردَّ  

َمّدَد َمدّ 
َرّدَد َردَّ 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ر موؤخَّ ر  موؤخرِّ رْ  اأخرِّ تاأْخريٌ  رُ  ُيوؤَخرِّ رَ  اأخَّ  
ٌب دَّ ُموؤَ ٌب  درِّ ُموؤَ ْب  اأدرِّ تاأْديبٌ  ُب  ُيوؤَدرِّ َب  اأدَّ  

اأّخَر اأَخرََ 
اأّدَب اأَدَب 

َ
َ

َ
َ

َ
َ
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َتْقليٌد   َقلََّد  

َب َجرَّ  -1

َل اأجَّ  -2

َع َو�سَّ  -3

َم َنوَّ  -4

ى �َسمَّ  -5

ل وكَّ  -4

�سوَّب  -5

ى غطَّ  -6

�َسلََّم  -7

�س �س       ُمَدرَّ �س      ُمَدررِّ درَّ  

كلَّف  -1

كرَّر  -2

اأّلف  -3

ر       ق د ر قدَّ  

كب  -1

دلَّل  -2

د اأكَّ  -3

ولَّع  -4

موَّل  -5

�سفَّى  -6

قدَّم   -7

َدرامُل�ساِرعاملا�سي اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم الفاِعلالأْمرامَل�سْ
عّلم

ُيَندرِّد
تاأريخ 

ْل و�سرِّ
ق ُمَوفرِّ

ى ُمَربًّ

10

9

7

8

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمْن باب َتْفعيل يف اجَلْدَول الآتي

هات الثُّالثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل ِوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال



ْحدة
الَو

3

36

4- الفعل الّناق�س

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُماًمى ُمامٍ  حامِ  ُماماة  ُيحامي  حاَمى   
ُمالًقى ُمالٍق  لقِ  ُمالقاة  ُيالقي  لَقى   

حاَمى   َحَمى 
ى َلِقيَ  لَقَ

لِحْظ احُلروف الزّاِئدة
1- الِفْعل ال�ّسال 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُمفاَعٌل ُمفاِعلٌ  فاِعلْ  ُمفاَعَلة / ِفعال  ُيفاِعل  فاَعل   
ُمغاَدٌر ُمغاِدرٌ  غاِدرْ  ُمغاَدَرة  ُيغاِدر  غاَدر   
ُمعاَمٌل ُمعاِملٌ  عاِملْ  ُمعاَمَلة  ُيعاِمل  عاَمل   

غاَدر َغَدر 
عاَمل َعِملَ 

2- الِفْعل امِلثال

3- الِفْعل الأْجَوف

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ع ُموا�سَ عٌ  ُموا�سِ عْ  وا�سِ َعة  ُموا�سَ ع  ُيوا�سِ ع  وا�سَ  
ُمواَفٌق ُمواِفقٌ  واِفقْ  ُمواَفَقة / ِوفاق  ُيواِفق  واَفق   

ع  وا�سَ عَ  َو�سَ
واَفَق َوَفقَ 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  امُل�ساِرع  املا�سي   
ُمقاَول ُمقاِول  قاِولْ  ُمقاَوَلة  ُيقاِول  قاَول   
ُمقاَوم ُمقاِوم  قاِومْ  ُمقاَوَمة  ُيقاِوم  قاَوم   

قاَول قال 
قاَوم قام 

  جاَهد         ُماَهَدة / ِجهاد
جاَدل  -1
ل وا�سَ  -2

واَكب  -3
را�َسل  -4

ى قا�سَ  -5

11

12

لِحْظ باب ُمفاَعَلة

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال 
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ُمداَوم ُمداِوم    داَوم 

راَفق  -1

اآَمر  -2

واَجه  -3

عاَود  -4

ى عاَفَ  -5

عاَنق       ع ن ق  

عاَر�س  -1

�ساَند  -2

ف وا�سَ  -3

باَيع  -4

عاَي�س  -5

جاَوز  -6

�ساَحب    -7

َدرامُل�ساِرعاملا�سي اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم الفاِعلالأْمرامَل�سْ
جاَمل

ل ُيوا�سِ
معاَيَنة

تاِبْعْ
ُماِور

 ُمناًدى

15

14

13

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمْن باب ُمفاَعَلة يف اجَلْدَول الآتي

هات الثُّالثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال
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َطَلح  ُم�سْ
يْحُدث 

ِبا�ْسِتْمرار
ل يْقَت�س

تّد مَيْ
َدمار

 �ساِمل
َمْرغوب يف

ِمْن ِقَبل
اِْنَت�س

اأْبِرياء 
ة ُدْهِنيَّ

�َسايي
َقْحط 
اإلغاء

ُدَول اِلْئِتالف 
 �َسّن غارات 

َبْحِرّية

ف َق�سْ
ب ِتْذكاِرّي َن�سْ

ة يَّ ُقْنُبَلة َذِرّ
 َتْدمري

ُمْنَقِطُع النَّظري

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب

الم؟    ار احَلْرب؟                   2- ما َفواِئد ال�سَّ 1- ما اأ�سْ
            
            
            
            
            

            
           

            
            
            
            

اُْكُتب ِمثاَلْي ِلُكّل ِمْن اأْبواب اإْفعال َوَتْفعيل َوُمفاَعَلة

1
ْلم ُم�ْسَتعيًنا  دَّْث َمع َزميِلك/ َزميَلِتك َعن احَلْرب َوال�سِّ َتَ

وؤاَلْي الآِتَيي ِبال�سُّ 1

2
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هيد َتْ

4 الَوْحدة

د الفات مَّ َ ْلطان محُ ل : ال�سُّ ْر�س الأوَّ الدَّ

ّياتحُ الّتاريِخّية   ْخ�سِ ال�سَّ

ل-اِْفِعالل ل-َتَفعُّ ْر�س الّثاين: اأْبواب َتفاعحُ الدَّ

1453
فتح �إ�سطنبول

ّيات �لتَّاريخية من �لأْتر�ك. ْخ�سِ �ُذُكْر �أ�سماء �ل�سَّ
د �لفاحت؟ مَّ ماذ� َتْعِرُف عن �ل�سْلطان ُمَ

تاأّمل �حلروف �لز�ئدة يف  �لأبو�ب �لآتية:
ل-�ِْفِعالل َتفاُعل-َتَفعُّ
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د الفات مَّ َ ْلطان محُ ل: ال�سُّ ْر�س الأوَّ الدَّ 4 الَوْحدة

د الفاِتِ وَفْتح اإ�ْسَطْنبول مَّ َ ْلطان محُ ال�سُّ 1

�لّدْولة  مة  عا�سِ �أديرنة  َمدينة  يف  ُوِلَد  �لُعْثماِنّية.  �لّدْولة  �َسالطني  �ساِبُع  هو   

ْلطان ُمر�د �لّثاين  �لُعْثماِنّية �آَنذ�ك. َوِعْنَدما َبَلَغ �حلادي َع�َش ِمن ُعْمِره، �أَْر�َسَلُه و�ِلُده �ل�سُّ

ْولة.  �إىل َمدينة �آما�ْسيا ِلَيْكَت�ِسَب �خِلْبَة يف �إد�رة �لدَّ

َب ِبالفاحِت َبْعَدما َفَتَح �إ�ْسَطْنبول، َوكان ُعْمُره يف ذِلك �لَوْقت 21 عاًما. َيْعَتِب  ُلقِّ  
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس2

د �لفاحِت �إىل �آما�ْسيا؟ مَّ ْلطان ُمَ ِلاذ� �أُْر�ِسَل �ل�سُّ  -1

ما َر�أْي �ُلوؤَرِّخني َحْول َفْتح �إ�ْسَطْنبول؟  -2

ْعليم؟ ْلطان �لفاحِت يف َمال �لتَّ الحات �ل�سُّ ما هي �إ�سْ  -3

د �لفاحِت ِبِبناء �َلد�ِر�س َو�َلعاِهد؟ مَّ ْلطان ُمَ ِلاذ� �ْهَتّم �ل�سُّ  -4

؟ د �لفاحِتِ مَّ ْلطان ُمَ �أْيَن ُدِفن �ل�سُّ  -5

�ُلوؤَرِّخون هذ� �حَلَدث خاِتًة ِللُع�سور �لُو�ْسطى َوِبد�يًة ِللُع�سور �حَلديثة.

د �لفاحِت عاِلية، ُيِحّب �لِعْلم َو�لُعَلماء، ِلذِلك �ْهَتّم ِبِبناء �َلد�ِر�س  مَّ كاَنت َثقافة ُمَ   

م  ْعليم، َحْيث َنظَّّ الحات يف ِنظام �لتَّ ْولة. َوقام ِبَبْع�س �لإ�سْ َو�َلعاِهد يف َجميع �أْنحاء �لدَّ

َبها َعلى َدَرجات َوَمر�ِحل.  �َلد�ِر�س َوَرتَّ

د �لفاحِت يف �إ�ْسَطْنبول ِبِجو�ر جاِمع �لفاحِت. مَّ ْلطان ُمَ ُدِفن �ل�سُّ   
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ْلطان ْولة�ل�سُّ �لدَّ

ّية �لّتاريِخّية ْخ�سِ ِمْهَنُته�ل�سَّ
َبّحار َور��ِسم َخر�ِئطبريي َرئي�س

�ِْبن �سينا
فار�بي

ِمْعمار �ِسنان
يوُن�س �أْمره

الح �لّدين �لأّيوِبّي   �سَ
بيحة كوكجان �سَ

د عاِكف �أْر�سوي مَّ ُمَ
خاِلدة �أديب
�ِبن َخْلدون

َهز�ْرَفن �أْحَمد �َسَلِبي
َعلي قو�ْسجي

4

3

اِْماَلأ اجَلْدَول الّتايل َكما يف امِلثال

اِْمالأ اجَلْدَول الّتايل َكما يف امِلثال

ْلجوِقّية�ألب �أْر�سالن ْولة �ل�سَّ �لدَّ
عالء �لدين كيكوبات

َمِلْك�ساه بن �ألب �أْر�سالن
ْلطان ُعْثمان غازي �ل�سُّ

�أْرُطْغُرل
د �لفاحت مَّ ْلطان ُمَ �ل�سُّ
ْلطان ياووز �َسليم �ل�سُّ

َطفى َكمال �آتاتورك ُم�سْ
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6- �للغة 

7- �إْقليم 

8- عاِل 

9- َمْعَهد 

10- َوْقت

1- �ُسْلطان

2- َمْرَحلة

3- دولة 

4- َع�ش

5- َمْدَر�سة

�أْوقات

ُعَلماء

َمعاِهد

�للغات

�أقاليم

ُدَول

َمد�ِر�س 

�َسالِطني

َمر�ِحل

ُع�سور

ْل َبْي الَكِلمة املحُْفَردة َوَجْمِعها َكما يف امِلثال6 �سِ

5
حيحة َوَعالمة)    ( اأمام  َمل ال�سَّ ْع َعالمة )    ( اأمام اجلحُ �سَ

ح اخَلَطاأ حِّ َمل اخلاِطئة َح�َسب النَّ�ّس ثحُمَّ �سَ اجلحُ

1- هو تا�ِسع �َسالطني �لّدْولة �لُعْثماِنّية.

مة �لّدْولة �ل�ّسلجوقّية �آَنذ�ك. 2- ُوِلَد يف َمدينة بور�سة عا�سِ

د َلَقب "�لفاحت" مَّ ْلطان ُمَ َخذ �ل�سُّ 3- َبْعد َفْتح �إ�ْسَطْنبول �ِتَّ

ْلطان �أْحَمد. ْلطان يف �إ�ْسَطْنبول ِبِجو�ر جاِمع �ل�سُّ 4-  ُدِفن �ل�سُّ

د �لفاحِت عاِلية، ُيِحّب �لِعْلم َو�لُعَلماء. مَّ 5- كاَنت َثقافة ُمَ
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4 الَوْحدة

1- الِفْعل ال�ّسال 

2- الِفْعل امِلثال

3- الِفْعل الأْجَوف

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ُمَتفاَعل ُمَتفاِعل  َتفاَعلْ  َتفاُعل  َيَتفاَعلُ  َتفاَعلَ   
ُمَتكا�َسل ُمَتكا�ِسل  َتكا�َسلْ  َتكا�ُسل  َيَتكا�َسلُ  َتكا�َسلَ   
ُمَت��َسل ُمَت��ِسل  َتر��َسلْ  َتر��ُسل  َيَت��َسلُ  َتر��َسلَ   

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي 
ل ��سَ ُمَتَوََ ل  ُمَتَو��سِ لْ  َتَو��سَ ل  َتَو��سُ لُ  َيَتَو��سَ لَ  َتَو��سَ
ُمَتَو�َجد ُمَتَو�ِجد  َتَو�َجدْ  َتَو�ُجد  َيَتَو�َجدُ  َتَو�َجدَ 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي 
ُمَتماَيل ُمَتماِيل  َتاَيلْ  َتاُيل  َيَتماَيلُ   َ َتاَيل 

ُمَتفاَو�س ُمَتفاِو�س  َتفاَو�ْس  َتفاُو�س  َيَتفاَو�ُس  َتفاَو�َس 

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ُمَتباًرى ُمَتبارٍ  َتبارَ  َتبارٍ  َيَتبارى  َتبارى   
ُمَتو�ًرى ُمَتو�رٍ  َتو�رَ  َتو�رٍ  َيتاو�رى  َتو�رى   

َتكا�َسَلَ َك�َسلَ 
َتر��َسَل َر�َسلَ 

َل َتو��سَ لَ  َو�سَ
َتَو�َجَد َوَجدَ 

تـمـاَيَل مال 
َتفاَو�َس  فا�َس 

َتبارى َبرى 
َتو�رى َورى 

روف الزّاِئدة لِحْظ احلحُ

4- الِفْعل الّناِق�س َواللَّفيف

ل1 لِحْظ باب َتفاعحُ

ل     ل-َتَفعُّ الدَّْر�س الّثاين : اأْبواب َتفاعحُ
       -اِْفِعالل
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َتقاُطع َتقاَطَع    

َتكا�َسلَ   -1

َتباَعَد  -2

ُمَتناِقل   َتناَقَل  

َتاَطَل  -1

تو�رى  -2

ق �س م َتقا�َسَم    

َت�ساَمَح  -1

َت�ساَنَد  -2

َتناَوَم  -3

َتاَر�َس  -4

َتناَول  -5

َتعاَوَن  -3

َتنامى  -4

َتاَذَب  -5

َتد�عى  -3

َتباَدَر  -4

َتر��َسَل  -5

َدر�ُل�ساِرع�لا�سي �ِ�ْسم �َلْفعول�ِ�ْسم �لفاِعل�لأْمر�َل�سْ
َتاَذَب 

َيَتما�سى
َتالُزم

مَتحاَور
َتغا�ٍس

َتو�َرْد
ُمَتعاِطف

2

3

4

5

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

ل يف اجَلْدَول الآتي اأْكِمل َت�ْصيف الأْفعال ِمْن باب َتفاعحُ
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- الِفْعل امِلثال

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ل ُمَتَو�سَّ ل  ُمَتَو�سِّ لْ  َتَو�سَّ ل  َتَو�سُّ لُ  َيَتَو�سَّ لَ  َتَو�سَّ  
ح ُمَتَو�سَّ ح  ُمَتَو�سِّ حْ  َتَو�سَّ ح  َتَو�سُّ حُ  َيَتَو�سَّ حَ  َتَو�سَّ  

َل َتَو�سَّ لَ  َو�سَ
َح َتَو�سَّ َح   َو�سَ

ف - الِفْعل املحُ�َسعَّ

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
د دَّ ُمَتَ د  دِّ ُمَتَ دْ  َتَردَّ د  َتَردُّ دُ  دَّ َيَتَ دَ  َتَردَّ  
د ُمَت�َسدَّ ُمَت�َسدِّد  دْ  َت�َسدَّ د  َت�َسدُّ دُ  َيَت�َسدَّ دَ  َت�َسدَّ  

َد    َتَردَّ َردَّ 
َد َت�َسدَّ  �َسدَّ 

4- الِفْعل الأْجَوف

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ُمَتَميَّز ُمَتَميِّز  زْ  يَّ َتَ ز  يُّ َتَ زُ  َيَتَميَّ زَ  يَّ َتَ  
د ُمَتَعوَّ ُمَتَعوِّد  دْ  َتَعوَّ د  َتَعوُّ دُ  َيَتَعوَّ دَ  َتَعوَّ  

َز َتـَميَّ ماز 
َد َتَعوَّ عاد 

روف الزّاِئدة لِحْظ احلحُ

ل  لِحْظ باب َتَفعُّ

1- الِفْعل ال�ّسال

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ل ُمَتَفعَّ ل  ُمَتَفعِّ لْ  َتَفعَّ ل  َتَفعُّ لُ  َيَتَفعَّ لَ  َتَفعَّ  
ُمَتَهدَّم ُمَتَهدِّم  َتَهدَّمْ  م  َتَهدُّ مُ  َيَتَهدَّ مَ  َتَهدَّ  
ع ُمَتَجمَّ ع  ُمَتَجمِّ عْ  مَّ َتَ ع  مُّ َتَ عُ  َيَتَجمَّ عَ  مَّ َتَ  

َتَهدَّم َهَدمَ 
َع َتـَجمَّ َجَمعَ 

6

3

2
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ر ح م َم   َتَرحَّ  

َل َتَنقَّ  -1

َم َتَلحَّ  -2

َن َتَزيَّ  -3

َن َتَلوَّ  -4

َتَبّنى  -5

َتَعلََّم  -3

َق َت�َسقَّ  -4

رَّ�َس َتَ  -5

لَ      ُمَتَنقِّل        ُمَتَنقَّل َتَنقَّ  

َم َتَنظَّ  -1

َر َتَدبَّ  -2

رُّد َتَ َد   رَّ   َتَ

ر َتَفخَّ  -1

َز َتَركَّ  -2

َل َتَو�سَّ  -3

َه َتَوجَّ  -4

ثََّل َتَ  -5

5- �لِفْعل �لّناِق�س َو�للفيف

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ُمَتَعدًّى ُمَتَعدٍّ  َتَعدَّ  َتَعدٍّ  َيَتَعّدى  َتَعّدى   
ى ُمَتَلوًّ ُمَتَلوٍّ  َتَلوَّ  َتَلوٍّ  َيَتَلّوى  َتَلّوى   

َتَعّدى َعد� 
َتَلّوى َلَوى 

7

9

8

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِِ�ْسم الفاِعل َوا�سم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال
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روف الزّاِئدة احلحُ
�ِْحَمر1َّ- الِفْعل ال�ّسال َحُمرَ 

َفرَّ �ِ�سْ َفرَ  �سَ

��ْسَود2َّ- الِفْعل الأْجَوف �َسَودَ 
�ِْعَورَّ َعِورَ 

َدر�ُل�ساِرع�لا�سي �ِ�ْسم �َلْفعول�ِ�ْسم �لفاِعل�لأْمر�َل�سْ
َل َتَنقَّ

ُل َيَتَمثَّ
ع َتَو�سُّ

َتَولَّ
ُمَتَعوِّد

ق ُمَتَن�سَّ

اِ�ْسم امَلْفعول ا�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ُمْفَعّل �ِْفَعلَّ  �ِْفِعالل  َيْفَعلُّ  �ِْفَعلَّ   
َمّر ُمْ �ِْحَمرَّ  �ِْحِمر�ر  َيْحَمرُّ  �ِْحَمرَّ   
َفّر ُم�سْ َفرَّ  �ِ�سْ ِفر�ر  �ِ�سْ َفرُّ  َي�سْ َفرَّ  �ِ�سْ  

اِ�ْسم امَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  امَل�ْسَدر  املحُ�ساِرع  املا�سي   
ُم�ْسَوّد �ِ�ْسَودَّ  �ِ�ْسِود�د  َي�ْسَودُّ  �ِ�ْسَودَّ   
ُمْعَوّر �ِعَورَّ  �ِْعِور�ر  َيْعَورُّ  �ِْعَورّ   

11

10

لِحْظ باب اِْفِعالل

ل يف اجَلْدَول الآتي اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمْن باب َتَفعُّ
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3- �ِْحَولَّ

4- �ِْخ�َشَّ

5- �ِْزَرقَّ

َمّر       �ِْحَمرَّ              ُمْ

1- �ِ�ْسَمرَّ

2- �ِْعَوجَّ

الأْفعالالأْفعال اِ�ْسم الفاِعلاِ�ْسم الفاِعل اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم امَلْفعول

�ِْخ�ِش�ر   �ِْخ�َشَّ  

�ِ�ْسَمرَّ  -1

�ِْعَوجَّ  -2

�ِْحَولَّ  -3

�ِْبَي�سَّ  -4

َفرَّ �ِ�سْ  -5

َدر�ُل�ساِرع�لا�سي �ِ�ْسم �َلْفعول�ِ�ْسم �لفاِعل�لأْمر�َل�سْ

�ِ�ْسَمرَّ

َفرُّ َي�سْ
�ِْعِوجاج

�ِْحَمرَّ
ُم�ْسَوّد

12

14

13

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال الّتاِلية ِمْن باب اِْفِعالل يف اجَلْدَول الآتي
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�َسالطني
مة عا�سِ

�آَنذ�ك
َبَلَغ

�أَْر�َسَلُه

ة �خِلْبَ
ُلقَِّب

َيْعَتب
�ُلوؤَرِّخون

�حَلَدث

 خاِتًة
ِبد�ية
َخذ �ِتَّ

�ِْهَتّم ِب
�َلعاِهد

ْعبريات اجَلديدة املحُْفَردات َوالتَّ

�أ�ْسِئلة �ِل�ْستيعاب

ّيات �لتَّاريِخّية وِخ�ساَلُهم �لَّتي ��ْسَتَهرو� ِبها.  ْخ�سِ ر �ل�سَّ َتَذكَّ
             
            
            
            

                                          

            
            
            
            
            

َمر�ِحل
الحات �لإ�سْ

م َنظَّّ
ُدِفن

ْملة الآِتية1 �ْسَتعيًنا باجلحُ دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك محُ َتَ

ل َواْفِعالل2 ل َوَتَفعُّ ّل ِمْن اأْبواب َتفاعحُ حُْكتحُْب ِمثاَلْي ِلكحُ ا
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هيد َتْ

5 ْك َوالإميانالَوْحدة ال�شرِّ

ْر�س الّثاين: اأْبواب اِْنِفعال-اِْفِتعال-اِ�ْسِتْفعال  الدَّ
ل: َتاأْثري الإميان َعلى الإْن�سان ْر�س الأوَّ الدَّ

ْك. اُْذُكْر َبْع�َض الآيات امُلَتَعلرِّقة ِبال�شرِّ
ْك؟ َكْم َنْوًعا ِلل�شرِّ

لة الإميان ِبالإ�ْسالم؟ ما �سِ
اُْذُكْر َبْع�ض الأْمِثلة ِمْن اأْبواب اِْنِفعال َواِْفِتعال َواِ�ْسِتْفعال 
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5 الَوْحدة

ْك َوالإميان الَفرق بني ال�شرِّ 1

الم  َفه الرَّ�سول َعَلْيه ال�سَّ ِخذ الإْن�سان َمع اهلل اإلًها اآَخَر َيْعُبُده، َلَقْد َعرَّ ْك ُهو اأْن َيتَّ   ال�شرِّ
َعل ِل ِندًّا َوُهو َخَلَقك."َرواه الُبخاِري َوُم�ْسِلم. ل �َسّك اأّن الإ�ْسالم َيْعَتِب ذِلك ِمن اأْكَب  ِبَقْوِله: " اأْن َتْ

ًكا.  ي �ساِحَبه ُم�ْشِ امَلعا�سي َوُي�َسمرِّ
ْك اإىل َنْوَعْي:  َيْنَق�ِسم ال�شرِّ  

فات الأُلوِهّية اإىل اإله اآَخر َمَع اهلل َتعاىل. َوهذا النَّْوع ِمن  ِميل �سِ ْك الأْكَب: ُهو َتْ • ال�شرِّ  
ْك هو اأْكَب َذْنب،  قال َتعاىل:   { اإنَّ الَ ل َيْغِفرُ اأْن ُي�ْشََك ِبِه َوَيْغِفرُ ما دوَن ذِلَك ِلَْن  ال�شرِّ

َي�ساء...} النرِّ�ساء- 116

ْك ل ُيْخِرج الإْن�سان ِمن داِئَرة  َغر: َوُهو الررِّياء. هذا النَّْوع ِمن ال�شرِّ ْك الأ�سْ • ال�شرِّ  
الم  الإ�ْسالم، َولِكنَّه َيكون َقد اْرَتَكب ِبه َذْنًبا َعظيًما. َوَرَوى الإمام اأْحَمد اأّن الرَّ�سول َعَلْيه ال�سَّ
َغر يا َر�سول ال؟  ْك الأ�سْ َغر، قالوا : َوما ال�شرِّ ْك الأ�سْ قال: "اإّن اأْخَوف ما اأخاف َعَلْيُكم ال�شرِّ

ل: َتاأْثري الإميان   ْر�س الأوَّ الدَّ
     َعلى الإْن�سان
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2

3

قال: الررِّياء..." 

فاِته  دَّق ِبَتْوحيد اهلل َو�سِ اأّما الإميان َفهو امَلْعِرفة َوالَيقي ِباهلل. ُكّل َمْن َعَرف َو�سَ  
كن اأْن َيكون الإْن�سان  َفُهو ُموؤِْمن. َوِمْن َنتاِئج الإميان اأْن َيكون الإْن�سان ُم�ْسِلًما َول مُيْ
َجَرة، ِلأّنه ل َتْنُبت  َلة الَبْذَرة ِبال�سَّ َلة الإميان ِبالإ�ْسالم َك�سِ ُم�ْسِلًما اإّل اإذا كان ُموؤِْمًنا. َف�سِ

ِكن اأْن َيكون الإْن�سان ُم�ْسِلًما اإّل ِبُوجود الإميان يف َقْلِبه. �َسَجرة اإّل ِبها، فَكذِلك ل مُيْ

ْك؟ ما َمْعنى ال�شرِّ  -1

ْك؟ َكْم َنْوًعا ِلل�شرِّ  -2

ما َمْعنى الإميان؟  -3

َلة الإميان ِبالإ�ْسالم؟ ف �سِ َكْيف َت�سِ  -4

َغر ُيْخِرج الإْن�سان ِمن الإميان. ْك الأ�سْ 1- ال�شرِّ

ْك الأْكَب ل ُيْخِرج �ساِحَبه ِمن الإميان. 2- ال�شرِّ

ْك الأْكَب. 3- الررِّياء ُيْعَتَب ِمن ال�شرِّ

ْك هو امَلْعِرفة َوالَيقي ِباهلل.  4- ال�شرِّ

ْك. ّد ال�شرِّ 5- الُكْفر هو �سِ

ح الأْخطاء يف اجُلَمل الآِتية َح�َسب النَّ�ّس ال�ّساِبق حرِّ �سَ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس
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ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملًة ُمفيدًة َرترِّ

اِْملأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

1- دون - موؤِمًنا - الإْن�سان - ُم�ْسِلًما - ل َيكون - اأْن َيكون

َجَرة.  َلة - بال�سَّ لة - الإميان - ِبالإ�ْسالم - الِبْذَرة - �سِ 2- َك�سِ

3-  هو - امَلْعِرفة - الإميان - َوالَيقي - ِباهلل.

فاِته - ُموؤْمن. 4- َعَرف - ِبَتْوحيد - اهلل - ُكلُّ َمْن - فهو - و�سِ

5- ُم�ْسِلًما - ِمن - الإميان - اأْن َيكون - َنتاِئج - الإْن�سان.

الإميان ُم�ْسِلًما  َذْنب  َقْلبه  ِخذَ  َيتَّ

ْك الأْكَب اأْعَظم                                  ُمْقَتٍَف ُتاه اهلل. 1- ال�شرِّ

2- َحْيث ل َيكون                                  َيكون الُكْفر. 

ْك، هو اأن                                  الإْن�سان ِمْن َغْي اهلل اآِلهًة. 3- ال�شرِّ

4- ل َيكون الإْن�سان ُم�ْسِلًما اإل ِبُوجود الإميان يف                                  .

5- ل َيكون الإْن�سان                                  اإّل اإذا كان موؤِمًنا.                                                                             

5
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ْدريب ِباْخِتيار الرََّقم اُلنا�ِسب َكما يف الأْمِثلة اأْكِمل التَّ

2 1 4

ا َعِلم َزْوُجها ِباإمياِنها  ِبال دون ِعْلم َزْوِجها. َومَلّ اآَمَنت  َنْهر النرِّيل.  1- كاَنت َمِلكة 
ت ذِلك. ِبناء َعَلْيه َبَداأ َزْوُجها يف  َطَلَب ِمْنها اأْن َتْتُك ديَنها اجَلديد َولِكّنها َرَف�سَ

َتْعذيِبها.
ها يف الَعَمل.  2- كانت َتْعَمل ِعْند اأبي ُحَذْيفة َوكان اأبو ُحَذْيفة ُيِحبُّها ِب�َسَبب اإْخال�سِ

َجت ِبيا�ِش. حيَنما اآَمَنت ِباهلل َبَداأ امُل�ْشِكون ِبَتْعذيِبها. َتَزوَّ
3- اأخًيا َدَعت اإىل اهلل: "... َربرِّ اِْبِن يل ِعْنَدَك بْيًتا يف اجَلّنة ..." )التحرمي – 11(. فا�ْسَتجاب 
اهلل ِلُدعاِئها َواأراها َمكاَنها يف اجَلّنة. حيَنما َراأْت َمكاَنها ِباجَلّنة َبَداأت َتْبَت�ِسم، 

ِمها َوَقَتَلها. ب َزْوُجها ِلَتَب�سُّ فَغ�سِ
4- غاَدر اإْبراهيم َبَلَده َمع َزْوَجِته َواْبِنه الرَّ�سيع ِبناًء َعلى اأْمر اإلهي. َوَتَرَكُهما يف واٍد 

خور َول يوَجد فيه َزْرع َول ماء.  َمليء ِبال�سُّ
ْبًا يا اآل يا�ِش  5- َذَهب الرَّ�سول اإىل امَلكان الَّذي ُيَعذَّب فيه اآل يا�ِش َوقال َلُهم "�سَ
ْمح.  ِبالرُّ اأبو َجْهل  َقَتَلها  َبْعد ذِلك  َزْوُجها يا�ِش،  ل  اأوَّ فاإنَّ َمْوِعَدُكم اجَلّنة." مات 

ل �َسهيدة يف الإ�ْسالم. ها اأوَّ لها الّتاريخ ِباأنَّ َف�َسجَّ
فاء َوامَلْروة ِللُح�سول َعلى ماء. َفْجاأة اْنَفَجر ماء ِمن  ري َبْي ال�سَّ 6- َبَداأت الأّم َتْ
الأْر�ض ِبِجوار اْبِنها. حيَنما َراأت الأمُّ املاء فِرَحت َفَرًحا َكِبًيا َو�ساَحت ِمن الَفَرح 

ال َعلى املاء. َوِبذِلك َح�سَ َزْمَزْم!".  "َزْمَزْم، 

6
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ْر�س الّثاين: اأْبواب اِْنِفعال-اِْفِتعال    الدَّ
5      -اِ�ْسِتْفعال  الَوْحدة

لِحْظ باب اْنِفعال

1- الِفْعل ال�ّسال 

ف 2- الِفْعل اُل�َسعَّ

3- الِفْعل الأْجَوف

4- الِفْعل الّناِق�س َواللفيف

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْنَفِعل اِْنَفِعلْ  اِْنِفَعال  َيْنَفِعلُ  اِْنَفَعلَ   
ُمْنَك�ش اِْنَك�ِشْ  اِْنِك�سار  َيْنَك�ِش  اِْنَك�َش   
ُمْنَقِطع اِْنَقِطعْ  اِْنِقطاع  َيْنَقِطعُ  اِْنَقَطع   

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْنَفّك اِْنَفكَّ  اِْنِفكاك  َيْنَفكُّ  اِْنَفكَّ   
ّم ُمْن�سَ مَّ  اِْن�سَ مام  اِْن�سِ مُّ  َيْن�سَ مَّ  اِْن�سَ  

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْنقاد اِْنَقدْ  اِْنِقياد  َيْنقادَ  اِْنقادَ   
ُمْنباع اِْنَبعْ  اِْنِبياع  َيْنباعُ  اِْنباعَ   

اِْنَك�ش َك�َشَ 
اِْنَق�َسَم َق�َسمَ 

اِْنَفكَّ َفـكَّ 
مَّ اِْن�سَ مَّ  �سَ

اِْنقاد قاد 
اِْنباَع باع 

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْنَق�ٍض اِْنَق�ِض  اِْنِق�ساء  َيْنَق�سي  اِْنق�سى   
ُمْنَطٍو اِْنَطوِ  اِْنِطواء  َيْنَطوي  اِْنَطوى   

اِْنَق�سى ى  َق�سَ
اِْنَطوى طوى 

لِحْظ احُلروف الزّاِئدة
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اِْن�ِسحاب   اِْن�َسَحبَ 

اِْنَقَطعَ   -1

اِْن�َسقَّ  -2

ُمْن�َسّد اِْن�َسدَّ    
اِْنَفكَّ  -1

اِْنَبَغى  -2

ق �ض م اِْنَق�َسَم    

اِْنَب�َسَط  -1

اِْن�َسدَّ  -2

اِْنَق�َسَم    -3

اِْنحازَ   -4

اِْنَحَنى  -5

اِْنَهَوى  -3

اِْنحاَز  -4

اِْنَفَجَر   -5

اِْندا�َض  -3

اِْنَبَغى  -4

َذَب اِْنَ  -5

هات اَل�ْسَدر ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

هات الثُّلثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

اأْكِمل َت�ْشيف الأْفعال ِمْن باب اِْنِفعال يف اجَلْدَول الآتي

َدرامُل�ساِرعاملا�سي اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم الفاِعلالأْمرامَل�سْ
اِْنَفَلَق

َيْنَق�ِسُم
اِْنِفكاك

َيْنحاُز
اِْنِزواء

مَّ اِْن�سَ
ُمْنَحٍن

2
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- الِفْعل اِلثال

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ل ُمتَّ�سَ ل  ُمتَّ�سِ لْ  �سِ اِتَّ اِترِّ�سال  لُ  َيتَّ�سِ لَ  �سَ اِتَّ  
ح ُمتَّ�سَ ح  ُمتَّ�سِ حْ  �سِ اِتَّ اِترِّ�ساح  حُ  َيتَّ�سِ حَ  �سَ اِتَّ  

َل �سَ اِتَّ لَ  َو�سَ
حَ  �سَ اِتَّ حَ  َو�سَ

ف - الِفْعل اُل�َسعَّ

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْرَتّد ُمْرَتدّ  اِْرَتدَّ  اِْرِتداد  َيْرَتدُّ  اِْرَتدَّ   
ُم�ْسَتّد ُم�ْسَتدّ  اِ�ْسَتدَّ  اِ�ْسِتداد  َي�ْسَتدُّ  اِ�ْسَتدَّ   

اِْرَتدَّ    َردَّ 
اِ�ْسَتدَّ  �َسدَّ 

4- الِفْعل الأْجَوف

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْزداد ُمْزداد  اِْزَددْ  اِْزِدياد  َيْزدادُ  اِْزدادَ   
ُمْعتاد ُمْعتاد  اِْعَتدْ  اِْعِتياد  َيْعتادُ  اِْعتادَ   

اِْزداد زاد 
اِْعتاد عاد 

5- الِفْعل الّناِق�س َواللفيف

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْعَتًدى ُمْعَتدٍ  اِْعَتدِ  اِْعِتداء  َيْعَتدي  اِْعَتدى   
ُمْلَتًوى ُمْلَتوٍ  اِْلَتوِ  اِْلِتواء  َيْلَتوي  اِْلَتوى   

اِْعَتَدى َعدا 
اِْلَتوى َلَوى 

لِحْظ باب اْفِتعال

1- الِفْعل ال�ّسال 

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُمْفَتَعل ُمْفَتِعل  اِْفَتِعلْ  اِْفِتَعال  َيْفَتِعلُ  اِْفَتَعل   
ُمْنَت�ش ُمْنَت�ِش  اِْنَت�ِشْ  اِْنِت�سار  َيْنَت�ِشُ  اِْنَت�َشَ   
َتَمع ُمْ َتِمع  ُمْ اِْجَتِمعْ  اِْجِتماع  َيْجَتِمعُ  اِْجَتَمعَ   

اِْنَت�ش َن�َشَ 
اِْمَتَنَع َمَنعَ 

لِحْظ احُلروف الزّاِئدة
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ح ر م َم   اِْحَتَ  

اِْنَتَقَل  -1

اِْحَتلََّّ  -2

َزَن اِتَّ  -3

ابتّل  -4

اِْرَتَكَب  -5

هات اِ�سم الفاِعل َوا�ْسم اَلْفعول ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

هات الثُّلثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

اِْختاَر  -3

اِ�ْستاَق  -4

اِ�ْسَتَمَل  -5

ُمْنَتَقل ُمْنَتِقل  اِْنَتَقلَ   

اِْنَتَظَم  -1

اِْرَتَدى  -2

هات اَل�ْسَدر ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

اأْكِمل َت�ْشيف الأْفعال ِمْن باب اِْفِتعال يف اجَلْدَول الآتي

َدرامُل�ساِرعاملا�سي اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم الفاِعلالأْمرامَل�سْ
اِْجَتَمعَ 

َيْحَتجُّ
�ساع اِترِّ

اِْخَتْ
ُم�ْسَتٍ

ُمْنَتَظم

اِْقِت�ساد َد   اِْقَت�سَ  

اِْفَتَخَر  -1

اِْحَتلَّ  -2

�َسَع اِتَّ  -3

اِْحتاَج  -4

اِ�ْسَتَى  -5

7
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4- الِفْعل الأْجَوف

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُم�ْسَتقال ُم�ْسَتقيل  اِ�ْسَتِقلْ  اِ�ْسِتقاَلة  َي�ْسَتقيلُ  اِ�ْسَتقال   
ُم�ْسَتاح يح  ُم�ْسَتِ حْ  اِ�ْسَتِ اِ�ْسِتاَحة  َي�ْسَتيحُ  اِ�ْسَتاح   

اِ�ْسَتقالَ  قال 
اِ�ْسَتـراَح راحَ 

5- الِفْعل الّناِق�س َواللفيف

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُم�ْسَتْدًعى ُم�ْسَتْدٍع  اِ�ْسَتْدعِ  اِ�ْسِتْدعاء  َي�ْسَتْدِعي  اِ�ْسَتْدعى   
ُم�ْسَتْلًوى ُم�ْسَتْلوٍ  اِ�ْسَتْلوِ  اِ�ْسِتْلواء  َي�ْسَتْلِوي  اِ�ْسَتْلوى   

اِ�ْسَتْدعى  َدعا 
اِ�ْسَتْلَوى َلَوى 

3- الِفْعل اِلثال

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُم�ْسَتْوَجب ُم�ْسَتْوِجب  اِ�ْسَتْوِجبْ  اِ�ْسِتيجاب  َي�ْسَتْوِجبُ  اِ�ْسَتْوَجبَ   
ُم�ْسَتْوَدع ُم�ْسَتْوِدع  اِ�ْسَتْوِدعْ  اِ�ْسِتيداع  َي�ْسَتْوِدعُ  اِ�ْسَتْوَدعَ   

اِ�ْسَتْوَجبَ  َوَجبَ 
اِ�ْسَتْوَدَع َوَدعَ 

لِحْظ باب ا�ْسِتْفعال

ف 2- الِفْعل اُل�َسعَّ

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُم�ْسَتَمّر ُم�ْسَتِمرّ  اِ�ْسَتِمرَّ  اِ�ْسِتْمرار  َي�ْسَتِمرُّ  اِ�ْسَتَمرَّ   
ّد ُم�ْسَتَ دّ  ُم�ْسَتِ دَّ  اِ�ْسَتِ اِ�ْسِتْداد  دُّ  َي�ْسَتِ دَّ  اِ�ْسَتَ  

اِ�ْسَتَمرَّ  َمرّ 
اِ�ْسَتـَردَّ َردَّ 

1- الِفْعل ال�ّسال

اِ�ْسم اَلْفعول اِ�ْسم الفاِعل  الأْمر  اَل�ْسَدر  اُل�ساِرع  الا�سي   
ُم�ْسَتْفَعل ُم�ْسَتْفِعل  اِ�ْسَتْفِعلْ  اِ�ْسِتْفعال  َي�ْسَتْفِعل  اِ�ْسَتْفَعلَ   
ُم�ْسَتْغَفر ُم�ْسَتْغِفر  اِ�ْسَتْغِفرْ  اِ�ْسِتْغفار  َي�ْسَتْغِفرُ  اِ�ْسَتْغَفرَ   
ُم�ْسَتْعَمل ُم�ْسَتْعِمل  اِ�ْسَتْعِملْ  اِ�ْسِتْعمال  َي�ْسَتْعِملُ  اِ�ْسَتْعَملَ   

اِ�ْسَتْغَفَر َغَفرَ 
اِ�ْسَتْعَمَل َعِملَ 

لِحْظ احُلروف الزّاِئدة
11
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اِ�ْسِتْحام   اِ�ْسَتَْحمَ 

اِ�ْسَتْمَلَك  -1

اِ�ْسَتَحقَّ  -2

اِ�ْسَتْوَطَن  -3

اِ�ْسَتخاَر  -4

اِ�ْسَت�ْسَفى  -5

هات اَل�ْسَدر ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

هات الثُّلثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

ث ق ل   اِ�ْسَتْثَقلَ 

اِ�ْسَتْعَلَم  -1

اِ�ْسَتَبدَّ  -2

َح اِ�ْسَتْو�سَ  -3

اِ�ْسَتماَت  -4

اِ�ْسَتْبَقى  -5

هات اِ�ْسم الفاِعل ِوا�ْسم اَلْفعول ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف اِلثال

3- اِ�ْسَتْيَقَظ

4- اِ�ْسَتجاَر

ى 5- اِ�ْسَتْ�سَ

ُم�ْسَتْح�َسن ُم�ْسَتْح�ِسن         اِ�ْسَتْح�َسنَ 

َق 1- اِ�ْسَت�ْشَ

2- اِ�ْسَتَدلَّ

اأْكِمْل َت�ْشيف الأْفعال ِمْن باب اِ�ْسِتْفعال يف اجَلْدَول الآتي

َدرامُل�ساِرعاملا�سي اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم الفاِعلالأْمرامَل�سْ
اِ�ْسَتْقَبلَ 

َي�ْسَتِحلُّ 
اِ�ْسِتياد

اِ�ْسَتِعدْ 
ُم�ْسَتْلٍق

ل ُم�ْسَتْح�سَ

12

13

14

15
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َيْخَت�ّض بـ
َذْنب

طاعات
َت�ْسِمية

َحّد

َيَتنافى
ية َمْع�سِ

امَلعا�سي
َيقي
ِبع ُمتَّ

ِبْذَرة
ِبناء َعَلْيه

َتْعذيب
اِ�ْسِتجاب
َيْبَت�ِسم

َر�سيع
خور �سُ

ُرْمح
اِْنَفَجر
�ساح

ْعبريات اجَلديدة اُلْفَردات والتَّ

اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب

ِمن؟ 2- َكْيف َي�ْسُعر الإْن�سان امُلوؤْ 1- ما هو َتاأْثي الإميان َعلى الإْن�سان؟ 
             
            
            

           
           

دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن الإميان ُم�ْسَتعيًنا  َتَ
وؤاَلنْي الآِتَيني ِبال�سُّ

            
            
            
            
            

اُْكُتْب ِمثاَلنْي ِلُكّل ِمْن اأْبواب اْنِفعال َواْفِتعال َوا�ْسِتْفعال 

1

2
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هيد َتْ
ْوبة؟ مِلاذا َدعا اهلل امُلوؤِمنني ِللتَّ

ْوَبة. اُْذُكْر �َشَْطنْي ِلَقبول التَّ
ماذا َتْعِرف عن الِفْعل امَلْعلوم َوالِفْعل امَلْجهول 

ونائب الفاِعل؟

6 ْوبةالَوْحدة التَّ

الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل امَلْعلوم والِفْعل امَلْجهول وناِئب الفاِعل 
ْوبة يف الإ�ْسالم ل: التَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
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ْوبة َعلى  ت التَّ ِميم الَقْلب، ولذلك ُفِر�ضَ ية من �ضَ ْوَبة هي الرُّجوع َعن امَلْع�ضِ التَّ  
ُكْم ُتْفِلُحوَن}  َها امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَّ الِعباد َحْيث قال َتعاىل: {... َوُتوُبوا اإَِل اهلِل َجِميعاً اأَيُّ

الم: " الّتاِئب ِمن الذَّْنب َكَمْن ل َذْنَب َله" َرواه اْبُن ماَجه. )الّنور/31( َوقال الرَّ�ضول َعَلْيه ال�ضَّ

يِّئات  َيْنَبغي ِللَعْبد اأْن َيتوب ِمن َجميع ُذنوِبه َو�َضيِّئاِته. َوَلو َبَداأت الذُّنوب َوال�ضَّ  
ُتيط الإْن�ضان َف�َضَيكون َم�ضرُيه الّنار. َحْيث قال اهلل َتعاىل: {َبلى َمْن َك�َسب �َسيِّئة 

ْوبة يف الإ�ْسالم ل: التَّ ْر�س الأوَّ الدَّ 6 الَوْحدة

ْوبة �ُشوط التَّ 1

بُّ  اللّهم اإّنك َعُفوٌّ َكرمٌي ُتِ
الَعْفو فاُعف عّني يا َكرمي
رواه الرتمذي 
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اأِجْب َعن الأ�ْسئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس

حاب الّنار ُهم فيها خاِلدون} )الَبَقرة / 81.( َواأحاَطت ِبه َخطيَئُته فاأولِئك اأ�سْ

ِذيَن  َها الَّ ْوَبة اإّما َتْوَبة َن�ضوح َواإّما َغرْيُ َن�ضوح. قال َتعاىل : {َيا اأَيُّ َوالتَّ  
ُكْم اأَن ُيَكِفَّر َعْنُكْم �َسِيَّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم  اآَمُنوا ُتوُبوا اإَِل اهلِل َتْوَبًة َن�ُسوحاً َع�َسى َربُّ

ِتَها اْلأَْنَهاُر ...} )التَّْحرمي/8(. ِري ِمْن َتْ اٍت َتْ َجنَّ

ْوَبة النَّ�ضوح هي اأْن َيتوب الإْن�ضان ِمن الذُّنوب َول َيعود اإَلْيها. َواأّما  فالتَّ  
ْنب َبْعد اأْن َيكون َقْد تاَب ِمْنه. ْوَبة َغرْي النَّ�ضوح َفهي اأْن َيعود اإىل الذَّ التَّ

ْوَبة �ُشوط َوهي: ِللتَّ  
َية    َتْرك امَلْع�ضِ 	•

ِمْثِلها  اإىل  اأْن ل َيعود  الَعْزم َعلى  	•
َدر ِمْنه  َدم َعلى ما �ضَ النَّ 	•

ْوبة كاِمَلًة َفَلْن ُتْقَبَل ِمْنه َتْوَبُته. واإذا كان الَعْبد َل ُيوِف �ُشوط التَّ  

ْوبة؟ ما َمْعنى التَّ  -1

ْوبة النَّ�ضوح؟ ما �َشْط التَّ  -2

ْوبة؟ اُْذُكر َبْع�ض �ُشوط التَّ  -3

َمتى ُتْقَبُل َتْوَبة الَعْبد؟  -4

ْوبة. ْراآن َعن التَّ اُْذُكر اآية ِمن الُقْ  -5

2
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3
حيحة َوَعالمة ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�سَّ �سَ

)    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

ميم الَقْلب. َية ِمْن �ضَ ْوَبة هي الرُّجوع َعن امَلع�ضِ 1- التَّ

2-  َيْنَبغي ِلْلَعْبد اأْن ُيعاِود َجميع ُذنوِبه َو�َضيِّئاِته.

ْوَبة النَّ�ضوح هي اأن َيتوب الإْن�ضان ِمن الذُّنوب وَيعود اإليها.                  3-  التَّ

يه َفُهو ِف َجَهنَّم. 4- َمْن اأحاَطت ِبه َمعا�ضِ

ْوَبة. َية ِمن �ُشوط التَّ 5- َتْرك امَلْع�ضِ

الرُّجوع التاِئب  َجِميعاً  ْنب  الذَّ َيْنَبغي   

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِمن القاِئمة

ُكْم ُتْفِلُحوَن.)�سورة الّنور31( َها امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَّ 1-َوُتوُبوا اإَِل اهلِل                         اأَيُّ

2-                                       للعبد اأن يتوب من جميع ذنوبه و�ضيئاته.

ْوَبةِمْنه. ْوَبة َغرْي النَّ�ضوح هي اأْن َيعود الَعْبد اإىل                    َبْعد التَّ 3- التَّ

ية.  ْوَبة هي                                        َعن امَلْع�ضِ 4- التَّ

5- "                             ِمن الذَّْنب َكَمْن ل َذْنَب َله" رواه البـيـهـقى

4

3
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وكان عمره�ضنة

َته َخّط اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

َدَر ِمْنه. َدم على ما �ضَ 1- النَّ
ج- َح�َضَد   ب- َحَر�َض   اأ- َظَهرَ    

ية. ْوَبة هي الرُّجوع َعن امَلْع�ضِ 2- التَّ
داقة   ج- ال�ضَّ ب- الَذْنب   اأ- الإطاعة    

3- َيِجب َعلى امُلوؤمن اأن َيتوب من ذنوِبه. 
ِكن لِ  ج- ُيْ اأ- َيْنَبغي ِل            ب- ِمن امُل�ْضَتحيل   

ْوَبة النَّ�ضوح هي اأن َيتوب الإْن�ضان ِمن الذُّنوب ول َيعود اإليها.     4- التَّ
ج- َيْخُرج اأ- َيْذَهب            ب- َيْرِجع  

ْط 6- ال�شَّ

7- َمْعنى

8- اجَلّنة

9-الزَّْوج

ية 10- امَلْع�ضِ

1- الَعْبد

2- املوؤِمن

3- الذَّْنب

4- �ّضيِّئة

5-النَّْهر

هات َجْمع الَكِلمات الآِتية 

داد الَكِلمات الآِتية  هات اأ�سْ

1- الذَّْنب

2- املوؤِمن

ية 3- امَلْع�ضِ

4- َك�َضب

5- َفَر�َض

7

6

5
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6 الَوْحدة

 لآِحظ الِفْعل امَلْعلوم َوالِفْعل امَلْجهول َوناِئب الفاِعل

َي الِفْعل َمْبِنًيا ِللَمْعلوم،  اإذا ُذِكر ف اجُلْملة فاِعل الِفْعل َكما كان ف امَلْجموعة )اأ( �ُضمِّ  
َي الِفْعل َمْبِنًيا ِللَمْجهول. َواإذا َلْ َيُكن الفاِعل َمْذكوراً َكما كان ف امَلْجموعة )ب( �ُضمِّ

الِفْعل امَلْجهول ُيْحَذف الفاِعل ف اجُلْملة َوَينوب َعْنه  اإىل  الِفْعل امَلْعلوم  ويل  •	ِعْند َتْ
ى ناِئب الفاِعل.   امَلْفعول ِبه َوُي�َضمَّ

ا. مرًيا ُم�ْضَترِتً اأو �ضَ لة  ْفع امُلتَّ�ضِ الرًَّ ماِئر  اأَحد �ضَ اأو  اِ�ْضًما ظاِهًرا  •	َقْد َيكون ناِئب الفاِعل 
•	ُيرَفع ناِئب الفاِعل َكما ُيرَفع الفاِعل.

َواإذا كان ُهناك  اآِخِره،  َقْبل  ُله وُيْك�َش ما  اأوَّ مُّ  ِللَمْجهول ُي�ضَ الِفْعل املا�ضي  •	ِعْند ِبناء 
ا. اأّما احُلروف  ّم اأْي�ضً ل َوما َقْبل الأخري َفُهَو ُي�ضَ َحْرف ُمَتَحرِّك اآَخر َبنْي احَلْرف الأوَّ

ال�ّضاِكنة َفهي َتْبَقى َكما هي.
اآِخِره. َقْبل  َوُيْفَتح ما  ُله  اأوَّ مُّ  ِللَمْجهول ُي�ضَ الِفْعل امُل�ضاِرع  •	ِعْند ِبناء 

ّمة، ِمْثل: ) دوِفع (. َبْعد ال�ضَّ ُقِلَبْت واًوا  الّزاِئدة  اأّن الأِلف  •	لِحْظ 

اُْلُتِحَق ِباجلاِمعة (. •	َقْد َيكون ناِئب الفاِعل �ِضْبه ُجْملة ِمْثل: ) 

َكَتب الّطاِلُب الواِجَب ف الَبْيت.  -1
فون امُلديَر اجَلديَد. اِ�ْضَتْقَبل امُلَوظَّ  -2

داَفع اجُلنود َعن الَوَطن.   -3
َتَتناَول امُلَهْنِد�ضُة َوَجبَة الَغداء.  -4

ّقَة. ِجر العاِمالُت ال�ضُّ َت�ْضَتاأْ  -5
اِْلَتَحَقْت َزْيَنُب ِباجلاِمعة.  -6

ُكِتَب الواِجُب ف الَبْيت.  -1
اُ�ْضُتـقِبل امُلديُر اجَلديُد.  -2

دوِفع َعن الَوَطن.  -3
ُتَتناَول َوَجَبُة الَغداء.  -4

ّقُة. َجر ال�ضُّ ُت�ْضَتاأْ  -5
اُْلُتِحق ِباجلاِمعة.  -6

ب-الِفْعل امَلْجهول اأ-الِفْعل امَلْعلوم

1

ْر�س الّثاين: الِفْعل امَلْعلوم  الدَّ
       َوالِفْعل امَلْجهول 

       َوناِئب الفاِعل 
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ُبْط ناِئب الفاِعل  اِْبِنِِِِ الأْفعال الآِتية ِللَمْجهول َوا�سْ
ْكل َكما يف امِلثال ِبال�سَّ

ْكل  ُبط ناِئب الفاِعل ِبال�سَّ اِْبِنِِِِ الأْفعال الآِتية ِللَمْجهول َوا�سْ
َكما يف امِلثال

       َجَمع الأْطفال ُنقوًدا ِللُفَقراء.       ُجِمَعْت نقوٌد ِللُفَقراء.

ْر�ض. َقَراأ الّطاِلُب الدَّ  -1

ّكان. ُجُل الَوَلد اإىل الدُّ اأْر�َضل الرَّ  -2

�ض الأ�ْضتاُذ الّطاِلبات. َدرَّ  -3

قاَبل الُعّماُل امُلدير.  -4

اِْنَتَظر امُل�ضاِفُر احلاِفلة.  -5

َيْفَهم ال�ّضابُّ الُقْراآن الَكرمي.      ُيْفَهم الُقراآُن الَكرمي.  

1-  َيْلَعب ال�ّضباُب ُكرة الَقَدم.

2-  ُيْكِرم الَغنيُّ الَفقري.

3-  ُتاِر�ض الِبْنُت الرِّيا�ضة.

ْقة. َيْرَتِكب الل�ضُّ َجرية ال�شِّ  -4

َيَتَعّلم الّطاِلُب الَعَرِبّية.  -5

َت�ْضَتْخِدم ال�ّضابُة احلا�ضوب.  -6

3

2
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اأِجْب َعن الأ�ْضِئلة الآِتية َكما ف امِلثال

اِْبِن الأْفعال الآِتية ِللَمْجهول َكما ف امِلثال

ْقرير. ْقرير؟             ل، ْل ُيْكَتب التَّ هل ُكِتب التَّ   

هل اأُْغِلَقت الّناِفذة؟  -1

ْوت؟ هل �ُضِمع ال�ضَّ  -2

هل ا�ْضُتْعِمل املاء؟  -3

هل ُفِتَحت الأْبواب؟  -4

ّيارة؟ هل ُجرَِّبت ال�ضَّ  -5

ّجاَدْين.          ُيْغ�َضل ال�ّضّجادان. َيْغ�ِضل العاِمل ال�ضَّ  

م الأْولد الأَبَوْين. َيْحرَتِ  -1

ر. اأْر�َضل الَوزير امَلْندوَبنْي اإىل امُلوؤَْتَ  -2

َيْعُبد الّنا�ض اهلل ذا اجَلالل َوالإْكرام.  -3

هات امُلوؤِْمِنني َجيًِّدا. َيْعِرف امُل�ْضِلمون اأمَّ  -4

ّكان. ُيَرتِّب الّتاِجر امَلواّد الَغذاِئّية ف الدُّ  -5

�َضَكر القاِئد امُلواِطِنني  -6

4

5
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) اأنَت ( اأنَت �ُضوِهْدَت ف حديقة امَلْدَر�ضة.    
) اأنِت(                                                                                                      -1
) هو(                                                                                                      -2
) هي(                                                                                                      -3
) اأنتم(                                                                                                      -4
) نحن(                                                                                                      -5

) اأنَت (   اأنَت ُتْنَتَظر ف َمْكَتب امُلدير.  
) اأنِت(                                                                                                      -1
) هو(                                                                                                      -2
) هي(                                                                                                      -3
) اأنتم(                                                                                                      -4
) نحن(                                                                                                      -5

َته َخّط َكما ف امِلثال اأِعد اجُلَمل الآِتية ُمْبَتِدًئا ِبا َتْ

اأِعد اجُلْملة الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َسي

اأِعد اجُلْملة الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َسي

النَّزيالن �ُضِئال َعْن َجواز �َضَفِرِهما. �ُضِئل الّنزيالن َعْن َجواز �َضَفِرِهما.   

اُ�ْضُتقِبل الّرئي�ضان ف امَلطار.  -1

َدح الأطّباء ِلَن�ضاِطِهم. ُيْ  -2

ت امَلري�ضات ف امُل�ْضَت�ْضفى. عوجِلَ  -3

اأُْر�ِضَلت الرِّ�ضاَلتان اإىل اإ�ْضَطْنبول.  -4

ْعب. ّواُب ِمن ِقَبل ال�ضَّ ُيْنَتَخب النُّ  -5

ّف. �ضاُت ف ال�ضَّ ُتْنَتَظر امُلَدرِّ  -6

ُتْنَتَظر احلاِفالُت ف امَلْوِقف.   -7

8

7

6
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َحوِّل الأْفعال امَلْجهولة اإل اأْفعال َمْعلومة يف اجُلَمل الآِتية 
َمع َتْغيري ما َيْلَزم َكما يف امٍلثال

اِْبِنِِِِ الأْفعال الآِتية ِللَمْجهول َكما يف امِلثاَلي

ُك�ِش الزُّجاُج.             َك�َش الّطفُل الزُّجاَج.  

ُقِرئ الُقْراآُن.  -1

ْر�ُض. ذوِكر الدَّ  -2

ر. ُي�ْضرَتَك ف امُلوؤَْتَ  -3

ُيْحرَتَم الواِلدان.  -4

َحِفّياُت. قوِبَلت ال�ضَّ  -5

َنِع. ُيْذَهب اإىل امَل�ضْ َنع.    َيْذَهب امُلَهْنِد�ُض اإىل امَل�ضْ  

ِة ُي�ْضَتَمع اإىل امُلحا�شَ ة.   َي�ْضَتِمع امُل�ْضرَتِكون اإىل امُلحا�شَ  

اِْنَتَبه ال�ّضاِئق اإىل َقواِعد امُلرور.  -1

َجَل�َضت امَلري�ضة َعلى امَلْقَعد.  -2

ْطة. ل امُلواِطنون ِبال�شُّ �ضَ اِتَّ  -3

داَفع اجُلنود َعن الَوَطن.  -4

َتْرِجع امُلَمرِّ�ضات اإىل امُل�ْضَت�ْضَفى.  -5

9

10
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ْلها اإل امَلْجهول اُْكُتْب ثاَلث ُجَمل َت�ْسُمل اَْفعاًل َمْعلومة ُثّم َحوِّ

            
            

           

2

1
ْن َنتوب؟ 1- ملاذا و مِلَ

2- َكْيَف َيِجُب اأْن َتكون َتْوَبة املوؤِمن ؟
             
            
            

           
           
           
           

ْوبة ُم�ْسَتعيًنا  دَّْث َمع َزميِلك/زميَلِتك َعْن التَّ َتَ
وؤاَلْي  الآِتَيي ِبال�سُّ

اأ�ْضِئلة اِل�ْضتيعاب

ْوبة التَّ
التاِئب

َذْنب
الرُّجوع

ية امَلْع�ضِ
َيْنَبغي

َم�ضريه
يط ُتِ
َك�َضب
�َضيِّئة

َخِطيئة
َن�ضوح

ر َعن  ُيَكِفّ
ِري  َتْ

َدم النَّ
َدر ِمن �ضَ

�ُشوط
َت�ْضَتاأِجَر

الَتَحَق
َيْرَتِكُب

ُيْنَتَخُب 
اْنَتَبه

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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هيد َتْ
واِرع؟ ِلاذا َيْنَبغي َلنا اأْن َنْرَحم اأْبناء ال�شَّ

واِرع؟ ْولة َنْحو اأْبناء ال�شَّ ما اأَهّم الواِجبات الَّتي َيِجب اأْن َتقوم ِبها الدَّ
ْل َفْتحة الَكِلمات اَل�ْشبوقة ِبَحْرف َجرٍّ: )َعْن ُعَمَر - ِمن اأْحَمَد - اإىل َمّكَة( َتاأمَّ

ْنوين:  لِحْظ َعَدم َقبول الَكِلمات  الآِتية ِللتَّ
�شٌة ( ) جاء ُعَمُر - َجَل�س اأْحَمُد - َمّكُة َمدينٌة ُمَقدَّ

7 ذين َيعي�شون الَوْحدة الأْبناء الَّ
واِرع يف ال�شَّ

ْف ْر�س الّثاين: امَلْمنوع من ال�صَّ الدَّ

ذين َيعي�شون يف �َشواِرع    ل: الأْبناء الَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
          امُلُدن الُكْبى
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7 الَوْحدة

واِرع ذين َيعي�شون يف ال�شَّ ظاِهرة الأْبناء الَّ 1

واِهر اُلْقِلقة ِللُمْجَتَمعات.  واِرع ِمن الظَّ َبَحْت ظاِهرة الأْبناء الَّذين َيعي�شون يف ال�شَّ اأ�شْ

ِمْثل  �شاّرة  ا  َموادًّ َي�ْشَتْخِدم  َمن  ِمْنُهم  َيْوم.  َبْعد  َيْوًما  الَكبرية  ِباُلُدن  َعَدُدُهم  َيْزداد 

َتِلفة. ُهناك اأ�ْشباب َكثرية  التَّْدخني  َواُلَخدِّرات َوالُكحول، ِمْنُهم َمن َيْرَتِكب َجراِئم ُمْ

واِرع، ِمْنها:   ِلظاِهرة اأْبناَء ال�شَّ

ذين َيعي�شون ل: الأْبناء الَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
   يف �َشواِرع امُلُدن الُكْبى
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اأِجْب َعن الأ�ْشِئلة الآِتية َح�َشب النَّ�ّس

واِرع اُلْجَتَمعات؟ ِلاذا ُتْقِلق ظاِهرُة اأْبناء ال�شَّ  -1

واِرع؟  اأّي َمواّد �شاّرة َقْد َي�ْشَتْخِدُمها اأْبناء ال�شَّ  -2

واِرع؟ ما هي الأ�ْشباب اّلتي َتْدَفع الأْطفال اإىل الَعْي�س يف ال�شَّ  -3

اإىل ماذا ُت�شري الإْح�شاِئّيات؟  -4

• اِْنِف�شال الواِلَدْين: َوهو ِمن الأ�ْشباب الرَّئي�شة ِلهِذه الّظاِهرة. َو ُت�شري الإْح�شاِئّيات 

هات على َقْيد احَلياة.  واِرع َلَدْيِهم اآباء َواأمَّ اإىل اأّن ُمْعَظم اأْبناء ال�شَّ

• الَفْقر: اإّن الَفْقر َقْد ُيوؤدِّي َبْع�س الأُ�َس اإىل َدْفع اأْبناِئها ِللَعَمل ِبال�ّشاِرع.

ر َيْحُدث داِخل  ّية: ل �َشّك اأّن الأْطفال اِح�شا�ُشُهم َرقيق، َوُكّل َتَوتُّ • امَل�شاِكل الأُ�َصِ

ْفل، َفَيِجد يف ال�ّشاِرع َمالًذا ِلَنْف�ِشه. ر �َشْلًبا َعلى َنْف�ِشّية الطِّ الأ�ْسة ُيوؤثِّ

واِرع ياأتي من َبنْي اّلذين   • َتْرك الدِّرا�شة: َتقول الأْبحاث الِعْلِمّية اإّن ُكّل اأْبناء ال�شَّ

َلْ ُيْكِملوا َتْعليَمهم ِل�َشَبب اأْو ِلآَخر.

ِكن َحّل هذه اُل�ْشِكلة اإّل بالَق�شاء على الأ�ْشباب اَلْذكورة اأْعاله. ول ُيْ

2
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3
حيحة َوَعالمة ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�شَّ �شََ

)    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

واِرع. ُيْطَلق َعلى الأْطفال اُلقيمني يف ال�شَّ َطَلح  " اأْبناء ال�ّشواِرع" ُم�شْ  -1

واِهر اُلْقِلقة ِللُمْجَتَمعات. واِرع  ِمن الظَّ َبحْت ظاِهرة اأْبناء ال�شَّ اأ�شْ  -2

واِرع َحياتهم َعْن َطريق الَعَمل يف اَل�شاِنع. ل اأْبناء ال�شَّ ُيوا�شِ  -3

هات.  واِرع َلَدْيِهم اآباء َواأمَّ الإْح�شاِئّيات ُت�شري اإىل اأّن ُمْعَظم اأْبناء ال�شَّ  -4

َته َخّط5 اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

َرَتب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملًة ُمفيدًة4

هات. واِرع َلَدْيِهم اآباء َواأمَّ 1- الإْح�شاِئّيات ُت�شري اإىل اأّن ُمْعَظم اأْبناء ال�شَّ
اأ- ُكّل                  ب- اأْكَث                 ج- َجميع      

حايا َعواِمل اْجِتماِعّية َواْقِت�شاِدّية َلْ َتْرَحْمُهم . 2- اإّنُهم �شَ
ُهم         ج- َلْ ُت�ْشِفْق َعَلْيِهم    بَّ اأ- َلْ ُت�شاِعْدُهم    ب- َلْ ُتِ   

َطَلح ُيْطَلق َعلى الأْطفال اّلذين ُيقيمون يف ال�ّشواِرع.  3-" اأْبناء ال�ّشواِرع" ُم�شْ
اأ- َي�ْشُكنون          ب- َيْلَعبون            ج- َيقومون     

واِرع  َمالًذا ِلَنْف�ِشه. 4- َيِجد يف ال�شَّ
َباأ          ج- َمْلَجاأ َزًنا       ب- َمْ اأ- َمْ   

َبَحْت واِرع - اأ�شْ 1- ظاِهرة - ُمْقِلقة - اأْبناء ال�شَّ

2- اأّن - اإْح�شا�ُشهم  - ل�َشّك - الأْطفال - َرقيق

ا �شاّرة - الدُّّخان. 3- ِمْثل - َواُلَخدِّرات - َي�ْشَتْخِدمون -   َوالُكحول - َموادًّ

واِرع - الُكْبى - َيْزداد - َبْعد َيْوم. 4- َيْوًما - َعَدد - ِباُلُدن - اأْبناء ال�شَّ
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َور َوالَفَقرات 6 ْل َبْي ال�شُّ �شِ

واِرع الأْبناء الَّذين َيعي�شون يف ال�شَّ

ت اجُل�شور". ما كانوا َيْنِزلون اإىل    1- كان ُيْطَلق َعَلْيِهم يف اخَلْم�شينات "اأْطفال ما َتْ
ت اجُل�شور. ون الليايل َتْ   َو�َشط اَلدينة اإّل َقلياًل، َوكانوا َيْق�شُ

 
�َشحون الزُّجاج  ْوء الأْحَمر َراأْيناُهم َي�ْشاألون ُنقوًدا، َوُهم َيْ 2- ِعْنَدما ُكّنا يف ال�شَّ

ّيارات الواِقفة اأو ُيحاِولون َبْيَع اَلناديل.  الأمامّي ِلل�شَّ

3- كانوا اأْطفاًل َم�شاكني، َفَنَظْرنا اإلْيِهم ِبَعنْي الرَّْحمة داِئًما.ِلأنهم كانو يعي�شون 
حياة َتعي�شًة. 

واِرع َمكانة يف َحياِتنا الَيْوِمّية.  َفُكّلما اْزداَدت الِهْجرة اإىل     4- َيْحَتّل اأْبناء ال�شَّ
اُلُدن الَكبرية اْزداد َعَدُدُهم.  
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1

ْف ْر�س الّثاين: امَلْمنوع من ال�صَّ الدَّ 7 الَوْحدة

ْنوين َوالَك�ْسة َعلى اآِخِره. ْف هو ال�ْشم الَّذي ل َيْقَبل التَّ اَلْمنوع ِمن ال�سَّ
ب ِبالَفْتحة، َوُيَجّر ِبالَفْتحة ِنيابًة َعن الَك�ْسة. ّمة، َوُيْن�شَ ْف ُيرَفع ِبال�شَّ اَلْمنوع ِمن ال�سَّ

ْف اإذا كان:  َنع ال�ْشم الَعَلم ِمن ال�سَّ ُيْ

ْف اإذا كاَنت: َنع ِمن ال�سَّ الأ�ْشماء َغرْي الَعَلم ُتْ

ْف َيْقَبل الَك�ْسة يف حالة اجَلّر اإذا كان: اَلْمنوع ِمن ال�سَّ

1- َرَجَعْت فاِطمُة ِمْن َمّكَة اُلَكرَّمِة.
2- اُ�ْشُت�ْشِهد ُعْثماُن ْبُن َعّفاَن يف َبْيِته.

3- �شاَفر اإْبراهيُم اإىل باري�َس يف الأ�ْشبوع الا�شي.
مة ُتْرِكيا. 4- اأْنَقرُة عا�شِ

5- َمَرْرُت ِبُعَمَر َواأْحَمَد يف َمْدَر�َشِتِهما.
6- زار ال�ّشاِئحون َم�شاِجَد َكثريًة يف اإ�ْشَطْنبوَل.

ل اإىل اإْزمرَي ُعَلماُء َم�ْشهورون. 7- َو�شَ

1- ُموؤَّنًثا ِمْثل عاِئ�شة، َزْيَنب، فاِطمة...
ان، �َشْعبان... 2- ُمْنَتِهًيا بـ )ان( زاِئَدَتنْي ِمْثل ُعْثمان، َعفَّ

3- َعلى َوْزن )ُفَعل( ِمْثل ُعَمر...
ا ِمْثل اإْبراهيم، اإ�ْشماعيل، اإ�ْشحاق... 4- اأْعَجِميًّ

5- ُي�ْشِبه الِفْعل ِمْثل اأْحَمد، اأ�ْشَود، َيزيد...

ْحراء... 1- ُمْنَتِهيًة ِباأِلف الّتاأنيث اَلْمدودة ِمْثل �ُشَعراء، ُعَلماء، �شَ
2- َعلى �شيغة ُمْنَتَهى اجُلموع ِمْثل َم�شاِجد، َمداِر�س، َحداِئق...

ِكّيِة". ْ لَّْيُت يف اَل�شاجِد التُّ ًفا بـ )ال( ِمْثل " �شَ 1- ُمَعرَّ
2- ُم�شاًفا اإىل ا�ْشم اآَخر ِمْثل "الّنا�س َيعودون اإىل َمنازِلِهم".

َغْي امُلْن�َصِف

لِحْظ َغْي امُلْن�َصِف
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�شبب منعه من 
ال�ّسف

ياحة. َعَلم اأْعَجِمّياأريد الذَّهاب اإىل َلْنَدن ِلل�شِّ

ِبّية. ْ 1- �َشمرية طاِلبة يف ُكلِّّية التَّ

2- �ُشْفيان ُم�شاِفر اإىل َبَلِده ِللُعْطلة.

3- اِ�ْشَتَت الأّم َحقاِئب ِن�شاِئّية ِلَبناِتها.

لَّى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم ( ِبّي ) �شَ ِلب هو َعّم النَّ 4- َحْمزة ْبن َعْبِد اُلطَّ

ّي. 5- َي�ْشَتِك �ُشَفراء  اأوُرِبّيون يف ِقّمة الْقِت�شاد العاَلِ

ْ �َشَبب َمْنِعه َكما يف امِلثال3 ْف َوَبيِّ َعيِّ ال�ْشم امَلْمنوع ِمن ال�صَّ

2
ْف يف اجُلَمل الآِتية  ت ال�ْشم امَلْمنوع ِمن ال�صَّ ا َتْ ْع َخطًّ �شَ

َكما يف امِلثال

ْوم.  َبت َزْيَنب َلَبَنها َقْبل النَّ �َسِ  

1-   قال َتعاىَل:{...َواأَْوَحْيَنا اإَِل اإِْبرَاِهيَم َواإِ�ْشَماِعيَل َواإِ�ْشَحاَق َوَيْعُقوَب ...}�شورة الن�شاء )163(

الم. َث اإماُم اَل�ْشِجِد َعْن �ُشَلْيمان َوداُود َعَلْيِهما ال�شَّ دَّ 2-  َتَ

3-  َمن ِمْنُكم َي�ْشُكن يف قوْنيا؟

4-  َمْن َتَوىّل اخِلالفة َبْعد ُعَمَر ْبِن اخلّطاب )�س( ؟

ن قاِدم ِمن الِهْند. ديُقنا اأْيَ 5-  �شَ
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4
نوع  اأِجْب َعن الأ�ْشِئلة الآِتية ِبُجَمل َت�ْشَتِمل َعلى ا�ْشم َمْ

ْف َكما يف امِلثال ِمن ال�صَّ

5
ا َبْي الَقْو�َشْي  ْف ِمّ نوع ِمن ال�صَّ اِْمالأ الَفراغ ِبا�ْشم َمْ

َكما يف امِلثال

  اإىل اأْين اأْنت ُم�شاِفر؟                اأنا ُم�شاِفر اإىل األاْنيا.

َج ِبِبْنت خالة اأْحَمد ؟ َمْن َتَزوَّ  -1

اأْين َتعي�س اأ�ْسَتك ؟  -2

ك ؟ بيب الَّذي ُيعاجِلُ ما ا�ْشم الطَّ  -3

ريق ؟ َعلى َمْن �َشلَّْمَت يف الطَّ  -4

ْق الأْو�َشط يف اأّي َمدينة ؟ جاِمعة ال�سَّ  -5

) ِعمارات – َفناِدق – َمطارات ( ا.         بَنى الُعّمال َفناِدق َكثريًة يف َوْقت َق�شري ِجدًّ

1- َتَخرَّج                    َم�ْشهورون يف هِذه اجلاِمعة.  اأَُدباء – �َشباب – اأِئّمة ( 

) َخْلدون – َمْروان – اأَخوان (  2- َي�ْشَتِك                   يف الرِّْحلة اإىل اأوُرّبا. 

) ُمَهْنِد�شني – ُكّتاب – اأِطّباء ( ِل�شني ِلَعَمِلِهم يف هِذه اَلدينة.  3- اأْعِرف                  ُمْ

) َمالِب�س – ُقْم�شان – اأْحِذية ( ُجل                    �َشَتِوّية ِلأْولِده؟  4- اِ�ْشَتى الرَّ

) َعلّي – خاِلد – �ُشعاد ( 5- �شاَهَدْت                    فيْلًما َجديًدا. 
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6
حيًحا ِمّا  ْبًطا �شَ اِْماَلأ الَفراغ ِباْخِتيار الَكِلمة امَل�ْشبوطة �شَ

َبْي الَقْو�َشْي َكما يف امِلثال

7
ْف يف اجُلَمل الآِتية ُم�شاًفا  اِْجَعل ال�ْشم امَلْمنوع ِمن ال�صَّ

ُبْطه ِبال�ّشْكل َكما يف امِلثال اأو ُمَعرًَّفا بـ )ال( ُثّم ا�شْ

        كان ُخَلفاُء َعّبا�ِشّيون َيعي�شون يف الُق�شور.     
        كان اخُلَلفاُء الَعّبا�ِشّيون َيعي�شون يف الُق�شور.

لَّْيُت يف َم�شاِجَد اأوُرِبّية . 1- �شَ

2- ِعْندي َمْعِرفة َكبرية َعْن �ُشَعراَء جاِهِلّيني.

ّية. 3- َتَعلَّْمنا الَعَرِبّية يف َمداِر�س ِم�ْسِ

مة الأُْرُدِنّية. 4- اِْلَتَقْينا اأَُدباَء اأُْرُدِنّيني يف العا�شِ

5- هِذه َكناِئ�ُس روماِنّية ُزْرُتها َقْبل �َشنة.

) اأْحَمٌد – اأْحَمُد – اأْحَمَد (  اأْحَمُد َيْرَغب يف ُركوب اخَلْيل. 

) َنواِفُذ – َنواِفًذا – َنواِفَذ ( 1- َراأَْيُت يف الُغْرفة             َمْفتوحة َفاأْغَلْقُتها. 

) َر�شاِئَل – َر�شاِئُل – َر�شاِئٌل ( ديقي.  2- هِذه              اإَلْكتوِنّية اأَخْذُتها ِمْن �شَ

) احَلداِئَق – احَلداِئُق – احَلداِئِق ( ل الأْطفال يف           اجَلميلة َحّتى اَل�شاء.  وَّ 3- َتَ

) ُعَمَر – ُعَمِر – ُعَمٍر ( 4- �َشلَّم الرَُّجل َعلى             بِن اخَلّطاب. 

) اَلداِر�ُس – اَلداِر�َس – اَلداِر�ِس ( اّلب يف              اُلَتَنوِّعة.  5- َيْدُر�س الطُّ
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َطَلح ُم�شْ
ِب�شورة داِئمة

�ِسْقة
ل  َت�َشوَّ
ُمْقِلق

ظاِهرة
َيْوًما َبْعد َيْوم

ُدّخان

دَّرات  ُمَ
ُكحول 
َيْرَتِكب 
َجراِئم 
حايا �شَ
َطالق
اِْفِتاق
ُت�َسِّد

ِب َعلى ُتْ
َح�ّشا�س

َطْبع
ر َتَوتُّ
�َشْلًبا
َمالذ
اآِنًفا

ُدر َتْ

�س ُيوؤ�شِّ
اأْهَمل

َماِرم َوَرِقّية
ما�ِشح
ُج�شور

ْحب الآيّل ال�شَّ
َتَبّواأ

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

2

اأ�ْشِئلة اِل�ْشتيعاب

واِرع؟  ماذا َتْعِرف َعْن اأْبناء ال�شَّ
واِرع َعلى الأْطفال الَّذين         ُيْطَلق اأْبناء ال�شَّ
            
            
            

           

            
           

            
           

اُْكُتْب اأْرَبع ُجَمل َت�ْشُمل اأ�ْشماء َغْي ُمْن�َصِفة

1
واِرع ُم�ْشَتعيًنا  دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعْن اأْبناء ال�شَّ َتَ

ِبال�ّشوؤال الّتايل
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هيد َتْ
�ُْذُكْر َبْع�ض ُحقوِقك َكُمو�ِطن �أو طاِلب. 

قوق �لإْن�سان يف �لعاَل �أو يف َبَلِدنا؟ ئي�سّية ِلُ �سات �لرَّ ما هي �ملوؤَ�سَّ
لِحْظ �ُلروف �لأخرية ِللَكِلمات �لآِتية:

�لقا�سي – ُهَدى – َح�ْسناء

8 ُحقوق الإْن�سانالَوْحدة

ل  : ُحقوق الإْن�سان الأ�سا�ِسّية ْر�س الأوَّ الدَّ

الدَّْر�س الّثاين : ال�ْسم امَلْنقو�س وال�ْسم امَلْق�سور وال�ْسم امَلْمدود
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ماية �لأْفر�د َو�مَلْجموعات.  مانات قانوِنّية ِلِ ُتْعَتَبُُ �ِتِّفاِقّيات ُحقوق �لإْن�سان �سَ  
مانات يف �مُلْجَتَمعات �لّدمُيْقر�ِطّية.  ِلَتْ�سيخ هِذه �ل�سِّ مات ُحقوق �لإْن�سان  َوَتْعَمل ُمَنظَّ
فاِقّية  َو�تِّ �لإْن�سان،  قوق  ِلُ ّي  �لعامَلِ كالإْعالن  ِمْنها:  َمْعروفة،  ُدَوِلّية  �تِّفاِقّيات  َوُهناك 

فاِقّيِة ُحقوق �مَلْر�أة.  ْفل، َو�تِّ ُحقوق �لطِّ
َوِمْن ُحقوق �لإْن�سان ما َيلي:

َتَمع �آِمن، َحْيث ل َيْعَتدي �أََحد َعلى �أََحد • �لَعْي�ض يف ُمْ  
روف • �أْن ُيعاَمل �لإْن�سان ُمعاَملة َح�َسنة يف َجميع �لظُّ  

ْعبري • َحّق ُحرِّّية �لتَّ  
عاِئِر �لّديِنّية • َحّق ُماَر�سة �ل�سَّ  

8 الَوْحدة

ِمن ُحقوق الإْن�سان 1

ل: ُحقوق الإْن�سان ْر�س الأوَّ الدَّ
       الأ�سا�ِسّية
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ْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس2 اأِجِ

ْعليم • َحّق �لتَّ  
• َحّق ُماَكمة عاِدلة  

�إْن�سان  ُكلُّ  َعَلْيها  ل  َيْح�سُ �أْن  َيِجب  �ّلتي  �لأْخرى  �ُلقوق  ِمن  َكثري  َوُهناك   
دون َتْفِرقة ِمْن َحْيث �جِلْن�ض �أو �لُعْمر �أو �للْون �أو �لدِّين �أو �جِلْن�ِسّية. 

قوق �لإْن�سان؟ مانات �لقانوِنّية ِلُ ما هي �ل�سَّ  -1

مات ُحقوق �لإْن�سان يف �مُلْجَتَمعات �لّدمُيْقر�ِطّية؟ ما َدْور ُمَنظَّ  -2

قوق �لإْن�سان. َوِلّية ِلُ �ُْذُكْر َبْع�ض �لتِّفاِقّيات �لدُّ  -3

�ُْذُكْر َثالثة ُحقوق ِلالإْن�سان َيِجب �ِْحِت�ُمها.  -4

ْل َبْي امَلْجموعة ) اأ ( وامَلْجموعة ) ب ( َكما يف امِلثال3 �سِ

ّد �مَلْر�أة  �سِ

�لّتعبري

ديِنّية

�لإْن�سان

عاِدلة

قانوِنّية

ُدَوِلّية

ُمعاَملة َح�َسنة

4 ُحقوق  -1

مانات �سَ  -2

�ِتِّفاِقّيات   -3

ْمييز  �لتَّ  -4

ُيعاِمل    -5

َحّق ُحّرّية   -6

�َسعاِئر   -7

ُماَكمة  -8

باأ
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4
لّى اهلل  اِْمَلأ النَّ�ّس الّتايل ِمْن ُخْطبة الَوداع ِلَر�سول اهلل �سَ

َعَلْيه َو�َسلَّم ِمن اخِليارات اأْدناه

�أْخت �َسقيق  �إْخوة  1-            �أخ 

�أْخالق َوْجه  ُروح  2-           َنْف�ض 

َبْع�ض ُكلّ  َجميع  3-           �آَخر 

�َسماو�ت ُر�ُسل  ِكتاب  4-           �أْر�ض 

�أل هل  كيف  5-           َمنْ 

عي�سى مو�سى  نوح  6-           �آدم 

�أْعَجِمّي ّي  ِم�ْصِ ِعر�ِقيّ  7-           َفَرْن�ِسيّ 

�ل�ّساِكن �مَلْوجود  �لغاِئب  8-          �لا�صِ 

ا امُلوؤِْمنون )1(                ، َفل َيِحّل ِلْمِرئ ماُل اأخيه اإلّ َعْن طيب ها الّنا�س! اإنَّ اأيُّ

)2(                   ِمْنه. األ َهْل َبلَّْغُت؟ اللُهّم ا�ْسَهْد. َفل َتْرِجَعّن َبْعدي ُكّفاًرا َي�ْضِب 

لّوا  َبْع�ُسُكم ِرقاَب )3(                         ، َفاإيّن َقْد َتَرْكُت فيُكم ما اإْن اأَخْذُت ِبه َلْن َت�سِ

َبْعَده، )4(                       اهلِل َو�ُسنَّتي. األ )5(                       َبلَّْغت؟ اللُهم ا�ْسَهد. 

ُكم واِحد، َواإّن اأباُكم واِحد، ُكلُُّكم ِلآَدم، و )6(                       ِمْن  ها الّنا�س! اإّن َربَّ اأيُّ

ُتراب، اإّن اأْكَرَمُكم ِعْند اهلل اأْتقاُكم، َوَلْي�س ِلَعَرِبّي َعلى )7(                       َف�ْسٌل اإلّ 

لم  ْقوى. األ َهل َبلَّْغت؟ اللُهّم ا�ْسَهد. َفْلُيَبلِّغ ال�ّساِهد )8(                        ، َوال�سَّ ِبالتَّ

َعَلْيُكم َوَرْحمة اهلل َوَبَركاُته.



ْحدة
الَو

8

88

ِكُنك ِفْعله ِلَتْعزيز ُحقوق الإْن�سان؟ ذي ُيْ ما الَّ  
فيما َيلي َبْع�س الأْفكار:   

ْعِرفة ما َيْجري يف �لعاَل ِب�َساأن ُحقوق  ُحف مِلَ • �ِْقَر�أ �أْخبار ُحقوق �لإْن�سان يف �ل�سُّ
�لإْن�سان،

�أو َحيِّك، َمْدَر�َسِتك  ْوِعية ِبُحقوق �لإْن�سان يف  �لتَّ • �ِْبَد�أ َمع ُزَمالِئك َحْملة 
َمْدَر�َسِتك َعْن َق�سايا ُحقوق �لإْن�سان يف �لعاَل، حيفة  • �ُْكُتب يف �سَ

�لَعْفو  مة  َنت ِمْثل: ُمَنظَّ قوق �لإْن�سان يف �لإْنَتْ ُدَوِلّية ِلُ مات  ح َمو�ِقع ُمَنظَّ فَّ • َت�سَ
مة ُمر�َقبة ُحقوق �لإْن�سان.  َوِلّية َوُمَنظَّ �لدُّ

ا.  ُدَوِليًّ �أو  ا  لِّيًّ ِلَب�ِمج ُحقوق �لإْن�سان َمَ �أْمو�ًل  • �ِْجَمع 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

َتناَق�ْس َمع َزميِلك / َزميَلِتك 5
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الَوْحدة

لِحْظ ال�ْسم امَلْنقو�س1

   ال�ْسم امَلْنقو�س: هو �ل�ْسم �مُلَعرَّب 
َتهي ِبياء، َوَيكون ما َقْبَلها َمْك�سوًر�  �مُلْنَ

ي، �مُلحاِمي، �لو�ِدي. ِمْثل: �لقا�سِ

�لّد�عي �إىل �خَلرْي َكفاِعِله.
�إّن �لّد�عَي �إىل �خَلرْي َكفاِعِله.
�أْثَنْيُت َعلى �لّد�عي �إىل �خَلرْي.

  

�، َوَتْظَهر  • ُتَقدَّر َعالمة �لإْعر�ب َعلى �آِخر �ل�ْسم �مَلْنقو�ض �مَلْعِرفة َرْفًعا َوَجرًّ
ًبا، ِمْثل: َن�سْ

 ،� َرْفًعا َوَجرًّ َعَلْيها َعالمة �لإْعر�ب  َوُتْقَدر  ْكرة،  �لنَّ َذف ياء �ل�ْسم �مَلْنقو�ض  • ُتْ
ًبا، ِمْثل:    َوَتْظَهر َعَلْيها َعالمة �لإْعر�ب َن�سْ

�إَلْيه ياوؤُه �مَلْحذوفة، ِمْثل: َتْثِنية �ل�ْسم �مَلْنقو�ض َتعود  • ِعْند 

ْفع( )حالة �لرَّ ّية.    َدر �لقا�سي  ُحْكَمه يف �لَق�سِ �أ�سْ
)حالة �جَلّر( �َسِمْعت ِمن �لقا�سي �ُلْكم.    

ب( )حالة �لنَّ�سْ �َسِمْعُت �لقا�سَي َيْنِطُق ِباُلْكم.  

ْفع( جاء قا�ٍض �إىل �مَلْحَكمة.                         )حالة �لرَّ
َمَرْرُت ِبو�ٍد َعميق.              )حالة �جَلّر( 

ب( �ِ�ْسَتْقَبْلُت ُماِمًيا يف َمْكَتبي.             )حالة �لنَّ�سْ

َيْيِ ياِن، ر��سِ ر��سِ ر��ٍض: 
َيْيِ ياِن، قا�سِ قا�ٍض: قا�سِ

ْر�س الّثاين : ال�ْسم امَلْنقو�س   الدَّ
       وال�ْسم امَلْق�سور  

       وال�ْسم امَلْمدود
8
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ح اخَلَطاأ يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال3 حِّ �سَ

ز�َرين ُماٍم يف َمْكَتبي.                       ز�َرين �مُلحامي يف َمْكَتبي.  

َمَرْرُت ِبو�ٍد َعميق.  -1

ْن َي�ساء ِمْن ِعباِده. �هلل هاٍد مِلَ  -2

�ساَهْدت ُماِمًيا يف قاعة �مَلْحَكمة.   -3

َهم ُمام ُمَتَدرِّب. د�َفع َعن �مُلتَّ  -4

َي�ْسُكن �لَفاّلح يف و�ٍد َمليٍئ بالأ�سجار.   -5

       خالد قا�سي َيْحُكم ِبالَعْدل.                 خالد قا�ٍض َيْحُكم ِبالَعْدل.

َهم. َنت �مَلْحَكمة ُماٍم ُمَتَمرِّ�ًسا ِللدِّفاع َعن �مُلتَّ 1- َعيَّ

نا ر��سي َعن َنْقد �لِكتاب. 2- �إنَّ

َلبة. 3- َل�ْسنا ر��سون َعْن َنتاِئج �لطَّ

ْحر�ء. 4- �ِ�ْسَتْقَبْلُت ر�ٍع َبَدِوًيا ِعْند �َسَفري �إىل �ل�سَّ

ْيت يف �لَقْرية َع�ْص َليايل. 5-َق�سَ

2
َحوِّل الأ�ْسماء امَلْنقو�سة يف اجُلَمل الّتاِلية اإىل امَلْعِرفة 

َكما يف امِلثال
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لِحْظ ال�ْسم امَلْق�سور4

َعيِّ ال�ْسم امَلْق�سور يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال5

َدَخَلْت ُهَدى �مَل�ْسِجد.
�ساَفَرْت َرَنا �إىل باري�ض.

ّمان. نوعة ِمن �َسَجرة �لرُّ ا َم�سْ هذه �لَع�سَ
رًى َعميق. ْهر َمْ ِللنَّ

َلت �َسّيارة �لإ�ْسعاف �إىل �مُل�ْسَت�ْسَفى. َو�سَ

  ال�ْسم امَلْق�سور: هو �ل�ْسم �مُلْنَتهي بـ)ى( �أو بـ)�( َوَيكون ما َقْبَلها َمْفتوًحا ِمْثل: 
رى، ُم�ْسَت�ْسفى، َوُيْعَرب �ل�ْسم �مَلْق�سور ِبَحَركات ُمَقدَّرة يف َجميع  ُهدى، َرنا، َع�سا، َمْ

حالت �لإْعر�ب.
ْظ لِحِ

ل الأِلف فيهال�ْسم امَلْق�سور َجْمُعهُمَثّناهاأ�سْ
حالة النَّ�ْسب َواجَلرّحالة الرَّْفع

ُلها ياءُهدى ُهَدياتُهَدَييُهَديان�أ�سْ
ُلها و�وَع�سا و�ن �أ�سْ َوْينَع�سَ و�تع�سَ َع�سَ

رى ُلها ياءَمْ َريان�أ�سْ َرَييَمْ َرياتَمْ َمْ

لَلَة بالُهدى َفما َرِبَحْت ِتاَرُتُهْم..." �سورة �لَبَقرة )16(  "اأولِئَك اّلذيَن ا�ْسَتَوا ال�سَّ

الم ر�ِعًيا ِللَغَنم. َعِمل مو�سى َعَلْيه �ل�سَّ  -1

�ض �َسْلمى �للغة �لَعَرِبّية. ُتَدرِّ  -2

رة. َلت َلْيلى �إىل �َلْفل ُمَتاأَخِّ َو�سَ  -3

�ساَهَدت ُهدى فيْلًما َجمياًل يف �لتِّليِفْزيون.  -4

َيْعَمل و�ِلدي يف �مُل�ْسَت�ْسفى �مَلْرَكِزّي.  -5
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ماَء ِبناًء..." )�لَبَقرة، 22(  "اّلذي َجَعَل َلُكم الأْر�َس ِفرا�ًسا َوال�سَّ

�سان ِللَمْكَتبة. هذ�ن �لِبناء�ن خَم�سَّ
ْيت َحقيبة َحْمر�ء. �ِ�سَتَ

ال�ْسم امَلْمدود: هو ا�ْسم اآِخرُه اأِلف َبْعَدها َهْمزة، ِمْثل: �َسماء، ِبناء، َحْمراء. َوُيْعَرب 
ِبَحَركات ظاِهرة يف َجميع حالت الإْعراب.

لِحْظ

َجْمُعهَتْثِنَيُتهال�ْسم امَلْمدود
�إْن�ساء�ت�إْن�ساء�ن�إْن�ساء
ِك�ساء�ت / ِك�ساو�تِك�ساء�ن / ِك�ساو�نِك�ساء
ِبناء�ت / ِبناو�تِبناء�ن / ِبناو�نِبناء

َحْمر�و�تَحْمر�و�نَحْمر�ء

هات َتْثِنية الَكِلمات الّتاِلية َكما يف امِلثال6

هات َجْمع الَكِلمات الّتاِلية َكما يف امِلثال7

لِحْظ ال�ْسم امَلْمدود8

َندى          َنَديان/نَدَيي  

َمْقهى  -1

ُمْنَتَدى  -2

َوى ُق�سْ  -3

ُم�ْسَت�ْسفى  -4

�أُْخرى  -5

َندى     َنَديات  

َتَوى  ُمْ  -1

ُمْنَتدى  -2

َوى ُق�سْ  -3

ُم�ْسَت�ْسفى  -4

�أُْخرى  -5
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َعيِّ ال�ْسم امَلْمدود يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال9

هات َتْثِنية الَكِلمات الّتاِلية َكما يف امِلثال10

هات َجْمع الَكِلمات الّتاِلية َكما يف امِلثال11

�ِْنَتَقَلت �لأ�ْصة �إىل ِبناء َجديد.  

َوْيد. فِّنا َفتاة �َسْقر�ء ِمن �ل�سُّ َتْدُر�ض يف �سَ  -1

َتَتَجوَّل يف �ل�ّساِرع ِقّطة َعْرجاء.  -2

ْحر�ء. َيعي�ض �لَبْدو يف �ل�سَّ  -3

هذ� �لَبْيت �أْن�َساأه َبّناء ماِهر.  -4

كانت َوما ز�َلت َجدَّتي �ْمَر�أة َح�ْسناء.  -5

�إْن�ساء�ن     �إْن�ساء  

ِرد�ء   -1

َثر�ء   -2

�َسناء   -3

َدو�ء   -4

�َسْهباء   -5

�إْن�ساء�ت      �إْن�ساء  

1- �َسماء 

2- َح�ْسناء

3- َحْمر�ء 

4- َبْي�ساء 

ياء 5- �سِ
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ع ُحقوق �لإْن�سان:  َكْيف َترى َو�سْ  
3- يف َمْدَر�َسِتك؟     4- يف َمديَنِتك؟  2- يف َحيِّك؟   ِتك؟   1- يف �أ�ْصَ

             
            
            

           
           
           

�أ�ْسِئلة �ِل�ْستيعاب

            
            

           

دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعْن ُحقوق الإْن�سان َتَ

2
اُْكُتْب َثلث ُجَمل ُم�ْسَتْخِدًما فيها ال�ْسم امَلْنقو�س َوال�ْسم 

امَلْق�سور َوال�ْسم امَلْمدود

1

ُتْعَتَبُ
فاِقّية �ِتِّ

مانات �سِ
َتْر�سيخ

�لإْعالن 
ّي �لعامَلِ

َق�ساء َعلى
ييز َتْ
�آِمن

َيْعَتدي

َتْعبري
�َسعاِئر
َتْفِرقة
�ِْمِرئ
ِرقاَب

�أْعَجِمّي
ح فَّ َت�سَ
ُمر�َقبة
�لّد�عي
�أْثني

َدر �أ�سْ
َعميق
هاٍد
ُمتََّهم
َرْملي
َعيَّ 

ُمَتَمرِّ�ض
َنَقد
ر�ٍع

�ض �سَّ خُمَ

َعْرجاء
ِرد�ء
َثر�ء

�َسْهباء
ُح�ْسناء
َبْيد�ء
ياء �سِ

بيل �َسو�ء �ل�سَّ
َرخاء 
َهوى 
ُمّخ 

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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هيد َتْ
الة؟ ماذا َتْفَعل َقْبَل اإقامة ال�صَّ

اأ؟ اذا َتَتَو�صَّ لمِ
ُف َعن ا�ْصم الزَّمان َوا�ْصم اَلكان َوا�ْصم الآلة  ماذا َتْعرمِ

َدر؟  َواَل�صْ

9 الُو�ضوءالَوْحدة

الة مِهيد ِلل�َضّ ل : التَّ ْر�س الأوَّ  الدَّ
الدَّْر�س الّثاين :  اِ�ْضم الزَّمان َوا�ْضم امَلكان  

َوا�ْضم الآلة َوامَل�ْضَدر    
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الة ْمهيد ِلل�ضَّ ل: التَّ ْر�س الأوَّ 9 الدَّ الَوْحدة

ّية الُو�ضوء اأَهمِّ 1

ُوقوف  ْعداًدا لمِ ه َنظافة َوَطهارة ا�ْصتمِ ّية َكبرية يف َحياة اُل�ْصلمِمني. اإنَّ لُو�صوء اأَهمِّ لمِ  

الة َفاْغ�ِضلوا  ذين اآَمنوا اإذا ُقْمُتم اإىل ال�ضَّ ها الَّ الَعْبد اأمام َربِّه. قال اهلل َتعاىل: {يا اأيُّ
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دة 6(.    ُوجوَهُكم َواأْيِدَيُكم اإىل امَلراِفق َواْم�َضحوا ِبرُوؤو�ِضُكم َواأْرُجَلُكم اإىل الَكْعَبْي...} )الائمِ

اأ َفاأْح�َضن الُو�ضوء  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َصلَّم َعن الُو�صوء : "َمْن َتَو�ضَّ بمِي �صَ َوقال النَّ  

ا: " النَّظافة �َضْطر الإميان".  َخَرَجت َخطاياه ِمْن َج�َضِده ..." )َرواه ُم�ْصلمِم( َوقال اأْي�صً

رة.  ل اَلْغفمِ ْن َو�صائمِ �ْصم ، َبل هو َو�صيلة ممِ لجمِ َد َنظافة لمِ رَّ اإّن الُو�صوَء َلْي�س ُمَ  

مٌّ  ذلمِك َفاإّن َغ�ْصَلها ُمهمِ ًما لمِالأْو�صاخ، َولمِ ة دائمِ اإّن الأْع�صاء ُمَعرَّ�صَ ية اأْخرى فمِ ْن ناحمِ َوممِ

�ْصم. ّحة اجلمِ ْن َحْيث �صمِ ا ممِ دًّ جمِ

اأ اُل�ْصلمِم ؟ اذا َيَتَو�صَّ 1-  لمِ

2-   ماذا َيقول َر�صول اهلل َعن الُو�صوء؟ 

3-   ماذا قال اهلل َتعاىل عن الُو�صوء يف الُقْراآن الَكرمي؟

دة الُو�صوء ؟ 4-   ما فائمِ

اأُ؟ 5- َمتى َنَتَو�صَّ

اأِجْب َعن الأ�ْضئلة الآتية َح�َضب النَّ�س2
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3
حيحة َوَعالمة ْع َعالمة  )     ( اأمام اجُلَمل ال�ضَّ �ضَ

)    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

�ْصم َفَقط. لجمِ 1- اإّن الُو�صوء َنظافة لمِ

اأ. ًل ُثّم َيَتَو�صَّ اأ َيْنوي اأوَّ 2- اإذا اأراد اُل�ْصلمِم اأْن َيَتَو�صَّ

ما. 3- َتْبقى الأْع�صاء َنظيفًة دائمِ

�ْصم. ّحة اجلمِ ْن َحْيث �صمِ ا ممِ دًّ ّم جمِ 4- اإّن َغ�ْصَل الأْع�صاء ُمهمِ

الة. اأ َبْعد اإقامة ال�صَّ 5- َنَتَو�صَّ

ْجل 6- رمِ

7- َنْف�س

ّية 8- نمِ

9- ُرْكن

10- راأ�س

1- َيد

الة 2- �صَ

دة 3- فائمِ

4- َو�صيلة

5- َوْجه

هات َجْمع الَكِلمات الآِتية 4
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اأْ�س       َم�ْصح َبْع�س الرَّ

      َغ�ْصل الَوْجه

      النِّّية

      َتْرتيب الأْركان َعلى ما َذَكْرناه

      َغ�ْصل الرِّْجَلنْي اإىل الَكْعَبني

ْرَفَقني ع اإىل المِ ْن ُروؤو�س الأ�صابمِ       َغ�ْصل الَيَدْين ممِ

حيًحا6 ب اأْركان الو�ضوء َتْرتيًبا �ضَ َرتِّ

اأ.  ًل ُثّم َيَتَو�صَّ اأ َيْنوي اأوَّ 1- اإذا اأراد اُل�ْصلمِم اأْن َيَتَو�صَّ
ه                  َب                ج- َكرمِ اأ- اأْبَغ�س                    ب- َرغمِ   

اأ َفاأْح�َضن الُو�ضوء َخَرَجت َخطاياه ِمْن َج�َضِده ..." )َرواه ُم�ْصلمِم(  2- "َمْن َتَو�ضَّ
ه  ه               ج- َبَدنمِ ْجلمِه                      ب-  َقْلبمِ اأ- رمِ   

ه. اأ َفاأْح�َصن الُو�صوء َخَرَجت َخطاياه من َج�َصدمِ 3- َمْن َتَو�صَّ
اأ- اأجاد                      ب- َبَداأ            ج- اأْكَمل   

4- " النَّظافة �َضْطر الإميان"
ف �صْ اأ- ُرْبع                       ب- ُثُلث                ج- نمِ   

الة. اأ َقْبل اإقامة ال�صَّ اأْن َنَتَو�صَّ 5- اأَمَرنا اهلل َتعاىل بمِ
اأ- ُخروج                    ب- ُوجوب             ج- اأداء   

�ْصم. ّحة اجلمِ ْن َحْيث �صمِ ا ممِ دًّ ّم جمِ 6-  اإّن َغ�ْصَل الأْع�صاء ُمهمِ
اأ- َتْنظيف                  ب- َتْن�صيف             ج- َتْبديل   

َته َخّط5 اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

1
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9 الَوْحدة

لِحْظ اِ�ْضما الزَّمان وامَلكان

لِحْظ

أَت�َصلََّم الُكُتَب. 1- َذَهْبُت اإىل اَلْطَبعة لمِ
عة. قاء يف اجلاممِ دمِ ٌد َمع الأ�صْ ْندي مْوعمِ 2- عمِ

ُط الَوْحي. 3- َمّكة اُلَكرَّمة َمْهبمِ

َتَمُع احُلّجاج. 4- َجَبُل َعَرفات ُمْ
لِّني. 5- َيْوم اجُلُمعة ُمْلَتَقى اُل�صَ

ْند اَلْغرمِب. ْلنا اإىل الَبْيت عمِ 6- َو�صَ

ْعل  : امِ�ْصٌم ُم�ْصَتقٌّ َيُدلُّ َعلى َمكانمِ ُوقوع الفمِ امِ�ْصُم اَلكانمِ   
َتَمع( ْثل: )اَلْطَبعة، َمْهبمِط، ُمْ    ممِ

ْعل  : امِ�ْصٌم ُم�ْصَتقٌّ َيُدلُّ َعلى َزمانمِ ُوقوع الفمِ َمانمِ امِ�ْصُم الزَّ   
د، ُمْلَتَقى، اَلْغرمِب( ْثل: )مْوعمِ    ممِ

ل" َو"َمْفَعَلة " ْعل الثُّالثي َعلى اأْوزان "َمْفَعل" َو"َمْفعمِ ن الفمِ ُي�صاغان ممِ   
" ن َغريمِ الثُّالثي َعلى َوْزن "ا�ْصم اَلْفُعولمِ اغانمِ ممِ    َوُي�صَ

اِْجَعْل من الأْفعال الآِتية ا�ضَم زمان اأو مكان كما يف املثال

َمْكَتب ) َعلى َوْزن َمْفَعل (    َكَتب – َيْكُتب 

) َعلى َوْزن َمْفَعلة ( َدَر�س – َيْدُر�س   -1

ل ( ) َعلى َوْزن َمْفعمِ ع  َرَجع – َيْرجمِ  -2

) َعلى َوْزن َمْفَعل ( ن – َيْخَزن  َخزمِ  -3

ل ( ) َعلى َوْزن َمْفعمِ �َصَجد – َي�ْصُجد   -4

ل ( ) َعلى َوْزن َمْفعمِ ل  َنَزل -  َيْنزمِ  -5

ْر�س الّثاين: اِ�ْضم الزَّمان وا�ْضم    الدَّ
    امَلكان وا�ْضم الآلة وامَل�ْضَدر

1

2
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 الَوْزنامِ�ْصم اَلكانامِ�ْصم الزَّمان
مارة، َلْو �َصَمْحت؟  ه العمِ َمْفَعلَمْدَخل ×اأْين َمْدَخل هذمِ

ْند اَل�ْشمِق. َلُتنا عمِ ل×اَل�ْشمِق�َصَتَتَحّرك حافمِ َمْفعمِ
1- قال َتعاىل:{ �َضاَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع 

اْلَفْجِر }�ضورة القدر)5(
ُرق. ّي اُلرور يف ُمْفَتَق الطُّ ف �ُشْطمِ 2- َيقمِ

ا. دًّ يًِّقا جمِ 3- كان َمْطَبخ الَبْيت �صَ
ْن َمْكَتبة َكبرية. عة ممِ ُكّل جاممِ 4- ل ُبّد لمِ

ع ا�ْضم َزمان اأْو َمكان َبَدلً ِمن الِفْعل يف اجُلَمل الآِتية  �ضَ
ْغيري الالِزم َكما يف امِلثال َمع التَّ

رات.       ع َمْهبمِط الّطائمِ ريق الوا�صمِ هذا الطَّ رات.  ع َتْهبمِط فيه الّطائمِ ريق الوا�صمِ هذا الطَّ

ُتنا. ف َت�ْصُكن اأ�ْشَ يف الّطائمِ  -1

َلبة. الّنادي َيْلَتقي فيه الطَّ  -2

ّياح. الَقْلعة َيزوُرها ال�صُّ  -3

الّربيع َتْنُبت فيه الأْزهار.  -4

ْنها النَّْفط. ْحراوؤُنا َن�ْصَتْخرمِج ممِ �صَ  -5

اِْجَعْل ِمن الأْفعال امَلزيدة الآِتية ا�ْضم َزمان اأو َمكان َكما يف امِلثال

َتَمع  امِْجَتَمع   ُمْ   

امِْلَتَقى  -1

امِ�ْصَت�ْصفى  -2

امِْنَتَهى  -3

لَّى �صَ  -4

امِْفَتَق  -5

3
ا َياأتي َوَبيِّ َوْزَنه  اِ�ْضَتْخِرج اأ�ْضماء الزَّمان اأو امَلكان ِمّ

َكما يف امِلثاَلي

4

5
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اِْماَلأ الَفراغات يف اجُلَمل الآِتية ِبا�ْضم َزمان اأو َمكان 
ُمنا�ِضب ِمن القاِئمة

َدر َم�صْ َمْرَكز  َمْطَلع  د  َمْوعمِ ط        َمْهبمِ
ّية. ماومِ ْق                                       الدِّيانات ال�صَّ ال�شَّ  -1

د الرَُّجل َحّتى                                       الَفْجر. َتَعبَّ  -2

ه اَلدينة؟ ل اإىل                                       هذمِ لمِك َكْيف اأ�صمِ ْن َف�صْ ممِ  -3

م. َيْنَتهي                                        َتْقدمي الأْوراق َيْوم اجُلُمعة القادمِ  -4

ايني. أْمرا�س ال�شَّ ّي لمِ الّتْدخني                                        َرئي�صمِ  -5

لِحْظ اِ�ْضم الآلة 

لِحْظ

َعد. �صْ المِ ا�ُس اإىل الأَْدوار اْلُعْليا بمِ َعُد النَّ 1- َي�صْ
ْثَقب. المِ 2- َثَقْبُت اخَل�َصب بمِ

ي. ْنظار الَفَلكمِ المِ د العالمِ الَقَمر بمِ 3- َر�صَ

ْطَحَنة. 4- َطَحْنُت الُبَّ بالمِ
ْفَرَمة. المِ 5- َفَرم اجَلّزار اللَّْحَم بمِ

الَغ�ّصالة.  �س بمِ ي اَلالبمِ ل اأمِّ 6- َتْغ�صمِ

ها. َطتمِ وا�صمِ ْعُل بمِ اْلفمِ ى  ُيوؤَدَّ الَّتي  لدَّللةمِ َعلى الأَداةمِ  لمِ امِ�ْصم ُم�ْصَتّق  امِ�ْصُم الآلة  	•
ْفَعال"،    َو"ممِ ْفَعل"،  "ممِ اأْوزان  ْعل الثُّالثي َعلى  ن الفمِ امِ�ْصم الآلة ُي�صاغ ممِ 	•

الة".  ْفَعَلة" َو"َفعَّ َو"ممِ
الَقدُّوم،  ْنها:  اأَْوزان َكثرية ممِ بمِ يا�س  اأ�ْصماءمِ الآلة َعلى َغرْي قمِ َوَقد جاَءت َبْع�ُس  	•

ْرجار...   كِّني، الَفاأْ�س، الَقَلم َوالفمِ اطور، ال�صِّ ال�صَّ

6

7
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الوزن ا�صم الآلة
ْن�َصَفة. المِ د َوْجَهه بمِ ْن�َصَفةَم�َصَح خالمِ ْفَعَلةالمِ ممِ

ْغَرَفة. المِ ل اَلْطَعم الأْطباق َح�صاًء بمِ 1- َماَلأ عاممِ

يزان احَلرارة. ن اُلَمرِّ�صة ممِ بيب ممِ 2- َطَلَب الطَّ
غرية َعلى اخَل�َصب. َفْتح ُثقوب �صَ ْثَقب لمِ 3- امِ�ْصَتْخَدم النَّّجار المِ

�ْصَطرة. ر َوممِ ه ُكُتًبا َوَدفاتمِ ل يف َحقيَبتمِ 4- الّطالمِب َيْحممِ

ْقالة َكبرية. َقْليمِ الَبطاط�س يف ممِ ّباخ بمِ 5- قام الطَّ

ْ اأْوزاَنها َكما يف امِلثال   ْ يف الِعبارات الآِتية اأ�ْضماء الآلة َوَبيِّ َعيِّ

          دَرَج    َدّراجة 

1- َنَظر

2- َغ�َصل

3- َجَرف

َع  4- �َصممِ

5- َحَفر

اَلة "  ا ياأتي ا�ْضم اآلة َعلى َوْزن " َفعَّ هات ِمْن ُكّل ِفْعل ِمّ
َكما يف امِلثال

10
ت  ْي َتْ يا�ِضّية َوَخطَّ ت اأ�ْضماء الآلة الِقِ ا َتْ ْع َخطًّ �ضَ

يا�ِضّية  اأ�ْضماء الآلة َغرْي الِقِ

ه اأ�ْصناين. ْفُت بمِ �ْصواك َوَنظَّ اأَخْذُت المِ  -1

ُر الأْر�س. عَول َوَبَداأ َيْحفمِ المِ ل بمِ اأْم�َصَك العاممِ  -2

الَفاأ�س. َقَطْعُت احَلَطب بمِ  -3

الَقّدوم. ط بمِ �ْصماَر َعلى احلائمِ َثبَّت الَبّناُء المِ  -4

ُتقال. َتْق�صري الُبْ ّكيًنا لمِ ْم �صمِ لمِك ا�ْصَتْخدمِ ْن َف�صْ ممِ  -5

الَقَلم اجلاّف. ّ بمِ َبه اَلْنزمِلمِ َكَتب الّطالمِب واجمِ  -6

8

9

10
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 لِحظ امَل�ْضَدر

لِحْظ

تاَبَة. راَءَة َوالكمِ ن اأْن َيْعرمِف القمِ ب َعلى ُكّل ُمواطمِ 1- َيجمِ

َب ال�ّصاي يف الَفطور. ّب �ُشْ 2- اأحمِ

لة الَيْوم. احلافمِ 3- اأريد الذَّهاَب اإىل اَلْدَر�صة بمِ

طاب اإىل اأْنَقرة. 4- َكْم ُيَكلِّف اإْر�صاُل هذا اخلمِ

ك. ُعيونمِ ّدة َطويلة َت�ُشُّ بمِ ُ ْزيون لمِ 5- ُم�صاَهدُة التِّْلفمِ

يوف يف اَلطار. ْقباَل ال�صُّ ْنك ا�ْصتمِ 6- اأْرجو ممِ

ن الزَّمان. رَّد ممِ َيُدّل َعلى َحَدث ُمَ َدر ا�ْصم  اَل�صْ 	•

دة َلها. ّية ل قاعمِ ّية �َصماعمِ ر الأْفعال الثُّالثمِ َم�صادمِ 	•

اإْفعال،     : َواأَهّمها ما َيلي  ُمَعيَّنة،  اأْوزان  ّية َلها  يا�صمِ ر الأْفعال اَلزيدة قمِ َم�صادمِ 	•

ْفعال. عال، امِْفتمِعال وا�ْصتمِ الل، امِْنفمِ ل، امِْفعمِ َتْفعيل، ُمفاَعلة، َتفاُعل، َتَفعُّ

ِلّية ِلأ�ْضماء الآلة الآِتية َكما يف امِلثال َعيِّ احُلروف الأ�ضْ

ْكواة       َكَوى        المِ

َق�ّس 1- المِ

ْغ�َصلة 2- المِ

ْن�صار 3- المِ

ْقالة 4- المِ

ْفتاح 5- المِ

11

12
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ّي  ية يف ُمْعَجم َعَربمِ ر الأْفعال الآتمِ امِْبَحْث َعْن َم�صادمِ

1- َكُمل

 2-�َشََح

َع   3- َلَ

4- َنَفَع 

5- َنَزل  

 6- َوَرَد 

7- َردَّ 

8- َرَوى 

 9- عاد 

10-�صار

ُجلو�س ّي.     مود َعلى الُكْر�صمِ َجَل�س َمْ  

د احَلّق. مَّ قال ُمَ  -1

ع. �َشَّين َعَمُلك الّرائمِ  -2

َبات. ّدة ال�شَّ ْن �صمِ َخ الَعُدوُّ ممِ �شَ  -3

ّي َحْول الأْر�س. ناعمِ داَر الَقَمُر ال�صِّ  -4

ه. دمِ َع الْبُن َن�صيحَة والمِ �َصممِ  -5

َتها َخّط يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال هات َم�ضاِدر الأْفعال اّلتي َتْ

بيعة. ُبني َجماُل الطَّ   ُيْعجمِ

ْفع. النَّ َن�صاُطك يف الَعَمل َيعود َعَلْيك بمِ  -1

دور. ُح ال�صُّ راءُة الُقْراآن َت�ْشَ قمِ  -2

ُده. يارَة اَلري�س ُت�ْصعمِ اأَْعَلُم اأّن زمِ  -3

ْلم �َصيُِّد الأْخالق. الَقناعة َكْنٌز ل َيْفنى، َواحلمِ  -4

رة. الّطائمِ َفر بمِ ل ال�صَّ ديقي ُنَف�صِّ اأنا َو�صَ  -5

ت َم�ضاِدر الأْفعال الثُّالِثّية َكما يف امِلثال ا َتْ ْع َخطًّ �ضَ 13

15

14
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اأ�صئلة ال�صتيعاب

اأ؟ َنَتَو�صَّ •	َمَتى 
اأ؟ َنَتَو�صَّ اذا  •	لمِ

ْتيب؟ اأْركان الُو�صوء بالتَّ ي  •	ما همِ
                                 
            
            
                                                                              

           
           
           
           

اُْكُتْب اأْرَبع ُجَمل ُم�ْضَتْخِدًما يف ُكّل ِمْنها ا�ْضم الزَّمان َوا�ْضم 
امَلكان َوا�ْضم الآلة َوامَل�ْضَدر

            

            

            

            

           

2

دَّْث َمع زَميِلك/زَميَلِتك َعْن الو�ضوء ُم�ْضَتعينا بالأ�ضئلة التالية1 َتَ
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الُو�صوء
ْعداًدا ا�ْصتمِ
َطهارة
َيْنوي

ُوجوَهُكم
ق اَلرافمِ
اْم�َصحوا
الَكْعَبني
َخطايا
َج�َصدمِ
�َصْطر
رَّد ُمَ
َو�صيلة

ية اأْخرى ناحمِ
الأْع�صاء

ة ُمَعرَّ�صَ
اأْو�صاخ 
ْن َحْيث ممِ

حاقد
�شفة

َئنَّ لتكافمِ
غرق
ن ْتقمِ ُيُ
رّحب
ّمة قمِ

ُمفَتق الطرق
َيْلتقي
َيْلَجاأ
تنبت
ْفط نمِ

َمْطَلع
�َشايني
اأَدوار
ُثْقب
َطَحن
فَرم

َجّفف
غَرَفة ممِ
َخ�َصب
طّباخ
َجَرف
ْن�صار ممِ
ْقالة ممِ
�ْصواك ممِ
عَول ممِ

فاأ�س
َت   َثبَّ
�ْصمار ممِ
قّدوم
تق�صري

قلم جاّف
َكْنز 
َيْفَنى
َخ �شَ

ناعي قمر �صمِ

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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ِحدةالَوْحدة10  الأَُم امُلتَّ

ِحدة َ�اأْع�ضا�ؤُها ل : الأَُم امُلتَّ ْر�س الأ�َّ الدَّ
فة امُل�َضبَّهة  الدَّْر�س الّثاين: اِ�ْضم التَّ�ْضغري �ال�ْضم امَلْن�ضوب �ال�ضِّ

هيد َتْ
َوِلّية.  مات الدُّ اُْذُكْر اأ�ْسماء َبْع�ض امُلَنظَّ

مات؟ َلْت هِذه امُلَنظَّ مِلاذا �ُسكِّ
ْغيري َعلى الَكِلمات الّتاِلية: ْل ما َيْطَراأ ِمن التَّ تاأمَّ

بوب( غري اأْو َمْ ُكَلْيب )َكْلب �سَ َكْلب  )َكْلب عاٍد(   
�سوِرّي )َمْن�سوب اإىل �سوِريا( �سوريا )اِ�ْسم َبَلد(    

فة اجَلمال( َجميل )واِقع فيه �سِ َجُمَل )ِفْعل ما�ض(   
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10 الوحدة

ِحدة َ�اأْجِهَزُتها الأَُم امُلتَّ

ها ٥١ َبَلداً، لِكن الَيْوم َيْبُلغ  اأُْن�ِسَئت الأَم امُلتَِّحدة يف ٢٤ اأُْكتوَبر ١٩٤٥ َوقد اأْن�َساأَ  
عَدُد اأْع�ساِئها ١٩3 َبَلداً. َتْعَمل الأَم امُلتَِّحدة َعلى َتْعزيز ُحقوق الإْن�سان َوِحماية البيئة 

َوُمكاَفحة الأْمرا�ض َوالَفْقر. 
امُلتَِّحدة  الأَم  َمَقّر  ِمْنها يف  َخْم�سة  َرئي�ِسّية، توَجد  اأْجِهزة  �ِسّتة  امُلتَِّحدة  َوِللأَم   
َوالْجِتماِعّي،  الْقِت�ساِدّي  َوامَلْجِل�ض  الأْمن،  ِل�ض  َوَمْ العاّمة،  اجَلْمِعّية  َوهي:  ِبنيْوُيوْرك، 
َوِلّية،  َكمة الَعْدل الدُّ ِل�ض الَو�ساية، َوالأمانة العاّمة. اأّما َمَقّر اجِلهاز ال�ّساِد�ض َوهو َمْ َوَمْ

َفَيَقع يف لهاْي ِبُهوَلْندا.
داِئمني.  َغرْي  اأْع�ساء  َوَع�َشة  داِئمني  اأْع�ساء  َخْم�سة  ِمْن  الأْمن  ِل�ض  َمْ ن  َيَتكوَّ  
ني َوَفَرْن�سا ّوامَلْمَلكة  اِئمون ُهم الِوليات امُلتَِّحدة الأْمريِكّية َورو�ْسيا َوال�سّ َوالأْع�ساء الدَّ

امُلتَِّحدة. اأّما الأْع�ساء َغرْي الّداِئمني َفَتْنَتِخُبُهم اجَلْمِعّية العاّمة ِلُكّل �َسَنَتنْي.
مة يف اِْجِتماعاِتها َويف َوثاِئِقها �ِسّت ُلغات َر�ْسِمّية هي: الأ�ْسباِنّية  َت�ْسَتْخِدم امُلَنظَّ  

يِنّية َوالَعَرِبّية َوالَفَرْن�ِسّية. َوالإْنِكليِزّية َوالّرو�ِسّية َوال�سّ

1

ِحدة ل: الأَُم امُلتَّ ْر�س الأ�َّ الدَّ
     �اأْع�ضا�ؤُها
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اأِجْب َعن الأ�ْضئلة الآِتية َح�َضب النَّ�ّس2

3
حيحة َ�َعالمة ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�ضَّ �ضَ

)    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

موع َعَدد اأْع�ساء الأَم امُلتَِّحدة؟ ما َمْ  -١

ة الأَم امُلتَِّحدة؟ ما ُمِهمَّ  -٢

اأْين َيَقع َمَقّر الأَم امُلتَِّحدة؟  -3

ْجِل�ض الأْمن؟  َمن الأْع�ساء الّداِئمون مِلَ  -٤

�ْسِمّية ِللأَم امُلتَِّحدة؟ ما هي اللغات الرَّ  -٥

١- َتْعَمل الأَم امُلتَِّحدة َعلى َتْعزيز ُحقوق الإْن�سان َوِحماية البيئة 
َوُمكاَفحة الأْمرا�ض َوالَفْقر.

٢- ِللأَم امُلتَِّحدة َخْم�سة اأْجِهزة َرئي�ِسّية ُكّلها يف ِنيْويوْرك.

َوِلّية يف لهَاْي ِبهوَلْندا. َكمة الَعْدل الدُّ 3- َيَقع َمَقّر َمْ

ِل�ض الأْمن ِمْن َخْم�سة اأْع�ساء داِئمني َوَع�ْشة اأْع�ساء  ٤- َيَتَكّون َمْ
َغرْي داِئمني.

ِل�ض الأْمن. و داِئم يف َمْ ٥- ُتْرِكيا ُع�سْ

�ْسِمّية ِللأَم امُلتَِّحدة. َمن اللغات الرَّ 6- اللغة الَعَرِبّية ِمْن �سِ
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ُلغات َر�ْسِمّية

يف اْجِتماعاِتها

مة َت�ْسَتْخِدم امُلَنظَّ

َيَقع

ال�ّساِد�ض

يف لهاْي

اأْجِهزةَمَقّر اجِلهاز

�ِسّتة

ِرئي�ِسّية

ِللأَم امُلتَِّحدة

اجَلْمِعّية العاّمة

ِلُكّل �َسَنَتني

َغرْي الّداِئمني

َتْنَتِخُبُهم

الأْع�ساء

 َوَع�ْشة اأْع�ساء

ِل�ض الأْمن َمْ

َيَتَكوَّن
َغرْي داِئمني

ِمْن َخْم�سة
اأْع�ساء داِئمني

�ِسّت

ْن ُجَمالً ِمن اجَلْدَ�ل الّتايل َ�اْكُتْبها َكما يف امِلثال َكوِّ

ْل َبِيْ امَلْجموعة ) اأ ( َ�امَلْجموعة ) ب (   �ضِ 4

5

َيَقع َمَقّر اجِلهاز ال�ّساِد�ض يف لهاي.  
-١
-٢
-3
 -٤

َول. ِدر َقرارات َحْول اخِللفات َبنْي الدُّ ُت�سْ

ُتوؤَّدي الأْعمال الإداِرّية ِللأَم امُلتَِّحدة.

ورة. َتِمع اإّل ِعْند ال�شَّ َله َخْم�سة اأْع�ساء، ل َتْ

يا�ِسّية  َيقوم ِبَتْن�سيق الأمور اِلْقِت�ساِدّية َوال�سِّ
َول الأْع�ساء. ِللدُّ

ًوا َخْم�سة ِمْنُهم اأْع�ساء داِئمون.  َله ١٥ ُع�سْ

َول الأْع�ساء فيها َوِلُكّل  ثيل كاّفة الدُّ َيِتّم َتْ
ْوت واِحد. و �سَ ُع�سْ

١- اجَلْمِعّية العاّمة

َوِلّ ِل�ض الأْمن الدُّ ٢- َمْ

3- امَلْجِل�ض اِلْقِت�ساِدّي َواِلْجِتماِعّي

ِل�ض الَو�ساية ٤- َمْ

٥- الأمانة العاّمة

َوِلّية َكَمة الَعْدل الدُّ 6- َمْ

باأ
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وهـدجباأ
َول الأْع�ساء. ثيل كاّفة الدُّ        َيِتّم فيها َتْ

١- َتَقع يف َمدينة لهاْي ِبهوَلْندا. 

٢- ُتوؤَّدي الإْجراءات الإداِرّية ِللأَم امُلتَِّحدة.

ًوا، َخْم�سة ِمْنُهم  3- َيْتَبع َله َخْم�سة َع�َش ُع�سْ
اأْع�ساء داِئمون.

ن ِمن الأْع�ساء الّداِئمني َفَقط. ٤- َتَتَكوَّ
ق ال�ّسوؤون اِلْجِتماِعّية َواِلْقِت�ساِدّية  ٥- ُيَن�سِّ

َول الأْع�ساء. ِللدُّ
َول. 6- َتْنُظر يف اخِللفات َوالنِّزاعات َبنْي الدُّ

ْوت واِحد يف هذا اجِلهاز. 7- َتَتَمتَّع ُكل َدْولة ِب�سَ
ًيا َيِتّم اِْنِتخاُبُهم ِمْن ِقَبل  ن ِمن ١٥ قا�سِ 8- َيَتَكوَّ

 . َوِلّ ِل�ض الأْمن الدُّ اجَلْمِعّية العاّمة َوَمْ

6
ْع َعالمة )     ( اأمام امَلْعلومة امُلنا�ِضبة ِباجَلْدَ�ل �ضَ
ُم�ْضَتعيًنا ِبالِعبارات الآِتية َكما يف امِلثال 

اأ- اجَلْمِعّية العاّمة

َوِلّ ِل�ض الأْمن الدُّ ب- َمْ

ِل�ض الَو�ساية د- َمْ

هـ- الأمانة العاّمة

َوِلّية َكمة الَعْدل الدُّ و- َمْ ج- امَلْجِل�ض الْقِت�ساِدّي 
َواِلْجِتماِعّي
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10 الَوْحدة

لِحْظ اِ�ْضم التَّ�ْضغري1

لِحْظ

ل َوَلد ا�ْسُمه ُعَمري.
يوَجد يف اآِخر ال�ّساِرع ُمَطْيِعم ِلَرُجل َعجوز.

ْيبيًحا يف عيد ميلِدها. اأْهَدْيُت اإىل َزْيَنب ُم�سَ

ُرَجْيل َرُجٌل   اِل�ْسم امُلَتَكوِّن ِمْن َثلثة ُحروف: ُفَعْيل 
ُمَطْيِعم َمْطَعم   اِل�ْسم امُلَتَكوِّن ِمْن اأْرَبعة ُحروف: ُفَعْيِعل 
ُمَنْي�سري ِمْن�سار  اِل�ْسم امُلَتَكوِّن ِمْن َخْم�سة ُحروف: ُفَعْيعيل 

اِ�ْضم التَّ�ْضغري هو ِزيادة ياء �ضاِكنة َبْعد احَلْرف الّثاين ِمن ال�ْضم ِللدَّللة َعلى 

َحبُّب.  ْحقري اأ� التَّ ْقليل اأ� التَّ التَّ

 َبْع�س الأْمِثلة َعلى ا�ْضم التَّ�ْضغري 
ُحَمرْياء َحْمراء 
ُدَوْيَلة َدْوَلة 
ُجَميِّل َجِميل 
اأَُبّي اأٌب 

ُبَنيَّ اِْبن 
ُخَوْيِدم خاِدم 

الدَّْر�س الّثاين: اِ�ْضم التَّ�ْضغري �ال�ْضم   
فة امُل�َضبَّهة     امَلْن�ضوب �ال�ضِّ
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ال�سم امل�سّغر
ُبَعْيد مات الّرُجل ُبَعْيد احلاِدث.

وم؟ ِكن ِزراعة �ُسَجرْية النَّْخل فى اأْر�شُ ١- هل ُيْ
٢- هو َلْي�ض �ساِعًرا َبل �ُسَوْيِعًرا.

ِكُنك َفْتُح الُكَتيِّب ِبا�ْسِتْخدام َبْرناَمج اأْكروبات َرْيِدْر. 3- ُيْ
٤-{قال يا ُبَنيَّ ل َتْق�ُض�ْس ُر�ؤْياَك َعلى اإِْخَوِتَك َفَيِكيد�ا لك َكْيًدا...})يو�ضف، 5(

دة.  مَّ َنْيديق فيه َماأكولت ُمَ ٥- َمع ال�ّساِئح �سُ
َجرة ُوَرْيقًة ُوَرْيقًة. 6- اأ�ْسَقَطت الرِّياُح اأْوراَق ال�سَّ

ر َكما يف امِلثال 2 ْل َبْي ال�ْضم َ�ال�ْضم امُل�َضغَّ �ضِ

ر َكما يف امِلثال 3 َعيِّ اِل�ْضم امُل�َضغَّ

ِله َكما يف امِلثال4 ر اإىل اأ�ضْ َحّول ال�ْضم امُل�َضغَّ

ُقَرْيد            ِقْرد  

ُفَوْيق  -١

ُجَبْيل  -٢

ُقَنْيِديل  -3

ُكَتيِّب  -٤

ُبَنّي  -٥

6-  ُقَرْيب

ْيت 7-  ُتَ

�ُسَبْيع َجَبلٌ   

ُبَعْيد �َسْبعٌ   -١

�ُسَوْيداء َعْبُد اهلل   -٢

ُقَبْيل َقْبل   -3

ُجَبْيل َبْعد   -٤

ُعَبْيُد اهلل �َسْوداء   -٥
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لِحْظ ال�ْضم امَلْن�ضوب5

لِحظ

ْقوى. )رواه الإمام اأحمد( • ل َف�ْضَل ِلَعرِبّي َعلى َعَجمّي َ�ل ِلَعَجمّي َعلى َعَرِبّي اإل ِبالتَّ
عوِدّية. الَعَرِبّية ال�سُّ اإىل امَلْمَلكة  • �ساَفر خاِلد 

ناِعّي َوالتِّجاِرّي. ْعليم الزِّراِعّي َوال�سِّ التَّ اإىل َتْطوير  ْولة  الدَّ • َت�ْسعى 
َبْحِرّي َو�َسَمٌك َنْهِرّي. َمك �َسَمٌك  َبْيع ال�سَّ ّلت  • يف َمَ

ال�ْضُم امَلْن�ضوب هو ِزيادُة ياء ُم�َضّددة َعلى اآِخر ال�ْضم، َمْك�ضور ما َقْبَلها. 

اإذا كان ال�ْضم ُمْنَتِهًيا ِبالأِلف، ُقِلَبت الأِلف 
اإىل الياء.

اإذا كان ال�ْضم ُمْنَتِهًيا ِبتاء امَلْربوطة، 
�َضب. ُحِذَفت الّتاء ِعْند النَّ

ُتْرِكّي ُتْرِكيا  
َفَرْن�ِسّي َفَرْن�سا  
اأْمريِكّي اأْمريكا  

جاِمِعّي جاِمعة  
ّي َمكِّ َمّكة  

�ُسعوِدّي عوِدّية  ال�سُّ

اأَخِوّي اأخ  
ُلَغِوّي ُلغة  
َيَدِوّي َيد  

َحَيِوّي َحّي  

لِحظ: َبْع�س الأ�ْضماء امَلْن�ضوبة

َنَبِوّي َنِبّي  
َمَلِكي َمِلك  

َمْعَنِوّي َمْعنى  
َقَرِوّي َقْرية  
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َعيِّ ال�ْضم امَلْن�ضوب َكما يف امِلثال 6

ْل اإىل ال�ْضم امَلْن�ضوب َكما يف امِلثال 7 َحوِّ

ال�ْسم امَلْن�سوب
ْعليم.  ْعليم اجلاِمِعّي َمْرَحلة ُعْليا ِمن التَّ اجلاِمِعّيالتَّ

ِكّية. ْ ١- ُيِحّب امُل�ساِهد الَعَرِبّي امُل�َسْل�َسلت التُّ
وير فيْلِمه اجَلديد. ٢- َيْبَداأ امُلَمثِّل اأْحَمد َمّكّي َت�سْ

3- ُهناك ُكُتب َعْن اأْخطاء ُلَغِوّية �ساِئعة.
٤- َلك ِمّني َن�سيحة اأَخِوّية: ُقل احَلقيقة داِئًما.

٥- هِذه َتْرَجمة َحْرِفّية ِلَن�ّض القانون.
ع الْقِت�ساِدي. ا َعن الَو�سْ 6- اأَعّد اخَلبري َتْقريًرا �َسَنِويًّ

7- اأْعَجَبْتني هِذه الأْعمال الَيَدِوّية.
8- اأُِحّب ُم�ساَهدة الأْفلم الَوثاِئِقّية.  

اأَبِوّي اأب     

ُجْمهور  -١

ناعة �سِ  -٢

الأُْرُدن   -3

�ِسياحة  -٤

عاِئلة  -٥

َتْرِبية   -6

�َسنة   -7

َمّكة   -8

َمدينة  -٩
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فة امُل�َسبَّهة ال�سِّ
َفِرحة       الأُّم َفِرحة ِب�ِسفاء َوَلِدها.

١- اُْنُظر الُف�ْستان الأْحَمر. 
بان.  ٢- جاء اإْبراهيم َغ�سْ

3- احَلفيد َفِرٌح ِبَعَمل َجدِّه. 
٤- الأب َرُجل َرحيم.

٥- التِّْلميذ َجميل ُخُلُقه. 

ِله َكما يف امِلثال8 َحوِّل ال�ْضم امَلْن�ضوب اإىل اأ�ضْ

فة امُل�َضبَّهة9 لِحْظ ال�ضِّ

فة امُل�َضبَّهة يف اجُلَمل الآِتية10 عّي ال�ضِّ

جاِمعة جاِمِعيّ   

َجزاِئِرّي  -١

ُلَغِوّي  -٢

اأَخِوّي  -3

ِعْلِمّي  -٤

اأَدِبّي  -٥

فة امُل�َسبَّهة َعلى َمْن قام ِبه الِفْعل  َتُدّل ال�سِّ
َعلى َوْجه الثُّبوت. َول ُت�ساغ اإّل ِمن الِفْعل 

الّثلِثّي اللِزم.

َدَخْلُت الُب�ْستان اجَلميل.
كان اخَلطيب َبليَغ الَقْول.

هذا الّطاِلب �َشيُع الَبديهِة.

فة امُل�َضبَّهة لِحْظ اأْ�زان ال�ضِّ

�ُسجاع ُفعال   
َجبان َفعال   

َبَطل َفَعل   
ُحْلو ُفْعل   

َفخور َفعول   

َفِرح َفِعل   
اأَْحَمر اأْفَعل   

َعْط�سان َفْعلن   
َكرمي َفِعيل   
�َسْهم َفْعل   
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الََة َ�اأَنُتْم �ُضَكاَرى...} )الن�ضاء، 43(  ِذيَن اآَمُنوا لَ َتْقَرُبوا ال�ضَّ َها الَّ 1-{ َيا اأَيُّ

�ِضًفا... } )طه، 86( 2-{ َفَرَجَع ُمو�َضى اإِىَل َقْوِمِه َغ�ْضَباَن اأَ

َماَ�اِت َ�الأَْر�ِس...} )النعام، 101( 3-{ َبِديُع ال�ضَّ

ِكيُم } )البقرة، 32( َك اأَنَت اْلَعِليُم احْلَ ْمَتَنا اإِنَّ 4-{ َقاُلوا �ُضْبَحاَنَك لَ ِعْلَم َلَنا اإِلَّ َما َعلَّ

5-{ ...اأََقِريٌب اأَم َبِعيٌد ما ُتوَعُد�َن} )الأنبياء، 109(

ُفْعل ١- َفِرح           ٥  

ُفعال      ٢- اأَ�ْسَود    

َفْعلن   3- �َشيف     

َفِعيل بان      ٤- َغ�سْ

٥- ُحْلو     َفْعل  

6- �ُسجاع     اأْفَعل  

ْخم      َفعال      7- �سَ

َفَعل      8- َجبان     

٩- َبَطل     َفِعل 

هة َ�َ�ْزِنها َكما يف امِلثال11 فة امُل�َضبَّ ْل َبْي ال�ضِّ �ضِ

فة امُل�َضبَّهة يف الآيات الُقْراآِنّية الآِتية12 َعيِّ ال�ضِّ
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ُمكاَفحة
َمَقّر

َو�ساية
اُْنُتِخَب
ّم اِْن�سَ

اإْجراءات
ِنزاعات

َيَتَمتَّع
ِمْن�سار
َنْخل

اأْكروبات ريِدر
َيِكيد
َكْيًدا

َمْرَحلة ُعْليا

ُم�َسْل�َسلت
اأْخطاء
�ساِئع
َخبري
�َسْهم
َجبان

َبليَغ الَقْول

�َشيع الَبديهة
َخْمر

َمْي�ِش 
اب  اأَن�سَ

اأَْزَلم
 ِرْج�ض

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات �التَّ

2
اُْكُتْب َثالث ُجَمل ُم�ْضَتْخِدًما فيها ا�ْضم التَّ�ْضغري َ�ال�ْضم 

هة  فة امُل�َضبَّ امَلْن�ضوب َ�ال�ضِّ

                                                                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                     

                                                                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

اأ�ْضِئلة اِل�ْضتيعاب

َلْو ُكْنت اأميًنا عاًما ِللأَم امُلتَِّحدة، َفماذا ُكْنت َتْفَعل؟
دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك1 َتَ
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هيد َتْ
فِّق". ماذا َيعِني امَلَثل: "الَيُد الواِحدة ال ُت�صَ

ما َراأيك يف التَّعاُون بني الّنا�س؟
ماذا َتْعِرف َعن امَلْبِني وامُلْعَرب؟

التَّعاُونالَوْحدة11

ل : التَّعاُون بني الّنا�س  ْر�س الأوَّ الدَّ

ْر�س الّثاين : امَلْبِنّي َوامُلْعَرب الدَّ
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ُعب َعَلْيه اأْن َيعي�س ُمْنَعِزالاً َعن الّنا�س. َفُهَو  َيعي�س االإْن�صان داِخل امُلْجَتَمع، َوَي�صْ  
ِبحاجة اإىل ُم�صاَعدة االآَخرين يف امُلْجَتَمع.

ا. َيقول اهلل �ُصْبحاَنه َوَتعاىل:    ا َكِبرياً َيْهَتّم االإ�ْصالم ِبالتَّعاُون َوالتَّ�صاُمن اِْهِتماماً  
ْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْلإِْثِم َواْلُعْدَواِن...} )املائدة-2( َوُهناك  { ...َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِّ َوالتَّ
َوالتَّ�صاُمن،  التَّعاُون  اإىل  امُل�ْصِلمني  )�س(  اهلل  َر�صول  فيها  َدعا  َعديدة  �َشيفة  اأحاديث 

ِمْنها:
1- " امُلوؤِْمن ِللُموؤِْمن َكالُبْنيان امَلْر�ضو�س َي�ُضّد َبْع�ُضه َبْع�ًضا ")َرواه ُم�ْصِلم(.

ل: التَّعاُون بني الّنا�س  ْر�س الأوَّ الدَّ 11 الَوْحدة

التَّعاُون َوالتَّ�ضاُمن 1
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اأِجْب َعن الأ�ْضئلة الآتية َح�َضب النَّ�ّس

مِلاذا ال َنعي�س ُمْنَفِردين؟  -1

ّية التَّعاُون يف االإ�ْصالم؟ ما الدَّليل َعلى اأَهمِّ  -2

ُف َنْف�َصك ِمْن ناِحية التَّعاُون؟ َكْيف َت�صِ  -3

اُْكُتْب َحديَثنْي َعن التَّعاُون.  -4

ل َبنْي امَلْجموَعَتنْي َكما ِف امِلثال �ضِ

1

2

3

2- " اهلَل ف َعْون الَعْبد ما كان الَعْبد ف َعْون اأخيه " )َرواه ُم�ْصِلم(.

3- " َمْن كان ف حاجة اأِخيه كان اهلل ف حاَجِته " )َرواه الُبخاري(.
ا َمع االآَخِرين؟ اإَلْيك َبْع�س االأْفكار: ا ُمَتعاِوناً َكْيف َتكون �َصْخ�صاً  

د ِمْن َفْهم َكالِمِهم. َوَتاأكَّ اإىل االآَخرين  ِبِدّقة  • اِ�ْصَتِمع 
• َتباَدْل ِخْباِتك َمع االآَخرين.

ُيِفيد امُلْجَتَمع. ل امَل�ْصوؤوِلّية فيما  مَّ • َتَ
ْقدير. التَّ َي�ْصَتِحّق  ْن  مِلَ َتْقديَرك  • اأْظِهْر 

الَيعي�س االإْن�صان  -1
َيْهَتّم االإ�ْصالم  -2

امُلوؤِمن للُموؤِمن  -3
4-  َمْن كان يِف َحاجة اأخيه

5- اهلل يف َعْون الَعْبد

كان اهلل يِف حاَجِته.
ما دام العبد يف َعْون اأخيه.

ُمْنَعِزالاً َعن امُلْجَتَمع.
كالُبْنيان امَلْر�صو�س.

ا. ا َكبرياً بالتَّعاُون اِْهِتماماً
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اأْكِمل الِق�ّضة ُم�ْضَتعيًنا ِبالَكِلمات الآِتية 

ا  َفْوراً َلْت بـ  �صَ اِتَّ عي  َو�صْ �َشَْحتُ  ماِبك  قاَلتْ   

ما َراأُْيَك ف التَّعاُون َبنْي اأْفراد الأ�ْسة َوالأقاِرب؟                 
                                                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

االْطِمْئنان  �َصَعْرُت بـ  ِعْند ذاكَ  َفظ  َتْ كاَنتْ   

كاَنت اأّمي َقْد َذَهَبْت اإىل خاَلتي.   
َوُكْنُت اأَتناَول الَفواِكه يف امَلْطَبخ َوفْجاأة 

ْغ�س يف َمِعَدتي. ُكْنت يف َحرْية  �َصَعْرُت ِبَ
ل ِبواِلَدتي  �صِ ِمْن اأْمري. حاَوْلُت اأْن اأتَّ

ني  ْرُت اأنَّ ّماعة َويف حيِنه َتَذكَّ َرَفْعُت ال�صَّ
ا.  ع ُمْزِعجاً ال اأْحَفظ اأْرقام الهاِتف. كان الَو�صْ

ا.  َوَبَداأُت اأ�ْصُعر ِباأَل يف َراأ�ْصي اأْي�صاً  
َوال يوَجد ِبالَبْيت �ِصوى اأْختي الَّتي 

َغر ِمّني ِب�َصْبع �َصَنوات.  هي اأ�صْ
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َتَ

4

5
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اِملأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

ْل َبنْي امَلْجموَعَتنْي َكما ف امِلثال �ضِ

داقة                        َوَتعاُون. 1- ال�صَّ
ديقي يف                     امَل�صاِكل الَّتي ُتواِجُهنا.  2- اأَتَعاَون َمَع �صَ

ديقي                        َعْنه. 3- ِعْنَدما َيغيب �صَ
ديقي اإىل                        .  ا َفَذَهب ِبي �صَ 4- َمِر�صُت َيْوماً

ِدقاِئي ِمن                        .  5- اأْختار اأ�صْ
حاِبي يف ِنهاَية                        .  6- اأُقاِبل اأ�صْ

اأ�صاأل
حلِّ

الطبيب
حمبة

ال�صادقني
االأ�صبوع

ا - َيْهَتّم - ِبالتَّعاُون. ا - اِْهِتماماً َوالتَّ�صاُمن -االإ�ْصالم - َكبرياً  -1
                                                                                       

ْقَوى-َواْلُعْدَواِن - َوَل - اْلِبِّ - َتَعاَوُنوا - َعَلى - َوَتَعاَوُنوا-اْلإِْثِم.  َعَلى - َوالتَّ  -2
                                                                                      

ف -حاَجِته -كان - حاجة - كان - اهلل - َمْن - اأِخيه - ف.  -3
                                                                                       

اهلل - يحب - �صالح - رجل - ور�صوله - �صديقي.   -4
                                                                                      

ديق �صَ
�صاِلح
ُم�ْصِكلة

مال
�صاِحب

َزميل

   ُزَمالء
َم�صاِكل

�صاِلون
حاب اأ�صْ

اأْموال
ِدقاء      اأ�صْ

1
2
3
4
5
61

َرّتب الَكلمات الآِتية ِلَتكون ُجَملً ُمفيدًة 

8

7

6
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11 الَوْحدة

 لِحظ الأ�ْضماء امَلْبِنّية

الَكِلمات الَّتي َبنْي الَقْو�َصنْي )امُلْجَتَمع-ُم�صاَعدة- ال�ّصوؤال( ُمْعَربة.
الَكِلمة امُلْعَربة َيَتَغريَّ �َصْكل اآِخِرها ِبَتَغريرُّ َمْوِقِعها يف الَكالم.

( َمْبِنّية. َتها َخّط )ُهو-َمْن -الَّذي-هذا – َمن– اأْم�ِس – اأْرَبَعَة َع�َشَ الَكِلمات الَّتي َتْ
الَكِلمة امَلْبِنّية ال َيَتَغريَّ �َصْكل اآِخِرها ِبَتَغريرُّ َمْوِقِعها يف الَكالم.

 َجميع اُلروف َمْبِنّية ِمْثل )يف – َعلى – و – ف – ُثّم(.

1- َيعي�س االإْن�صان داِخل )امُلْجَتَمع(
2- ُهو ِبحاجة اإىل )ُم�صاَعدة( االآَخرين.

وؤال(؟ 3- َمْن الَّذي �َصاأل  هذا )ال�صرُّ
ح يف االإْمِتحان. ا َنَ 4- َمْن  اْجَتَهد َكثرياً

5- زاَرنا اأْم�ِس  اأْرَبعَة َع�َشَ طاِلباًا.

1- ااِل�ْصم امَلْو�صول ما َعدا امُلَثّنى ِمْنه.
مري ِمْثل )اأنا – اأنت – هو ...(. 2- ال�صَّ

3- اِ�ْصم االإ�صارة ما َعدا امُلَثنَّى ِمْنه.
4- اِ�ْصم ااِل�ْصِتْفهام ِمْثل )َمْن - ما – اأْين – َكْم(.

ْط ِمْثل )َمْن – ما – َمْهما – َمتى(. 5- اأ�ْصماء ال�شَّ
روف ِمْثل )َحْيُث – اأْم�ِس – االآَن(. 6- َبْع�س الظرُّ

ب ِمن اأَحَد َع�َشَ اإىل ِت�ْصعَة َع�َشَ ما َعدا )اِْثنا َع�َش َواْثَنتا َع�ْشة(. 7- الَعَدد امُلَركَّ

الأ�ْضماء امَلْبِنّية هي:

ْر�س الّثاين : امَلْبِنّي َوامُلْعَرب الدَّ

1
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ت اِل�ْضم اأو احَلْرف امَلَْبِنّي ف اجُلَمل ْع َخًطا َتْ �ضَ
 الّتاِلية َكما ف امِلثال

ع ا�ْضماء َمْبِنّية ُمنا�ِضبة ِمن  اِْمَلأ الَفراغات ِبَو�ضْ
ْ َنْوَعه َكما ف امِلثال القاِئمة َوَبنيِّ

ذي َي�ْضَفع ِعْنَده اإلّ ِباإْذِنه...})�ضورة الَبَقرة 255(        قال َتعاىل : {...َمْن ذا الَّ

�س الَعَرِبّية. 1- هذا االأ�ْصتاذ هو الًّذي ُيَدرِّ

2- َمْن فاز يف هِذه امُل�صاَبقة؟

ل اْنِت�صار َكبري ِلر�صول اهلل )�س(. 3- اِلأّن ذِلك كان اأوَّ

ْفة. ّمٌد الباب َفَجَل�ْصنا َنْحن يف ال�شرُّ 4- اأْغَلق حُمَ

5- قال َتعاىل{َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًا َيرَُه، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة �َسًّا َيرَُه}
            �ضورة الزِّْلزال ) 8-7(

ْوع النَّ

اِ�ْصم �َشْط        َمْن َيْجَتِهْد يف ُدرو�ِصه َيْنَجْح.
1 -    .......... �َصَحْبت َجميع ُنقوِدك ِمن الَبنك؟

2-    ..........  َتناَوْلت َوَجبة االإْفطار الَيوم؟
فة. َد العا�صِ 3-   ..........   َزَرَع الرِّيَح َح�صَ

ْيُتها اأْم�س؟ ّيارة    .........    ا�ْصَتَ 4- هل َراأَْيت ال�صَّ
ْلُت اإىل اأْنَقرة                  .     5- َو�صَ

َمنْ  مِلاذا  َمنْ  الَّتي  اأم�ِس  هل   

3

2
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َته َخّط فيما َياأْتي اأ�ْضماء َمْبِنّية  اِ�ْضَتْبِدْل ِبا َتْ
َوَغيِّ ما َيْلَزم َكما ف امِلثال

لِحظ الأْفعال امَلْبِنّية

       َراأْيت االأْطفاَل َيْلَعبون يف اَلديقة.                َراأْيت الَّذين َيْلَعبون يف اَلديقة.

د ُم�صاِفران اإىل َمّكة الَيْوم. مَّ 1- ُح�صام َو حُمَ

ا قال ذِلك. 2- َعِلْمت اأّن خاِلداً

3- امُلدير اأَمر ِبذِلك.

نة االأخرية �َصَيَتَخرَّجون هذا العام. 4- ُطاّلب ال�صَّ

�صني َيْجِل�صون يف َمْكَتب امُلدير.  5- َراأْيت امُلَدرِّ

ها َمْبِنّية. ِ َمْوِقِعها اِلأنَّ َتها َخّط ال َيَتَغريَّ اآِخُرها ِبَتَغريرُّ االأْفعال الَّتي َتْ
االأْفعال امَلْبِنّية هي:

ا ِمْثل: )َلَتْجَتِهَدّن يف ُدرو�ِصك( ْوكيد اتِّ�صاالاً ُمبا�ِشاً َلْت ِبه نون التَّ �صَ اإذا اتَّ
هات اأْن ُيَعلِّْمَن اأْطفاَلُهن االأْخالق( َلت ِبه نون النِّ�ْصوة ِمْثل: )َعلى االأمًّ اإذا اّت�صَ

ّف . اأجاَب الّطاِلبان َعن االأ�ْصِئلة ُثّم َخَرَجا ِمن ال�صَّ  -1
امُل�صاِفرون غاَدروا امَلطاَر َقْبل �صاعة.  -2

لَة َواأُْمْر ِبامَلْعروف...}�ضورة ُلْقمان )17( {يا ُبَنيَّ اأِقم ال�ضَّ  -3
ُجل اِلأّنه اأْنَقذ ِطْفَلك ِمن الَغْرق. َلُتكاِفَئنَّ هذا الرَّ  -4

امُلَعلِّمات ُيَعلِّْمَن التِّْلميذات االأْخالق الَكرمية.  -5

1- الِفْعل املا�صي ِمْثل: )َدَر�َس – َدَر�صا – َدَر�صوا...(
2- ِفْعل االأْمر ِمْثل: )اُْدُر�ْس – اُْدُر�صا – اُْدُر�صوا – اُْدُر�ْصَن...(

3- الِفْعل امُل�صاِرع ُيْبنى يف حاَلَتنْي:

5

4
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ّف. 1- َدَخل الّطاِلُب ال�صَّ
ّف. اّلُب ال�صَّ 2- َدَخل الطرُّ

ّف. 3- َدَخَلت الّطاِلباُت ال�صَّ

ْك�صري َوَجْمع  التَّ امُلْفَرد َوَجْمع   •
ث ال�ّصاِل ُيْعَرب ِباَلَركات. امُلوؤَنَّ

ّف. �صان ال�صَّ 1- َدَخل امُلَدرِّ
ّف. �صون ال�صَّ 2- َدَخل امُلَدرِّ

ّف. 3- َدَخل اأبوك ال�صَّ

ر ال�ّصاِل َواالأ�ْصماء  امُلَثّنى َوَجْمع امُلَذكَّ
اخَلْم�صة ُتْعَرب ِباُلروف.

ْوكيد َلْت ِبه نون التَّ �صَ اأ تْذَهَبّ اإىل الَقْرية َوْحَدك.           ِفْعل ُم�صاِرع اتَّ  

. 1- َخرْي الَكالم ما َقلَّ َوَدلَّ

لوا َهَدَفنْي يف امُلباراة. 2- الالِعبون االأْتراك �َصجَّ

3- {ُقْل ُهَو اهلل اأَحد} �ضورة الإْخل�س )1(

َن امَلْر�صى االآن. بيبات َيْفَح�صْ 4- الطَّ

5- {واأِعدُّوا َلُهم ما ا�ْضَتَطْعُتم ِمْن ُقّوة...} 
�ضورة الأْنفال )60(     

ْ �َضَبب ِبناِئها َكما ف امِلثال ًل ُثّم َبنيِّ َعنيِّ الأْفعال امَلْبِنّية اأوَّ

7  لِحظ امُلْعَرب ِباحَلَركات َواحُلروف

6
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ني ت ال�ْضم امُلْعَرب ِباحَلَركات َوَخطَّ ْع َخًطا َتْ �ضَ
ت ال�ْضم امُلْعَرب ِباحُلروف  َتْ

َعنيِّ الأ�ْضماء امُلْعَربة ِباحَلَركات ف اجُلَمل الّتاِلية
ْ �َضَبَبه َكما ف امِلثال  َوَبنيِّ

فني َيْنَبغي اأْن ُتْتِقنوا َعَمَلُكم. قال امُلدير ِللُمَوظَّ  -1

َيْنِزل الاّلِعبون اإىل اأْر�س امَلْلَعب.  -2

حا يف ااِلْمِتحان. هذان الّطاِلبان َنَ  -3

ل َخليفة ِمن اخُلَلفاء الّرا�ِصدين. كان اأبو َبْكر اأوَّ  -4

رة. ب االأْن�صار ِبامُلهاِجرين يف امَلدينة امُلَنوَّ َرحَّ  -5

لِّيات.     ّلني َوامُل�صَ ّلى االإماُم ِبامُل�صَ      �صَ
ث �صال لِّيات َجْمع ُموؤَنَّ َبب: االإمام ا�ْصم ُمْفَرد َوامُل�صَ     ال�ضَّ

َلت اإىل امَلْعَهد َثالث ُمَعلِّمات َجديدات. 1- َو�صَ
َبب:        ال�ضَّ

ات. 2- َح�َشَ االأ�صاِتذة اإىل قاعة امُلحا�شَ
َبب:       ال�ضَّ

بيب. ني الطَّ 3- َذَهْبُت اإىل امُل�ْصَت�ْصفى َحْيث عاَلَ
َبب:       ال�ضَّ

ِكة ُمَهْنِد�صون ُجُدد. 4- زاَرنا يف ال�شَّ
َبب:       ال�ضَّ

ْر�س َقْبل �صاعات. 5- ُقْمُت باإْعداد الدَّ
َبب:       ال�ضَّ

8

9
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اأ�صئلة اال�صتيعاب

اُْكُتْب ِمثاَلنْي ِلُكّل ِمن الأ�ْضماء امَلْبِنّية َوالأْفعال امَلْبِنّية

1- ما هو التَّعاون، اأجب باخت�صار؟
2- َكْيف َيِجب اأْن َيكون  التَّعاون ااِلْجِتماعي؟  

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     

دَّْث َمع َزميِلك/ َزميَلِتك َعن التَّعاُون ُم�ْضَتعيًنا  َتَ
وؤاَلنْي الآِتَيني ِبال�ضُّ 21

2
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التَّعاون

َيعي�س

داِخل

امُلْجَتَمع 

ُعب َعلى َي�صْ

ُمْنَعِزالاً عن 

ز      َركَّ

َمْبَداأ

التَّ�صاُمن

اْلِبّ

الإِْثم

اْلُعْدَواِن

الُبْنيان 

امَلْر�صو�س

َي�ُصّد 

ا ه َبْع�صاً َبع�صُ

َعْون

حاجة

ِبِدّقة

د َتاأكَّ

َمفاِهيم

َفْهم

َتباَدْل

ل مَّ ِخْبات َتَ

اأْظِهْر

َي�ْصَتِحّق

ْقدير التَّ

َت�ْصَتْدِعي

م َت�َصمرُّ

اِْلَتَحَق )بـ(

ِجر َي�ْصَتاأْ

َيْرَتِكب

جرمية

�ِشقة

�ُصِمع

اُ�صُتعِمل

ُجرَِّب

�َصّجاد

ُيْنَتَخب

ناِئب

ة حُما�شَ

اِْنَتِبْه

اِعاَلة

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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هيد َتْ
ما َدْور الواِلَدْين يف َحياة الإْن�سان؟

اُْذُكْر اآية من الُقْراآن عن ُحبِّ الواِلَدْين.
ماذا َتقول ِبُلَغِتك الأّم:

ِعْندما َتَتَمّنى �َسْيًئا؟    
وعندما َتْبداأ ِب�َسْيء؟  

ُحّب الواِلَدْينالَوْحدة12

ل : ُحقوق الواِلَدْين ْر�س الأوَّ الدَّ
وع الدَّْر�س الّثاين : اأْفعال امُلقاَربة َوالرَّجاء َوال�شرُّ
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ُكّل  ل  َوَتَتَحمَّ َوليِدها،  َمع  َت�ْسَهر  َفالأّم   . ُتَعّد  َول  ى  �سَ ُتْ الواِلَدْين ل  اإّن ُحقوق   

اأْقدام  ت  الأْعباء ِطوال َفْتة احَلْمل، َوما َبْعَدها، َوِلذِلك قال َر�سوُلنا الَكرمي "اجَلّنة َتْ

)ال�سيوطي، جامع ال�سغري خمت�رش التجمة وال�رشح ج2 �ص294(  هات".  الأمَّ

ِبية  ْ   َواأّما الأب َفَيكاد َيْق�سي ُمْعَظم َوْقِته يف الَعَمل ِمن اأْجل َتْوفري الّراحة َوالتَّ

ِر�ضا  يف  اهلل  "ِر�ضا  َو�َسلَّم:  َعَلْيه  اهلل  ّلى  �سَ الرَّ�سول  قال  ِلذِلك  ِلأْولِده.  عادة  َوال�سَّ

ِمِذّي، باب الرب وال�سلة 1/4( ْ الواِلَدْين..." )َرواه التِّ

اِْهَتّم الإ�ْسالم ِبرِبّ الواِلَدْين َوالإْح�سان اإلْيِهما َوَحذَّر من ُعقوِقِهما. َوقال اهلل   

ا َيْبلَُغّن  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َضاناً اإمَّ َك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ �ُسْبحاَنه َوَتعاىل: "َوَق�َضى َربرُّ

اإطاعة الواِلَدْين 1

ل : ُحقوق الواِلَدْين ْر�س الأوَّ الدَّ 12 الَوْحدة
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اأِجْب َعن الأ�ْضِئلة الآِتية َح�َضب النَّ�س

ب الَكِلمات الآِتية ِلتكون ُجَمالً ُمفيدًة َرتِّ

ِعْنَدك الِكَب اأَحُدُهما اأْو ِكالُهما َفال َتُقْل َلُهما اأُفٍّ َول َتْنَهْرُهما َوُقْل َلُهما َقْولً َكرمًيا 

ِغرياً )الإ�رْشاء : 24-23(.  َيايِن �ضَ َواْخِف�ْس َلُهما َجناح الذرُّلِّ ِمن الرَّْحَمة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

ل َعلى الإْن�سان َبْعد اهلل هو ِللواِلَدْين، َحْيث قال َتعاىل: {َواْعُبدوا اهلل َول ُت�ْشِكوا  َوالَف�سْ

ِبه �َضْيئاً َوِبالَواِلَدْين اإْح�ضاناً...})النِّ�ساء: 36(  

1- ِلاذا ِللواِلَدْين َمكانة َعظيمة يف ُنفو�ص الأْولد؟

�سى ول ُتَعّد؟ 2- لاذا ُحقوق الواِلَدْين ل ُتْ

هات يف َحديثه؟  3- ماذا قال الرَّ�سول )�ص( عن الأمَّ

4- ماذا قال الرَّ�سول )�ص( عن الواِلَدْين  يف َحديثه؟

ل َبْعد اهلل؟ 5- ِلَن َيِجب اأن َيكون الَف�سْ

1- مكانًة - نفو�ص - اإن -يف- للوالدين-عظيمًة -الأولد

2- حقوق - ل - ُتعّد - اإن - ُت�سى - الوالدين-ول

هات - اجَلّنة - اأْقدام ت - الأمَّ 3- َتْ

4- الإ�ْسالم - الواِلَدْين - اإَلْيِهما - َوالإْح�سان - اْهَتّم - ِبرِبّ

2

3
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4
حيحة َوَعالمة ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�ضَّ �ضَ

 )    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

1-  اِْهَتّم الإ�ْسالم ِبُعقوق الواِلَدْين اِْهِتماًما َكبرًيا.

2-  اِْهَتّم الإ�ْسالم ِبرِبّ الواِلَدْين َوالإْح�سان اإلْيِهما.

ِغرياً.                 َيايِن �ضَ 3-   َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

ِبية و�َسعادة اأولده. 4-  الأب ََيْق�سي ُمْعَظم َوْقِته يف الَعَمل ِلَتْ

ِللواِلَدْين اجَلّنة  َوليِدها  َوِبالَواِلَدْين  الِكرب   

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة5

ل ُكّل الأْعباء ِطوال َفْتة احلْمل، َوما َبْعَدها. 1- َت�ْسَهر الأّم َمع                  ، َوَتَتَحمَّ

...")�سورة الإ�رشاء 23( ا َيْبلَُغّن ِعْنَدك                  اأَحُدُهما اأْو ِكالُهما َفال َتْقل َلُهما اأُفٍّ 2- "... اإمَّ

3- "َواْعُبدوا اهلل َول ُت�ْشِكوا ِبه �َضْيئاً                   اإْح�ضاناً...". )�ضورة الن�ضاء 36(

ل َعلى الإْن�سان َبْعد اهلل هو                  . 4- الَف�سْ

هات. ت اأْقدام الأُمَّ 5-                    َتْ
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وع1 لِحْظ اأْفعال امُلقاَربة والرَّجاء وال�شرُّ

َتْعَمل  • اأْفعال اُلقاَربة )كاد-اأْو�َسك( 
َعَمل كان.

ِفْعُلها ُم�ساِرع. ِفْعِلّية  • َخرَبُها ُجْملة 
• َيجوز ُدخول )اأْن( َعلى َخرَبِها

َتْعَمل  • اأْفعال الرَّجاء )َع�سى-َحرى( 
َعَمل كان.

ِفْعُلها ُم�ساِرع. ِفْعِلّية  • َخرَبُها ُجْملة 
• َتْدُخل )اأْن( َعلى َخرَبِها غاِلًبا.

اأْفعال امُلقاَربـــة

اأْفعال الرَّجاء

1- كاد اُلَعلُِّم اأْن َيكوَن َر�سوًل.
2- اأْو�َسك الإ�ْسالُم اأْن َيْنَت�رِشَ يف العاَل.

1- َع�سى اهلل اأن َيْرَحَمُكم.
2- َحرى الَقَمُر اأن َيْطَلَع.

ا. 1-  اأَخذ َر�سول اهلل )�ص( َيْدعو اإىل الإ�ْسالم �رِشًّ
ِبّي )�ص( َيْدعو اأْهل َمّكة اإىل الإميان ِباهلل الواِحد. 2-  َبَداأ النَّ

3-  �رَشَع الِقطاُر َيَتَحرَّك.
4-  اأْن�َساأت احُلكومة ُتَغريِّ �ِسيا�َسَتها.

َهم. 5-  َجَعل اُلحامي ُيداِفع َعن اُلتَّ
6-  َهّب َوَلدي َيْدُر�ص يف اجلاِمعة.

ّف. اّلب َيْح�رُشون اإىل ال�سَّ 7-  َطِفق الطُّ

وع اأْفعال ال�شرُّ

َتْعَمل َعَمل كان.  وع )اأَخذ-َبَداأ-�رَشَع-اأْن�َساأ-َطِفق-َجَعل-َهّب(  •  اأْفعال ال�رشُّ
ِفْعُلها ُم�ساِرع. ِفْعِلّية  •  َخرَبُها ُجْملة 

َتْدُخل )اأْن( َعلى َخرَبِها. •  ل 
ا َويف ِمْثل هِذه  -اأْن�َساأ( َتاأْتي َتاّمة اأْي�سً وع ِمْثل )َجَعل-َهبَّ لِحظ: َبْع�ص اأْفعال ال�رشُّ

احلالت لَتْعَمل َعَمل كان َول َياأْتي َبْعَدها اُل�ساِرع، ِمْثل: 
الَقَلم.  •  اأَخذ َعلي 

اأُْذِنه. َبَعه يف  اإ�سْ الَوَلد  •  َجَعل 
ْولة َمداِر�ص يف الُقرى. الدَّ •  اأْن�َساأَت 

12 ْر�س الّثاين : اأْفعال امُلقاَربة    الَوْحدة الدَّ
وع    والرَّجاء وال�شرُّ
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كاد ِكّي َيفوز يف اُل�ساَبقة.    ْ  كاد الَفريق التُّ

ل اإىل اُل�ْسَت�ْسفى. 1- اأْو�َسك اَلري�ص اأْن َي�سِ

2- اأَخذ الأ�ْستاذ ِر�سالة ِمْن طاِلِبه.

3- َجَعل اُلدير اأْحَمَد ُم�ساِعًدا َله.

4- َهبَّ اجَلْي�ص ُيقاِتل الَعُدّو. 

تي َتْعَمل َعَمل كان يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال َعيِّ الأْفعال الَّ 2

3

4

ت َخَب اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال ْع َخًطا َتْ  �ضَ

 اِْخَت اخَلَب امُلنا�ِضب ِمن القاِئمة الّتاِلية

ّكان.       َجَعَلـت اُلُدن َتْكَتّظ ِبال�سُّ

ماء َتكون �ساِفية. 1- كاَدت ال�سَّ

َطِرب. 2- اأْو�َسك الَبْحر اأن َي�سْ

ل اإىل اَلدينة. 3- َبَداأت الَقْرية َتَتَحوَّ

. 4- اأَخذ اجَلّو َيَتَغريَّ

ًرا. 5- َع�سى واِلدي اأْن َياأْتي ُمَبكِّ

ُي�رْشِف َيعودون  ُتْثِمر  ل  َيْح�سُ  ُيداِفعون َعن 

1- َبَداأ احُلّجاج                                      اإىل ِبالِدِهم.

2- �رَشَع اأْبناء ِفِل�ْسطني                                      اأرا�سيِهم.

3- تو�ِسك الأ�ْسجار اأْن                                 .     

د اأْن                                      َعلى َجواز �َسَفر ُتْرِكّي. مَّ 4- َع�سى ُمَ

5- َبَداأ اُلَهْنِد�ص                                      َعلى اَل�رْشوع.
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اأِعد اجُلَمل الّتاِلية ُمْبَتِدًئا ِبا َبْي الَقْو�َضْي َكما يف امِلثال5

َعيِّ اخَلَب يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال6

       كادت الِفْتنة َتْنَت�رِش َبْعد َوفاة الرَّ�سول.

1- يو�ِسك الْجِتماع اأْن َيْبَداأ َبْعد َقليل.

ْقرير. 2- َبَداأ �ساِمر َيْكُتب التَّ

ْولة هذا العام. 3- َع�سى الَفّنان اأْن َيفوز ِبجاِئزة الدَّ

ِته. 4- اأَخذ الّطاِلب َيْكُتب ِر�سالة اإىل اأ�رْشَ

َن ِباأ�رْشَع َوْقت. 5- َع�سى اَلِري�ص اأن َيَتَح�سَّ

)َع�سى(        اأْرجو اأن َي�ْسَتِك الَوزير يف الرِّْحلة. 
َك يف الرِّْحلة.        َع�سى الَوزير اأْن َي�ْسَتِ

)كاد( ِته.  َ 1- �َسَيْنَتهي الأ�ْستاذ ِمْن ُما�رشَ
                                                                                                            

)تو�ِسك( ل الّطاِئرة َبْعد َقليل.   2- �َسَت�سِ
                                                                                                            

)َع�سى( دَّق الأْغِنياء َعلى الُفَقراء.  3- اأْرجو اأن َيَت�سَ
                                                                                                            

)�رَشَع( 4- َيْبني واِلدي َبْيًتا َجديًدا. 
                                                                                                            

)َبَداأ( اّلب اجَلرائد الَعَرِبّية.  5- َيْفَهم الّطُّ
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اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب

1-  ما َدْور الواِلَدْين يف َتْرِبية اأْولِدهما بالن�سبة لك؟
2- اُْذُكْر اآيًة و َحديَثنْي عْن ُحب الواِلَدْين.

             
            
            

           
           
           

1
دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن ُحّب الواِلَدْين  ُم�ْضَتعيًنا َتَ

 ِبال�ّضوؤاَلْي  الآِتَيي

2

1

ْخِدًما فيها اأْفعال امُلقاَربة َوالرَّجاء  اُْكُتب َثالث ُجَمل ُم�ْضَ
وع َوال�شرُّ
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ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

ُنفو�ص
َبَذل
َجْهد

ِِرعاية
ّمل ََتَ

َمتاِعب
َم�َسّقات

�سى ل ُتْ
ل ُتَعّد
ُمْعَظم

الأْعباء
َتْوفري 
الّراحة
اِْهَتّم بـِ

ر َحذَّ

ل َعلى الَف�سْ
ُمبا�رش
ى َق�سَ
َيْبُلَغّن

َنَهَر
اْخِف�ص

َجناح
اْعَترب

اإْح�سانًا
ل الَف�سْ

َحْيث
اَل�سري
اُ�سُت�سِهد

كاد
اأو�سك

ع�سى
حرى
يطلَع

يتحرك
تغري
اأخذ
بداأ

�رشع
اأن�ساأ
طفق
جعل
هّب

اإ�سبع
قرى

يفوز
م�ساعد

عدو
يكتظ بـ...
ي�سطرب
تتحول
ُي�رشف
يت�سدق
ن�رشة
ُيَوّفق

اإلقاء ق�سيدة
يدير
يعِقد
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هيد َتْ

�سورة القلم )4(

الأْخالق يف الإ�ْسالمالَوْحدة13

ْر�س الّثاين : احلال الدَّ

ْر�س الأّول  : الأْخالق الَكرمية يف الإ�ْسالم الدَّ

َكْيف كاَنت اأْخالق َر�سول اهلل؟
م َمكاِرم الأْخالق". ا ُبِعْثت ِلأَتِّ َمن القاِئل: "اإنَّ

الِحظ اأّن احلال َياأتي َجواًبا ِلَكْيف:
د َم�ْسوًرا.    مَّ َ ل محُ ٌد؟        َو�سَ مَّ َ ل محُ َكْيف َو�سَ

)َرواه البخارى وم�سلم( )َرواه اأبو هريرة( 
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ْر�س الأّول: الأْخالق الَكرمية  الدَّ
     يف الإ�ْسالم

13 الَوْحدة

الأْخالق الَكرمية 1

م  هحُ اإنَّ الَب�َس َقْد َيْخَتِلفون يف اجِلْن�س َوالِعْرق َواللَّْون َوالثَّقافة َواللُّغة َوالَعقيدة، َولِكنَّ
ْف�س  النَّ ِلَتْطهري  ِكتاَبه  اهلل  اأْنَزل  َوَقْد  ّية.  عاَلِ َفاالأْخالق  لحُِقّية،  اخلحُ الِقَيم  َعَلى  ِفقون  َيتَّ

االإْن�ساِنّية.
ع  َوالتَّوا�سحُ َوالرَّْحمة  ْب  َوال�سَّ ود  َواجلحُ احِلْلم  ِمْثل:  َكرمية  ب�سفات  �ْسِلم  الحُ ز  َيَتَميَّ
ْن  فات، َوَوَعد ِبَثواب َعظيم ِلَ ْدق َوالَوفاء ِبالَعْهد، َوَقْد َحّث االإ�ْسالم َعلى هِذه ال�سِّ َوال�سِّ
ع يف امِليزان اأْثَقُل  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم: "ما ِمْن �َسْيء ُيو�سَ ك ِبها. قال َر�سول اهلل �سَ َيَتَم�سَّ
الة"  ْوِم َوال�سَّ ِمْن ُح�ْسن اخُللُق، واإنَّ �ساِحَب ُح�ْسِن اخُللُِق َلَيْبلُُغ ِبه َدَرَجَة �ساِحِب ال�سَّ

ِمِذي(.   ْ )َرواه التِّ
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ْدقحُ َح�َسٌن،  . َفال�سِّ حُ َواالأْخالق يف االإ�ْسالم ثاِبَتة. َوالثَّباتحُ َيْعني اأّن االأْخالق ال َتَتَغريَّ
َظر َعن اَل�ساِلح. َكما اأّن االأْخالق اإْن�ساِنّية، َفهي َتقوم َعلى  َوالَكِذبحُ َقبيٌح، ِبَغ�ّس النَّ
َوقال  )االإ�ساء،70(.  اآََدَم..}  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  َوَجّل:  َعّز  اهلل  َفقال  االإْن�ساِنّية،  الَكرامة 

َوّطاأ(. )االإمام ماِلك، الحُ م َمَكاِرم الأْخالق".  ا ُبِعْثُت ِلأَُتِّ ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم: "اإنَّ الرَّ�سول �سَ

1- َعلى اأيِّ الِقَيم َيّتِفق الّنا�س؟

2- ِلاذا اأْنَزل اهلل ِكتاَبه؟

وؤِْمن؟ ز ِبها الحُ فات الَّتي َيَتَميَّ ْر َبْع�َس ال�سِّ 3- احُْذكحُ

4- ما هي َخ�ساِئ�س االأْخالق يف االإ�ْسالم؟

لحُق. �ْسن اخلحُ ْر َحديًثا �َسيًفا عن ححُ 5- احُْذكحُ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس2

1- االأْخالق ثاِبتة اَل َتَتَغريَّ يف االإ�ْسالم.

2- َيْهَتّم االإ�ْسالم ِبَتْطِهري الَبَدن َفَقط.

3. َتْخَتِلف االأْخالق ِمْن ِمْنَطقة اإىل ِمْنَطقة اأحُْخرى.

4. َتقوم االأْخالق االإ�ْسالِمّية َعلى الَكرامة االإْن�ساِنّية.

نا. َغريِّ اأْخالَقنا ِلَ�ساحِلِ 5. َيجوز اأْن نحُ

3
حيحة ّوعالمة ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�سَّ �سَ

)    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة
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َته َخّط4 اْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة5

َرَتب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملًة ُمفيدًة6

َمكاِرم �ساِئر  فات  ال�سِّ َحيَّة  لحُق        خحُ
تاز االإْن�سانحُ ِبَبْع�س                                         َعْن �ساِئر اَلْخلوقات. 1-  مَيْ

تاز االإْن�سانحُ ِباأْخالِقه َعْن                                         اَلْخلوقات. 2- مَيْ
م                                         االأْخالق".   ِعْثت الأمتِّ  3- قال الرَّ�سول: "اإمنا بحُ

ْف�س. فة را�ِسَخة يف النَّ  4- االأْخالق َجْمع                                         ، َوهو �سِ
ْقَتدى ِبها. اِذج                                         يحُ ْليا َومَنَ اًل عحُ ثحُ 5- االأْنِبياء كانوا محُ

لحُِقّية - َعلى 1- الّنا�س - الِقَيم - َيتَِّفق - اخلحُ

2- االإ�ْسالم - االأْخالق -  َحّث - احَلميدة - َعلى

ْدق - َقبيح 3-  َح�َسن - والَكِذب -  ال�سِّ

ِعْثتحُ - االأْخالق ا - َمكاِرم - بحُ 4- اِلأحُمَتِّم - اإمنَّ

ل االإْن�ساِن ِباأْخالِقه ال�ّساِمَية. ْتبة ِمْن التَّكامحُ 1- َبَلغ َر�سول اهلل )�س( اأْعلى رحُ
ج- االْجِتماِعّي                ّي   ب- الَب�َسِ اأ- االْقِت�ساِدّي     

َبيِّنوا االأْخالق احَلميدة ِللّنا�س. 2- َبَعث اهلل َتعاىل االأْنِبياء ِليحُ
ج- اأ�ساب  ب- اأْقَبل  اأ- اأْر�َسل   

َبّي االأْخالق احَلميدة. 3- جاء َر�سول اهلل )�س( ِليحُ
ح َو�سِّ ج- يحُ ب- َيْقَراأ  ْلقي  اأ- يحُ  

ماِوّية اإىل االأْخالق الَكرمَية. 4- َيْهِدف االإ�سالم َكَبِقّية االأْديان ال�سَّ
ح َو�سِّ ج- يحُ ب- َي�ْسَعى  ثِّل  َ اأ- ميحُ  
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َور7 ْل َبْي اجُلَمل الآِتية َوال�سُّ �سِ

ه كان �ساِدًقا يف ِتاَرِته. ْدق الرَّ�سول اِلأنَّ 1- اأنا تاِجر، اأْقَتدي ِب�سِ
ه كان َرحيًما  ِباأْوالِده. 2- اأنا اأٌب، اأْقَتدي ِب�َسْفقة الرَّ�سول اِلأنَّ

3- اأنا �ساّب، اأْقَتدي ِبَن�ساط الرَّ�سول اِلأّنه كان َيْك�ِسب قوت َيْوِمه ِبَنْف�ِسه.
ًعا ِعْند الّن�ْس. َتوا�سِ ه كان محُ ع الرَّ�سول اِلأنَّ 4- اأنا قاِئد، اأْقَتدي ِبَتوا�سحُ

ه كان َف�سيح الل�سان. 5- اأنا اأ�ْستاذ، اأْقَتدي ِبَف�ساحة الرَّ�سول اِلأنَّ
ًكا ِباحَلياة. ه كان َمَتَم�سِّ ك الرَّ�سول ِباحَلياة اِلأنَّ 6- اأنا َيتيمة، اأْقَتدي ِبَتَم�سُّ
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ْر�س الّثاين : احلال الدَّ 13 الَوْحدة

لِحْظ احلال1

احلال ا�ْسم َنْكرة َمْن�سوب.
�َسّمى هذا اال�ْسم )�ساِحب احلال( ْملة، يحُ َبيِّ حالة ا�ْسم َمْعِرفة جاء َقْبَله يف اجلحُ يحُ

ْمهور. ْبَت�ِسًما اأمام اجلحُ دَّث اخَلطيب محُ َتَ  -1
َعلِّم. �ْسَتِمَعْي اإىل �َسْح الحُ َجَل�س الّطاِلبان محُ  -2

ّجاج اإىل ِبالِدِهم َم�ْسورين. عاد احلحُ  -3

احلال

ْوع  طاِبق �ساِحَبه يف النَّ ْفَرد: يحُ محُ
َوالَعَدد.

ْملة ا�ْسِمّية: َت�ْسَتِمل َعلى راِبط  جحُ
طاِبق ِل�ساِحب  مري( محُ )الواو َوال�سَّ

د( مَّ َ احلال َوهو )محُ
ْملة ِفْعِلّية: َت�ْسَتِمل َعلى راِبط  جحُ
طاِبق  �ْسَتِت هي( محُ مري الحُ )ال�سَّ
ِل�ساِحب احلال َوهو )َخديجة(

رور(،  ْملة: )جار َوَمْ �ِسْبه جحُ
ه )خاِلد(. َو�ساِحبحُ

ه  ْملة: )َظْرف(، َو�ساِحبحُ �ِسْبه جحُ
يور(. )الطُّ

د َم�ْسوًرا. مَّ َ ل محُ َو�سَ  -1
َعَتي. �ْسِ َلْت الِبْنتان محُ َو�سَ  -2
َهْنِد�سون َن�سيِطي. ل الحُ 3-     َو�سَ

د َوهو جاِل�س  مَّ َ 1- َنَزَل ِجبيل َعلى محُ
يف غار ِحراء.

ِمل  د َتْ مَّ َ 1- َرَجَعت َخديجة اإىل محُ
�ْسى. البحُ

دَّث خاِلد اإىل اأبيه يف اأَدب. 1- َتَ
يور َفْوق االأ�ْسجار. 2- َراأْيت الطُّ

   اأْنواع احلال
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نوعهاحلال
الة َواأْنُتم �ُسكارى...}) �سورة الن�ساء، 43( كارىقال َتعاىل:{...ل َتْقرَبوا ال�سَّ م �سحُ ْملة ا�ْسِمّيةَواأْنتحُ جحُ

ًعا. �ْسِ ْدت اإىل َمْنِزيل محُ ًعاعحُ �ْسِ ْفَردمحُ محُ
ًرا. َبكِّ ْلت اإىل اَلْعَهد محُ 1- َو�سَ

2- قال َتعاىل: {َفَخرََج َعَلى َقْوِمِه يِف ِزيَنِتِه...})�سورة الق�س�س، 79(
جة. �ْستاَن َوِثماره نا�سِ ْيت البحُ 3- اِ�ْسَتَ
ْر�َس جاِل�ساٍت. 4- َكَتَبت الّطاِلبات الدَّ

ماء. 5- َظَهَرت النُّجوم َتْلَمع يف ال�سَّ
�ْسِعون. م محُ نود َنْحو اَلْعَركة َوهحُ َك اجلحُ رَّ 6- َتَ

7- َتَكلًَّم الَوَلد َمع اأبيه يف َدْه�سة.

ت احلال يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال2 ْع َخًطا َتْ �سَ

ّعيِّ احلال َوَبّي َنْوَعها َكما يف امِلثاَلي3

ُب...} )�سورة الق�س�س، 21(   قال َتعاىل: {َفَخَرج ِمْنها خاِئًفا َيَتَقَّ

ْبَت�ِسمًة. ّف محُ َدَخَلْت الّطاِلبة ال�سَّ  -1

عادوا ِمن اَل�ْسَح َم�ْسورين.  -2

َم اأَِخيِه َمْيًتا...} )�سورة احلجرات، 12( ُكَل حَلْ قال َتعاىل: {...اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَْن َياأْ  -3

قال َتعاىل: {فَرَجَع مو�سى اإىل َقْوِمه َغ�ْسباَن اأ�ِسفا...} )�سورة طه، 86(  -4

َتجاِوَرْين. ديقان محُ �سار ال�سَّ  -5

ِرين. َبكِّ ل اأْع�ساء نادي االأدب اإىل قاعة االْجِتماع محُ َو�سَ  -6

فا َواَلْروة. �ْسِلمات �ساِعياٍت َبْي ال�سَّ َراأَْيت الحُ  -7

ْطلة َن�سيًطا. عاد الّطاِلب النَّاِجح ِمن العحُ  -8

ل ال�ّساَي باِرًدا. الاأحَُف�سِّ  -9

جًة. اأِحّب الفاِكهة نا�سِ  -10
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4
ا َبْي الَقْو�َسْي  ع احلال امُلنا�ِسب ِمّ اِْماَلأ الَفراغ ِبَو�سْ

َكما يف امِلثال   

اِْخَت ِمن القاِئمة احلال امُلنا�ِسب ِللَفراغات الّتاِلية5

وِّل احلال امُلْفَرد اإىل ُجْملة َكما يف امِلثال6 َحّ

- �سعيًفا( )�سعيفحُ عيًفا})�سورة الن�ساء، 28(   ِلَق االإْن�سان �سَ        {...خحُ

�ْسَتِمعون( �ْسَتِمِعي- محُ )محُ َعلِّم.    اّلب           اإىل �َسْح الحُ 1- َجَل�س الطُّ

)دائَبْي- دائبان( ْم�َس َواْلَقَمَر            }) �سورة اإبراهيم، 33(  َر َلُكُم ال�سَّ 2-ْ{َو�َسخَّ

) )خاِئًفا- خاِئفحُ ِطّي.     ْ 3- َهِرب الل�س             ِمن ال�سُّ

)باِكًيا – باٍك( ه                  ْفل َعلى اأمِّ 4- اأْقَبل الطِّ

)غزيٌر- غزيًرا( 5- َنَزل اَلَطر             الَيْوم.     

�ْسِع. ْدت اإىل َبْيتي َواأنا محُ عحُ ًعا.      �ْسِ ْدت اإىل َبْيتي محُ عحُ  

ْفل باِكًيا.  نام الطَّ  -1

ْلتحُ اإىل اَلْدَر�سة ما�ِسًيا. َو�سَ  -2

َرْفِرًفا. �ساِهدحُ الَعَلَم محُ نحُ  -3

بة. �سة غا�سِ َدرِّ اأْقَبَلْت الحُ  -4

ناَق�س الّطاِلب اأ�ْسَتاَذه واِقًفا.  -5

الِمعًة باِرًدا  طاِلعا  خا�ِسًعا  َعَتْي  �ْسِ محُ
ماء. َراأْيت الَقَمر               يف ال�سَّ  -1

ْبت ال�ّساي               �َسٍ  -2
ّياَرتان               اأْقَبْلت ال�سَّ  -3

ماء. َظَهَرت النُّجوم                يف ال�سَّ  -4
وؤِْمن               َبْي َيَدي اهلل. َيِقف الحُ  -5
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       َراأْيت اأْخَتك َتْبِكي.                      َراأْيت اأْخَتك باِكيًة.
ون االإ�ْسالم.  �ْسِلمون اإ�ْسباْنيا َيْن�سحُ 1- َدَخل الحُ

ْرفة. نري الغحُ باح َوهو يحُ 2- َراأْيتحُ اِل�سْ
َته َوهو َم�ْسور. َ ا�سَ 3- اأْلقى االأ�ْستاذ محُ

بيب َيَتَحدَّث اإىل اَلْر�سى. 4- َجَل�س الطَّ
ْم َم�ْسورون. هحُ اّلب َنْحو االأ�ْستاذ َوً َك الطُّ رَّ 5- َتَ

َحوِّل احلال اجُلْملة اإىل ُمْفَرد َكما يف امِلثال7

ْ اِ�ْسَتْبِدْل ما َبْي الَقْو�َسْي ِبالَكٍلمات امُلنا�ِسبة َوغيِّ
ماَيْلَزم َكما يف امِلثال

)الّناِجحة(        الّطاِلب الّناَجح َت�َسلَّم جاِئَزَته َم�ْسوًرا. 
)َت�َسلَّما( 1-  الّطاِلبة الّناِجحة َت�َسلََّمْت جاِئَزَتها َم�ْسورًة. 

)الّطاِلَبتان(                                                                 -2
م( )جاِئَزَتهحُ                                                                  -3
)الّطاِلبات(                                                                  -4

)اأنتم(                                                                 -5
)اأننَت(                                                                  -6

                                                                  -7

9

8
اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الّتاِلية ِبُجَمل َت�ْسَتًِمل َعلى اأْحوال 

ُجْملة َكما يف امِلثال
اأ�ْسَب الاء َواأنا جاِل�ٌس.   َكْيف َت�ْسَب الاء؟    

1-  َكْيف َتْرِجع اإىل َبْيِتك؟
ّن؟ 2- َكْيف َتْق�سي التِّْلميذات َيْوَمهحُ

ّكة؟ وؤِمني ِبَ 3- َكْيف َراأَْيَت الحُ
ِدقاَئك الَيْوم؟ 4- َكْيف َتَرْكَت اأ�سْ

لِّّية؟ َتك يف الكحُ َ ا�سَ ْلقي محُ 5- َكْيف تحُ
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را�ِسَخة
ّح �سَ
�ساِئر
د َتَوعَّ

عقوبة
تلِّي
�سامي
اأ�ْسَمى

ل ثحُ محُ
يطبِّق
حيٌّ 

ْقَتدى بـ يحُ
ل تكامحُ
ا�سَتَحقَّ

قوت يومه
توا�سع

ف�ساحة
ف�سيح الل�سان

ك َتَم�سِّ محُ
�ْسَى بحُ
بحُ قَّ َيَتَ
�سفة
نا�سج
يلمع

ده�سة
دائب
متاأمل

َرْفِرف محُ
ينري

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

2

اأ�ْسِئلة ااِل�ْستيعاب

ْث ِباْخِت�سار   دَّ  ماذا َتْعِرف َعن االأْخالق يف االإ�ْسالم؟  َتَ
            
            
            
            

           
           
           

            
           

            
           

اُْكُتْب اأَْرَبع ُجَمل َت�ْسُمل اأْنواع احلال

ْث َمَع َزميِلك/َزميَلِتك َعن الأْخالق يف الإ�ْسالم  دَّ َتَ
ُم�ْسَتعيًنا ِبال�ّسوؤال الآتي 1
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هيد َتْ

اّتخْذ عادات جّيدة

ّيّئةالَوْحدة14  العادات ال�سَّ

ّيّئة ار العادات ال�سَّ ْر�س الأّول  : اأ�ضْ الدَّ

الدَّْر�س الّثاين : ُمَلّخ�س امَلْرفوعات َوامَلْن�سوبات َوامَلْجرورات

لوك اجَليِّد الَّذي َتراه يف الّنا�س؟ ما هو ال�سُّ
يِّئ  الَّذي َتراه يف الّنا�س؟ لوك ال�سَّ ما هو ال�سُّ

ها  ِلاذا َتْخَتِلف اأواِخر الأ�ْسماء يف اجُلْملة َفُتْقراأُ َبْع�سُ
رورة؟ ها َمْن�سوبة َوالَبْع�س الآَخر َمْ َمْرفوعة َوَبْع�سُ
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14 الَوْحدة

يِّئة لوك َوالعادات ال�سَّ ال�سُّ 1

ّيئة اإىل ِق�ْسَمْي، َفُهناك عادات �َسّيئة َتْظَهر يف �ُسلوك الأْفراد  َتْنَق�ِسم العادات ال�سَّ  

َغْي  �َسْخ�س  َوُلْطف،  اأَدب  ِبَغْي  الآَخرين  َمع  َيَت�َصّف  الَّذي  ْخ�س  فال�سَّ الآَخرين.  َمع 

َنع َله َمْعروًفا. َواإذا اأراد اأْن َيْطُلب �َسْيًئا ِمْن �َسْخ�س  ب، وهو �َسْخ�س لَي�ْسُكر ِلَن َي�سْ ُموؤَدَّ

ه ُيقاِطع  ِلك"...اإلخ.  َكما اأنَّ اآَخر، ل َيْبَداأ ِبِعبارات َلطيفة ِمْثل: "َلْو �َسَمْحت" اأو "ِمْن َف�سْ

ْوت عاٍل، َوُيقاِبُلُهم ِبَوْجه َعبو�س.  َكالم النَّا�س اأْثناء َحديِثِهم، َوَيَتَحّدث َمَعُهم ِب�سَ

ّيئة،  ا عادات �َسّيئة َت�ُصّ الَفْرد واُلْجَتَمع َمًعا. ِمْن هذه العادات ال�سَّ َوُهناك اأْي�سً  

اّرة.  ال�سَّ اَلواد  ِمن  َوَغْيها  َواُلَخدِّرات  الُكحوِلّية  اَلواّد  َعلى  َوالإْدمان  التَّْدخي 

ِخْذ عادات َجيِّدة اِتَّ

يِّئة ار العادات ال�سَّ الدَّْر�س الأّول: اأ�ضْ
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس2

الُكحوِلّية  اَلَواّد  اأما  َطان.  ال�صَّ َبْيِنها  ِمْن  َكثية،  اأْمرا�س  اإىل  ُيوؤَّدي  َفالتَّْدخي 

�سى.  ار َبَدِنّية َوَعْقِلّية ل ُتَعدُّ َول ُتْ َواُلَخدِّرات َفَلها اأ�صْ

اإْثٌم  فيِهما  ُقْل  َوامَلْي�ِض  اخَلْمر  َعن  {َي�ْساأَلوَنك  َوَتعاىل  �ُسْبحاَنه  اهلل  وقال   

َكبري َوَمناِفع ِللّنا�س َواإْثُمُهما اأْكَب ِمْن َنْفِعِهما...} الَبَقرة ) 219(.

3
حيحة َوَعالمة )    ( اأمام  ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلَمل ال�سَّ �سَ

اجُلَمل اخلاِطئة

ب. دَّ ْخ�س الَّذي َيَت�َصَّف َمع الآَخرين ِباأَدب َوُلْطف هو �َسْخ�س َغْي ُموؤَ 1- ال�سَّ

َطان. 2- ُيوؤَّدي التَّْدخي اإىل اأْمرا�س َكثية ِمْن َبْيِنها ال�صَّ

ار َبَدِنّية َوَعْقِلّية. 3- اَلواّد الُكحوِلّية َواُلَخدِّرات َلها اأ�صْ

حة. 4- التَّْدخي َوالإْدمان َعلى اَلواّد الُكحوِلّية َواُلَخدِّرات ُمفيد لل�سِ

5- مقاَطعة َكالم الّنا�س اأْمر َلطيف.

ّيِّئة؟ 1- ما اأْنواع العادات ال�سَّ

ر التَّْدخي؟ َ 2- ما �صَ

ر اَلواّد الُكحوِلّية َواُلَخدِّرات؟ َ 3- ما �صَ

ب؟ ْخ�س اُلوؤَدَّ 4- َمن ال�سَّ
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باأ

َته َخّط4 اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

ت.   ب ل َيْبَداأ ِبِعبارات َلطيفة ِمْثل: َلْو �َسَمَحْ ْخ�س َغْي اُلوؤَدَّ 1- ال�سَّ
ج-  اأْهاًل و�َسْهاًل  ِلك  ب- ِمْن َف�سْ اأ- َمع ال�َسالمة    

�سى.  ار َبَدِنّية َوَعْقِلّية ل ُتَعدُّ َول ُتْ 2- اَلواّد الُكحوِلّية َواُلَخدَّرات َلها اأ�صْ

ج- ِج�ْسِمّية ب- روِحّية   اأ- َعْقِلّية   

كي ُمَتَمع َثقاَفُته عاِلية. 3- اُلْجَتَمع التُّ
اّلب ج- الطُّ ب- الأْولد  اأ- ُمْرَتِفعة   

قاَطعة الّنا�س اأْثناء َحديِثِهم. ب َيقوم ِبُ ْخ�س َغْي اُلوؤَدَّ 4- ال�سَّ
ج- اُلْنَتِظر ب- اُلناِق�س   اأ- اُلَهذَّب   

َخَطاأ

ُكحوِلّية

َكالم الّنا�س

�سى َول ُتْ

َلطيفة

ِباحَلَرج

َعبو�س

5
تاًرا َتِتّمة الَكِلمة ِمن  ْل َبْي امَلْجموعة ) اأ ( ُمْ �سِ

امَلْجموعة ) ب ( َكما يف امِلثال

1- ِعبارات

2- َي�ْسُعر

3- َيْرَتِكب

4- ُمقاَطعة

5- َوْجه

6- َمواّد

7- لُتَعّد
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6
يِّئة ُثم  ْ ِمن القاِئمة الآِتية العادات اجَلّيدة وال�سَّ َعيِّ

اْكُتَبها يف الَفراغات اأْدناه 

                                                                                                                                                    -1
                                                                                                                                                   -2

                                                                                                                                                    -3
                                                                                                                                                   -4

                                                                                                                                                   -5

                                                                                                                                                   -6

                                                                                                                                                   -7

                                                                                                                                                    -1
                                                                                                                                                   -2

                                                                                                                                                    -3
                                                                                                                                                   -4

                                                                                                                                                   -5

                                                                                                                                                   -6

                                                                                                                                                   -7

 الُكُتب 
ِقراءة

َبْعَده
ْكل َو

َقْبل الأ
َدين 

ل الَي
َغ�سْ

يِّئةالعادات اجَلّيدة العادات ال�سَّ

ّنا�س
الم ال

عة َك
ُمقاَط

نان َتْنظيف الأ�سْ

َهدايا
ُدل ال

َتبا

 الَكِثري
لأْكل

ا

ِدقاء
ب والأ�سْ

لأقاِر
ارة ا

ِزي

وِلّية
د الُكح

مال امَلوا
ِتْع ا�سْ

رات َخدِّ
مال امُل

ِتْع ا�سْ

ْدخي التَّ

الِكذب

 الَوْقت
َقْتل

عاء والدُّ
الة  ال�سّ

يا�سة  الرِّ
َر�سة

ُما
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�س امَلْرفوعات                                                                                                                                       ْر�س الّثاين: ُمَلخَّ الدَّ
          َوامَلْن�سوبات َوامَلْجرورات

14 الَوْحدة

لِحظ امَلْرفوعات َوامَلْن�سوبات َوامَلْجرورات ِمن الأ�ْسماء1

ْظ امَلْرفوعات لِحِ
ّمةالَبْيُتالَبْيُت َكبي. ُمْبَتَداأ: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ

ّمة.َجميلٌةالَوْردة َجميلٌة. َخَب: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ
ّمة.الّطاِلُب�ساَهد الّطاِلُب الِفيْلَم. فاِعل: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ

ّمة.اُلْجِرُماُْعُتِقَل اُلْجِرُم. ناِئب فاِعل: َمْرفوع، َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ
ّمة.الْمِتحاُنكان الْمِتحاُن �َسْهاًل. اِ�ْسم كان: َمْرفوع، َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ

ّمة.َعليٌماإّن اهلَل َعليٌم َحكيٌم. َخَب اإّن: َمْرفوع، َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ
ْفع.الَك�سوُلَر�َسب الّطاِلُب الَك�سوُل. ْو�سوِفه يف الرَّ فة تاِبع ِلَ �سِ

فون َن�سيطون. فوناُلَوظَّ ُمْبَتَداأ: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه الواو.اُلَوظَّ
َخَب: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه الواو.ُم�ساِفروناُلَهْنِد�سون ُم�ساِفرون.

فان اإىل باري�س. فان�ساَفر اُلَوظَّ فاِعل: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه الأِلف.اُلَوظَّ
فاُت ُم�ساِفراٍت. فاُتكاَنت اُلَوظَّ ّمة.اُلَوظَّ فاِعل: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ

اّلُب اإىل ُغْرفة  ُدِعَي الطُّ
اُلدير.   

اّلُب ّمةالطُّ ناِئب فاِعل: َمْرفوع َوَعالمة َرْفِعه ال�سَّ

�سوبات لِحظ امَلْنٍ
ِبه الَفْتحة ُدرو�َسهذاَكَر الّطاِلُب ُدرو�َسه. َمْفعول ِبه: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ

�ًسا. ِبه الَفْتحةُم�ْسِم�ًساكان اجَلوُّ ُم�ْسِمِ َخَب كان: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
ْحَو �َسْهٌل. ْحَواإّن النَّ ِبه الَفْتحةالنَّ اِ�ْسم اإّن: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ

ِبه الَفْتحة�ُسْكًرااأ�ْسُكُرك �ُسْكًرا َجزياًل. َمْفعول ُمْطَلق: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
َذَهْبت اإىل اَلْكَتبة َبْحثًا َعن 

ُكُتب.   
ِبه الَفْتحةَبْحًثا َمْفعول ِلأْجِله: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ

ِبه الَفْتحةال�ّساِطَئَم�َسْيُت َوال�ّساِطَئ. َمْفعول َمَعه: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
فَّ ُمْبَت�ِسًما. ِبه الَفْتحةُمْبَت�ِسًماَدَخْلُت ال�سَّ حال: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ

ّمًدا. اّلُب اإل ُمَ ّمًداَح�َص الطُّ ِبه الَفْتحةُمَ ُم�ْسَتْثنى: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
ا ُقما�ًسا. ْيُت ِمْتً ِبه الَفْتحةُقما�ًسااِ�ْسَتَ ييز: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ َتْ

ِبه الياء. ُم�ساِفرينكان اُلَهْنِد�سون ُم�ساِفرين. َخَب كان: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
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اَلْجروراتاَلْن�سوباتاَلْرفوعات
اَلْجرور ِبَحْرف َجّراَلْفعول ِبهاُلْبَتَداأ
اُل�ساف اإَلْيهَخَب كاَن اخَلب

اِ�ْسم اإنَّالفاِعل
اَلْفعول اُلْطَلقناِئب الفاِعل

اَلْفعول ِلأْجِلهاِ�ْسم كاَن
اَلْفعول َمَعهَخَب اإنَّ

اَلْفعول فيه
احلال

اُل�ْسَتْثنى
ْمييز التَّ

اَلْجروراتاَلْن�سوباتاَلْرفوعات
ّمةامُلْفَرد رور ِبالَك�ْصةَمْن�سوب ِبالَفْتحةَمْرفوع ِبال�سَّ َمْ

ْك�سري ّمةَجْمع التَّ رور ِبالَك�ْصةَمْن�سوب ِبالَفْتحةَمْرفوع ِبال�سَّ َمْ
ر ال�ّسال رور ِبالياءَمْن�سوب ِبالياءَمْرفوع ِبالواوَجْمع امُلَذكَّ َمْ
ث ال�ّسال ّمةَجْمع امُلوؤَنَّ رور ِبالَك�ْصةَمْن�سوب ِبالَك�ْصةَمْرفوع ِبال�سَّ َمْ

رور ِبالياءَمْن�سوب ِبالياءَمْرفوع ِبالأِلفامُلَثّنى َمْ

لِحظ َجْدَول امَلْرفوعات َوامَلْجرورات َوامَلْن�سوبات2

لِحظ َجْدَول اإْعراب امَلْرفوعات َوامَلْجرورات َوامَلْن�سوبات3

فَّ ُمْبَت�ِسمي. ِبه الياءُمْبَت�ِسميَدَخلوا ال�سَّ حال: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
ّف ُمْبَت�ِسماٍت. ِبه الَك�ْصةُمْبَت�ِسماٍتَدَخْلن ال�سَّ حال: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ
ّف ُمْبَت�ِسَمي. ِبه الياءُمْبَت�ِسَميَدخال ال�سَّ حال: َمْن�سوب َوَعالمة َن�سْ

لِحظ امَلْجرورات
باًحا. ْن َوَعالمة َجرِّه الَك�ْصةاَلْنِزِلَخَرْجُت ِمْن اَلْنِزِل �سَ رور ِبِ َمْ

رور َوَعالمة َجرِّه الَك�ْصةالّطاِئرِةاأنا ُم�ساِفٌر َعلى َمْتِ الّطاِئرِة. ُم�ساف اإَلْيه: َمْ



ْحدة
الَو

14

158

املرفوعات
الّطاِلُب       اِْنَتَظَر الّطاِلُب يف اَلْوِقف.

1- اإّن اهلَل َطيٌِّب ل َيْقِبل اإّل َطّيًبا.
فة. 2- �سار اجَلوُّ هاِدًئا َبْعد العا�سِ

3- الَبْيُت َجديد لِكنَّ الأثاَث َقدمي.
4- َلَعلَّ الَعَرِبّيَةَ �َسْهلٌة َعَلْيُكم.
5- ُعِقَدت الِقّمة يف بروْك�َسل.

6- َمْنَظُر اَلدينة راِئٌع.

املن�سوبات
َجريدًة - ُكلَّ َيْوم        اأْقَراأ َجريدًة ُكلَّ َيْوم.

1- َخَرْجُت ِمْن َبْيتي �َسْعًيا ِللرِّْزق.
ماء َمَطًرا َغزيًرا. 2- اأْمَطَرت ال�سَّ

3- َراأَْيُت الأْطفاَل �ساِحكي.
ُت �َسْيَ الواِثقي. 4- �ِصْ

َنع النَّّجار طاِولًة َجميلة. 5- �سَ
ْعُد الّناِئَم. 6- اأْيَقظ الرَّ

املجرورات
ْم�ِس. ْنيا َحْول ال�سَّ ْم�ِس      َتدور الدُّ ال�سَّ

ْطُة الَقْب�َس َعلى الل�ّس. 1- اأْلَقت ال�صُّ
2- �ِصُْت ِمن اَلْنِزِل اإىل اَلْدَر�سِة.

.ّ ّ ِبال�صَّ ّ َول َتُرّد َعلى ال�صَّ 3- اِْبَتِعْد َعن ال�صَّ
موًدا ُمْنذ الأ�ْسبوع الا�سي.  4- ما َراأَْيُت َمْ

5- ُزْرنا َحديقَة احَلْيواناِت.
ِلها اإىل اآِخِرها.  6- َقَراأْت الرِّواية ِمْن اأوَّ

َعيِّ امَلْرفوعات يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال4

َعيِّ امَلْن�سوبات يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال5

َعيِّ امَلْجرورات يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال6
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اَلْجروراتاَلْن�سوباتاَلْرفوعات
باٌح ُينُي َلنا الّطريق. باٌح   كاأنَّ الِكتاَب ِم�سْ ريقِم�سْ         -الِكتاَب، الطَّ

1- َلْن اأ�ساِفر اإىل الرِّيا�ِس ِبالّطاِئرة.
2- كاَنت الَعالقاُت َبْي الَبَلَدْيِن َجيِّدًة.

ًيا َوروَح  �سِّ ْكنولوْجيا َتَ 3- َن�ْسَتْخِدم التَّ
الَع�ْص.

ْدريب. ِطّياُت قاِدماٌت ِمن التَّ ْ 4- ال�صُّ
ًما ِمن اجَلّزار. ْيُت كيلوغراًما حَلْ 5- اِ�ْسَتَ

اَلْجروراتاَلْن�سوباتاَلْرفوعات
ْمييزَخَب اإنَّ اَلْجرور ِبَحْرف َجّرالتَّ

اِْماَلأ اجَلْدَول اأْدناه ِبُ�ْسَطَلحات الَقواِعد الّتاِلية َكما يف امِلثال8

ْمييز   التَّ اخَلب  اُل�ساف اإَلْيه  اُلْبَتَداأ   

اَلْفعول َمَعه َخَب اإنَّ  اَلْفعول ِلأْجِله  الفاِعل   

اَلْفعول اُلْطَلق َخَب كانَ  اَلْفعول ِبه  احلال   

اَلْجرور ِبَحْرف َجرّ  اِ�ْسم كانَ  اُل�ْسَتْثنى  اِ�ْسم اإنَّ   

اَلْفعول فيه     ناِئب الفاِعل     

7
َعيِّ امَلْرفوعات َوامَلْن�سوبات َوامَلْجرورات يف اجُلَمل الأِتية 

 َكما يف امِلثال
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�ُسلوك
َيَت�َصَّف
َحَرج 
َيْرَتِكب
َعبو�س
اإْدمان

�َصَطان

َب�َصَة
�سى ل ُتْ

َخْمر
َمْي�ص

اإْثم
اُْعُتِقَل
َر�َسب
َنْحو

َجزيل
َمْت الطائرة

واِثق
اأْيَقظ
َرْعد

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب

اُرها ِللَفْرد َوِللُمْجَتَمع؟ يِّئة َوما اأ�صْ ما هي العادات ال�سَّ
            
            
            
            
            

           
           

            
           

            
            

           

1
يِّئة  لوك َوالعادات ال�سَّ دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن ال�سُّ َتَ

ُم�ْسَتعيًنا ِبال�ّسوؤال الآتي

اُْكُتْب َخْم�س ُجَمل َت�ْسَتِمل َعلى امَلْرفوعات َوامَلْن�سوبات َوامَلْجرورات2
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Emanet verildi, emanet edildi.

Gülümsemek, tebessüm etmek.

İstemek, arzu etmek.

Masum, suçsuz.

Birlik.

Edinmek.

Antlaşma.

(bir şeyi) mükemmel yapmak.

İspat.

Günah.

Fiyatlar; değerler.

Övmek, methetmek.

Zorlamak.

İşlemler, prosedürler.

Saygı.

Teşkilatlar.

Havalar; ortamlar.

İstatistikler.

Seçti.

…da uzmanlaşmak

Gizlenmek, gözden kaybolmak.

Almak.

Aşağıladı, ayıbını ortaya çıkardı.

ن: ِ امُ�ؤْتمُ
: اِْبَت�سم-َيْبَت�ِسممُ

اِْبِتغاء:
اأْبِرياء )م( َبريء:

اد: اِتحّ
اِتحّخاذ:

اِتِّفاقيحّة:
: ْتِقنمُ اأْتَقَن- يمُ

اإْثبات:
اإْثم:

اأثمان )م( َثَمن: 
ْثِني )على(: اأثَنى - يمُ
ْجِبمُ )على(: اأْجَب - يمُ

اإجراءات:
اإجالل:

اأْجِهزة )م( ِجهاز:
: اأْجواء )م ( َجوحّ

اإْح�ساِئيحّات:
: اِختار - َيْختارمُ

اِْخَت�صحّ – َيْخَت�صُّ )بـ(:
اِْخَتَفى:

اأَخَذ -  ياأخذ - اأْخذ:
ْخِزي: اأخَزى-يمُ

Hatalar, yanlışlar.

Tahliye etmek, boşaltmak.

Sözünde durmamak.

Kardeşlik etmek.

En hayırlı olanlar.

Yönetmek, idare etmek.

(Kovayı) saldı.

Kanıtlar, deliller.

Bağımlılık.

Roller; (binalarda) katlar.

Radyo.

Görüşler.

Suç işlemek.

Demir attı.

…in karşısında

Sokaklar.

Kiralamak.

Karşılık, cevap vermek.

Hak etmek.

Şehit olmak.

Hazırlanmak.

Kullanıldı.

İstifa etti.

Kapmak, zorla almak

Eşit olmak.

اأْخطاء )م( َخَطاأ:
اإخالء:

: ْخِلفمُ اأَْخَلف - يمُ
اآِخي: اآَخى - يمُ

اأْخيار )م( َخْي:
: ديرمُ اأدار- يمُ

ْدِل: اأْدَل - يمُ
اأِدلحّة )م( َدليل: 

اإْدمان:
اأَْد�ار )م( َدْ�ر:

اإذاعة:
ي: اآراء )م( َراأْ

اِْرتَكَب َجرمية:
ْر�ِسي: اأْر�َسى - يمُ

اإزاَء...:
قاق: ة )م( زمُ اأِزقحّ

: اِ�ْسَتاأجر- َي�ْسَتاأِجرمُ
: اِ�ْسَتجاب-َي�ْسَتجيبمُ

: ا�ْسَتَحقَّ - َي�ْسَتِحقُّ
�سِهد: امُ�ْستمُ

: اِ�ْسَتَعدَّ - َي�ْسَتِعدُّ
عِمل: امُ�ْستمُ

: اِ�ْسَتقال - َي�ْسَتقيلمُ
: اِ�ْسَتلَّ - َي�ْسَتلُّ

ا�ْسَتوى - َي�ْسَتِوي:

�أ

SÖZLÜK
قائمة �ملفرد�ت   
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Gece yolculuğu yaptı.

Kuruldu, tesis edildi.

Tesis etmek, kurmak.

Ambulans.

En yüce.

Katkı.

Özlemek.

Kötüler.

Denetlemek, kontrol etmek.

Yakmak.

Parmak.

(gazeteyi vs.) çıkarmak, yayınlamak.

Aydınlatmak.

(bir şey yapmak) zorunda kalmak.

Rahatsızlık duymak.

Çerçeve.

Bir şeyden haberdar olmak.

Sıkıntılar, külfetler. 

Saldırmak, düşmanlık etmek.

Tutuklanmak.

…e güvenmek, dayanmak.

Umre yapmak.

Arap olmayan.

Enformasyon; bildirme.

Evrensel Bildirge.

İşler.

Yardım.

�ْسِي: اأ�ْسَى - يمُ
�َص: اأمُ�سِّ

: �صمُ وؤَ�سِّ �َص - يمُ اأ�سحّ
اإ�سعاف:
الأ�ْسَمى:
اإ�ْسهام:

اِ�ْستاق - َي�ْستاقمُ )اإل(:
: اأ�ْسار )م( �َسحّ

)على(: �ْسِفمُ اأ�ْسَف–يمُ
: �ْسِعلمُ اأ�ْسَعل - يمُ

َبع  )ج(اأ�ساِبع: اإ�سْ
َدر: اأ�سْ

�سيء: اأ�ساء - يمُ
رَّ اإل: طمُ اأ�سْ

: َطِربمُ َطَرَب - َي�سْ اِ�سْ
اإطار:

ِلعمُ )على(: لع-َيطَّ اِطَّ
اأْعباء:

اِْعَتَدى-َيْعَتِدي)على(:
ِقَل: امُْعتمُ

اعتمد-َيْعَتِمدمُ)على(:
: اِْعَتَمر - َيْعَتِمرمُ

: اأعَجِميحّ
اإْعالم:

: الإْعالن العاَليحّ
اأْعمال)م(َعَمل:

اإغاثة:

Ayrılmak.

Çekilmiş filmler.

Örnek almak.

Daha yakın.

İkna etmek.

…ile dolu olmak.

Acrobat Reader.

Kazandırmak.

Süt ürünleri.

Bir şeye katılmak, girmek.

İptal etmek.

Şiir/kaside okumak.

Genel Sekreterlik.

(eskiye) uzanmak.

…den uzak durmak, sakınmak.

Kişi, kimse.

Tutmak.

Bağırsaklar.

Güvenilir, emniyetli.

Dalgalar.

Aydınlatmak.

Aydınlatma.

Üretim.

Dikkat et!

Üretmek.

Seçmek.

-e katılmak, intisap etmek.

اِْفِتاق:
رة: وَّ �سَ اأفالم ممُ

اْقتدى – َيْقَتِدي )ب(:
: اأَْقَربمُ
اإقناع:

اْكَتظحّ – َيْكَتظُّ )ب(:
اأْكرمُ�بات ِريدر:

اإْك�ساب:
األبان:

اِْلَتَحَق–َيْلَتِحقمُ )ب(:
اإلغاء:

اأْلَقى ق�سيدة:
الأمانة العامة:

: َتدُّ اْمتدحّ - مَيْ
)عن(: َتِنعمُ امتنع-مَيْ

اإِْمِرء:
: �ِسكمُ ْ اأَم�َسَك - ميمُ

اأْمعاء:
اآِمن:

اأمواج )م( َمْوج:
: نيمُ اأناَر - يمُ

اإنارة:
اإنتاج:
اِْنَتِبْه!:

: ْنِتجمُ اأْنَتَج - يمُ
: اْنَتَخب - َيْنَتِخبمُ

)اإل(: انَت�َسب-َيْنَت�ِسبمُ
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Yayılmak.

İhtar, uyarı.

İnşa etmek.

Dikili taşlar.

-e katılmak, -e üye olmak.

-den / -e hareket etti.

Sistemler.

(toplantı, konferans vb.) yapılmak.

Az önce.

Patlamak.

Kurtarmak.

İnilti.

İhmal etmek.

Putlar.

Getirdi.

-e yazmak (yaklaşma fiili).

Öncelikle.

Öncelikler.

Olumlu.

İşgücü.

Eziyet etmek.

Müzik melodisi.

Uyandırmak.

Barındırmak.

Kısaca.

Devamlı, sürekli bir şekilde.

: انَت�َس - َيْنَت�ِسمُ
اإنذار:

ْن�ِسئ: اأن�ساأ – يمُ
اب : اأَن�سَ

مُّ )اإل(: –َيْن�سَ محّ اِْن�سَ
)من/اإل(: انطلق-َيْنَطِلقمُ

اأنِظمة)م( ِنظام:
اْنَعَقد:

اآنًفا:
: اْنَفَجر - َيْنَفِجرمُ

اإنقاذ:
اأنني:

: ْهِملمُ اأْهَمل - يمُ
اأْ�ثان )م( َ�َثن:

اأْ�َرَد:
اأْ��َسك:

ًل: اأ�حّ
ات: اأْ�َلِويحّ
ة: اإيجاِبيحّ

الأيِدي العاِملة:
اإيذاء:

اإيقاع الو�سيَقى:
: وِقظمُ اأْيَقظ - يمُ

اإيواء:

باْخِت�سار:
با�سِتْمرار:

Yayınlama (radyo, TV yayını).

Canlı yayın.

Başlamak.

Başlangıç.

Kavrayış, anlayış.

Tohum.

Programlama.

İstanbul Boğazı.

Cilt.

Müjde.

Devamlı bir şekilde.

Mal, ticaret malı.

Birkaç.

İşsizlik.

Kalma, kalış.

Beliğ sözlü, anlatımı güçlü.

Kurmak, bina etmek; bina.

Belirtilen hususlara göre. 

Yapı.

Çöl.

Buharlaşmak.

Karşılıksız vermek, bağışta bulunmak.

Soğutma.

Tütün.

(bir makamı, yönetimi) Üstlendi.

Çekiştirdi, (b.ş.) anlaşmazlığa düştü.

: َبثحّ
با�ِس: بثحّ ممُ

بداأ- َيْبَداأ - َبْداأ:
ِبداية:

َبديهة:
َبْذرة:

َبْرَمة:
ور: �ْسفمُ البمُ

ة: َب�َسَ
�ْسَى: بمُ

ورة داِئمة: ِب�سمُ
ِب�ساعة:
عة: ِب�سْ
َبطالة:

َبقاء:
َبليغ القول:

ِبناء:
ِبناًء عليه:

نية: بمُ
َبْيداء:

: رمُ ر- َيَتَبخَّ َتَبخَّ
: تبحّع-َيَتَبَّعمُ

َتْبيد:
ِتْبغ:

اأمُ: اأ - َيَتَبوَّ َتَبوحّ
: َتاَذَب-َيَتجاَذبمُ

ب

ت



164

Kayda değer.

Uyarı.

Hareket etmek.

Lüks şeyler.

(Üniversite vb.) girmek

İhramdan çıkmak.

(bir şeyle) süslenmek

Gizleme, saklama.

Uzmanlık alanları, branşlar.

Planlama.

Gözden geçirmek, incelemek.

Müdahale etmek.

Isıtma.

İmha etmek, yıkmak.

Miras (kültürel).

Merhamet.

Sağlamlaştırma, güçlendirme.

Gözlemek.

İlerlemek.

Evlenmek.

Çağırıyor, davet ediyor.

Eğlence.

Zehirlenme.

Adlandırma.

Dilenmek.

Teşvik etmek, cesaretlendirmek.

Evden kaçma, sokakta yaşama.

ر: دمُ َتْ
ذير: َتْ

: رَّك - َيَتَحرَّكمُ َتَ
�سيِنيحّات: َتْ

التحق – َيْلَتِحقمُ )ب(:
: لَّل - َيَتَحلَّلمُ َتَ

لَّى – َيَتَحلَّى )ب(: َتَ
َتْخِبئة:

�سات: َتَخ�سحّ
َتْخطيط:
تدار�ص:

لمُ )يف(: َل - َيَتَدخَّ َتَدخَّ
َتْدِفَئة:
َتْدمي:
راث: تمُ

م: َتراحمُ
َتْر�سيخ:

: بمُ قَّ ب - َيَتَ َتَرقحّ
ى: قَّ ى - َيَتَ َتَرقحّ
: جمُ ج - َيَتَز�َّ َتَز�َّ

َت�ْسَتْدِعي:
َت�ْسلية:

: ممُ َم - َيَت�َسمَّ َت�َسمَّ
َت�ْسِمية:

: لمُ َل - َيَت�َسوَّ َت�َسَوحّ
َت�ْسجيع:

: دمُ َت�َسَحَّد-َيَت�َسَّ

Sadaka vermek. 

Davranmak.

Göz atma, göz gezdirme.

Gelişme.

İbadet etmek.

İfade etme, dile getirme.

Sayılır.

İşkence etme.

Güçlendirmek.

Perişan. 

Genelge; genelleştirme.

Ötme, şakıma (kuş vb.).

Değişim.

Patladı.

Ayrılık, bölünme.

(kabuk) soyma.

Buluşma, görüşme.

Korur.

Dayanışma.

Tekâmül, olgunlaşma.

Tepeler.

Aldım.

Yararlanmak, faydalanmak.

Yavaş ol! Ağır ol! Acele etme!

Temyiz (gramer konusu).

Çelişmek.

Eksilmek, azalmak.

: دَّقمُ دحّق - َيَت�سَ َت�سَ
: َت�َسَحَّف - َيَت�َسَّفمُ

: حمُ فَّ َح - َيَت�سَ فحّ َت�سَ
ر: َتَطوُّ

: دمُ َتَعبَّد - َيَتَعبَّ
َتْعبي:

: َعدُّ تمُ
َتْعذيب:
َتْعزيز:

َتعي�سة:
َتْعميم:
َتغريد:
: َتَغيُّ

: رمُ َر - َيَتَفجَّ َتَفجَّ
َتْفِرقة:
َتْق�ِسي:

اِْلَتَقَى - َيْلَتِقي:
َتِقي:

ل: َتكافمُ
ل: تكاممُ

: ِتالل)م( َتلحّ
: ْيتمُ َتلقَّ

تحّع–َيَتَمتَّعمُ )ب(: َتَ
ْل: هَّ َتَ
ييز: َتْ

َتنافَى - َيَتناَفى )مع(:
: َتناَق�َص - َيَتناَق�صمُ
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Piknik yapmak.

Nefes alma.

Çeşitlenmek.

Tevazu, alçak gönüllülük.

Psikolojik gerilim.

Azap vadetmek.

Vefat etmek.

(bir şeyi) sabitlemek, çakmak.

Zenginlik.

Dörtte üç.

Delik (anahtar, çivi vb.).

Korkak.

Korkaklık; peynir.

İyi olmak, layık olmak.

Suç.

Denemek.

Testi.

Kürümek, sürümek.

Çok (teşekkür için).

Köprüler.

Kılmak (mutlu vb.).

Kurutmak.

Güney.

Yürütme organı.

Açıkça, alenen.

: همُ َه - َيَتَنزَّ َتَنَزحّ
: �صمُ �ص - َيَتَنفَّ َتَنفَّ

: عمُ َع - َيَتَنوَّ َتَنوحّ
ع: َتوا�سمُ

: ر َنْف�ِسيحّ َتَوتُّ
د العذاب: َتَوعَّ

: ومُيفحّ تمُ

: َثبِّتمُ َثبََّت - يمُ
َثراء:

ثالثة اأْرباع:
ْقب: ثمُ

َجبان:
ْب: جمُ

َجدمُر- َيْجدمُر- َجدارة:
َجرائم )م( َجرمية:

: َجرِّبمُ َب - يمُ َجرَّ
ة: َجرَّ

َجَرف – َيْجرمُف - َجْرف:
َجزيل:

�سور )م( ِج�ْس: جمُ
َجَعل – َيْجَعل - َجْعل:

: َجفِّفمُ َجفحّف - يمُ
َجنوب:

: اجِلهاز التنفيذيحّ
َجْهًرا:

İhtiyaçlar.

Dolu (manevi olarak).

Kindar, kin güden.

(bir şeyin) vakti gelmek.

Büyük bir sevgi.

Tahıl.

... önlemek.

Meydana gelmek.

Yangınlar.

Isı, sıcaklık, ateş (ısı anlamında).

Sıkıntı,mahzur.

Meslek.

Dilek Fiili.

İpek.

Hassas, duyarlı.

İyi olmak, güzel olmak.

Güzel (kadın, kız).

Kazmak.

Bilinçlendirme kampanyası.

Erdemliler Paktı.

Diri, hayat sahibi; semt.

İhanet etmek.

Pis şeyler.

Uzman, mütehassıs.

Ahşap, tahta.

حاِجيحّات:
حاِفل:
حاِقد:

حان – َيحني - ِحني:
ا: ا َجمًّ بًّ حمُ

بوب: حمُ
احَلدُّ ِمن:

د�ث: َحَدث- َيْحدمُث- حمُ
َحراِئق )م( َحريق:

َحرارة:
َحَرج:

ِحْرفة:
َحَرى:
َحرير:

ا�ص: َح�سحّ
�ْسٌن: -حمُ نمُ َن–َيْح�سمُ َح�سمُ

َح�ْسناء:
َحَفَر – َيْحِفرمُ - َحْفر:

ْوِعية: َحْملة التَّ
�سول: ِحْلفمُ الفمُ

َحيٌّ )ج( اأْحياء:

ون- ِخيانة: خاَن– َيخمُ
َخباِئث )م( َخبيث:

َباء: َخبي)ج( خمُ
َخ�َسب )ج( اأْخ�ساب:

ث

ج

ح

خ
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Huy, mizaç, haslet, özellik.

(bş)için para vb. tahsis etmek. 

…e boyun eğmek.

Islah projeleri.

İçki, sarhoşluk veren her şey.

Süreklilik arz eden, daimi.

Davetçi, dua eden.

Sigara; duman.

Motosiklet.

Davet etmek, dua etmek.

Sıcaklık.

Sivil savunma.

Hassas, ince; un.

Yunus balığı.

Yıkım, harap olma.

Dehşet, korku.

Yağlı (Yiyecek vb.). 

Süreli yayın, periyodik yayın.

İtilaf devletleri.

Dönüm.

Günah; kuyruk.

Altın.

Öncü.

Avuçiçi.

َلة: ِخ�سال )م( َخ�سْ
�ص: َخ�سِّ �َص-يمُ َخ�سَّ

عمُ ) ِل(: َع – َيْخ�سَ َخ�سَ
الح: َططمُ الإ�سْ خمُ

َخْمر:

داِئب:
الداِعي:
ان: خحّ دمُ

ة: اجة ناِريحّ َدرحّ
دعا-َيْدعو-َدْعَوة)اإل(:

ِدْفء:
: الدِّفاعمُ اَلَدِنحّ

َدقيق:
ْلفني: دمُ
َدمار:

َدْه�سة:
ْهِنيَّة: دمُ
ة: َدْ�ريحّ

َ�لمُ الْئِتالف:  دمُ
�من: دمُ

َذْنب:
َذَهب:

راِئد:
راحة الَيد:

Köklü, sağlam.

Çoban.

Hâlihazır, şimdiki.

Kamuoyu, halk görüşü.

Kâr, kazanç.

Pislik, kir.

Selamlamak, güler yüzle karşılamak. 

Bolluk, rahatlık, refah.

Elbise, kıyafet.

Kötü, adî.

(gemi) Demir attı.

Sınıfta kalmak.

Kurşun.

Emzikli çocuk, bebek.

Çocukları kollama, gözetme.

Gök gürültüsü.

Bolluk, müreffeh ve rahat (yaşam).

(somun veya pide) ekmek.

Boyunlar.

Kumlu, kumsal.

Mızrak, kargı.

Bağlar, ilişkiler.

Roman.

Beden eğitimi.

Organik tarım.

Zeval, yok olma.

را�ِسخ:
راٍع:

راِهن:
َراأْي عام:

ِرْبح:
 ِرْج�ص:

بمُ )ب( : رَحِّ ب–يمُ َرححّ
َرخاء:
ِرداء:

َرديء:
و: َر�َسا - َيْر�سمُ

�سوب: ب- رمُ َر�َسب- َيْر�سمُ
َر�سا�سة:

َر�سيع:
ِرعاية الأْطفال:

َرْعد:
َرْغَدة:

َرغيف:
ِرقاب )م( َرَقَبة:

: َرْمِليحّ
ْمح: رمُ

َر�اِبط )م( راِبط:
ِر�اية:

ِريا�سة َبَدِنيحّة:

ة: ِويحّ �سْ ِزراعة عمُ
َز�ال:

ر

ذ

د

ز
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Kayık, sandal.

Diğer, ve sair.

Satır.

Yüce.

Katkıda bulunmak.

Halı.

Bankomat.

Alay etme, dalga geçme

Doğru, isabetli (görüş).

Gitti, geçti.

Bölük.

Kanser.

Hırsızlık, soygun.

Hazırcevap, zeki.

Yeryüzü.

Olumsuz olarak.

Mallar.

Güç, iktidar.

Davranış, gidişat.

Duyuldu.

Doğru yol.

İsveç.

Yürütmek. 

Yaygın, yayılmış.

َزْ�َرق:

�ساِئر:
�ساطور:
�سامي:

: �ساِهممُ �ساَهم - يمُ
اد: �َسجحّ

: ْحب الآِلحّ ال�سَّ
ة: ْخِريحّ �سمُ

�َسديد:
�َسَى:

ة: يحّ �َسايا )م( �َسِ
�َسَطان:

قة: �َسِ
�َسيع الَبِديهة:
�َسْطح الأْر�ص:

�َسْلًبا:
َلع )م( �ِسْلَعة: ال�سِّ

ْلَطة: �سمُ
لوك: �سمُ
ِمع: �سمُ

بيل: �َسواء ال�سَّ
َوْيد: ال�سمُ

: مُ �َسيِّ �َسيحّ - يمُ

�ساِئع:

Zor, çetrefilli.

Kapsamlı.

Atardamarlar.

Başlama fiili.

Balkon.

İbadetler.

Ateş, alev, meşale.

Arpa.

Sarışın.

Kuzey.

Kapsamak, içermek.

Deniz saldırıları düzenlemek.

Boz, alacalı.

Cesur, gözü pek.

Görgü tanıkları.

Beyaz saç, yaşlılık.

Eski bir hacim birimi.

Doğru olmak; sağlıklı olmak.

Gazetecilik.

Kaya.

Göğüs.

Bağırmak, feryat etmek.

(yukarı) çıkmak, tırmanmak.

Alkışlamak.

Oy vermek.

Oy; ses.

ة: �ساقحّ
 �ساِمل:

�َسايني )م( �ِسْيان:
�ع: َع – َي�ْسَعمُ - �سمُ �َسَ

ْفة: �سمُ
�َسعائر )م( �ِسعار:

ْعلة: �سمُ
�َسعي:

�َسْقراء:
�َسمال:

مول: �سَمل- َي�ْسَمل- �سمُ
ة: �َسنحّ غارات َبْحِريحّ

�َسْهباء:
�َسْهم:

هود ِعيان: �سمُ
�َسْيب:

�ساع:
ة: ححّ -�سِ ححّ -َي�سِ ححّ �سَ

حافة: �سَ
ْخرة: خور )م( �سَ �سمُ

د�ر: ْدر )ج( �سمُ �سَ
اخ: َخ-َي�ْسمُخ-�سمُ �سَ

عود: �سمُ
: فِّقمُ �سَ �سفحّق - يمُ

: وِّتمُ �سَ َت - يمُ �سوَّ
وات(: ْوت )اأَ�سْ �سَ

�ش

�ش

�ش
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Bağırmak, çığlık atmak.

(kaza vb.de) kurbanlar.

İri, kocaman, çok büyük.

Baskı.

Sapmak, yoldan çıkmak.

Garantiler, güvenceler.

Kapsamında, çerçevesinde.

Işık.

Işık.

Güzel olmak, iyi olmak.

Doku.

Acil hâl, olağanüstü durum.

İtaatler, ibadetler.

Enerji, güç.

Aşçı.

Basmak, tabetmek.

Uygulamak, tatbik etmek.

Öğütmek, ezmek.

Yaklaşma fiili.

Boşanma.

Gün doğmak.

Olgu, olay.

ياح: �سِ

ِحيحّة: حايا )م( �سَّ �سَ
ْخَمة: �سَ

ْغط: �سَ
اللة: -�سَ لحّ - َي�سِ لحّ �سَ

مانات: �سَ
ْمَن: �سِ
ْوء: �سَ

ياء: �سِ

طاب - َيطيب - ِطيب:
طاِبع:

طاِرئ )ج(َطواِرئ:
طاعات:

طاقة:
َطبحّاخ:

َطَبع- َيْطَبع- َطْبع:
: َطبِّقمُ َطبحّق - يمُ

َطَحن- َيْطَحن- َطْحن:
طِفق:

َطالق:
لوع: َطَلع- َيْطَلع- طمُ

ظاِهرة )ج( َظواِهر:

İşsiz.

İnat etmek, direnmek.

Sıkıntı çekmek.

Asık yüzlü.

Düşman.

Pek çok.

Aksak, topal.

Ter.

Altın.

Zorluk, sıkıntı.

Umma fiili.

Gayri menkuller.

Ardından, hemen sonra.

Toplantı yapmak.

Ceza.

Açıkca, aleni olarak.

Canlı, hayatta.

Uçakta.

Para.

Derin.

Yoluyla, vasıtasıyla.

Göz.

(suya vb.) batmak.

Saldırmak, işgal etmek.

عاِطل:
: عاِندمُ عاَنَد - يمُ

عاِن: عاَنى - يمُ
َعبمُو�ص:

�حّ )ج( اأْعداء: عدمُ
َعديد:

َعْرجاء:
َعَرق:

َع�ْسَجد:
�ْس: عمُ
َع�َسى:

العقارات:
َعِقب:

عَقَد  اِْجِتماًعا:
قوبة: عمُ

َعَلًنا:
على َقْيد احَلياة:

على َمْت الطائرة:
ْملة: عمُ

َعميق:
َعْن طريق:

يون: َعنْي )ج( عمُ

َغَرق- َيْغَرق- َغَرق:
َغزا- َيْغز�- َغْز�:

ظ

ط

ع

غ

�ش
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Şarkı söylemek.

Öfke, sinir.

Sabırsız.

Kazanmak.

Balta.

Kötülük.

Pergel.

Kaçmak, firar etmek.

Doğru ve güzel konuşma.

Doğru ve güzel konuşan.

Teşekkür etmek.

Kaybetmek.

Astronomi.

Para.

Otel idaresi, otelcilik.

Yok olmak, fani olmak.

Kıta.

Direnmek.

Kabileler.

Kuraklık.

Keser.

Krediler, borçlar.

Köyler.

Taksim etmek, paylaştırmak, bölmek.

Bombalama.

َغنِّي: َغنَّى - يمُ
َغْيظ:

ب: فارغ ال�سحّ
فاز- َيفوز- َفْوز:

َفاأ�ص:
جور: فمُ

ِفرجار:
فرحّ- َيِفرحّ- ِفرار:

َف�ساحة:
َف�سيح الل�سان:

ل َعلى: الَف�سْ
ْقدان: فمُ

َفَلك:
لو�ص: فمُ
َفْنَدقة:

َفِني- َيْفنى- َفناء:

ة: قارحّ
: قاِ�ممُ قاَ�م - يمُ

قباِئل )م( َقبيلة:
َقْحط :
َقدُّ�م:

ر��ص )م( َقْر�ص: قمُ
َرى )م( َقْرية: قمُ

: ممُ َق�سِّ م-يمُ َق�سحّ
ف: َق�سْ

Yok etme, ortadan kaldırma.

Sorunlar, meseleler.

Sektör.

Bir yerde yaşamak.

Endişe.

Tükenmez kalem.

Zirve.

Buğday.

Uydu.

Atom bombası.

Günlük yiyeceği.

Yaklaşma fiili.

Tuzak kurmak, hile yapmak.

Ödüllendirmek, mükafatlandırmak.

Gizlemek, saklamak.

Alkol.

Elbise, giysi.

Konuşmak.

Bilgisayar.

Miktarlar.

Hazine.

Felaketler.

Tuzak, hile, plan.

Sayısız (çokluktan kinaye).

… ile sınırlı kalmaz.

َق�ساء على:
يحّة: َق�سايا)م( َق�سِ

ِقطاع:
َقَطَن:
َقَلق:

: َقَلم جافحّ
ة: ِقمحّ
َقْمح:

: ناعيحّ قَمر �سِ
ة: يَّ َلة َذِرحّ ْنبمُ قمُ
قوت َيْوِمه:

كاَد:
كاَد- َيِكيدمُ- َكْيد:

كاِفئ: كافاأ-يمُ
َكَتم- َيْكتمُم- َكْتم:

حول: الكمُ
ِك�ساء:

َكلٌِّم: َكلَّم - يمُ
ر: ْمِبيوتمُ كمُ

يحّات: َكِمحّ
َكْنز:

َكواِرث )م( كاِرثة:
كْيد:

ى: �سَ ْ َعدحّ �ل تمُ ل تمُ
ل يْقَت�ِس على:

ق

ك

ل

ف
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Layık, yakışan.

(İhtiyacı, isteği) yerine getirme.

Sığınmak.

Özetleme.

Parlamak, ışıldamak.

Ellerini salladı.

Yaklaşık olarak.

Silen (cam vb.).

Barınak.

Acı çeken, elem duyan.

Tâbi olan, uyan.

Sğitimli.

Eşit.

Pek çok.

Staj yapan.

…e bağlı.

Dalgalı.

Sanık.

Matkap.

İdealler.

Üçgen.

Yönetim üçgeni.

Alan, saha, meydan.

Güvenlik konseyi.

Mütevelli heyeti.

Konferans, ders (üniversite ve lise için).

لِئق:
لبَّى اِْحِتياجه:

وء )اإل(: جَلاأ- َيْلَجاأ- جلمُ
: �صمُ َلخِّ �ص - يمُ خلحّ

َلَع- َيلَمع- َلَعان:
َح ِبَيَدْيه: َلوَّ

قاِرب: ما يمُ
ما�ِسح:
َماأًْ�ى:
تاأِل: ممُ
ِبع: تَّ ممُ

ب: َتدِرحّ ممُ
ت�ساِ�ية: ممُ

َتعدِّدة: ممُ
َتَمِرحّ�ص: ممُ

ك بـ: َتَم�سِّ ممُ
َتَموِّج: ممُ

َهم: تحّ ممُ
ِمْثَقب:

ْليا: ثمُل عمُ ممُ
َثلَّث: ممُ

: َثلَّث الإداريحّ المُ
َمال:

ِل�ص الأْمن: َمْ
ِل�ص الَو�ساية: َمْ

ة: ا�سَ ممُ

…ile çevrili.

Profesyonel.

İşgalci; işgale uğrayan.

Gerçekleşmesi muhtemel.

Beyin.

Gizlenilen yer, sığınak.

…ile ilgili; uzman.

Uyuşturucu.

Depolanmış.

Tahsis edilmiş, ayrılmış.

Bağımlı.

Muhabir.

Sansür, denetleme.

Rahat, huzurlu.

Neşeli olmak, mutlu olmak.

Üst aşama.

Arzulanan, istenen.

Dalgalanan.

…ile donatılmış.

Sahte.

Yardımcı.

Kullanılmış.

Depo.

Diziler.

Çivi.

Misvak.

Süt ürünleri.

اط بــ: ممُ
َتِف: ْ ممُ

: َتلحّ ْ ممُ
قوع: َتَمل الومُ ْ ممُ

: خحّ ممُ
َباأ: َماِبئ )م( َمْ

َت�صحّ بـ: ْ ممُ
دِّرات: َ  ممُ

ز�ن: َمْ
�ص: �سَّ َ ممُ

ْدِمن: ممُ
را�ِسل: ممُ
راَقبة: ممُ
ْرتاح: ممُ

َرح-َمَرح: َمَرح-مَيْ
ْليا: َمْرَحلة عمُ
َمْرغوب يف:

َرْفِرف: ممُ
َدة  بــ: َز�َّ ممُ

فة: َزيَّ ممُ
م�ساِعد:

�ْسَتْعَمل: ممُ
�ْسَتْوَدع: ممُ

�َسْل�َسل: �َسْل�َسالت )م( ممُ ممُ
ِم�ْسمار:
ِم�ْسواك:

ات احَلليب: �ْسَتقحّ ممُ

م
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…ya yakalanmış (hastalık vb.).

Terim.

Asansör.

Bir çiğnemlik et parçası.

Uygun.

Değirmen.

Şarkıcı kadın.

(gün) doğumu.

Günahlar.

Veren.

Asılı, askıda olan.

Kazma, çapa.

Öten, şakıyan.

Kepçe.

Paradoks.

Kavramlar.

Görüşmeler.

Yol ayrımı.

Kıyma makinası.

Avrupa Komiserliği.

Konuşmasını kesmek.

Müteahhit.

İşlenen.

Merkez bina, karargâh.

Tava.

Endişe verici

Mücadele.

�ساب بــ: ممُ
َطَلح: �سْ ممُ

َعد: ِم�سْ
َغة: �سْ ممُ
طاِبق: ممُ
ِمْطَحَنة:
: ْطِربةمُ ممُ

َمْطَلع )النهار(:
ية: ي )م(  َمْع�سِ اَلعا�سِ

ْعِطي: المُ
َعلَّق: ممُ
ِمْعَول:
َغرِّد: ممُ

ِمغَرَفة:
فاَرقات: ممُ

َمفاِهيم )م( َمْفهوم:
فاَ��سات: ممُ

رمُق: فَتق الطُّ ممُ
ِمْفَرَمة:

يحّة الأ�ر�بية: �سِ َفوَّ المُ
قاَطعة َحديثه: ممُ

قاِ�ل: ممُ
ْقَتَف: ممُ

: َمَقرحّ
ِمْقالة:
قِلق: ممُ

كاَفحة: ممُ

Sığınak.

Buluşma yeri.

Sığınak.

Sahip olunan şeyler.

Ayırt edici özellikler.

Başa kakma.

…tarafından.

Testere.

Dürbün.

Uluslararası örgütler.

Eşsiz, emsalsiz.

Köşeye çekilmiş, yanlız.

Felaketzede.

Yer.

Beceriler.

Meslekler.

(keskin) kılıç.

Yüzleşme, karşı karşıya gelme.

Fal okları.

Rahatlık, bolluk, zenginlik.

Vekil.

…dan kaynaklanan.

Seçmen.

Olgun (meyve vb.).

Rekabet etmek.

Havlama.

َمالذ:
لتَقى: ممُ
َمْلَجاأ:

َتَلَكات: ْ ممُ
يِّزات: َ ممُ

: اَلنُّ
من ِقَبل:
ِمْن�سار:
ِمْنظار:

َ�ِليَّة: مات دمُ َنظَّ ممُ
ْنَقِطعمُ النَّظي: ممُ

ْنَعِزل: ممُ
َمْنكوب:

: َمْهِبطمُ
مهارات:

ِمَهن )م( ِمْهنة:
د: َهنَّ ممُ

واَجهة: ممُ
َمْي�ِس:

َمْي�َسة:

ناِئب:
ناِجم عن:

ناِخب:
ج: نا�سِ

: ناِف�صمُ ناَف�ص - يمُ
َباح: نمُ

ن
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َنَبَت - َيْنبمُتمُ - َنْبت:
َنَهَق:

َنْحلة:
َنْحَو:
َنْخل:

ِنزاعات:
َن�ْسة الأْخبار:

: ب ِتْذكاِريحّ َن�سْ
ِنعمة:
ِنفاق:

: ذمُ َنفِّ ذ - يمُ َنفحّ
ِنْفط:
َنْقد:

ل - َنْقل: َنَقَل – َيْنقمُ
: وحّ مُ نا- َيْنمو- نمُ

ْم�سا: النَّ
: َنَوِ�يحّ
ِنهاية:

هاٍد:
- هبوب: بحّ - َيهمُ هبحّ

َهَوى:

�اِثق ِمن:
َ�خيمة:

: عمُ َودِّ َع - يمُ َ�َدحّ
ِ�ْديان )م( �اٍد:

Yetişme, bitme (bitki için).

Anırdı.

Arı.

Yaklaşık, gibi; …e doğru.

Hurma.

Çekişmeler.

Haber yayını.

Anıt.

Nimet.

İkiyüzlülük.

Uygulamak, tatbik etmek.

Petrol.

Para, nakit.

Aktarmak, nakletmek.

Gelişmek, büyümek.

Avusturya.

Nükleer.

Sonunda.

Hidayet veren, yol gösteren.

(rüzgâr) esmek.

Aşk; arzu, istek.

…den emin olmak.

Vahim, korkunç.

Veda etmek, uğurlamak.

Vadiler.

َ�راء:
َ��ساِئل اإْعالِميحّة:

َ��ساية:
: قمُ َوفِّ ق - يمُ َ�فحّ

ِ�قاية:
َ�ْقت لِحق:

: عمُ َوقِّ ع - يمُ �قَّ
َ�قود:

َ�كالة:
َ�ليد:

َيَتَطلحّب:
: َيْحَتلحّ

َيْحر�ص:
�ْس: يمُ

: َي�ْسَتِمدحّ
يْطراأ على:

َقلِّم: يمُ
َيقني:

عا�د: يمُ
َيْوًما َبْعَد َيْوٍم:

Arkasında.  

Medya araçları.

Vesayet.

Başarılı kılmak.

Korumak.

İleri bir vakitte, daha sonra.

İmzaladı.

Yakacak, yakıt.

Ajans.

Bebek, oğul, evlat.

Gerektirir.

İşgal eder, tutar.

Çabalıyor, istiyor.

Kolaylık.

Alır.

Olmak, meydana gelmek.

Buduyor, kesiyor.

Kesin bilgi.

Dönüyor, yeniden başlıyor.

Günden güne.

ي

و

هـ
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2.Tema: http://www.cizgifilmizle.tv/cizgi-film/nasrettin-hoca-izle

http://vb.7laa.com/showthread.php?t=85193

3.Tema: http://alfalq.com/archives/756

http://www.copts-united.com/friendlyPrint.php?A=20979

4.Tema: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/kopruler.html

http://www.internethaber.com/fatih-sultan-mehmetin-oykusu-foto-galerisi-6515-p25.htm

5.Tema: http://www.abc-islam.com/

6.Tema: http://cards.wahty.com/a/img6.htm

7.Tema: http://www.elaph.com/Web/Reports/2009/5/442078.htm

8.Tema: http://www.personal.psu.edu/users/s/a/sam50/CMLIT101home.htm

http://www.uniceg.org/ar/index.php?option=com

9.Tema: http://www.mihan24.com/article-4556-0-0-8.html

http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1983007

10.Tema: http://www.se7li.com/vb/showthread.php?p=362968

11.Tema: http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_267357.html

www.wahatalarab.com/.../تعاون.bmp

12.Tema: http://sfeeral7b.com/vb/

13.Tema: http://www.liilas.com/vb3/t56748.html

14.Tema: http://forum.amrkhaled.net/showthread.php
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