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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 







املحتويات

27	������������������������������������������������������������������������ الوجبات		 الوحدة	4:	
الدر�س	الأول		:	يف	الفطور��������������������������������������������������������	27 	
الدر�س	الثاين		:	يف	الغداء���������������������������������������������������������	29 	
31	������������������������������������������������������� الدر�س	الثالث	:	يف	الَع�شاء 	

الوحدة	1:		ال�شخ�شّيات	املثالّية���������������������������������������������������������������������	1
الدر�س	الأول	:	حياة	حممد	عليه	ال�ّشالم��������������������������������������	1 	
الدر�س	الثاين:	من	ق�ش�س	الأنبياء	���������������������������������������������	4 	
الدر�س	الثالث:	حياة	ال�شحابة����������������������������������������������������	6 	

9	�������������������������������������������������������������������������� الأ�رسة	والت�شّوق الوحدة	2:	
:	الأ�رسة	والأقارب	���������������������������������������������	9 الدر�س	الأول	 	
11	����������������������������������������������������� :	يف	ال�ّشوق	 الدر�س	الثاين	 	
13	����������������������������������������������������� الدر�س	الثالث:	اأفراد	الأ�رسة 	

15	������������������������������������������������������������������������������ حياة	الطلبة الوحدة	3:		
:	ال�شديقان������������������������������������������������������	15 الدر�س	الأول	 	
17	��������������������������������������������������� :	يف	املدر�شة الدر�س	الثاين	 	
19	��������������������������������������������������������� الدر�س	الثالث:	يف	الكلّية	 	
21	�������������������������������������� :	الن�شاط	يف	ال�شباح الدر�س	الرابع	 	
23	������������������������������������� الدر�س	اخلام�س:	الن�شاط	يف	املدر�شة	 	
الدر�س	ال�شاد�س:	الن�شاط	يف	امل�شاء�����������������������������������������	25 	

العطلة���������������������������������������������������������������������������������������	33	 الوحدة	5:	
33	����������������������������������� :	عطلة	نهاية	الأ�شبوع الدر�س	الأول	 	
:	عطلة	ن�شف	ال�ّشنة����������������������������������������	35 الدر�س	الثاين	 	
37	����������������������������������������������� الدر�س	الثالث:	العطلة	ال�شيفّية 	

III



املحتويات

و�شائل	النقل	واملوا�شالت	�����������������������������������������������������	39 الوحدة	6:		
39	������������������������������������������������������ الدر�س	الأول:	يف	املوقف	 	
الدر�س	الثاين:	يف	حمطة	القطار���������������������������������������������	42 	
44	������������������������������������������������������ الدر�س	الثالث:	يف	املطار	 	

و�شائل	الت�شالت������������������������������������������������������������������	46 الوحدة	7:		
الدر�س	الأول:	الخرتاعات	يف	جمال	الت�شال�����������������������	46 	
48	���������������������������������������������������������� الدر�س	الثاين:	الإنرتنت 	
الدر�س	الثالث:	الهاتف	اجلّوال������������������������������������������������	50 	

52	����������������������������������������������������������������������� الأعياد	 الوحدة	8:		
52	���������������������������������������������� الدر�س	الأول	:	الأعياد	الوطنّية 	
54	���������������������������������������������� الدر�س	الثاين	:	الأعياد	الدينّية	 	
الدر�س	الثالث:	فوائد	الأعياد	�������������������������������������������������	56 	

العبادات	يف	الإ�شالم��������������������������������������������������������������	58 الوحدة		9:		
58	������������������������������������������ :	ال�شلوات	اخلم�س الدر�س	الأول	 	
60	������������������������������������������������������������� الدر�س	الثاين:	ال�شوم 	
62	��������������������������������������������������������������� الدر�س	الثالث:	احلّج 	

حياة	حمّمد	)�س(�������������������������������������������������������������������	64	 الوحدة	10:	
64	��������������������������������������������������������� :	طفولته الدر�س	الأول	 	
66	�������������������������������������������������������������� الدر�س	الثاين:	�شبابه 	
الدر�س	الثالث:	اأخالقه������������������������������������������������������������	68	 	

قائمة	املفردات:	������������������������������������������������������������������������������������������70
84�������������������������������������������������������������������������������������������	:			 املراجع	

III



الَوْحدة

ِلّية
ملثا

ت ا
ـّيا

�صِ
ْخـ

ــ �صَّ
لــ

ا
1

 1

) �أْحَمد / �إْزمري / 1981 ( 
– ما ��ْسُمه؟                     – �ِ�ْسُمه �أْحَمد.   

  – �أْين ُوِلد �أْحَمد؟            – ُوِلد يف  �إْزمري. 
– َمتى ُوِلد؟                    – ُوِلد يف 1981  

1 – ) فاروق / �إ�ْسَطْنبول / 1990 ( 
..................... -                ................ -   
.................... -                ................ -  
 .................... -                ............... -  

2 -  ) َزْيَنب / َمْر�سني / 1985 (  
..................... -                      ............... -  

 ..................... -                       ............... -           
 ................... -                       .............. -  

د �لأمني مَّ ُمَ

......................... .................................................................................................... ..................................................

..................................................
ِلب َعْبد�مُلطَّ

الم د َعَلْيه ال�صَّ مَّ َ ل: َحياة محُ ْر�س الأوَّ الدَّ

 1

2

اِِْماَلأ الَفراغات الآِتية
ِلب َعْبد�مُلطَّ

�آِمنة ِبْنت َوْهب
ِلب  َعْبد�هلل ْبن َعْبد�مُلطَّ

فاِطمة
ُرقّية   

�أّم ُكْلثوم
َزْيَنب

َعْبد�هلل   
�إْبر�هيم 

قا�ِسم  

ْمرين الآتي َكما يف امِلثال       اأِعد التَّ
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ة  
اِلّي

ملث
ت ا

ـّيا
�صِ
ْخـ

ــ �صَّ
لــ

ا

1

 2

الوحدة

3 – ) َعْبد�هلل / �أْنَقرة / 1989 ( 
......................... -         ....................... -  
.........................-          ...................... -  
........................ -         ...................... -  

حابة ِمْن َغرْي �لَعَرب        �مُلعاِر�سون        �لأقاِرب �خُلَلفاء �لّر��ِسدون         �سَ

د �لأمني مَّ ُمَ

فاِطمة
َخديجة

�أبو طاِلب
...................................

...................................

�َسْلمان  �   لفاِر�ِسّي

ِبالل �حَلَب�ِسّي

ُعْثمان

َعلي

�أبوَبْكر ُعَمر

...................................

...................................

�أبو َلَهب

�أبو َجْهل

                      
................. مات                                  ُوِلَد .................

ع ................. ُمَعلِّم .................                                 ُمَتو��سِ
................. �أب                                          ................. ُمْنَخِف�سة

عيفة و�ِلدة .................                                  ................. �سَ

3

حُْكتحُب الَكِلمات املحُراِدفة 5 احُكتب الَكِلمات املحُ�صاّدة4 ا

اِِْماَلأ اجَلْدَول ِبالَكِلمات املحُنا�ِصبة الّتاِلية
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ت ا
ـّيا

�صِ
ْخـ

ــ �صَّ
لــ

ا
1

 3

ُوِلَد                
َيِعي�ُش
َف َو�سَ
َيْعِرُف

 هو

...............
      ...............

...............

...............

 هي

...............
      ...............

...............

...............

 �أنَت

...............
      ...............

...............

...............

 �أنِت

...............
      ...............

...............

...............

  �أنا

...............
      ...............

...............

...............

نحن

�مِلثال: َعَرْفِت  /  َعَرْفُت /  َعَرْفَت
ِبّي �إْبر�هيم يا َلْيلى؟ ة �لنَّ �ِسنان: هْل َعَرْفِت ِق�سّ

ة �َسيِِّدنا يو�ُسف؟ نام، َو�أنَت هل َعَرْفَت ِق�سّ ه َك�َس �لأ�سْ َلْيلى: َنَعم َعَرْفُت، �إنَّ
ه َحَكم يف ِم�ْس. �ِسنان: َنَعم َعَرْفُت، �إنَّ

ُت / َقَر�أَْت 1- َقَر�أِْت /  َقَر�أْ
................................................................................................................ : �أْحَمد 
ُب�ْسى: ................................................................................................................
................................................................................................................ : �أْحَمد 

2- َدَر�ْسَت  /  َدَر�ْسُت /  َدَر�ْسِت 
َخديجة: ...............................................................................................................
................................................................................................................ : َح�َسن 
َخديجة: ...............................................................................................................

3- َتَعلَّْمَت / َتَعلَّْمُت /  َتَعلَّْمِت
............................................................................................................... : َزْيَنب 
هارون: ...............................................................................................................
................................................................................................................ : َزْيَنب 

ُوِلَد                
َيِعي�ُش
َف َو�سَ
َيْعِرُف

7

6

ْن ِحواًرا َكما يف امِلثال     َكوِّ

ماِئر اِِْماَلأ الَفراغات الآِتية َح�َصب ال�صَّ
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 4

ُعْثمان:  ماذ� .................يا ُعَمر؟
�ش................. يف �لُقْر�آن �لَكرمي. ُعَمر:  �أْقَر�أ ِق�سَ

الم؟ ُعْثمان:  ماذ� ................. َعْن �َسيِِّدنا �آَدم َعَلْيه �ل�سَّ
ل ................. يف �لأْر�ش. �هلل َخَلَقه ِمْن ُتر�ب.                  ُعَمر:  هو �أوَّ

ُعْثمان:  َنَعم، هذ� .................، ُكلُّنا ِمْن �آَدم.
ُهم يف �لُقْر�آن. ُعَمر:  َبْعَده جاء �أْنِبياء َكثريون. َذَكر �هلل َبْع�سَ

الم؟ ة �َسيِِّدنا ................. َعَلْيه �ل�سَّ ُعْثمان:  هْل َقَر�أَْت ِق�سّ
ة يف �لُقْر�آن �لَكرمي. ها �أْطَول ِق�سّ ُعَمر:  َنَعم، َقَر�أُْتها  �إنَّ
الم؟ ُعْثمان:  �إَذْن، �أْنَت َتْعِرف �أْين ُوِلَد مو�سى َعَلْيه �ل�سَّ

ُعَمر:  َطْبعًا، هو ................. يف ِم�ْس، َولكْن ل �أْعِرف َمتى 
ْبط. ُوِلد ِبال�سَّ  

ُعْثمان:  ل �أَحَد َيْعِرف ذِلك، َولِكّنه ُولد يف َعْهد ِفْرَعْون َقْبل �مِليالد.
حيح. ُعَمر:  هذ� �سَ

ُعْثمان:  وهْل َتْعِرف................. �لأْنِبياء �مَلْذكورين يف �لُقْر�آن �لَكرمي؟
ُعَمر:  َنَعم، َطْبعًا.

ِلك.  ِهم ِمْن َف�سْ ُعْثمان:  �إَذْن،................ �أ�ْسماء َبْع�سِ
ُعَمر:  نوح، �إْبر�هيم، �إ�ْسماعيل، �إ�ْسحاق، َيْعقوب، يو�ُسف، د�ُود،   
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   �أ�سماء  
 �ذكر

ْر�س الّثاين : ِمْن ِق�َص�س الأْنِبياء الدَّ

اِِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة1
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)�أنا-َطبيب-�مُل�ْسَت�ْسفى( َنع.   ل عاِملٍة يف �مَل�سْ 1-�أنا �أوَّ
)�أنَت-ُمَدرِّ�ش-�مَلْدَر�سة(  ...................................................-2

ِكة( )�أنِت-ُمَهْنِد�سة-�ل�سَّ  ...................................................-3
)هو-َوَلد-�لأ�ْسة(  ...................................................-4

)هي-ِبْنت-�لعاِئلة(  ...................................................-5
...................................................-6

  
الم.    نام َقْوِمه.     �إبر�هيم َعَلْيه �ل�سَّ 1-َك�َس �أ�سْ

2-َنَزل َعَلْيه �لزَّبور.                        .........................................

3-َحَكم يف ِم�ْس َبْعد �ِسْجن َطويل.   .........................................

4-َبنى �لَكْعبة َمع �أِبيه.     .........................................

َنع �َسفينة َو�أْنَقذ �مُلوؤِْمنني ِمن �لّطوفان.  ......................................... 5-�سَ

ْور�ة.     ......................................... 6-َنَزل َعَلْيه �لتَّ

7-خاَت �لأْنِبياء َو�َسيِّد �مُلْر�َسلني.   .........................................

8-َنَزل َعَلْيه �لإْنيل.     .........................................

رْي.    ......................................... 9-َعلََّمه �هلل َتعاىل ُلغة �لطَّ

ل �إْن�سان َوَنِبّي يف �لأْر�ش.   ......................................... 10-�أوَّ

)هو(  1-�أنَت َتْعِرف �أْين ُوِلْدَت.      
)هي(  ...................................................-2
)�أنَت(  ...................................................-3
)�أنِت(  ...................................................-4
)�أنا(  ...................................................-5

...................................................-6
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4
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�ْصَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َصي ْملة الآِتية محُ اأِعد اجلحُ

ْملة الآِتية ِبالَكِلمات اّلتي َبْي الَقْو�َصي ِاِ�ْصَتْبِدل اجلحُ

اأْكِمل الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثال
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حابة ْر�س الّثاِلث : َحياة ال�صَّ الدَّ

  
ُعَمر بن �خَلّطاب َو�لَبَدِوّي

الم َعَلْيُكم. �خَلليفة ُعَمر:  �ل�سَّ
الم. �لَبَدِوّي:  َوَعَلْيُكم �ل�سَّ

�خَلليفة ُعَمر:  َكْيف حاُلك؟
�لَبَدِوّي:  �حَلْمد هلِل ، �أنا �أْرعى  �لإِبل، َوَح�َسُْت َقْبل َقليل 

ِمن �لباِدية.  
�خَلليفة ُعَمر:  مِلاذ� َح�َسَْت ؟ هل ........................ ُم�ْسِكلة؟

�لَبَدِوّي:  َح�َسُْت ........................ �أ�ْسَتي، َزْوَجتي ِعْنَدها ُم�ْسِكلة.

�خَلليفة ُعَمر:  ما هي .............................؟
�لَبَدِوّي:  �َسَتِلد َزْوَجتي لِكن ل توَجد قاِبلة ُت�ساِعُدها يف �لِولدة.

�خَلليفة ُعَمر:  �َساأعود ......................... َقليل.
َذَهب ُعَمر �إىل َبْيِته و........................ ِلَزْوَجِته: 

�خَلليفة ُعَمر:  يا �أّم ُكْلثوم،  هل ....................... َك�َسب َمْر�ساة �هلل؟
�أّم ُكْلثوم:  هذ� ما  �أُريُده يا �أمري �مُلوؤِْمنني.

تاج �إىل ُم�ساَعَدِتك. �خَلليفة ُعَمر:  ........................ َنْذَهْب �إىل �ْمَر�أة َتْ
�أّم ُكْلثوم:  َطْبعًا، َهيا َنْذَهْب. 

ِلِزيارة
 َبْعد
قال

ُم�ْسِكَلُتها
ُتريدين

َهّيا
 ُهناك  

ن القاِئمة اِِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمِ 1
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دِّيق؟ َمْروة: هل َقَر�أَْت َحياة ....................... �ل�سِّ
ياووز: َنَعم، .......................

َمْروة: ....................... هو �خَلليفة �لّثاين؟
ياووز: هو ....................... بن �خَلّطاب . َوَمْن .......................؟

َمْروة: هو ....................... بن َعّفان.
ياووز: َوَمن �خَلليفة �لّر�ِبع؟

َمْروة: هو ....................... بن �أبي طاِلب.            

َمْن
 �لّثاِلث
 َقَر�أُْت
َعلي

 ُعْثمان
ُعَمر    
  �أبي َبْكر 

ماهي �لأماِكن �مُلَقدَّ�سة يف َمّكة �مُلَكرَّمة؟
رة؟ ماهي �لأماِكن �مُلَقدَّ�سة يف �مَلدينة �مُلَنوَّ

�أّي �لأماِكن ُتريد ِزياَرَتها؟

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

َم�ْسِجد �لِقْبَلَتني�لَكْعبةَجَبل �لّنور

َبِوّيَم�ْسِجد ُقباء ِبْئر َزْمَزْم�مَل�ْسِجد �لنَّ

�ْصَتعيًنا ِبالقاِئمة 2 اِْماَلأ الَفراغات الآِتية محُ

حُْكتحُْب ا 3
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ُعْثمان بن َعّفان َعِلّي بن �أبي طاِلب

ُعَمر بن �خَلّطاب  دِّيق �أبو َبْكر �ل�سِّ

رة، هو �خَلليفة  ُوِلد يف َمّكة �مُلَكرَّمة َوُتُويفِّ يف �مَلدينة �مُلَنوَّ
د�قة. َفُته �ل�سَّ ل، َو�سِ �لأوَّ

هو ..........................

ُوِلد يف َمّكة �مُلَكرَّمة َوُتُويفِّ يف �لنََّجف �لأ�ْسَف، هو �خَلليفة 
جاعة. َفُته �ل�سَّ �لّر�ِبع،   َو�سِ

هو ..........................

رة، هو �خَلليفة  ُوِلد يف َمّكة �مُلَكرَّمة َوُتُويفِّ يف �مَلدينة �مُلَنوَّ
ْقوى. َفُته �لتَّ �لّثاِلث،  َو�سِ

هو ..........................

رة، هو �خَلليفة  ُوِلد يف َمّكة �مُلَكرَّمة َوُتُويفِّ يف �مَلدينة �مُلَنوَّ
َفُته �لَعد�لة. �لّثاين،  َو�سِ

هو ..........................

د�قة   �ل�سَّ
جاعة   �ل�سَّ

 �لَعد�لة
ْقَوى  �لتَّ

�أبو َبْكر
ُعَمر
َعِلّي

ُعْثمان

�ِبع   �خَلليفة �لرَّ
�خَلليفة �لّثاين
 �خَلليفة�لّثالث
ل  �خَلليفة �لأوَّ

َلفاء   4                اأْكِمل الَفراغات َح�َصب اأْو�صاف اخلحُ

�صْل بي املجموعات كما يف املثال 5



9

الَوْحدة

2
1-  �َسْمراء َجّدة َزْيَنب َوَرْمزي.

د َزْوج                         .  مَّ َ محُ   -2
�َسماء َعّمة                         .   -3

َمر َعّم                         . 4-  عحُ
َرْمزي َحفيد                           و                         .     -5

د َجّد                         و                        . مَّ َ محُ  -6
َجميلة خالة                        .     -7

�َسْمراء  ّمد َ محُ

َجميلة جا�ِسم

)اأبي/َعلّي( ها عاِئ�سة.      -  هِذه اأّمي، اِ�ْسمحُ
)اأْختي/َزْيَنب( ه َعِلّي.     -  هذا اأبي، اِ�ْسمحُ
)اأخي/َرْمزي(                                                   -1

)خاَلتي/فاِطمة(                                                   -2
)خايل/َجميل(                                                   -3
تي/َزْهرة( )َعمَّ                                                   -4
�ْسدي( )َعّمي/رحُ                                                   -5

)َجدَّتي/�َسْمراء(                                                   -6
)َجّدي/َتْوفيق(                                                   -7

                                                -8

�َسماء َمر عحُ

َرْمزي َزْيَنب

1 اِِْمَلأ الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثال

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 2

ل: الأُ�ْسة َوالأقاِرب ْر�س الأوَّ الدَّ
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الَوْحدة

2

2222

1- هذان الأَخوان                             اإىل َقْي�َصي. 
     

2- هاتان الأْختان                             ِمن الَبْيت. 
 

�ْسَت�ْسفى. تان                             يف املحُ 3-هاتان الَعمَّ
   

َنع.  4- الواِلَدتان                             يف امَل�سْ
     

َتقاِعد. 5- خايل                             محُ
   

ْطَمِئّنة؟  هل اجَلّدة محُ  -1
                                    

هل الواِلدة َقِلقة؟   -2
                                    

ب؟  3- هل احَلم غا�سِ
                                     

بوبة؟  5-  هل الِبْنت َمْ
                                    

ة هاِدئة؟  هل ال�ّسابَّ  -4
                                     

تان رِّ�سَ َ ج- محُ رِّ�سات َ ب- محُ رِّ�ض َ اأ- محُ

فة َوظَّ ب- محُ

 6- هل الأب هاِدئ؟ 
                                     

حيح اِِْخَت اجَلواب ال�صَّ 3

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية 4

ج- ذاِهبونب- ذاِهباناأ- ذاِهب

ج- قاِدمةب- قاِدماتاأ- قاِدَمتان

ج- عاِمَلتان

ج- َع�ْسَكِرّية ب- َع�ْسَكِرّيان اأ- َع�ْسَكِرّي

اأ- عاِملة
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2

22

ْر�س الّثاين : يف ال�ّصوق الدَّ

ْمرين َكما يف امِلثال اأْجر التَّ 1

اِِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِبا�ْصم الإ�صارة امُلنا�ِصب 3

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �صِ 2

22

)هذان( بوب.           هذا الَوَلد َمْ
)هوؤلء(  بوبان.          هذان الَوَلدان َمْ

َتِهدون( ْ )محُ                                                              -1
َتِهدان( ْ )محُ                                                               -2

َتِهد(  ْ )محُ                                                              -3
بوب( )َمْ                                                              -4

                                                            -5

ِطْفَلتان   1- هذا 
ِطْفل 2- هذان 

اأِطّباء 3- هاتان 
َدْفَتان 4- هذه 
�َسَجرة  5- هوؤلء 

1-                     الأْولد يف احَل�سانة. 
َنع.  2-                     عاِمالن يف امَل�سْ
َكَتب                     التِّْلميذ الواِجب.   -3

�ْسَت�ْسفى.  َتْذَهب                      الّطبيَبتان اإىل املحُ  -4
ِدقاء اإىل اإ�ْسَطْنبول.  ل                     الأ�سْ َي�سِ   -5

ْراآن الَكرمي.  6-  َتْقَراأ                     الِبْنت القحُ
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الَوْحدة

2

24

)الَفواِكه(    . تازة ِفْعالاً ْ 1- اإّن اخَل�ْصاوات محُ
)الفا�سوْليا(                                                  -2

باِنخ( )ال�سَّ                                                  -3
)الكو�سة(                                                  -4
)احَل�ساء(                                                  -5

)الأحُْرز(                                                  -6
                                                -7

رو�ِسه - ناِجح .    الّطاِلب - اإن - يف - دحُ
رو�ِسه.  اإن الّطاِلب ناِجح يف دحُ   

اخَل�ْصاوات - ِفْعالاً   - اإّن - طاِزجة.   -1
                                                                                         

لَّ .  فوَنها - كحُ َنظِّ وق - َنظيفة - يحُ ّمال - ِلأ  نَّ - ال�سُّ َيْوم - العحُ  -2
                                                                                          

تاز.  ْ ِمْن - ِبلرية - ولِكنَّه - الباِزّلء - َفَقط - َنْوع - واِحدة- محُ  -3
                                                                                         

ني- ال�سبانخ - كيلو - �َساأ�ْسَتي - من - َيْكفي- اأحُْخرى.  4-َخ�ْصاوات - لأنَّ
                                                                                        

ها  - الفواكه.  تازة - اأنَّ ْ طاِزجة - وَيْبدو - هذه - محُ  -5
                                                                                        

َته َخّط ِبا َبْي الَقْو�َصي اِِِ�ْصِتْبِدل ما َتْ 4

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَملاً ُمفيدة َكما يف امِلثال َرتِّ 5

23
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2

24

ْر�س الّثاِلث: اأْفراد الأ�ْسة    الدَّ
اأْكِمل الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثال 1

ا َبْي الَقْو�َصي اأْكِمل الَفراغات الآِتية ِمّ 2

23

َمْن هوؤلء؟  -   
   - هوؤلء ِطْفالت. 

  - َمْن هذه؟ 
  - هذه ِطْفلة.  

 1-َمْن                 ؟ 
 .                    -   

 1-َمْن                 ؟ 
 .                    -   

 2- َمْن                ؟ 
 .                        -   

 2- َمْن                ؟ 
 .                       -    

َهْنِد�َسات                         1-                        محُ
 

2-                         البنتان                        
 

3-                         الطبيبات                        
 

4-                         الطفلة                        
   

5-                          العاِمَلتان                        
ِ  

) هوؤلء/َجديدات ( )هاتان/َجديَدتان( )هِذه/َجديدة(

) هذان/َجميالن(  )هاتان/َجميَلتان ( )هوؤلء/َجميالت (

)هاتان/َن�سيَطتان( ) هوؤلء/َن�سيطات ( )هِذه/َن�سيطة (

بوبة( )هِذه/َمْ بوَبتان ( ) هاتان/َمْ بوبات ( )هوؤلء/َمْ

َتِهَدتان( ْ ) هاتان/محُ َتِهدات ( ْ ) هوؤلء/محُ َتِهدة ( ْ )هذه/محُ
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الَوْحدة

اِِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة2 3

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي ُثّم اْكُتب اجُلَمل �صِ 4

اِِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 5

ن ِمن             اأ�ْسخا�ض، اأبي، اأّمي،اأخي،   هِذه عاِئَلتي. هي َتَتَكوَّ
ن يف            َجميلة ِباأْنَقرة.               واأنا. َنْحن َن�ْسكحُ

ا. اأبي            ، هو َيْعَمل يف احَلْقل  غرية َوَم�ْصورة ِجدًّ  عاِئَلتي �سَ
�ساِعد اأبي يف َعَمِله.  َواحَلديقة. َوهِذه             هي تحُ

ِبية ِبِق�ْسم اللغة ْ لِّّية التَّ �ض يف كحُ ه             هو َيْدرحُ   يِل اأخ ا�ْسمحُ
ها عاِئ�سة. هي ِتْلميذة يف                            يل اأْخت، َوا�ْسمحُ

بوبة يف َمْدَر�َسِتها. هذا              رو�ِسها َوَمْ   هي ناِجحة يف دحُ
نان يف َبْيت َقريب ِمن َبْيِتنا. َجّدي    َوهِذه َجدَّتي. هما َي�ْسكحُ

ا.  َعجوز َوَمري�ض، َو             َعجوزة َوَمري�سة اأْي�ساً
ا.  ِحبُّهما َكثرياً ما َونحُ هحُ �ساِعدحُ   َنْحن نحُ

اأّمي
َجّدي

َخْم�سة
َعِلي

اأْختي
الَعَرِبّية

َقرية
اِلْبِتداِئّية

َفاّلح
َجدَّتي

1- اأّمي                         اأبي يف َعَمِله.
غرية َتْلَعب يف َحديقة                          ْفلة ال�سَّ 2- الطِّ

3- ماّدة                         َيْوم الأْرِبعاء.
4- اأخي                         يف جاِمعة اإ�ْسَطْنبول 

رو�ِسه.  5- هو                         يف دحُ
ْندحُق.  ل                         اإىل الفحُ 6- َو�سَ
7- اإ�ْسَطْنبول                         َكبرية. 

َمدينة  
ناِجح 

الّتاريخ
ْيف ال�سَّ

الَبْيت 
طاِلب 

�ساِعد  تحُ

ْفالت هوؤلء  الطِّ
اأخي
اأّمي
ما هحُ

بوبات. َمْ
ِكة. فان يف ال�صَّ َوظَّ محُ
َم�ْسغولة يف امَلْطَبخ. 
ِتْلميذ يف اِلْبِتداِئّية. 

                                                -1
                                                -2
                                                -3
                                                  -4
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َرْين.  ْوم ُمَت�أخِّ َرْين؟    - َنَعم، َن�ْسَتْيِقظ ِمن النَّ ْوم ُمَت�أخِّ  هل َت�ْسَتْيِقظ�ن ِمن النَّ
1- هل َتَتن�َوالن الَفطور؟                  - ................................... الَفطور. 

2- هل َتْذَهب�ن اإىل ال�ّسوق؟               - ...................................  اإىل ال�ّسوق. 
اّلت.  اّلت؟     - .................................َجراِئد َوَمَ ي�ن َجراِئد َوَمَ 3- هل َت�ْسَتِ
ي�ن َوْقَتُكم� يف الَبْيت؟   -.................................َوْقَتن� يف الَبْيت.  4- هل َتْق�سِ

5- هل َت�ْسَتِمع�ن اإىل املو�سيقى؟       -..................................اإىل املو�سيقى. 
ِدق�ء؟   - ................................ِبَبْع�ض االأ�سدق�ء.  الن ِبَبْع�ض االأ�سْ 6- هل َتتَّ�سِ

7- هل ُت�س�ِهدان التِّْلِفْزيون؟              - ...................................التِّْلِفْزيون. 
8- هل َتْدُر�س�ن ِبوا�ِسطة احل��سوب؟   -...............................ِبوا�ِسطة احل��سوب. 

رة ُكّل َيْوم.  1- اأنتم�                                       يف �س�عة ُمَبكِّ
ْبع.  2- َزْيَنب َوَمْرَي                                       الَفطور ع�دًة يف ال�ّس�عة ال�ّس�ِبعة ّوالرُّ

ت�ء.  3- هم�                                       َمع�ِطَفُهم� يف ال�سِّ
4- اأنتم�                                      اإىل امَلْدَر�سة. 

ْهر.  5- ف�روق َوخ�ِلد                                      ِمن الَبْيت َبْعد الظُّ

	

ديقان ل:	ال�صَّ ْر�س	الأوَّ الدَّ
اأِجْب	َعن	الأ�ْصِئلة	الآِتية	َكما	يف	امِلثال 1

اِْمَلأ	الَفراغات	الآِتية	ِمن	القاِئمة 2

َتَتن�َوالن َت�ْسَتْيِقظ� ن   َتذَْهب�ن  َيْخرُج�ن  َيْلَب�س� ن  

اُْكُتب االأْرق�م االآِتية ِب�حُلروف الَعَرِبّية 3

20
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40
50

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
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60
70
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-َتَتن�َوالن الَفطور.  -َيَتن�َوالن الَفطور.    
 .                                                                          - ّلة.  َيْلَعب�ن ُكرة ال�سَّ   -1
 .                                                                          - َيْذَهب�ن اإىل ال�ّسوق.    -2
 .                                                                          - اّلت.  ي�ن َجراِئد َوَمَ َي�ْسَتِ   -3
 .                                                                          - َيْرِجع�ن ِمن ال�ّسوق.    -4
.                                                                          - َي�ْسَتِمع�ن اإىل املو�سيقى.    -5 
.                                                                          - ِدق�ء.  الن ِبَبْع�ض االأ�سْ َيتَّ�سِ   -6

 .                                                                          - ْلِفْزيون.  ُي�س�ِهدان التَّ   -7
 .                                                                          - ع�م.  َيْطُبخ�ن الطَّ   -8 
 .                                                                          - ر.  َين�م�ن يف َوْقت ُمَبكِّ   -9

ر. َو                                      الَيْوم هو َيْوم االأَحد. َن�ْسَتْيِقظ ِمن النَّْوم يف َوْقت ُمَت�أخِّ  
ّلة، ُثّم                                      اإىل ال�ّسوق َو                                    الَفطور، ُثّم                                       ُكرة ال�سَّ

اّلت، ُثّم                                      ِمن ال�ّسوق َو                                      َوْقًت� يف الَبْيت.  َجراِئد َوَمَ
ِدق�ء،  َبْعد ذِلك                                      اإىل املو�سيقى َو                                     ِبَبْع�ض االأ�سْ

ُثّم                                      التِّْلف�ز َو                                      يف احل��سوب َو                                      االأْكل 
ر.  َو                                      يف َوْقت ُمَبكِّ

َن�ْسَتِمع

ْل	َكما	يف	امِلثال	 َحوِّ 4

اِْخَت	الِفْعل	امُلنا�ِصب	ِمن	القاِئمة	ِللَفراغات	الّتاِلية	 5

َن�ْسَتيَنْذَهبَنَتن�َولُن�س�ِهدَنْلَعبَن�ْسَتْيِقظ

لَنْق�سيَنْرِجع حَنْطُبخَنن�مَنتَّ�سِ فَّ َنَت�سَ

41
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ب�ًح�؟        هل َتْخُرجون ِمن الَبْيت �سَ
1-  هل َتْرَكبون احل�ِفلة؟

لون  اإىل امَلْدَر�سة يف َوْقِته�؟  2-  هل َت�سِ
ُكم؟ فَّ 3-  هل َتْدُخلون �سَ

4- هل َتْفَتحون الُكُتب َوالدَّف�ِتر؟ 
5-  هل َت�ْسَتِمعون اإىل امُلَدرِّ�ض؟ 

6-  هل َتْكُتبون ُدرو�َسُكم؟
7-  هل َتْذَهبون اإىل امَلْكَتبة؟ 

8-  هل َتْعَملون الواِجب�ت امَلْنِزِلّية؟ 
9-  هل َتْقَراأون امَلَجاّلت َواجَلراِئد؟ 

   َنَعم، َنْخُرج ِمن الَبْيت �سب�ًح�. 
.                                                   
.                                                   
.                                                   

 .                                                   
.                                                   
 .                                                   
 .                                                   
.                                                   
.                                                   

ُكّل َيْوم ااِلْثَنْي، َيْخُرجون ِمن الَبْيت َو                    احل�ِفلة َو                    اإىل 
ُهم َو                    الُكُتب َوالدَّف�ِتر.  فَّ امَلْدَر�سة يف َوْقِته�. ُثّم                     �سَ

�ض.ُثّم                     ُدرو�َسُهم َو                    اإىل امَلْكَتبة  َو                   اإىل امُلَدرِّ
ْر�ض. َبْعد ذِلك                     الواِجب�ت امَلْنِزِلّية َو                    امَلَجاّلت  َبْعد الدَّ

َواجَلراِئد. ُثّم                     اإىل الَبْيت. 

ْر�س	الّثاين:	يف	امَلْدَر�صة الدَّ
اأِجْب	َعن	الأ�ْصِئلة	الآِتية	َكما	يف	امِلثال 1

اِْمَلأ	الَفراغات	الآِتية	ِمن	القاِئمة 2

 َيْقَراأونَيْكُتبونَيْرَكبونَيْخُرجون
لون َيْذَهبونَيْفَتحون َي�سِ

َيْعَملون َي�ْسَتِمعون َيْدُخلونَيْرِجعون

41
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ْبع َم�س�ًء. 1-َيْبَداأ الفيلم يف ال�ّس�عة الّث�ِمنة َوالرُّ
ِحّية يف امَل�ْسَح اأْم يف امَلْدَر�سة؟ 2- هل ُت�س�ِهدون امَل�ْسَ

اّلب َيْذَهبون اإىل امَلْكَتبة َوَيْقَراأون فيه� ُكُتًب�. 3-الطُّ
ن� يف اأْعم�ل امَلْنِزل.   4-ُن�س�ِعد اأمَّ

)اأنتم(        ُعَمر َوَتْوفيق َيْذَهب�ن اإىل امَلْدَر�سة. 
)هم(                                                                                -1

)الّط�ِلَبت�ن(                                                                                 -2
)الّط�ِلب�ن(                                                                                  -3

)نحن(                                                                                  -4
                                                                                -5

ِْكّية َتْرِجم	اجُلَمل	الآِتية	اإىل	اّللغة	الترُّ 3

ْل	َبْي	امَلْجموَعَتْي	َكما	يف	امِلثال �صِ 4

ْدريب	َكما	يف	امِلثال اأْجِر	التَّ 5

43

�ِسّتة َوِع�ْسون
 َثم�ِنية َوَثالثون
 �َسْبعة َوَخْم�سون
َثالثة َواأْرَبعون

اأْرَبعة َو�َسْبعون 
َخْم�سة َو�ِسّتون
واِحد َوِت�ْسعون

اِْثن�ن َوَثم�نون 

91
74
57
26
82
38
43
65
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1-  هل َتْخَلْعَن امَلالِب�ض امَلْدَر�ِسّية؟
2- هل َتْلَب�ْسن امَلالِب�ض الَيْوِمّية؟ 

ْزن امل�ِئدة؟ هِّ 3-  هل ُتَ
َتِمْعن َحْول امل�ِئدة؟ 4- هل َتْ
5-  هل َتَتن�َوْلن الَع�س�ء َمًع�؟ 

ه�ِتُكّن؟ 6- هل ُت�س�ِعْدَن اأمَّ
الة الِع�س�ء؟  ّلي �سَ 7- هل ُت�سَ

8- هل َتْعَمْلن واِجب�ِتُكّن؟

 .                                                  
 .                                                  

  .                                                  
 .                                                  
 .                                                  
 .                                                  
 .                                                  
 .                                                  

                           9،45 3،45 ال�ّس�عة الّراِبعة اإاّل ُرْبًع�   6،45                           
                          10،45                            7،45                           2،45
                          11،45                             8،45                            5،45 

ْر�س	الّثاِلث:	يف	الُكلِّّية الدَّ
اأِجْب	َعن	الأ�ْصِئلة	الآِتية	َكما	يف	امِلثال 1

اِْمَلأ	الَفراغات	الآِتية	 3

200	

1000	
100	
900	
400

800	
ِماَئتان

ِمائة

	اأْلف	 َخْم�صة	َو�ِصّتون �ِصّتِمائة

ِمْليون اأْلف

اِْثنان	َوِت�ْصعون ِت�ْصُعِمائة �َصْبُعِمائة	

اأْرَبُعِمائة ِت�ْصعة	َواأْرَبعون َخْم�ُصِمائة

ائةَثالُثِم�ئة  	اأْلفَثماِنِ

اأْرَبُعِمائة َثلُثِمائة

ْل	َبْي	امَلْجموَعَتْي	َكما	يف	امِلثال �صِ 2

43

هل َتْرِجْعن ِمن امَلْدَر�سة َم�س�ًء؟          نعم، َنْرِجع ِمن امَلْدَر�سة َم�س�ًء. 
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ْخ�ض 12 �س�عة ِمْن ُعْمِره ِب�اِلْنِتظ�ر يف الّط�بور. ي ال�سَّ    -ِمْن َغْي امَلْعقول اأْن َيْق�سِ
ِمْن َغْي امَلْعقول اأنْ                                                                                   -1
ِمْن َغْي امَلْعقول اأنْ                                                                                   -2
ِمن الَعجيب اأنْ                                                                                   -3
ِمن امُلف�ِجئ اأْن                                                                                    -4
ِحك اأنْ                                                                                  ِمن امُل�سْ  -5
ِمن امُلْحِزن اأنْ                                                                                   -6

اِْفِر�ْس	اأّن	ُعْمر	الإْن�صان	اأ�ْصبوع	واِحد	َفَقط،	يف	هِذه	احلالة	
ْخ�س	... َيْق�صي	ال�صَّ

4

يف الَبْيت 120 �س�عة ِمْن ُعْمِره 
يف الِفرا�ض 60 �س�عة ِمْن ُعْمِره 

يف الَعَمل 24 �س�عة ِمْن ُعْمِره 
ْلِفْزيون اأم�م التَّ 14 �س�عة ِمْن ُعْمِره 

ِب�الأْكل 14 �س�عة ِمْن ُعْمِره 
ِب�اِلْنِتظ�ر يف الّط�بور 12 �س�عة ِمْن ُعْمِره 

�َسوُّق بِ�لتَّ 12 �س�عة ِمْن ُعْمِره 
ِبَتْنظيف الَبْيت 10 �س�ع�ت ِمْن ُعْمِره 
ِب�الْجِتم�ع�ت 7 �س�ع�ت ِمْن ُعْمِره 
يف امَلْدَر�سة   6 �س�ع�ت ِمْن ُعْمِره 

م�َر�سة الِهواي�ت ِبُ 5 �س�ع�ت ِمْن ُعْمِره 
َفر ِب�لرِّْحالت َوال�سَّ 3 �س�ع�ت ِمْن ُعْمِره 

ْوء االأْحَمر ِب�لُوقوف ِعْند ُظهور ال�سَّ �س�عة واِحدة ِمْن ُعْمِره 

45

ما	َراأُْيك	يف	امَلْعلومات	اأْعله؟
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)اأنتم�(  َجت� ِمن ااِلْبِتداِئّية الع�م امل��سي.  1-ُب�ْسى َوَلْيلى َتَخرَّ
)هم�(                                                                                  -2

)َجميل َو�س�ِلح(                                                                                    -3
)نحن(                                                                                  -4

)االأُْخت�ن(                                                                                  -5
                                                                                 -6

	
 َثالث �س�ع�ت.

ِمن امَلَحّطة امَلْرَكِزّية.
َتَن�َوال الَغداء.

يف ال�ّس�عة الّث�ِنية َع�ْسة َلْياًل.
�َسَكن� يف الُفْنُدق. 

      م�ذا َفَعال يف امَلْطَعم؟
1-َمتى َذَهب� اإىل الِفرا�ض؟

2-َكْم �س�عًة َذاَكرا ُدرو�َسُهم�؟
3-اأْين �َسَكن� يف الُعْطلة؟

ّطة َرِكب� الِقط�ر؟ 4-ِمْن اأّي َمَ

1- َتْعَمل )70(                                       ع�ِملًة يف الُفْنُدق. 
رِّ�سًة.  2- َتْعَمل يف امُل�ْسَت�ْسفى )30(                                َطبيبًة َو )20(                                ُمَ

3- يف هذا احَلْفل )30(                                       ِتْلميًذا َو )80(                                        ِتْلميذًة. 
4- َت�ْسَتِك )90(                                       ُم�س�ِفرًة يف هِذه الرِّْحلة. 

نة.  ِبية يف هِذه ال�سَّ ْ 5- َيَتَخرَّج )50(                                       ط�ِلًب� ِمْن ُكلِّّية التَّ

باح ْر�س	الرّاِبع:	النَّ�صاط	يف	ال�صَّ الدَّ

تي	َبْي	الَقْو�َصْي	 اٍِْمَلأ	الَفراغات	الآِتية	ِبِكتابة	الأْرقام	الَّ 2

ْدريب	َكما	يف	امِلثال اأْجِر	التَّ 3

ْل	َبْي	الأ�ْصِئلة	َوالأْجِوبة	َكما	يف	امِلثال �صِ 1
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ب�ًح�. يف االأُ�ْسبوع امل��سي غ�َدْرن� اأْنَقرة اإىل قوْني�. َو                                   اإَلْيه� �سَ
ُثّم                               الَفطور يف َتّل َعالء الّدين َو                                 َمْتَحف َمْوالن� 

ْين� الَهداي� َو�س�َفْرن� اإىل َقْي�َسي َبْعد الَغداء.  َوا�ْسَتَ
ْلن�  اإىل َقْي�َسي  يف امَل�س�ء و                                  يف ُفْنُدق ِبَجَبل اأْرِجَي�ْض  َو�سَ
الة  ْين� �سَ ْين� ِمن ال�ّسوق َب�ْسِطْرمة َو�ُسُجق َواأدَّ ْلج َوا�ْسَتَ َو                                 َعلى الثَّ

ْهر يف "اجل�ِمع الَكبي".  الظُّ
ْبن� ُهن�ك ال�ّس�ي  الة َو                            ِبقْي�َسهي َو�َسِ ُثّم غ�َدْرن� َقْي�َسي َبْعد ال�سَّ

َوالَقْهوة، ُثّم                                   احل�ِفلة َو                                   اإىل اأْنَقرة َم�س�ًء. 

ْحن�   اِ�ْسَتَ ن�   َتَزجّلْ َنَزْلن�  غ�َدْرن�   

ْلن�          ُزْرن�            َرِكْبن�        َتن�َوْلن�        َرَجْعن�       َو�سَ

نحنهم�اأنتم�
غ�َدْرَن�غ�َدَراغ�َدْرُت�

اِْمَلأ	الَفراغات	الآِتية	ِمن	القاِئمة	َكما	يف	امِلثال	 5

اِْمَلأ	الَفراغات	يف	اجَلْدَول	َكما	يف	امِلثال 4

غ�َدَر
َل َو�سَ

َزاَر
ا�ستى

َنَزَل
تّوَل
َوَقَف
َب �َسِ
َرِكَب
ع�َد

تن�َوَل
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 -َكْم �َسنًة َعِملوا يف اإيط�ْلي�؟
1-                                                ؟
2-                                                ؟
3-                                                ؟
4-                                                ؟
5-                                                ؟

ّدة �َسَنَتي.  -َعِملوا يف اإيط�ْلي� مِلُ
-�َسَكنوا يف َمْرَكز َلْنَدن.

-َتَعلَّموا َقلياًل ِمن الَفَرْن�ِسّية.
-َدَر�سوا املو�سيقى يف رو�ْسي�.

َخرُّج. َور يف َحْفل التَّ روا ِمئ�ت ال�سُّ وَّ -�سَ
-�س�َفروا اإىل الق�ِهرة ِللتِّج�رة. 

�س�موا
َرِكبوا
َذَهبوا
اِ�ْسَتَمعوا
زاروا 
ّلوا �سَ
م�َر�سوا 

الِقط�ر 
َرَم�س�ن 

ّية َت�رين ِري��سِ
امَلْغِرب 

اإىل امُل�ْسَت�ْسفى 
اإىل املو�سيقى 

امَلْتَحف

ب�ًح�.  َخَرجوا ِمن الَبْيت �سَ   -   
َرِكبوا احل�ِفلة.    -1

لوا اإىل امَلْدَر�سة يف َوْقِته�.  َو�سَ   -2
ُهم. فَّ َدَخلوا �سَ   -3

ْر�ض.  َذَهبوا اإىل امَلْكَتبة َبْعد الدَّ   -4
5-  َرَجعوا اإىل الَبْيت َم�س�ًء. 

ب�ًح�.  َخَرْجُتم ِمن الَبْيت �سَ  -   
 .                                                                                    -1
 .                                                                                    -2
 .                                                                                    -3
.                                                                                   -4
.                                                                                   -5

	

ْر�س	اخلاِم�س:	النَّ�صاط	يف	امَلْدَر�صة الدَّ
َته	َخّط	َكما	يف	امِلثال	 هات	اأ�ْصِئلة	مِلا	َتْ 1

ْمرين	الآتي	َكما	يف	امِلثال	 	اأْجِر	التَّ 3

�صْل	َبْي	امَلْجموَعَتْي	َكما	يف	امِلثال 2
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: اأْرَبعة َوَثالثون  34
                                                                       :  25
                                                                       :  49
                                                                       :  23
                                                                       :  51
                                                                       :  99
                                                                       :  30
                                                                       :  100
                                                                       :  28
                                                                       :  66

)37( َكْم َوَلًدا َيْلَعب يف امُل�س�َبقة؟   -1
                                                                                                          

)45( َكْم ط�ِلبة يف احل�ِفلة؟    -2
                                                                                                         

)33( َنع؟  َكْم ع�ِماًل يف امَل�سْ  -3
                                                                                                         

)55( 4- َكْم َرُجاًل يف امَل�ْسِجد؟   
                                                                                                        

)36( �سة يف هِذه امَلْدَر�سة؟  َكْم ُمَدرِّ   -5
                                                                                                         

38

تي	َبْي	الَقْو�َصي اأِجْب	َعن	الأ�ْصِئلة	الآِتية	ُم�ْصَتعيًنا	ِبالأْرقام	الَّ 5

اُْكُتب	الأْرقام	الّتاِلية	ِباحُلروف	َكما	يف	امِلثال 4
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)الِبْنت�ن(   الَبن�ت �س�َفْرن  اإىلَقْي�َسي.  
)الِبْنُت( الِبْنت�ن �س�َفَرت� اإىل َقْي�َسي.   

)التِّْلميذُة(                                                   -1
)التِّْلميَذت�ن(                                                   -2
)التِّْلميذاُت(                                                   -3

)َزْيَنب َوَمْروة(                                                    -4
)َزْيَنب َوَمْروة َوع�ِئ�سة(                                                   -5

                                                 -6

       َرَجْعن ِمن امَلْدَر�سة َم�س�ًء. 
1- َخَلْعن امَلالِب�ض امَلْدَر�ِسّية. 

2- اأْعَدْدن امل�ِئدة.
3- َتن�َوْلن الَع�س�ء َمًع�. 

ه�ِتِهّن. 4- �س�َعْدن اأمَّ
�س�ء.  الة الِعِ لَّْي �سَ 5- �سَ

6- َعِمْلن واِجب�ِتِهّن. 
7- �س�َهْدن التِّْلِفْزيون. 

8- َقَراأْن الُكُتب.

   َرَجْعُتّ ِمن امَلْدَر�سة َم�س�ًء.
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                           :  28
                           :  66

                           :  40
                           :  81
                           :  54
                           :  29

: َثالثة َوِع�ْسون  23
                           :  68
                           :  38
                           :  70

	

ْر�س	ال�ّصاِد�س:	النَّ�صاط	يف	امَل�صاء الدَّ
ْدريب	الآتي	َكما	يف	امِلثال اأْجِر	التَّ 1

اُْكُتب	الأْرقام	الّتاِلية	ِباحُلروف	َكما	يف	امِلثال 3

ْمرين	الآتي	َكما	يف	امِلثال 	اأْجِر	التَّ 2
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نحناأنّتهّن
غ�َدْرَن�غ�َدْرتنَّغ�َدْرَن

39

1- يف َمْطَعم اجل�ِمعة )800(                          ط�ِلبٍة. 

2- يف الِقط�ر )400(                          راِكبٍة. 

3- يف الّث�َنِوّية  )600(                          ِتْلميذٍة. 

�لة.  ِل�ض )200(                          ط�ِلبٍةٍ يف ال�سّ 4- َتْ

5- َتْنَتِظر )300(                          َمري�سٍة يف �س�لة امُل�ْسَت�ْسفى. 

6- يف الّث�َنِوّية )1000(                   ِتْلميٍذ َو )1000(                    ِتْلميذٍة. 

ْدريب	الآتي	َكما	يف	امِلثال اأْجِر	التَّ 4

تي	َبْي	الَقْو�َصي اٍِْمَلأ	الَفراغات	الآِتية	ِبِكتابة	الأْرقام	الَّ 5

غ�َدَر
َل َو�سَ

َزاَر
ا�ستى

َنَزَل
تّوَل
َوَقَف
َب �َسِ
َرِكَب
ع�َد

�سّوَر

تن�َوَل
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َعلي َواأْحَمد طاِلبان يف ثاَنِوّية الأِئّمة َواخُلَطباء. هما                                 يف   
َلبة. هما                               َفطورهما يف                               عادًة. يوَجد يف  َنْف�س دار الطَّ

ْيتون َوالَبْي�س َو                        َو                        َوِمن امَل�ْشوبات الَفطور اجُلْب َوالزَّ
َمع اخُلْبز.    ْبدة َوالَع�َسل يف    احَلليب اأْو                         .            ُيِحّبان الزُّ

َو                                يف الُفطور الَع�سري اأو احَلليب.

هما  َي�ْسُكنان  َي�ْشَبان  امُلَرّبى  طاِلبان   

الَفطور الَع�َسل  َيَتناَولن  الَع�سري  ف  امَلْق�سِ  

ل: يف الَفطور ْر�س الأوَّ الدَّ
1 اِِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال  اأْجِر التَّ 2

ِْكّية َتْرِجْم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة الترُّ 3

باًحا.1 ْبدة َوالَع�َسل �سَ الن الزُّ َعِلّي َوُعَمر ُيَف�سِّ

َزْيَنب َوَزْهرة ل َت�ْشَبان ال�ّساي َبْعد الَفطور.2

الن احَلليب َقْبل الَفطور.3 اأنتما ل ُتَف�سِّ

نحن ل ُنِحّب امُلَرّبى يف الَفطور.4

هما ل ُتريدان الَقْهوة يف الَفطور. 5

1-                                       ؟        )اأنِت(                                      
2-                                       ؟      )اأنا(                                      
3-                                       ؟       )اأنَت(                                      
4-                                       ؟        )زينب(                                      
5-                                       ؟         )ال�سيف(                                      

ل، َلـْم ُي�ساِفْر اإىل َبَلِده.        هل �ساَفر اإىل َبَلِده؟       )هو( 
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اأنتما ُب املاء امَلْعَدِن اأَبًدا.   ل َي�ْشَ     
هما  ل َت�ْشَبان املاء امَلْعَدن اأَبًدا.       
هي                                                                 -1
هما                                                                  -2
اأنِت                                                                   -3
نحن                                                                   -4

                                                                -5

اأِعد اجُلَمل الآِتية ُم�ْسَتْعِملاً ما َبْي الَقْو�َسي 5

َور اأْكِمل الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة َح�َسب ال�سرُّ 4

47

َنْنَتِظر
ر كَّ ال�سُّ
املاء

الَفناجني
اَلأ َنْ

ع َن�سَ
ّب َن�سُ

ز ال�ّساي؟  هِّ َكْيف ُنَ
1- اأّوًل               الإبريق ِباملاء. 

2- َوَنْغِلي              
3- ُثّم               �ساًيا يف الإْبريق

4- َو                املاء امَلْغلي َعلى ال�ّساي. 
5- َوَبْعد ذِلك                 َحّتى َيكون ال�ّساي جاِهًزا. 

اَلأ                 ِبال�ّساي.  6- ُثّم َنْ
ُبه َهنيًئا.   7- َواأخرًيا ُن�سيف                 يف ال�ّساي َوَن�ْشَ
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ِدقاءه اإىل الَغداء .                  اإىل َمْطَعم                 اَ�ْسعاُره     َدعا اأْحَمد اأ�سْ
ل اأْحَمد َو�سليم الأُْرز ِباللَّْحم َوالفا�سوْليا ُمنا�ِسبة.  يف امَلْطَعم َف�سَّ

َلطة. َو                  جا�ِسم امَلَكرونة  َو                    الَبطاطا امَلْقِلّية َمع ال�سَّ
ِبالدَّّجاج َوالباِزّلء َواللَب.  اأّما نور                  احَل�ساء اأّوًل، َبْعَدها اأراَدْت 

�َسَمًكا َم�ْسِوًيا َمع                  اخُل�سار.  

ْر�س الّثاين: يف الَغداء الدَّ
1 اِِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 4

ل•�َسَلطة •َفَطَلَبْت•َقلياًل ِمن•َنظيف•َفَذَهبوا•َف�سَّ

ياأُكلون
الن ُيَف�سِّ
َيَتناَولن

ُنِحّب
ُتريد

ْبن َي�ْشَ
َيْطُلبون

الن لُيَف�سِّ
لَيْطُلبون

لُنِحّب
ْبن لَي�ْشَ
لَياأُكلون

لُتريد
لَيَتناَولن

ْل َكما يف امِلثال 23 �سِ

      ما َطَلبوا      َطَلبوا
1- اأَكْلنا

2- �ساَفرا
3-َتناَوَلْت

4-اأراد
5-�ِشْبَن

6-اأْر�َسْلُتّ

ل، َلـْم َيَتناَول الَغداء.        هل َتناَول الَغداء؟      )هما( 
1-                                       ؟       )اأنتما(                                      
2-                                       ؟      )نحن(                                      
3-                                       ؟      )ال�سيفان(                                      
4-                                       ؟      )زينب وليلى(                                      
5-                                       ؟      )اأحمد وعلي(                                      

اأُْكُتْب َكما يف امِلثال

47
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الآن؟  ال�ساعة  كم 

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَملاً ُمفيدة َكما يف امِلثال َرتِّ 5

َور اِْمَلأ الَفراغات الآِتية َح�َسب ال�سرُّ 6

هل ُيِحّبون الأُْرز يف الَغداء؟ 

                                                              -1

                                                             -2 

                                                             -3 

                                                             -4 

هل ؟ ُيِحّبون الَغداء يف

يف ؟ َتْطُلبون احَل�ساء الَغداء  هل

امَلْطَعم ؟ لني هل ُتَف�سِّ َتناُول يف  الَغداء

هل ؟ اللْحم َيَتناَولون الَع�ساء  يف

َع�سري؟  ُتقال هل الُبْ يف الَفطور ّبون  ُتِ

الَقْهوة هل ؟ َبْعد الَغداء َي�ْشَبون
                                                             -5 

ُلث.  5.20                         3.20                          ال�ّساعة الّثاِنية َوالثُّ

                         7.20                         10.20                         12.20

الآن؟  ال�ّساعة  َكم 

49

الأْرز
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َحميمات. ُهّن َي�ْسُكّن يف َنْف�س     عاِئ�سة َوَمْرَي َو�ساحِلة    
ّل الَعَمل َمًعا. َقْبل  ِكة. َوَيْذَهْب اإىل َمَ ّقة،  َو   يف َنْف�س ال�شَّ ال�سُّ

َبْع�س الأّيام. َوُهّن َم�ْسغولت  ِكة ُياِر�ْسن َتارين    الذَّهاب اإىل ال�شَّ
اإىل الَبْيت َتْذَهب ُكّل واِحدة ِمْنُهّن  عادًة يف الَعَمل. ِعْنَدما   

ْفن الُغْرفة  ُهّن ُيَنظِّ ْلِفْزيون َوَبْع�سُ التَّ ُهّن    اإىل ُغْرَفِتها. بَع�سُ
 . َوَيْكوين   

ْر�س الّثاِلث: يف الَع�ساء الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثاَلي 2

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 3

ديقات•امَلالِب�س•َيْعَمْلَن•َيْرِجْعن ّية•�سَ •ُي�ساِهْدَن•ِريا�سِ

ْبن احَلليب يف الَغداء؟ ْبَن احَلليب يف الَغداء.        هل َي�ْشَ - ل،  ل َي�ْشَ
ْلْن الَكباب؟  - َنَعم،1- هل ُيَف�سِّ

- ل،2- هل َياأُكْلن الفا�سوْليا؟
- َنَعم،3- هل ُتريد احَل�ساء؟ 

- ل،4- هل ُيِرْدن ال�ّساي يف الَغداء؟
- َنَعم، 5- هل ي�شْبن الَقْهوة َقْبل الأْكل؟

ل، َلـْم َيُزْرها َحّتى الآن.  )هو(  1- هل زار امَل�ساِجد يف َبَلِده؟ 
)هم(                                          2-                                          ؟ 
)اأنِت(                                          3-                                          ؟ 
)هي(                                          4-                                          ؟  

)هن(                                           5-                                          ؟  
)اأنَت(                                          6-                                          ؟ 
)اأنت(                                          7-                                          ؟ 
)اأنتم(                                          8-                                          ؟ 

49

- َنَعم،  َيَتناَوْلن الأُْرز.           هل  َيَتناَوْلن الأُْرز؟ 
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�َسناء - َرنا - َميَمها - ُمنى - ري
الأُْرُدن ُلْبنانالإقامة
رِّ�ساتامِلْهنة  �سات الّلغة الَعَرِبّيةُمُ ُمَدرِّ

الفاِر�ِسّيةالَفَرْن�ِسّية َوالإنليِزّيةالّلغات الأْجَنِبّية
باحةَوْقت الَفراغ ينماال�سِّ ال�سِّ

     َمها - ُمنى - ري:
)ُيقيم(      ُيِقْمَن يف ُلْبنان.  

)َيْعَمل( يف امُل�ْسَت�ْسفى.    -1
)َيَتَحدَّث( ليِزّية  الَفَرْن�ِسّية َوالإْنِ   -2

باحة يف َوْقت الَفراغ.  )َيْذَهب(  3   اإىل ال�سِّ
       �َسناء وَرنا وَمي:

1-     )ُيقيم(
2-     )ُيَدرِّ�س(

3-     )َيَتَحدَّث(
4-     )َيْذَهب( 

1-َمها َوُمنى َوِري َيُقْمَن يف ُمو�ْسكو.
      

�ْسَن الفاِر�ِسّية. 2-�َسناء َوَرنا َوَمي ُيَدرِّ
      

ِكة. 3-َمها َوُمنى َوِري َيْعَمْلَن يف ال�شَّ
      

4-�َسناء َوَرنا َوَمي ُيِقْمَن يف القاِهرة. 
      

اُْنُظْر اإىل اجَلْدَول َواْمَلأ الَفراغات يف اجُلَمل اأْدناه َكما يف امِلثال 4

اأِعد اجُلَمل الآِتية َح�َسب اجَلْدَول اأْعله َكما يف امِلثال 5

51

        �سناء َوَرنا َوَمي َيَتَحّدْثَن الَفَرْن�ِسّية.
ْثَن الَفَرْن�ِسّية.         هّن ل َيَتَحدَّ
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َرْين؟  ْوم ُمَبكِّ         هل  �َسَي�ْسَتْيِقظان ِمن النَّ
الة الَفْجر يف امل�ْسِجد؟ لِّيان �سَ 1- هل �َسُي�سَ
ْم�س ِمْن ُهنا؟ 2- هل �َسُي�ساِهدان ُطلوع ال�سَّ

3- هل �َسَيَتناَوالن الَفطور يف امَلْطَعم؟
4- هل �َسَي�ْسَتِيان َبْع�س الَهدايا ِمن ال�ّسوق؟ 

5- هل �َسَيزوران َمتاِحف؟

َرْين. ْوم ُمَبكِّ نعم، �َسَي�ْسَتْيِقظان ِمن النَّ
نعم،                                           
نعم،                                           
نعم،                                           
نعم،                                           
نعم،                                           

ديِقَك.  اُْكُتْب ِر�ساَلًة اإىل �سَ  
ِديِقُكما.  اُُكُتبا ِر�سالًة اإىل �سَ  

ديَقَك. �ساِعْدْ �سَ   -1
                                           

اُْدُر�سي َكثرًيا.   -2
                                            

ل: ُعْطلة ِنهاية الأُ�ْسبوع  ْر�س الأوَّ الدَّ

اأجِر التمرين كما يف املثال 2

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثال: 1

اأجِر التدريب كما يف املثال 3

ديِقَك.  ْل ِب�سَ �سِ اِتَّ   -3
                                         

زوري اأقاِرَبِك.     -4
                                           

اِْرَكب احلاِفلة.    -5
                                           

ْعبًة.        كانْت ااِلْمِتحانات �سَ
1- كاَنْت امُلُدن                                  
2- كان ااِلْمِتحانان                          
3- كاَنْت امَلديَنتان                             
4- كان ااِلْمِتحان                              
5- كاَنْت امَلِدينة                               

ْعَبَتي �سَ ْعب �سَ ْعبًة �سَ
ُمْزَدِحمي ُمْزَدِحمًة  ُمْزَدِحًما
ْعَبي �سَ ْعًبا �سَ ْعبًة �سَ

ُمْزَدِحَمَتَي ُمْزَدِحًما ُمْزَدِحمات
ْعٍب �سَ ْعٌب �سَ ْعًبا �سَ

ُمْزَدِحمٍة ُمْزَدِحمًة ُمْزَدِحمٌة
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)َيْذَهب(  مود، ماذا �َسَيْفَعالن يف االأُ�ْسبوع القاِدم؟   د َوَمْ مَّ    -ُمَ
   -�َسَيْذَهبان اإىل امَلْكَتبة. 

)َيْذَهب( عاِئ�سة َوفاِطمة، ماذا �َسَتْفَعالن يف الَيْوم الّتايل؟    -1
   -                                         اإىل الَقْرية. 

)َي�ْسَتي( ْهر امُلْقِبل؟  اأنتما، ماذا �َسَتْفَعالن يف ال�سَّ  -2
   -                                        َلواِزم الَبْيت. 

)َيَتَخرَّج( نة؟  ُمراد َواأْحَمد، ماذا �َسَيْفَعالن َبْعد هِذه ال�سَّ  -3
   -                                        ِمن الّثاَنِوّية. 

)َيْدُر�س(  اأنتما، ماذا �َسَتْفَعالن َغًدا؟    -4
   -                                        يف اجلاِمعة. 

ْبت؟   ما َراأُيك يف الذَّهاب اإىل ال�ّسيَنما َيْوم ال�سَّ
                                                                                 

ها َت�ْسَتْذِكر ُدرو�َسها يف الُغْرفة.   اأُظّن اأنَّ
                                                                                 

ديَقِتي َلْيلى َيْوم االأَحد.  ِعْندي َمْوِعد َمع �سَ
                                                                                 

َفْقنا َعلى هذا َيْوم اخَلمي�س املا�سي.   �َسَنْذَهب اإىل امَل�ْسَح، َلَقد اتَّ
                                                                                 

• َيْوم االأَحد
ْبت • َيْوم ال�سَّ

• َيْوم االأْرِبعاء 
• َيْوم اخَلمي�س

• َيْوم اجُلُمعة
 • َيْوم الثُّالثاء

• َيْوم ااِلْثَني

1- َيْوم ااِلْثَني
                              -2
                              -3

                               -4
5- َيْوم اجُلُمعة 

                               -6

7- َيْوم االأَحد

ا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال 4  اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية ِمّ

ِْكّية َتْرِجْم اإىل اللّغة الترُّ 5

ْب اأّيام الأُ�ْسبوع َكما يف امِلثال 6 َرتِّ

1

2

3

4
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نة ْر�س الّثاين: ُعْطلة ِن�ْسف ال�سَّ الدَّ
اأْكِمل اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال 1

َتكون ُجَمالً ُمفيدًة َكما يف امِلثال ب الَكِلمات الآِتية ِلِ َرتِّ 2

عوِدّية.   اِْذَهْب اإىل ال�سُّ  )اأنَت(  
اِْذَهبا اإىل الُعْمرة.   )اأنتما(  

اِذَهبوا اإىل احَلّج. ِاْفَتْح ِكتاَبكَ )اأنتم(   )اأنت(    -1

           
           

           
          

)اأنتما(   

           
           

           
         

)اأنتم(   

ْم ُمَعلَِّمَك.  ِاْحَتِ )اأنَت(   -2

          
          

          
          

)اأنتما( 
 

          
          

          
         

)اأنتم( 
 

َك.  فَّ اُْدُخْل �سَ )اأنَت(     -3

          
          

          
         

)اأنتما( 
 

          
          

          
         

)اأنتم( 
 

    مازال اجَلّو ُمْعَتِداًل يف َقْي�َسي. 
                                                                                         -1
                                                                                         -2
                                                                                         -3
                                                                                         -4
                                                                                         -5

يف َقْي�َسي مازال اجَلّو ُمْعَتِداًل
مازال اجَلّو  ا  حارًّ يف اخَلريف
ا اأْنَقرة مازاَلْت ِجدَّ �َسواِرع  َنظيفة

مازال ُد  الَبْ يف �َسديًدا  الرَّبيع
الَفْقر مازال ا العال      يف   ُمْنَت�ِسً

َقْرَيِتنا يف االأ�ْسجار مازاَلْت ُمْثِمرًة
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نة."  ف ال�سَّ ِتًعا يف ُعْطلة ِن�سْ َوْقًتا ُمْ الّثاَنِوّية َو�َسَنْق�سي  "َنْحن ُطاّلب يف 
ياحة َيْوم ااِلْثَني.       �َسَنْذَهب اإىل َمْكَتب ال�سِّ

1- �َسُن�ساِفر اإىل َمطار ِجّدة َيْوم                                                            
ل اإىل َمّكة امُلَكرَّمة َيْوم                                                          2- �َسَن�سِ
3- �َسَنطوف َحْول الَكْعبة َيْوم                                                              

الة اجُلُمعة يف َبْيت اهلل َيْوم                                           ّلّي �سَ 4- �َسُن�سَ
رة َيْوم                                                     5- �َسُن�ساِفر اإىل امَلدينة امُلَنوَّ

6- �َسَنزور َقْب الرَّ�سول )�س( َيْوم                                                      

      ُتريدون الذَّهاب
مون ِرْحلة 1- �َسُتَنظِّ

2-  �َسُتغاِدرون اأْنَقرة
ّلون اإىل َمطار َمّكة 3- �َسُت�سَ

4-  �َسُتقيمون فيها
عوِدّية 5-  �َسَتزورون  يف ال�سُّ

6-  �َسَتعودون اإىل ُتْرِكيا

االأماِكن امُلَقدَّ�سة.
عوِدّية. اإىل ال�سُّ

نة. ف ال�سَّ يف ُعْطلة ِن�سْ
اأ�ْسبوًعا.

َنْف�س الَيْوم ُظْهًرا.
باًحا. َيْوم ااِلْثَنْي �سَ

يف ِنهاية الُعْطلة.

عوِدّية؟  هل ُيريدون الذَّهاب اإىل ال�سُّ
مون                            ؟  1- هل �َسُيَنظِّ
2-                                                   ؟ 
3-                                                   ؟ 
4-                                                   ؟ 
5-                                                   ؟ 
6-                                                   ؟ 

عوِدّية.      َنَعم، ُيريدون الذَّهاب اإىل ال�سُّ
- َنَعم،                                                  
- َنَعم،                                                  
- َنَعم،                                                 

 - َنَعم،                                                 
- َنَعم،                                                  
- َنَعم،                                                  

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما اأّيام الأُ�ْسبوع  3

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �سِ 4

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبامَلْجموَعَتْي اأْعاله َكما يف امِلثال 5
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َنْذَهب
ُن�ساِرك

َنْنِزل
َنزور

ُن�ساِفر

االأماِكن امُلَقدَّ�سة
عوِدّية اإىل ال�سُّ

ِبالّطاِئرة
يف امِلْهِرجان ِباأْنَقرة

يف الُفْنُدق

�َسُن�ساِفر
�َسُن�ساِرك
�َسَنْذَهب
�َسَنْنِزل
�َسَنزور

االأْهرام
فينة ِبال�سَّ

يف �ُسّقة َمْفرو�سة
يف امِلْهِرجان ِباإْزمري

اإىل ِم�س
...ُكّل �َسنة

نة امُلْقِبلة. عوِدّية ُكّل �َسنة لِكن �َسَنْذَهب اإىل ِم�ْس ال�سَّ امِلثال: َنْذَهب اإىل ال�سُّ
                                                                                                            -1
                                                                                                            -2
                                                                                                            -3
                                                                                                            -4

- يف اخَلريف.         َمتى �َسَيْذَهْب اإىل الُعْطلة؟  
                                 - 1- اإىل اأين �سي�سافْرن للعطلة؟  
                                 - 2- اأين �سينزْلن هناك؟ 
                                 - 3- اأين �سيتناوْلن االأكل؟  
                                 - 4- اأي مكان �سيزْرن هناك؟  
                                 -  5- كيف �سي�سافْرن اإىل م�س؟  

االأماِكن امُلَقدَّ�سة
ْيف يف ال�سَّ
يف الُفْنُدق
يف امَلْطَعم

ِبالّطاِئرة
عوِدّية اإىل ال�سُّ

ْيف. - يف ال�سَّ       َمتى َيْذَهْب اإىل الُعْطلة؟  
                                 - 1- اإىل اأْين ُي�ساِفْرن ِللُعْطلة؟  
                                 - 2- اأْين َيْنِزْلن ُهناك؟  
                                 - 3- اأْين َيَتناَوْلن االأْكل؟  
                                 - 4- اأّي َمكان َيُزْرن ُهناك؟  
                                 - عوِدّية؟   5- َكْيف ُي�ساِفْرن اإىل ال�سُّ

االأْهرام
اإىل ِم�س

يف �ُسقة َمْفرو�سة
يف اخَلريف

ِبال�ّسفينة
يف الَبْيت 

نة امَلْقِبلة    ...ال�سَّ

ْيِفّية ْر�س الّثاِلث: الُعْطلة ال�سَّ الدَّ
ْل َبْي امَلْجموعات ُثّم اْكُتْبها َكما يف امِلثال �سِ 1

اِِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئَمَتْي َكما يف امِلثاَلي 2
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ِتًعا يف هن طاِلبات يف الّثاَنِوّية َو�َسَيْق�سي َوْقًتا ُمْ
ْيِفّية.  الُعْطلة ال�سَّ

ياحة َيْوم                          1- �َسَيْذَهْب اإىل َمْكَتب ال�سِّ
2 - �َسُي�ساِفْرن اإىل َمطار ِجّدة َيْوم                         

ْلْن اإىل َمّكة امُلَكّرمة َيْوم                          3- ُثّم �َسَي�سِ
َيُطْفن َحْول الَكْعبة َيْوم                          4- �َسَ

الة اجُلُمعة يف َبْيت اهلل َيْوم                          ّلي �سَ 5- �َسُي�سَ
6-�َسَيُزْرن َقْب الرَّ�سول )�س( َيْوم                         

ن اإىل َبَلِدِهّن َيْوم                         اإْن �ساءاهلل.  ِجْعْ 7- �َسرَيْ

ّدة اأ�ْسبوع.                                                      1- ُنريد َثالث ُغَرف مِلُ
2- اأْحُجز َلُكنَّ َثالث ُغَرف َفْوًرا.                                                     
ِلك؟                                                      ل اإَلْيها ِمْن َف�سْ 3- َكْيف َن�سِ
ل ُركوب احلاِفلة.                                                     4- نحن ُنَف�سِّ
5- ُهناك �َسُت�ساِهْدن االأْهرام.                                                    

ْبت َيْوم ال�سَّ
اخَلمي�س
 الثُّالثاء
 االأْرِبعاء

  االأَحد 
اجُلُمعة 
ااِلْثَني

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 3

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة الترُّ 4

اِِْماَلأ الفَراغات الآِتية ِبا ُينا�ِسبك 5

)الّتاِجران(    َلْي�س الّتاِجُر َن�سيًطا.  
ّجار( )التُّ   َلْي�س الّتاِجران َن�سيَطْي. 

)الّتاِجرة(                                                         -1
)الّتاِجَرتان(                                                          -2
)الّتاِجرات(                                                           -3

)الّتاِجر(                                                          -4
)العاِمل(                                                           -5

                                                        -6
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ل: يف امَلْوِقف ْر�س الأوَّ الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة  1

 
ِكن اأْن                     َعلى َمْبنى امَلْجِل�س   ْ ِلك، هل يمُ : ِمْن َف�ضْ ال�ّضاب 

الَوَطِنّي؟   
ْبط، اإىل امَلْجِل�س الَوَطِنّي   ريد                     َتْذَهب ِبال�ضَّ : اإىل اأْين تمُ رور   �ضاِبط املمُ

الَقدمي اأْم اجَلديد؟   
: اأمُريد اأْن اأْذَهب اإىل امَلْجِل�س    اجَلديد، هل هو ال�ضاب 

نا؟                        همُ
ذ �َضّيارة                      : َنَعم َبعيد، َعَلْيك اأْن َتْرَكب احلاِفلة اأْو اأْن َتاأخمُ رور  �ضاِبط املمُ

: ِمْن اأّي ِجهة َتاأتي احلاِفلة                    ؟  ال�ّضاب 
ريق ِلَكْي قاِبلة، امُْعبمُ الطَّ : احلاِفلة َتاأتي ِمن اجِلهة املمُ رور  �ضاِبط املمُ

َتْرَكب احلاِفلة  ِمن امَلْوِقف.  
: اأْين �َضاأْنِزل ِمن احلاِفلة؟  ال�ّضاب 

: اِْنِزْل ِمن احلاِفلة يف                     اخلاِم�س. رور  �ضاِبط املمُ

امَلْوِقف

َلْو �َضَمْحَتالَوَطِنّي

اأْجرة

لَّني اأنَتدمُ

َبعيد َعْن
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ِلك.                                 1-   اِْفَتح الَعّداد ِمْن َف�ضْ
بيعة ِمْن َفْوق.                                �ضاَهدة الطَّ ِكنمُك ممُ ْ يف هِذه الرِّْحلة يمُ   -2
قوًدا.                                 لمُه ال َنْدَفع نمُ َف�ضِّ ِعْنَدما نمُ   -3
ر.                                زمُ ْقل ِللذَّهاب اإىل اجلمُ ل َو�ضيلة النَّ 4-  اأْف�ضَ
َفر َتكون َقْد ماَر�ْضت الرِّيا�ضة.                                ها ِلل�ضَّ ِعْنَدما َت�ْضَتْخِدممُ   -5
ْقل اجَلماِعّي.                                 اأْرَخ�س َو�ضيلة ِللنَّ   -6

ريق ِلَكْي َتْرَكبي احلاِفلة.  ي الطَّ امُْعبمُ        امُْعبمُ الّطريق ِلَكْي َتْرَكَب احلاِفلة. 
ريق ِلَكي َتْرَكبا احلاِفلة.                                                       ا الطَّ 1- امُْعبمُ
ريق ِلَكي َتْرَكبوا احلاِفلة.                                                       وا الطَّ 2- امُْعبمُ

ْبط؟                                                        ريد اأْن َتْذَهَب ِبال�ضَّ 3- اإىل اأْين تمُ
4- َلـْن اأْرَكَب احلاِفلة ِمْن هذا امَلْوِقف.                                                       

َور  اأْكِمل الَفراغات الآِتية ُم�ْصَتعيًنا ِبال�صُّ 2

ْل َكما يف امِلثال َحوِّ 3

�َضّيارة اأْجرة طاِئرة

َم�َضي

باِخرة

َدّراجة با�س
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ريد اأْن َيْرَكَب احلاِفلة.  َنَعم، يمُ )هو(  ريد اأْن َيْرَكَب احلاِفلة؟  1- هل يمُ
)اأنِت(                                                    2-                                              ؟ 
)هي(                                                   3-                                              ؟ 
)اأنَت(                                                    4-                                              ؟ 
)اأنا(                                                   5-                                               ؟ 

)هي(  هو َلن َيْذَهَب اإىل َبْيِته.    -1
)اأنَت(                                                                                           -2
)اأنِت(                                                                                          -3
)هم(                                                                                          -4
)هن(                                                                                          -5

)نحن(                                                                                          -6
)هما(                                                                                          -7

                                                                                        -8

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملًة ُمفيدًة َرتِّ 4

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 5

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 6

ريد  تمُ
1-                                                                                      ؟

اأْن َتْذَهَب اإىل اأْين ْبط ِبال�ضَّ

.                                                                                      -2
احلاِفلة اجِلهة َتاأتي ِمْن قاَبلة املمُ

احلاِفلة
.                                                                                      -3

يف ِمن امَلْوِقف اِْنِزل اخلاِم�س

َتْرَكب
.                                                                                      -4

ريق الطَّ احلاِفلة امُْعب امَلْوِقف َكْيِمن ِلِ
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يع نةماذا�َضَياأتياأْذَهَب ال�سَّ �ضانال�ضَّ َوْقتَكْيَيْدرمُ

مود،                      َتْفَعل هنا؟  : اأْهاًل َمْ َمليح 
�ضول الِقطار                   .   : اأْهاًل َمليح، اأْنَتِظر ومُ مود  َمْ

: َمْن َتْنَتِظر؟  َمليح 
راد.  ديَقه ممُ :                      اأخي طاِرق َو�ضَ مود  َمْ

: ِمْن اأْين َياأِتيان؟  َمليح 
: َياأِتيان ِمْن اِ�ْضَطْنبول، هما                      يف جاِمعة اإ�ْضَطْنبول.  مود  َمْ

ف                    ؟  ْطلة ِن�ضْ : هل َياأِتيان ِلَق�ضاء عمُ َمليح 
ك يف اْنِتظار ِهما َمًعا                       : َنَعم، ما َراأْيمُ مود  َمْ

  َتَتَعّرف َعَلْيِهما؟ 
ِدقاء االآن، َوِلذِلك َعَلّي اأن : اآ�ِضف ِعْندي َمْوِعد َمع االأ�ضْ َمليح 

با�َسًة.                         َنْحو اجلاِمعة ممُ
: اإَذن َتزورنا يف                      اآَخر اإْن �ضاءاهلل. مود  َمْ

ّطة الِقطار ْر�س الّثاين: يف َمَ الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملًة ُمفيدًة َرتِّ 2

�ضول  ومُ الِقطار َيْنَتِظر يع  ال�سَّ
.                                                                                      -1

اإىل اأْن نحن اجلاِمعة َنْذَهَب با�َسًة ممُ
.                                                                                      -2

ريد  نمُ

َياأِْتيان   ِلَق�ضاء هل ْطلة العمُ ْيِفّية  ال�ضَّ
3-                                                                                      ؟

�ضاِفران ِلَيَتَجوَّال املمُ َحْول َخَرج امَلدينة
.                                                                                      -4
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)اأْغري( �ضاِفران اإىل اأْغري.   �ضاِفرا اإىل قاْر�س، �َضيمُ هما َلـْن يمُ
)ال�ّضوق(  هما َلـْن َتْذَهبا اإىل امَلْكَتبة، �َضَتْذَهبان اإىل ال�ّضوق. 

)امَلْكَتبة( �ضا يف امَلْدَر�ضة،                                                 هما َلـْن َيْدرمُ   -1
)امَلْلَعب( هما َلـْن َتْلَعبا يف احَلديقة،                                                   -2
ْندمُق( )الفمُ هما َلـْن َيناما يف الَبْيت،                                                   -3

)ال�ّضيَنما(  �ضاِهدا التِّْلفاز،                                                 هما َلـْن تمُ   -4
)احَلّق( هما َلـْن َتقوال الباِطل،                                                   -5

ْمرين َكما يف امِلثاَلي اأْجِر التَّ 3

ْمرين الآتي َكما يف امِلثال  اأِعد التَّ 4

ال�ّضاِئحان َيْذَهبان اإىل امَلْتَحف.    
ريدان اأْن َيْذَهبا  اإىل امَلْتَحف.     ال�ّضاِئحان يمُ

   ال�ّضاِئَحتان َتْذَهبان اإىل امَلْتَحف 
ريدان اأْن َتْذَهبا اإىل امَلْتَحف.     ال�ّضاِئَحتان تمُ

احلاّجان َيطوفان َحْول الَكْعبة.    -1
ريدان اأْن                                                           احلاّجان يمُ         

رة.  َطهَّ ْو�ضة املمُ هما َيزوران الرَّ    -2
رة ِلَكْي                                َنوَّ هما ذاِهبان اإىل امَلدينة املمُ         

�ضاِهدان امَلناِظر اجَلميلة.  هما تمُ    -3
ريدان اأْن                                                                    هما تمُ          

�ضاِفران اإىل القاِهرة.  4-   اأنتما تمُ
ريدان  اأْن                                                                       اأنتما تمُ
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: َمْن هوؤالء الّنا�س؟ ْندمُق  عاِمل الفمُ
ار.  وَّ :                      زمُ ف ااِل�ْضِتْقبال  َوظَّ ممُ

:                       َياأْتون ؟ ْندمُق  عاِمل الفمُ
ْرِكيا.  : َياأْتون ِمْن تمُ ف ااِل�ْضِتْقبال  َوظَّ ممُ

: َواإىل اأْين َيْذَهبون                     ؟  ْندمُق  عاِمل الفمُ
رة ِلَكْي َنوَّ : َيْذَهبون اإىل امَلدينة املمُ ف ااِل�ْضِتْقبال  َوظَّ ممُ

رة.  َطهَّ ْو�ضة املمُ                      الرَّ
ّجاج : هل                      احلمُ ْندمُق  عاِمل الفمُ

؟  ْندمُق ِمْن َقْبلمُ   االأْتراك يف هذا  الفمُ
ل                       : ال، هِذه اأوَّ ف ااِل�ْضِتْقبال  َوظَّ ممُ

                     : ْندمُق  عاِمل الفمُ
لْن َيْن�َضى االأْتراك ِخْدَمَتنا اجَليِّدة.   

: اأَجل، َفهذا ما َنْرجوه.  ف ااِل�ْضِتْقبال  َوظَّ ممُ

ْر�س الّثاِلث: يف امَلطار الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

َمّرة
اأْعَتِقد

َيزوروا
االآن

هوؤالء
َنَزل

ِمْن اأْين
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1-الباب الرَّئي�ِصّي
2- ِطراز
3- اإْقلع

4- �صالة الرُّّكاب
5- طاِقم الّطاِئرة

6- َطّيار

ّكاب. القاعة الَّتي َيْجَتِمع فيها الرُّ
ّكاب اإىل الّطاِئرة. ل ِمْنه الرُّ الباب الَّذي َيْدخمُ

َنْوع الّطاِئرة
غاَدرة الّطاِئرة اأْر�س امَلطار ممُ

موعة االأ�ْضخا�س الَّذين َيْعَملون يف الّطاِئرة. َمْ
ْخ�س الَّذي َيقود الّطاِئرة. ال�ضَّ

َفر   با�َسة ِلَكْي الَت�ضيع َحقاِئَبك.    َتْدبري َقْبل ال�ضَّ            اِْخَت الرِّْحالت املمُ
لو�س يف َنْف�س امَلكان.  ع ِبطاقات ااِلْعِتماد َوالفمُ ال َت�ضَ  -1
َفر َمَعك.  جود َتْذِكرة ال�ضَّ ْد ِمْن ومُ غاَدرة الَبْيت َتاأكَّ َقْبل ممُ  -2

ظة. َوا�ْضاأَْل داِئًما ل حَلْ ْعر امَلْعرو�س َعَلْيك يف اأوَّ واِفق َعلى ال�ضِّ ال تمُ  -3
ْرفة اأْرَخ�س.    ناك غمُ اإْن كاَنت همُ  

ْرفة، داِخل االأمُْجرة اأْم ال.  ْد ِمن االإ�ضافات امَلْوجودة يف الغمُ 4- َتاأَكَّ

ْعر    •االأْجرة الكاِملة     •َتْدبري اأْمِني  �ضاَومة َعلى ال�ضِّ َفر    •ممُ •َتْدبري َقْبل ال�ضَّ

ْل َبْي الَكِلمة َوَتْعريِفها �ضِ 2

فيدًة َماًل ممُ َرتِّب الَكِلمات االآِتية ِلَتكون جمُ 3

اُْكُتب الُعْنوان امُلنا�ِصب ِمن القاِئمة ِللُجَمل الآِتية َكما يف امِلثال 4

لوا َبَلِدِهم  َي�ضِ ريدون يمُ اإىل اأْن
                                                                                      -1

حااًل

ِلَكْي َمّكة َيْذَهبون َيزوروا الَكْعبة
                                                                                      -2

اإىل

َيْطلمُب ِمن ال�ّضاِئِحي َكْي َيْفَح�ضوها
                                                                                      -3

فون َوظَّ املمُ

الّناِزلي  �ضاِعدوا يمُ ّمالمُ العمُ اأْن حاِول يمُ
                                                                                      -4

امَلطار

َفر َجوازات ال�ضَّ

 يف



الَوْحدة
7

46

هاِتِفّية ِذْروة	 َكْبالت	 ِر�سالة	
ْلِغراف التَّ اِْخِتاعات	 اأُْر�ِسَلتْ	 ْوت	 ال�سَّ

�صال اعات يف َمال االتِّ ل: االرِْخترِ ْر�س االأوَّ الدَّ
مة	 ن القائرِ ية مرِ ارِملأ الَفراغات االآترِ 1

�صال اعات يف َمال االرِتِّ االرِْخترِ
ْت	اأ�ساليب	ااِلتِّ�سال	يف	العاَل. َ ُمِهّمة	َغيَّ 	 	 ُهناك		 	

َبْرِقّية	َكَتَب	فيها:	 	 َتِع		 يف	عام	1844	اأْر�َسَل	موْر�ْس	ُمْ 	
ل	َبْرِقّية																				يف	الّتاريخ.	 	"ماذا	َخَلَق	اهلل؟".	َفَقد	كاَنْت	ِتْلك	اأوَّ

َتِع	الهاِتف	ِباأَحد	امُل�ساِعدين	 َل	ِغراهاْم	َبْل،	ُمْ �سَ َويف	عام	1876	اِتَّ 	
يِّد	َواْت�سُوْن	َتعال،	اأريُدك	ُهنا." اِْنَدَه�س	َواْت�سوْن َله،	َفقال:	"ال�سَّ

ل	ُمكامَلة 	ِلهذا																				الواِرد	ِمن	اجِلهاز.	َفَقد	كان	َي�ْسَتِمع	اإىل	اأوَّ
يف	الّتاريخ. 	 		

ْوَته	َعْب	الَهواء	ُدون	 ل	االإيطايل	ماْرُكوين	�سَ َويف	عام	1895	اأْر�َسَ 	
َع	الهاِتف	الاّل�ِسْلكي. ا�ْسِتْخدام																				َوهَكذا	اُْخُتِ

ّد	االآن.	يف	 ّثل																						ااِلتِّ�ساالت	ِلَ اأّما	ااِلْخِتاع	الّراِبع	َفهو	ُيَ 	
وِنّية.	وبذلك	 ل																				اإِلْكْتُ اأواِخر	عام	1971	اأْر�َسَل	"ُتوْمليْن�ُسوْن" اأوَّ

َبح	من	�ساِنعي	الّتاريخ.	 اأ�سْ
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ديد.	 ْوء	ال�سَّ ت	ال�سَّ ع	الُقْر�س	َتْ 1-	�سَ
ع	َقلياًل	ِمن	َمْعجون	االأ�ْسنان	َعلى	ِقْطعة	ِمن	الُقما�س.	 2-	�سَ

ع	الُقْر�س	َعلى	�َسْطح	َنظيف.	 3-	�سَ
4-	اِْم�َسح	الُبْقعة	َحّتى	َتزول.	
5-	اِْغ�ِسل	ِباملاء	ُثّم	َجفِّف.	

ع	الُقْر�س	يف	ال�ّسي	دي		ِبالَير	ُثّم	ا�ْسَتِمع.	 6-	�سَ

ُفِتَح	الباُب.	 	 1-	َفَتح	الَوَلُد	الباب.		
																																						 	 2-	َفَتَحْت	الِبْنُت	الباَبْي.		
																																							 	 واِفذ.		 3-	َفَتح	التِّْلميذ	النَّ
																																							 	 4-	َكَتب	الّطاِلب	الرِّ�سالة.		
																																						 5-	َقَراأْت	الّطاِلبُة	الرِّ�ساَلَتْي.		
																																						 	 �ساِئل.		 ُجل	الرَّ 6-	اأْر�َسل	الرَّ
																																						 	 7-	اأْغَلق	الَوَلد	الّناِفذة.		
																																							 8-	اأْغَلَقْت	امَلْراأة	الّناِفَذَتْي.		

بة َور امُلنا�صرِ ْل َبْي اجُلَمل َوال�صُّ �صرِ 2

ثال ْدريب َكما يف املرِ اأْجررِرِ التَّ 3

ّلح	...	؟	 ِعْنَدما	َيَتَعّطل	الُقْر�س؛	َكْيف	ُت�سَ
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		 الَيْوم الَقريب			 ِب�ُسْعة	
فاأْكث 	 ِقَبل	 َنت	 االإْنَتْ

ْر�س الّثاين: االإْنَتَْنت الدَّ
مة ن القائرِ ية مرِ ارِْمَلأ الَفراغات االآترِ 1

االإْنَتَْنت

ُي�ْسَتْخَدم	االإْنَتَْنت	ِمْن																اأْكَث	 	

ِمْن	ِمْليار	�َسْخ�س	يف	ُكّل	اأْنحاء	العاَل	

َح�َسب	َمْوِقع	اإْح�ساِئّيات	اِ�ْسِتْخدام																
َوَيَتزاَيد	هذا	الَعَدد	ِب�ُسْعة	هاِئلة	َيْوًما	َبْعد	

َيْوم.
يف	عام	1994	كان	َعَدد	امَلواِقع	 	

			َفَيَتجاَوز	َعَدُدها	 	 ِباالإْنَتَْنت	ال	َيَتجاَوز	َخْم�َسِمائة	َمْوِقع.	اأّما			
امَلالِيي.	

ع	اأْن	َيَتزاَيد 	االإْنَتَْنت	َطريقة	َحياِتنا	َوَعَمِلنا.	ِمن	امُلَتَوقَّ َلَقد	َغيَّ 	
َنت	َوامُل�ْسَتْخِدمي	يف	امُل�ْسَتْقَبل 	َبْي	َمواِقع	االإْنَتْ 	 التَّفاُعل	اأْكَث		

											 								
ر	ِمن	الّتاِريخ	اَلديث،	لِكّنه	َدَخل	 	ُيْخَتَع	االإْنَتَْنت	يف	َوْقت	ُمَبكِّ َلْ 	

َحياَتنا																هاِئلة.	
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اآراء	ُمعاِر�سة دة يِّ اآراء	ُموؤَ
-1
-2
-3
-4

ل	ِمْن	ُم�ساَهدة	التِّْلِفْزيون. تازة!	هي	اأْف�سَ االأْلعاب	الا�سوِبّية	ُمْ 	-1

	اأْنـحاء	العاَل.	اأُرا�ِسُلُهم	ِبوا�ِسطة	الَبيد	االإَلْكِتوين. ِدقاء	ِمْن	ُكلِّ 4-		ِعْندي	اأ�سْ

وِرّي،	هناك	َمْعلومات	َكثية	يف	االإْنَتَْنت. 3-		االإْنَتَْنت	�سَ

ِتِهم. حَّ 	ِل�سِ ُهناك	نا�س	َي�ْسَتْخِدمون	الا�سوب	ِل�ساعات.	َوهذا	ُم�ِسّ 	-2

ها ُمعاررِ�صة َله؟ لحا�صوب َواأيُّ دة لرِ ها ُموؤيِّ ية، اأيُّ ارِْقَراأ االآراء الّتالرِ
 

2

ثال  َواالآن ارِْمَلأ اجَلْدَول اأْدناه َكما يف املرِ
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ّيترِه؟ ف اجَلّوال َوَنْوعرِ ما َراأُْيهم يف الهاترِ

َوْقتنا ِجهاز	 الهاِتف	 ا	 �سارًّ ّقال	 النَّ
ِبوا�ِسطة َكُمَمثِّل	 وِرّي	 �سَ َنْوِعّية	 ل	 اأَتوا�سَ

ف اجَلّوال ث: الهاترِ ْر�س الّثالرِ الدَّ
مة ن القائرِ ية مرِ ارِْمَلأ الَفراغات االآترِ 1

ِكن	اأْن	َيكون	 ْين،	ُيْ 														اجَلّوال	�ِسالح	ذو	َحدَّ ِبَراأْيي	اأنَّ
ِكن	اأْن	َيكون															يف	الَوْقت	َنِف�ِسه.	اأُِحّب	يف	 ُمفيًدا	َوُيْ

الهاِتف														اأْن	َيكون	ذا	َتْقِنية	َحديثة.

حَمّمد	ابو	تريكة

اتي	 ّقال																		ِبالنِّ�ْسبة	يل.	اِلأّن	حُما�سَ اإّن	الهاِتف	النَّ
ر.	َو																الهاِتف	 يف	اجلاِمعة		َتْنَتهي	يف	َوْقت	ُمَتاأخِّ
ّقال	َتْطَمِئّن	اأُ�ْسَتي	َعَلّي.	َوِبالنِّ�ْسبة	لـِ																	الهاِتف	 النَّ

ية	َكبية. ل	اأَهمِّ َفهذا	ال	ُي�َسكِّ

منى	بكر

	 وِرّي	يف																				الا�سِ ّقال	ِمْن	َوْجهة	َنَظري	�سَ 	الهاِتف	النَّ اإنَّ
َواأنا																							اأْحتاج	هذا	الهاِتف	ِلَكْي																					َمع	ُزَمالئي	

ّقال	َفاأنا	اأْحُر�س	َعلى	اْمِتالك الَفّناِني.	اأّما	َعْن	َنْوِعّية	الهاِتف	النَّ
ّقال.	 	اأْحَدث																							الهاِتف	النَّ

د	مني مَّ حُمَ
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	ُتْقَراأ	امَلَجّلة.	 ال،	َلْ هل	ُقِراأت	امَلَجّلة؟	 1-	هل	َقَراأ	التِّْلميذ	امَلَجّلة؟	
																										 																										؟	 2-	هل	َقَراأ	الَوَلد	امَلَجلََّتْي؟		
																										 																										؟	 3-	هل	َقَراأَْت	الِبْنت	امَلَجاّلت؟	
																												 وؤال؟																										؟	 4-	هل	اأجاَبْت	الِبْنت	َعن	ال�سُّ
																											 وؤاَلْي؟																							؟	 5-	هل	اأجاَبْت	الِبْنت	َعن	ال�سُّ
																											 																											؟	 6-	هل	اأجاب	الَوَلد	َعن	االأ�ْسِئلة؟	
																										 																											؟	 ّراجة؟	 ْفل	الدَّ 7-	هل	َرِكب	الطِّ
																										 																											؟	 ّراجات؟	 8-	هل	َرِكب	االأْوالد	الدَّ

)ُكِتَبْت	-	ُكِتب	-	َكَتَبْت(	 1-	َمتى															هِذه	الرِّ�سالة؟		
ّيارات	-	امُل�ساِفرات(	 )الّطاِلبات	-	ال�سَّ ِنعْت	هِذه															؟	 2-	اأْين	�سُ

ْرج	-	الّنا�س( ّراَجتان	-	الدُّ )الدَّ َنع.	 ِنَعْت															يف	امَل�سْ 3-�سُ
ّف(	 )الِكتاب	-	امَلْدَر�سة	-	ال�سَّ 4-	َكْم	َمّرة	ُيْقَراأ	هذا															؟		
)االأ�ْسجار	-	النَّبات	-	االأْبواب(	 5-	َمتى	ُفِتَحْت															يف	امَلْدَر�سة؟		

َع	الهاِتف	اجَلّوال؟	 َمتى	اُْخُتِ 	-5 َلـْم	ُير�َسْل	الرِّ�سالة.	 	-1
َعت	الهاِتف	اجَلّوال؟	 َمتى	اُْخُتِ 	 	 َلـْم	ُتْر�َسْل	الرِّ�سالة.	 	
َنع.	 ّيارات	يف	امَل�سْ ِنَعت	ال�سَّ �سُ 	-6 يوف.	 َلـْم	ُي�ْسَتْقَبْل	ال�سُّ 	-2
َنع.	 ّيارات	يف	امَل�سْ ِنَع	ال�سَّ �سُ 	 يوف.	 َلـْم	ُت�ْسَتْقَبْل	ال�سُّ 	

ُك�ِسَت	الزُّجاج.		 	-7 َلـْم	ُتْدفْع	الفاتورة.	 	-3
	الزجاج.	 ُك�ِسَ 	 	 َلـْم	ُيدفْع	الفاتورة. 	
ِف	الَبْيت.	 ُنظِّ 	-8 َلـْم	ُيْفَتْح	الباب.	 	-4
َفت	الَبْيت.	 ُنظِّ 	 	 َلـْم	ُتْفَتْح	الباب. 	

ثال ْدريب َكما يف املرِ اأْجررِ التَّ 2

ا َبْي الَقْو�َصي ّ ية مرِ ارِرِْمَلأ الَفراغات االآترِ 3

حيحة             ْع َعلمة )    ( اأمام اجُلْملة ال�صَّ �صَ 4
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ل: الأْعياد الَوَطِنّية ْر�س الأوَّ الدَّ

يادة الَوَطِنّية َوالأْطفال:      ِعيد ال�سِّ
ْعب ِبهذا العيد يف الّثاِلث     َيْحَتِفل ال�سَّ

َوالِع�ْشين ِمْن �َسْهر .................... ِمْن ُكّل 
ِكّي  ْ ِل�س الأُّمة الترُّ �َسنة ِتْذكاًرا ِلْنِفتاح َمْ

الَكبري َوَيْح�ُش اإىل ُتْرِكيا ....................
ِمْن ُمْعَظم .................... العاِل ِلَي�ْسَتِكوا

نا�َسبة العيد.   يف الْحِتفالت ِبُ
  

باب َوالرِّيا�سة:      عيد ال�سَّ
   َيْحَتِفل .................... ِبهذا العيد يف الّتا�ِسع َع�َش ِمْن �َسْهر .................... ِمْن ُكّل 
َطفى َكمال اأتاتوْرك و�سل  اإىل َمدينة ....................  �َسنة. ِلأّن زعيمنا الكبري ُم�سْ

ّطة يف َحْرب ....................  ل َمَ يف هذا اليوم. وهي اأوَّ

    عيد النَّ�ْش: 
ْعب ِبهذا العيد يف الّثالثني ِمْن �َسْهر .................... ِمْن ُكّل �َسنة ِتْذكاًرا     َيْحَتِفل ال�سَّ

ِكّي َعلى الأْعداء يف َحْرب اِل�ْسِتْقالل.   ْ ِلْنِت�سار .................... الترُّ
   

    عيد اجُلْمهوِرّية: 
.................... ِمْن ُكّل  ْعب ِبهذا العيد يف الّتا�ِسع َوالِع�ْشين ِمْن �َسْهر     َيْحَتِفل ال�سَّ

�َسنة ِتْذكاًرا ِلإْعالن .................... 

اِل�ْسِتْقالل اأُغ�ْسُط�ْس  اأْبريل   مايو   ُدَول    
اأْطفال اجَلْي�س   اأُْكتوَبر   ْعب   ال�سَّ ُجْمهوِرّيتنا   

اأْكِمل الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1
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ُم�ساَبقة َع�ّس التُّّفاح  
ّفاحات يف  هِذه ُم�ساَبقة ُم�َسلِّية. ُتْرَبط الترُّ  

�ِسك طاِلبان ِمْن  َحْبل َطويل ِبَعَدد امُلت�ساِبقني. َوُيْ
َطَريَفْ احَلْبل َوَتكون اأْيدي امُلت�ساِبقني َمْربوطة 

ّفاحات  ِباحَلْبل. ُيحاِول امُلت�ساِبقون َع�ّس الترُّ
ًل َيكون فاِئًزا.  ّفاح اأوَّ َوالّطاِلب الَّذي َيُع�ّس الترُّ

وال  ُم�ساَبقة ُلْب�س ال�ِسُّ  
والت َوَيِقفون  َيْلَب�س َجميع امُلت�ساِبقني �ِسُ  

َجْنًبا اإىل َجْنٍب. َوَتْبَداأ امُل�ساَبقة ِباإ�سارة اأَحد 
الأ�ْسخا�س. َويْقِفز امُلت�ساِبقون ُماَولة ِمْنُهم 

ل  ِلالْقِتاب ِمن اخَلّط امُلَحّدد. َوَيْحَتّل امَلْرَكز الأوَّ
ْخ�س الَّذي َيْجتاز اخَلّط َقْبل الآَخرين.  ال�سَّ

َحْمل الَبْي�سة يف امِلْلَعقة   
ِتعة َت�ْسَتْوِجب الّتْكيز.  ا َلْعبة ُمْ هِذه اأْي�سً  

ُعها  ُيْح�ُش ُكل طاِلب َبْي�سة َوِمْلَعقة ِمْن َبْيِته. َوَي�سَ
�ِسك ُكّل طاِلب امِلْلَعقة ِبَفِمه. َفَتْبَداأ  يف امِلْلَعقة. ُيْ

امُل�ساَبقة َوَيفوز الّطاِلب اّلذي َيْجتاز اخَلّط امُلَحدَّد  
دون اإ�ْسقاط الَبْي�سة ِمن امِلْلَعقة. 

الُعثور َعلى الذََّهب امَلْخِفّي يف اللب  
ع َلَب يف َطَبق اأمام ُكّل طاِلب  يو�سَ  

ع يف اللَب ِقْطعة َذَهب. ُثّم ُتْرَبط  اأْيدي  َويو�سَ
اّلب ِبالَبْحث َعن  اّلب َوُعيوُنُهم. َوَيْبَداأ الطرُّ الطرُّ

الذََّهب امَلْخِفّي يف الأْطباق ِباأْفواِهِهم. يف هِذه 
خ َمالِب�سُهم َوُوجوهُهم ِبالّلَب.  الأْثناء َتَتَلطَّ

ًل  الّطاِلب الَّذي َيْعُث  َعلى الذََّهب امَلْخِفّي اأوَّ
َيكون فاِئًزا ِبامُل�ساَبقة.  

َور  ْل َبْي الِعبارات َوال�سُّ �سِ 2
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: َمتى                    عيد الِفْطر يا اأّمي؟ اِلْبن 
: َغداً                    يا اْبني. الأمّ 

ْهر                    ياأتي َبْعد َرَم�سان؟ : ما ا�ْسم ال�سَّ اِلْبن 
: اِ�ْسُمه �َسّوال. الأمّ 

ل                  ؟ ل ِمْن �َسّوال هو الَيْوم الأوَّ : اإَذْن, الَيْوم الأوَّ اِلْبن 
ز َبْع�س حيح, َوِلذِلك                    َعلي اأْن اأَجهِّ : َنَعم, �سَ الأمّ 

  امَلاأكولت ِمن الآن.
ل ِمن الِعيد؟ : ماذا                    يف الَيْوم الأوَّ اِلْبن 

: �َسَنزور ِجرياَننا َو                   ِلُنَهنَِّئُهم ِبالِعيد َوُهم �َسيزوروَننا اأْي�سًا. الأمّ 
: اأنا اأِحّب العيد َكثرياً, َوماذا �َسَنْفَعل الَيْوم                     اِلْبن 

ِمن العيد يا اأّمي؟  
ُتك. : �َسُن�ساِفر اإىل امَلدينة                    َي�ْسُكن فيها َجّدك َوَجدًَّ الأمّ 

ا, اِ�ْسَتْقُت اإَلْيِهم َكثرًيا. َكْم َيْوًما �َسَنْق�سي ُهناك؟ : َخَب                    ِجدًّ اِلْبن 
: اأْعَتِقد                    هناك ما ُيقاِرب اأ�ْسبوًعا. الأمّ 

َيِجب  �َسَنْفَعل  اأقاِربنا  َيْبَداأ  الَّتي  الَّذي 
الّثاين ِعيد الِفْطر  �سار  ِللِعيد  �َسَنْبقى 

ْر�س الّثاين: الأْعياد الدِّيِنّية الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

9798
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دوح, اأنا يف ال�ّساِبعة ِمن الُعْمر. اِ�ْسمي َمْ
 اأِحّب الأْعياد َكثرًيا. لِكنَّني َبعيد َعن         العيد الَّتي يف ُتْرِكيا.

نا َنعي�س يف َبَلد       . واِلدي َوواِلَدتي َيْعَمالن   ِلأنَّ
ا, ِلأن اأْعياَدنا           ُعْطلة هنا. ِلذِلك اأكون  يف العيد اأْي�سً

ِدقائي ِبالعيد يف َبَلدي. يف امَلْدَر�سة ِعْنَدما َيْحَتِفل اأ�سْ
ِعْنَدما َناأتي اإىل الَبْيت َم�ساء          ِباأْهِلنا َواأقاِرِبنا 

ِكّي. ْ يف ُتْرِكيا ِللُمعاَيدة. ُثّم َنْذَهب اإىل الّنادي          الترُّ
ِدقاء ُهناك. َوَنْحَتِفل ِبالعيد اإىل َوْقت  َنْلَتقي ِبامَلعاِرف َوالأ�سْ

َتِلفة َتاًما.         ِمن اللْيل. لِكن َفْرحة العيد يف ُتْرِكيا ُمْ
حاِلًيا! َلْيَتني ُكْنُت يف   

1- ما ا�ْسم الَوَلد َوما ُعْمُره؟                                                
2- مِلاذا ل َي�ْسُعر الَوَلد ِبَفْرحة الِعيد؟                                                
3- اأْين َتعي�س اأ�ْشة الَوَلد؟                                                
دوح الِعيد؟                                                 4- َكْيف َيْق�سي َمْ
ل الأ�ْشة؟                                                 ْن َتتَّ�سِ 5- ِبَ
َتِلفة يف ُتْرِكيا؟                                                 6- هل َفْرَحة الِعيد ُمْ

ْيد الَكِلمات اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة ُثّم اأْجِر �سَ 2

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس اأْعله 3
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ل الأْعياد الّديِنّية َوالّثاين الأْعياد                .   الأْعياد                    . الأوَّ  
َوعيد  امُلباَرك  الِفْطر  ِعيد  هما:  اْثنان  الإ�ْسالِمّي  العاَل  يف  الدِّيِنّية  الأْعياد 

حى امُلباَرك. اأّما الأْعياد الَوَطِنّية يف ُتْرِكيا َفَعَدُدها                    الأ�سْ
باب َوالرِّيا�سة, عيد النَّ�ْش,  يادة الَوَطِنّية َوالأْطفال, ِعيد ال�سَّ هي: عيد ال�سِّ

ِعيد                   . 
ِلالأْعياد                   َكثرية, ِمْنها اْجِتماِعّية َوِمْنها َفْرِدّية. الأْعياد اأّيام َبْهجة 

َو                   َفهي                    امَلَحّبة َوامَلَوّدة َبنْي الأْفراد
                   َيْنَت�ِسبون اإىل الدِّين َنْف�ِسه اأو الَّذين                    اإىل َوَطن واِحد. 
َوَت�سود يف الأْعياد روح التَّعاُون َوالتَّ�ساُمن َبنْي الّنا�س, َو                   الّنا�س 
ُهم َفقريُهم َو                    ِكباُرُهم َعن اأْحوال  ر َغِنيرُّ الزِّيارات َوالتَّهاين َوَيَتَذكَّ

ة                   . غاِرِهم. َوهَكذا َيكون اجَلميع �ُسَعداء َوِبخا�سّ �سِ

َيْنَتمون  الَّذين  َتْن�ُش  َيَتباَدل  َي�ْساأل  الأْطفال 
الَوَطِنّية َنْوعان  اأْرَبعة  اجُلْمهوِرّية  �ُشور  َفواِئد 

ْر�س الّثاِلث: َفواِئد الأْعياد الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1
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يف دار الأْيتام
يف  اأنا  ُح�َسنْي,  اِ�ْسمي 
العا�ِشة ِمْن ُعْمري. َفَقْدُت 
واِلدي َوواِلَدتي يف حاِدث 
يف  ُكْنُت  ِعْنَدما  ُمرور 
ُمْنذ  ُعْمري,  ِمْن  الّراِبعة 
ذِلك الَوْقت اأعي�س ُهنا يف 

دار الأْيتام. 
َكُمعاَملة  ُيعاِملوَننا  ُهنا  امَل�ْسوؤولون  َحياِتنا.  الأّيام يف  اأ�ْسَعد  الأْعياد هي    
الأُ�َش  هِذه  اأْفراد  �َسقيقة.  اأُ�َش  ِنظام  الأْيتام  دار  يف  َوُيَطبَُّق  ِلأْولِدها  الأّم  
ُي�ساِركوَننا الأْفراح يف الِعيد َوامُلنا�َسبات. َوُيْح�ِشون َلنا َبْع�س الَهدايا يف 
الأْعياد. َنَتَجّول َمًعا َوَنْذَهب اإىل َمدينة الأْلعاب ُثم َياأُخذوَننا اإىل دار الأْيتام, 

ِتعًة َمَعُهم يف الِعيد.  َوهَكذا َنْق�سي اأْوقاًتا ُمْ
َوَمدينة  رْيك  ال�سِّ اإىل  الذَّهاب  ِمْثل  َتِلفة  ُمْ َن�ساطات  الأْيتام  دار  م  ُتَنظِّ  كذِلك 

الأْلعاب َوَحديقة احَلْيوانات. ما اأْجَمَل اأيام الأْعياد!

1- مِلاذا َيعي�س ُح�َسنْي يف دار الأْيتام؟                                                        
2- هل ُيِحّب ُح�َسنْي اأّيام الِعيد؟                                                        
3- َكْيف ُيعاِمل امَل�ْسوؤولون الأْيتام؟                                                         
4- اأّي ِنظام ُيَطبَّق يف دار الأْيتام؟                                                         
قيقة يف الِعيد؟                                                          5- ماذا َتْفَعل الأُ�َش ال�سَّ
ُمها دار الأْيتام؟                                                          6- اأّي َن�ساطات ُتَنظِّّ

ِْكّية  َتْرِجم النَّ�ّس الآتي اإىل اللّغة التُّ 2

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس اأْعله 3

102
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َلوات اخَلْم�س ل: ال�صَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات ِمن القاِئمة  1

ْهر		 الظُّ َنْف�ِسّية	 َعْبِده	 الة	 ال�سَّ �َس�أكون	
َخْم�س ُم�ْسِلمة	 الِع�س�ء	 اجُلُمعة	 الَيْوم	

ّلي	ِب�ْنِتظ�م	ي�	اأبي،	م�	�َسَبب	ذِلك؟	 :	اأراك	ُت�سَ ااِلْبن	
الة	واِجبة	ي�	ُبَنّي.	 :	ال�سَّ االأب	

:	َعلى	َمْن	هي	واِجبة	ي�	اأبي؟	 ااِلْبن	
:	َعلى	ُكّل	ُم�ْسِلم	َو																				َبْعد االأب	

		ُبلوغ	�ِسّن	امُلراَهقة.	 	
:	َكْم	َعَدُده�	يف																			؟	 ااِلْبن	

َلوات	اخَلْم�س.	 ى	ال�سَّ ّلي																					َمّرات،	َوهي	ُت�َسمَّ :	ُن�سَ االأب	
:	َوم�	اأ�ْسم�وؤُه�	ي�	اأبي؟	 ااِلْبن	

الة	امَلْغِرب الة	الَع�ْص،	�سَ الة																					،�سَ الة	الَفْجر،	�سَ :	�سَ االأب	
الة																				.	 	َو	�سَ 	

الة	َعلى	امُل�ْسِلمني؟	 	ال�سَّ 	َوَجلَّ :	مِل�ذا	َفَر�س	اهلل	َعزَّ ااِلْبن	
ه�	اِْجِتم�ِعّية.	 ه�																					َوَبْع�سُ الة	َله�	َفواِئد	َكثرية	َبْع�سُ :	ال�سَّ االأب	

لة َتْنهى َعن الَفْح�صاء َوامُلْنَكر." َولِكنَّه�	َقْبل	 	َيقول	اهلل	َتع�ىل"اإّن ال�صَّ 	
ّب	َو																			. ة	َبنْي	الرَّ لة	خ��سَّ ُكّل	�َسْيء	�سِ 	

:	اأُريد	اأْن	اأَتَعلَّم																					ي�	اأبي.	 ااِلْبن	
الة																				. :	اإَذْن،	َتع�ل	َمعي	اإىل	امَل�ْسِجد	ِل�سَ االأب	

ّلني.	 ني																					ِمن	امُل�سَ �	ي�	اأبي!	م�	اأْعَظَم	�َسع�َدتي	اِلأنَّ :	َحقًّ ااِلْبن	
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1-	َكْم	َعَدُده�
الة	واِجبة	 2-	ال�سَّ
الة	االأوىل 3-	ال�سَّ

الة 4-	مِل�ذا	َفَر�س	اهلل	ال�سَّ
الة	َتْنهى	 5-	اإّن	ال�سَّ

6-	اأُريد	الذَّه�ب	اإىل	امَل�ْسِجد
لة	 الة	�سِ 7-	ال�سَّ

ْهر(	 الة	الظُّ )هي	-	�سَ ْبح.		 الة	ال�سُّ �أ	ِل�سَ َيِجب	َعَلْيه	اأْن	َيَتَو�سَّ
الة	امَلْغِرب(	 )هم	-	�سَ ْهر.		 الة	الظُّ �أ	ِل�سَ 	َيِجب	َعَلْيه�	اأْن	َتَتَو�سَّ
الة	الِع�س�ء(	 )هّن	-	�سَ 																																																										-1
الة	اجُلُمعة( )اأنَت	-	�سَ 																																																										-2

الة	ِعيد	الِفْطر( )اأنتم�	-	�سَ 																																																										-3
حى( الة	ِعيد	االأ�سْ )اأنتم	-	�سَ 																																																										-4

اويح( الة	التَّ )اأننت	-	�سَ 																																																										-5
الة	الَع�ْص( )هم�	-	�سَ 																																																											-6

																																																									-7

ْم�س.	 لَّْيُته�	َقْبل	ُطلوع	ال�سَّ 1-	�سَ
	. لَّْيُته�	َلْيالاً 2-	�سَ

ْم�س.	 لَّْين�ه�	َبْعد	ُغروب	ال�سَّ 3-	�سَ
لَّْيُته�	َو�َسط	النَّه�ر.	 4-	�سَ

ْم�س.	 لَّْين�ه�	َقْبل	ُغروب	ال�سَّ 5-	�سَ

-	َعلى	امُل�ْسِلمني؟	
ْبح.	 الة	ال�سُّ -	هي	�سَ

-	َعلى	ُكّل	ُم�ْسِلم	َوُم�ْسِلمة.	
-	ِخالل	الَيْوم.	

ْهر.	 الة	الظُّ ّلي	�سَ -	اِلأ�سَ
-	َعن	الَفْح�س�ء	َوامُلْنَكر.	

ّب	َوَعْبِده.	 -	َبنْي	الرَّ

الة	الَع�ْص.	 لَّْيُتم	�سَ -	اإَذْن،	�سَ
ْبح.	 الة	ال�سُّ لَّْيَت	�سَ -	اإَذْن،	�سَ
الة	الِع�س�ء.	 لَّْيَت	�سَ -	اإَذْن،	�سَ
الة	امَلْغِرب.	 لَّْيُتم	�سَ -	اإَذْن،	�سَ
ْهر.	 الة	الظُّ لَّْيَت	�سَ -	اإَذْن،	�سَ

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �صِ 2

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 3

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �صِ 4

4

5
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ْب.	َوَي�ْسَتْعِجلون	ُو�سوَلك،	َف�أْنت	 �َسْهر	َرَم�س�ن!	َيْنَتِظُرك	امُل�ْسِلمون	ِبف�ِرغ	ال�سَّ
اُحم.	فيك	َلْيلة	الَقْدر	الَّتي	هي	َخرْي	ِمْن	اأْلف	 ْوم	َو�َسْهر	الِعب�دة	َو�َسْهر	التَّ �َسْهر	ال�سَّ
ّلى	اهلل	َعَلْيه	 د	�سَ مَّ �َسْهر،	َوالَّتي	َنَزل	فيه�																					الَكرمي	َعلى																					ُمَ

َو�َسلَّم.	
الّن��س	َي�ْسَتِعّدون	ِلِلق�ِئك	َقْبل																				،	َي�ْسَتون	م�	َيْحت�جون	اإَلْيه	يف	

	 حور.	ِعْنَدم�	َت�أْتي	اأّي�ُمك	اجَلميلة	َيْبَداأ	الّن��س	ِبـ																					ط�عةاً االإْفط�ر	َوال�سَّ
ْوم	ُرْكن	َعظيم	ِمن	اأْرك�ن	االإ�ْسالم،	َو�س�عة	االإْفط�ر	َيْجَتِمع																					 هلِل	اِلأّن	ال�سَّ
الة																					َيْبَداأ	الّن��س	 �	َحْول	امل�ِئدة.	َوَبْعد	االإْفط�ر	َواإق�مة	�سَ االأُ�ْصة	َجميعاً

الة	الِع�س�ء	َو																				. ِب�لذَّه�ب	اإىل	امَل�ْسِجد	ِلَت�أِدية	�سَ
	امُل�ْسِلمون	ِمْن	ِتالوة	الُقْراآن	َوِذْكر	اهلل	َو�ُسْكِره	 ر	الَكرمي-	ُيْكِثُ ْهٍ ه�	ال�سَّ َوفيك	-	اأيُّ
ُهم	َفقرَيُهْم	ِعْنَدم�	َي�ْسُعر	ِب�جلوع	َو																				،	َفَي�سود	 َعلى	ِنَعِمه.	َوَيْذُكر	َغِنيُّ

ْف�س	َو																				ِللَبَدن.	 اُحم	َوامَلَحّبة	َبنْي	اجَلميع.	َوفيك	-َكذِلك-	َطه�رة	ِللنَّ التَّ
ّحوا.	َواإذا	ح�َنت	اأّي�ُمك	االأخرية	 َوَكم�	ق�ل	الرَّ�سول	الَكرمي:	�صوموا َت�صِ

																				امُل�ْسِلمون	َزك�ة	الِفْطراِلْكِت�س�ب	ِر�س�ء	اهلل	َواِلإ�ْسع�د	الُفَقراء	
�ِئم																					َفْرحة	َيْوم	ِفْطِره	 َدق	الرَّ�سول	حني	ق�ل:	ِلل�سَّ َوامَل�س�كني.	َو�سَ

ه.	 َوَفْرحة	َيْوم	ِلق�ء	َربِّ

ْوم	 ال�سَّ اأْفراد	 امَلْغِرب	 الَعْط�س	 الُقْراآن	 ُيوؤَّدي	
اويح التَّ ّحة	 �سِ 	َفْرَحت�ن	 َنِبيِّن�	 َميِئك	

ْوم ْر�س الّثاين: ال�صَّ الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1
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1-	اإّن�	اأْنَزْلن�ه	
2-	َلْيلة	الَقْدر	َخري
ْوم 3-	هو	�َسْهر	ال�سَّ

4-	�َسالم	ِهي	
5-	هو	ُرْكن	َعظيم	

6-	ق�ل	الرَّ�سول	)�س(:
7-	َزك�ة	الِفْطر	اِلْكِت�س�ب

)هي(	 	هو	ُيِحّب	اأْن	َي�سوَم	يف	�َسْهر	َرَم�س�ن.		
)هم�(	 ّب	اأْن	َت�سوَم	يف	�َسْهر	َرَم�س�ن.		 هي	ُتِ
)هم( 																																																										-1
)هن(	 																																																										-2
)اأننت( 																																																										-3
)اأنتم( 																																																										-4
)اأنتم�( 																																																										-5
)اأن�(	 																																																										-6

																																																									-7

-	ِر�س�ء	اهلل.	
ّحوا.	 -	�سوموا	َت�سِ

-	ِمْن	اأْرك�ن	االإ�ْسالم.	
-	َحّتى	َمْطَلع	الَفْجر.	
اويح.	 -	َو�َسْهر	التَّ
-	يف	َلْيلة	الَقْدر.	
-	ِمْن	اأْلف	�َسْهر.	

يف	�َسْهر	اأْيلول.	 )اأْيلول(		 نة؟		 ْوم	يف	هِذه	ال�سَّ 1-	َمتى	َبَداأَ	ال�سَّ
																			 )اآْب(	 ية؟		 نة	امل��سِ ْوم	يف	ال�سَّ 2-	َمتى	َبَداأَِ	ال�سَّ
																			 وز(	 )َتّ ْوم	َقْبل	�َسَنَتنْي؟		 3-	َمَتى	َبَداأ	ال�سَّ
																			 )م�يو(		 نة	الق�ِدمة؟	 ْوم	يف	ال�سَّ 	ال�سَّ 4-	َمتى	�َسَيْبَداأُ
																			 )ني�س�ن(		 ْوم	َبْعد	َخْم�س	�َسَنوات؟		 	ال�سَّ 5-	َمتى	�َسَيْبَداأُ

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �صِ 2

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 3

ْدريب َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 4

1
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1-	َيِجب	َعَلْيَك	
2-	َيِجب	َعَلْيِك	
3-	َيِجب	َعَلْيُكم
4-	َيِجب	َعَلْيُكّن
5-	َيِجب	َعَلْيِهم
6-	َيِجب	َعَلْيِهّن	
7-	َيِجب	َعَلْيِهم�
8-	َيِجب	َعَليَّ
9-	َيِجب	َعَلْين�

نة( )اأنِت	-	يف	هِذه	ال�سَّ ّج	يف	الع�م	الق�ِدم.	 ّب	اأْن	َتُ 	ُتِ 					
)اأنتم�	-	َبْعد	�َسَنَتنْي(	 نة.		 ّجي	يف	هِذه	ال�سَّ ّبني	اأْن	َتُ 	ُتِ 	

)اأنتم	-	َبْعد	اأْرَبع	�َسَنوات(	 																																																									 	-1
نة	الق�ِدمة( )اأننت	-	يف	ال�سَّ 																																																										 	-2
نة	امُلْقِبلة( )هن	-	يف	ال�سَّ 																																																									 	-3
)هم	-	َبْعد	َثالث	�َسَنوات(	 																																																									 	-4
نة(	 )هم�	-	يف	هِذه	ال�سَّ 																																																									 	-5

																																																								 	-6

	-	اأْن	َيْلَب�س�	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َتْلَب�سي	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َتْلَب�َس	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َتْلَب�ْسَن	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َتْلَب�سوا	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َيْلَب�ْسن	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َيْلَب�سوا	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأْن	َنْلَب�َس	َمالِب�س	االإْحرام.	
-	اأن	اأْلَب�َس	َمالِب�س	االإْحرام.	

ْر�س الّثاِلث: احَلّج الدَّ
ْمرين الآتي َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 1

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �صِ 2

7
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1-	هوؤالء	الَبن�ت	ذاِهب�ت	ِللَحّج	َوهِذه	َمالِب�س	االإْحرام.	
																																																																																																																						 						

2-	احَلّج	واِجب	َعلى	ُكّل	ُم�ْسِلٍم	َوُم�ْسِلمة.	
																																																																																																																						 						

3-	احَلّج	امَلْبور	َلْي�س	َله	َجزاء	اإاّل	اجَلّنة.	
																																																																																																																						 						

ف�	َوامَلْروة	ِمْن	اأْرك�ن	احَلّج.	 ْعي	َبنْي	ال�سَّ 4-	ال�سَّ
																																																																																																																						 						

	َمالِب�س	االإْحرام	يف	الُفْنُدق	اأْم	يف	امَلط�ر؟	 5-	هل	َلِب�ْسنُتّ
																																																																																																																						 						

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة الترُّ 3

	...........................................	-2						 								 		..........................................-1

	...........................................-4					 	 		..........................................-3

َور الآِتية اُْكُتْب ما َتراه يف ال�صرُّ 4



ص(
�(

ـد 
َحـمَّ

 ُمـ
ياة

َح

الَوْحدة
10

64

ِب�ِشمال اجَلزيرة الَعَرِبّية، يف  د يف    مَّ َ ْفل امَلْحبوب محُ ِلَد الطِّ وحُ  
عام 571 امليالدي.

ْفل                ر َتْقريًبا ِمْن ِوالدة هذا الطِّ َقْبل �ِشّتة اأ�ْشهحُ َلَقْد مات اأبوه     
ِلَيعي�ش َمع عاِئلة َبَدِوّية. كان  اجَلميل. َواأْر�َشَله اأقاِربه اإىل   

ْحراء، اِلأّن اأْهل  ّل َمْولود َجديد اإىل ال�شَّ ْر�ِشلون كحُ هذا ِمْن َتقاِليد اأْهل َمّكة، يحُ
واِجه االأْطفال  . َوَكذِلك كان يحُ ْحراء َيَتَحدَّثون لغة َعَرِبّية     ال�شَّ

ْحراء.   اأْعباء احَلياة يف ال�شَّ
ْحراء َوهو يف   ه ِمن ال�شَّ غري اإىل اأمِّ د ال�شَّ مَّ َ ه الَفْتة َرَجع محُ َوَبْعد هِذِ  
ه َمري�شة. َوَبْعد َفْتة َقليلة             ْمِره. لِكّنه َوَجد اأمَّ    ِمْن عحُ

ِلب  طَّ ه َعْبد املحُ َوَقْد َرعاه َجدُّ َبح   االأب  َواالأّم.   ه الَعزيزة َواأ�شْ  اأمَّ
َوهِذه امَلّرة  ا َوهو يف الّثاِمنة ِمن    ه اأْي�شً ه َفَقَد َجدَّ �َشَنَتْي، لِكنَّ

ه اأبي طاِلب.  ت ِرعاية َعمِّ غري َتْ د ال�شَّ مَّ َ َدَخل محُ
ه اإىل �شوِريا َمع     د َمع َعمِّ مَّ َ َوَبْعد َفْتة َخَرج محُ  

ِربة يف التِّجارة. َوِبهِذه  ه اْثنا  َع�َش عاًما.  َفاْكَت�َشب ِبذِلك َتْ ْمرحُ التِّجاِرّية، َوعحُ
. الَتْجِربة َدَخل َمْرَحلة   

ل: ُطفوَلُته ْر�ص الأوَّ الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

• َف�شيحة  • ال�ّشاِد�شة  • َيتيم  ْمره  • عحُ باب  • ال�شَّ
 

• الَقواِفل • َفَقدَ  ْحراء  • ال�شَّ • َمّكة  • َعْبداهلل 

د )�ص( يف ُطفوَلِته مَّ ُمَ
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1-كان الرَّ�شول َيعي�ش يف َمّكة  َقْبل اأْن هاَجر اإىل امَلدينة.
�ْشِلمون يف َفْتح َمّكة. 2-َدَخل الّنا�ش يف االإ�ْشالم اأْفواًجا       اْنَت�َش املحُ

3-كان الرَّ�شول َي�ْشَتِغل ِبالتِّجارة    َبَعَثه اهلل َر�شواًل.
م.  ْعذيب    اأْعَلنوا اإ�ْشالَمهحُ �ْشِكون ِبالتَّ 4-َبَداأ املحُ

�َشّمي : ماذا نحُ
حابة الّنا�ش الَّذين عا�َشوا الرَّ�شول َواآَمنوا ِبِر�شاَلِته؟              ال�شَّ

�ْشِلمون؟ امَلكان الَّذي َيطوف َحْوَله  املحُ  -1
الة؟ �ْشِلمون يف ال�شَّ ِجه اإَلْيها املحُ اجِلهة الَّتي َيتَّ  -2

الَيْوم الَّذي هاَجر فيه الرَّ�شول  اإىل امَلدينة؟  -3
ْطبة االأخرية الَّتي اأْلقاها الرَّ�شول يف َمّكة؟ اخلحُ  -4

ر َتْقريًبا ِمْن ِوالَدِته. وحُيفِّ واِلد الرَّ�شول َقْبل �ِشّتة اأ�ْشهحُ 1- تحُ
        

ْحراء. ّل َمْولود َجديد اإىل ال�شَّ ْر�ِشلون كحُ 2- كان اأْهل َمّكة يحُ
        

3- كان الرَّ�شول َي�ْشَتِغل ِبالتِّجارة َقْبل الرِّ�شالة.
        
4- اِ�ْشم واِلد الرَّ�شول َعْبداهلل َوا�ْشم واِلَدِته اآِمنة.
        

ه. ِلب َبْعد َوفاة اأمِّ طَّ ه َعْبد املحُ 5- َرعاه َجدُّ
         

اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما "َبْعد اأْن - َقْبل اأْن" 2

ْمرين الآتي اأْجر التَّ 3

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة الترُّ 4
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ا. َي�ْشَتِغل ِبـ    اأْحياًنا َوَيْرعى د ال�ّشاب َن�شيًطا ِجدًّ مَّ َ كان محُ
    اأْحياًنا اأْخرى. َوكان َمْعروًفا ِبِثَقته واأماَنِته.

ّيدة َخديجة ِبْنت  َعَلْيه ال�شَّ ْمِره،     َوَبْعد اأْن جاَوز الِع�ْشين ِمْن عحُ
َفق  وؤوَنها التِّجاِرّية. اإْذ كاَنْت �َشيِّدة َغِنّية َوِنبيلة. فاتَّ َوْيِلد اأْن    �شحُ خحُ
يِّدة َخديجة الزَّواج َفواَفق  َحْت َعَلْيه ال�شَّ د ال�ّشاّب َمَعها. َوَبْعد َفْتة اِْقَتَ مَّ َ محُ

ور. َعلى هذا الزَّواج. َوهو َزواج َمْعروف ِبـ    َوال�شُّ
َمْت  ، َوَقْد َتَهدَّ ا يف اإعادة ِبناء    ِهمًّ د ال�ّشاّب َدْوًرا محُ مَّ َ َلِعب محُ

 . َبْع�ش اأْق�شام الَكْعبة. َوَبْعد اإعادة ِبناء الَكْعبة َظَهر ِخالف َبْي   
يوخ  ع     االأ�ْشَود يف َمكانه. َفاْقَتَح اأَحد ال�شُّ ّل َقبيلة اأراَدْت اأْن َت�شَ كحُ

ّل اخِلالف.  ّمد االأمي َحَكًما حِلَ َ اِْخِتيار محُ
وؤَ�شاء الَقباِئل َوَرَفعوا  ّم َدعا رحُ ع  احَلَجر َعَلْيه ثحُ َخَلع الرَّ�شول ِرداَءه َوَو�شَ

احَلَجر َو   يف َمكاِنه. َوهَكذا َحلَّ الرَّ�شول    َكبرية ِبالَعَمل  
اجَلماِعّي َوالَوْحدة.

• الَكْعبة  • الَقباِئل  • احَلَجر  �ْشِكلة  • محُ عوه  • َو�شَ
• اِْقَتََحت • االأْغنام  • التِّجارة  • َيَتَوىّل  عادة  • ال�شَّ

ْر�ص الّثاين: �َسباُبه الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

د )�ش( يف �َشباِبه مَّ َ محُ
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د ال�ّشاّب. )اإىل-َعلى-َمْن(    مَّ َ يِّدة َخديجة الزَّواج         محُ َحْت ال�شَّ 1- اِْقَتَ
2- كان َر�شول اهلل َي�ْشَتِغل    التِّجارة. )َمع- ِبـ - يف(

ع احَلَجر االأ�ْشَود           َمكاِنه. )اإىل-ِمْن- يف( ل َقبيلة اأْن َت�شَ 3- اأراَدت كحُ
)َعْن - يف - َعلى( 4- واَفق الرَّ�شول    هذا الزَّواج.   

)يف - ِبـ - اإىل( 5- كان الرَّ�شول َمْعروًفا    اأماَنِته.  
 

الن( )الرَّجحُ ل َيْذَهب اإىل َبْيِته.   كان الرَّجحُ
)الرِّجال( الن َيْذَهبان اإىل َبْيِتِهما.   كان الرَّجحُ

)الّطاِلبة(                                                         -1
)الّطاِلَبتان(                                                       -2
)الّطاِلبات(                                                       -3

)اأنَت(                                                       -4
)اأنِت(                                                       -5

                                                      -6

ا يف اإعادة ِبناء الَكْعبة. ِهمًّ اّب َدْوًرا محُ د ال�شَّ مَّ َ 1- َلِعب محُ
ع احَلَجر االأ�ْشَود يف َمكانه. ّل َقبيلة اأْن َت�شَ 2- اأراَدْت كحُ

ه اأْرَبعي �َشنًة. ْمرحُ َبح َر�شوال كان عحُ 3- ِعْنَدما اأ�شْ
ه َثالثة َو�ِشّتي عاًما. ْمرحُ وحُيفِّ َر�شول اهلل  كان عحُ 4-ِعْنَدما تحُ

َطبَِّقها. ة َحياة َر�شول اهلل ِلَكْي َنْعِرف اأْخالَقه َونحُ 5-َنْقَراأ ِق�شّ

ا َبْي الَقْو�َسي اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمّ 2

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 3

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة الترُّ 4
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ْحتاِجي. َوكان  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم َكرمًيا    ماَله ِللمحُ  كان �شَ
م ِبالتِّجارة َفاإّن ِت�ْشعة  حاَبه َعلى التِّجارة. َوكان َيقول: »َعَلْيكحُ ع اأ�شْ �َشجِّ يحُ

. م ِمن الَكِذب وَ             هحُ َحذِّرحُ اأْع�شار الرِّْبح يف التِّجارة«. لِكنَّه يحُ
 كان َيْخِدم َنْف�َشه ِبَنْف�ِشه داِخل الَبْيت َوخاِرَجه، َفَيْحِلب �شاَته َو             

م  هحُ �شاِركحُ ا َعلى االأْطفال، يحُ ِثياَبه َوَيْحِمل  اأ�ْشياءه ِبَنْف�ِشه. َو    َحري�شً
ْرِكب االأْطفال َجَمَله ِعْند الَعْودة ِمْن ِرْحلة.  يف اللْعب. َوكان يحُ

ه قال اِلْمَراأة  ِحّب امَلْزح. َفِمْن ِمزاِحه اأنَّ  كان ر�شول اهلل    َويحُ
ل اجَلّنة«.  َفَبَكت امَلْراأة، َوِعْنَدِئذ قال َلها الرَّ�شول  َعجوز: »الَعجوز ال َتْدخحُ

لي اجَلّنة َواأْنِت �شاّبة«.  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم: »َتْدخحُ �شَ
ِحّب اجَلمال، َفَيْلَب�ش اأْح�َشن             ، َوَي�ْشَتْخِدم َرواِئح    كان َر�شول اهلل يحُ

حاَبه  ع اأ�شْ �َشجِّ ْبَت�ِشم. َوكان يحُ حاَبه ِبَوْجه محُ                َوكان َي�ْشَتْقِبل اأ�شْ
َدقة«. ك يف    اأخيك �شَ َعلى ااِلْبِت�شام، َفِمْن  َقْوِله: »اِْبِت�شامحُ

َزح •مَيْ •كان    •َطيِّبة  •َوْجه 
ْنِفق   •يحُ •الِغ�ّش  َخيِّط  •يحُ •الثِّياب 

ْر�ص الّثاِلث: اأْخلُقه الدَّ
اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 1

اأْخالق الرَّ�شول
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َهْنِد�شان( )املحُ َنِعه.   ل اإىل َم�شْ َهْنِد�ش َقْد َو�شَ كان املحُ  
)امَلَهْنِد�شون( َنِعِهما  ال اإىل َم�شْ َهْنِد�شان َقْد َو�شَ كان املحُ  
َهْنِد�شة(   )املحُ         -1
َهْنِد�َشتان( )املحُ         -2
َهْنِد�شات( )املحُ         -3

ّمال( )العحُ         -4
       -5

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �سِ 2

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ 3

1-  اآِمنة ِبْنت َوْهب

2-  اأبو طاِلب

ِلب طَّ 3-  َعْبد املحُ

4-  َعلي بن اأبي طاِلب

ْهراء 5-  فاِطمة الزَّ

6-  َخديجة َر�شي اهلل َعْنها

َمر بن اخَلّطاب 7-  عحُ

ِبْنت َر�شول اهلل

َجّد َر�شول اهلل

َعّم َر�شول اهلل

َزْوجة َر�شول اهلل

حاب َر�شول اهلل ِمْن اأ�شْ

واِلدة َر�شول اهلل

   اِْبن ّعّم َر�شول اهلل

2
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ağustos

Gülümsedi, tebessüm etti.

… için, … amacıyla

asla

Ağlıyorum.

-e yönel

Dolaşıyorum, geziyorum.

-e telefon et

Anlaştık.

Sürdürüyorum, devam ettiriyorum.

sosyal

sevap, ecir

Sevdim.

hesaplamak, tasarlamak

Rezervasyon yapıyorum.

Özen gösteriyorum.

istatistikler

kucaklar

daha tatlı, daha hoş

Onu seçtiler.

icatlar

seçmeli, isteğe bağlı

�آب  )�أُغ�ْسُط�س(
�ِْبَت�َسَم

�ْبِتغاَء ...
�أَبًد�

�أْبكي
ْه �إىل ِ �تجّ

�أَتوجّل
ْل بـ �سِ �تجّ

َفْقنا �تجّ
ل �أَتو��سَ

ة �ْجِتماِعيجّ
�أْجر

�أْحَبْبُت
�ْحِت�ساب

�أْحِجز
�أْحِر�س

�إْح�ساِئيجّات
�أْح�سان

�أْحَلى
�ِْخَتاُروه

�ْخِت�عات
�ِْخِتياريجّ

Geciktirdim.

Hac ibadetinin yapılması

mart

Söylüyorum; hatırlıyorum.

Tadıyorum.

görüşler

Bağlayınız.

dört yüz

kırk

gönder

Arttı, çoğaldı.

anket

… de dinlendiniz

-i ağırladı, -i konuk etti

-ebilirim, -abilirim

gösteriler

Teslim al!

Devam etti.

üzüntü, esef

müsaade et!

Özledim.

Çiz, sil.

Kokluyorum, koklarım.

ْرُت �أخَّ
�أد�ء �مَلنا�ِسك

�آذ�ر  )مار�س(
�أْذُكُر
�أذوق

�آر�ء
�ُْربطو�

�أربعمائة
�أربعون

�أر�ِسل
�ِْزد�َد

�ِ�ْسِتْبيان
ْحُتجّ يف ��ْسَتَ

��ْسَت�ساَف
�أ�ْسَتطيع

�ِ�ْسِتْعر��سات
��ْسَتِلْم

�ِ�ْسَتَمرجّت
�أ�َسف

�ِ�ْسَمْح
��ْسَتقُت )�إىل(

��سطْب
�أ�ُسمُّ

اأ

ُ

SÖZLÜK
    Kelime Listesi قائمة املفردات    
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kel

kurbanlık hayvanlar

ek, ilave

kurbanlık hayvan

Bırakıyorum, koyuyorum.

-e bas, -i tıkla

… hakkında bilgi sahibi olmak

… olarak adlandırıldı

Sanırım, zannederim.

yükler, ağırlıklar

Geç (emir fiil)!

Geçiniz (bayanlara hitaben)!

Kabul etti, saydı.

Hoşuma gitti.

Hazırladı.

hazırlama, hazırlık

bayraklar

ilan, anons; reklâm

kibrit çöpleri

bayramlar

çoğunlukla, çoğu zaman

Kapat!

Açıldı.

eylemler, fiiller

Geldin, -e yöneldin

َلع �أ�سْ
اِحي �لأ�سَ

�إ�سافيجّة
ِحية �أ�سْ

ع �أ�سَ
َغْط على �ِ�سْ

َلع على �ِطَّ
�ُْطِلَق َعَليه

�أُظنجّ
�أْعَباء
�ْعُبْ

�ْعُبْن
�ِْعَتَبَ

�أْعَجَبني
�أَعدَّ

�إْعَد�د
�أْعالم
�إْعالن

�أْعَو�د �لِكْبيت
�أْعياد

�أْغَلب �لأْحيان
�أْغِلْق

�ُْفُتِتَح
�أْفَعال
�أْقَبْلَت

Önerdi, teklif etti.

Koparırım.

(uçak) kalkmak

Edindi, kazandı.

yiyecekler

oyuncaklar

bin (sayı)

Atıldı.

voleybol

sahip olmak

Çağırıyorum.

(oyla) seçme

(oyla) seçildi

siz (eril)

siz (ikil)

Fırsat kolladı.

Şaşırdı.

daha uygun

Şiirler okundu.

tıkla

Yenildi.

onlara (ikil) hediye etti 

-in sonları

ilk kez

İki kıblenin ilki

َح �ِْقَتَ
�أْقَطُع
�إْقالع

�ِْكَت�َسَب
�أْكالت
�ألعاب

�أْلف
�أْلِقَي

�لكرة �لطائرة
�متالك
�أنادي

�ِْنِتخاب
�ُْنُتِخَب

�أْنُتْم
�أنُتَما

�ِْنَتَهَز �لُفْر�سة
�ْنَدَه�َس

�أْن�َسب
�ُْن�ِسَدت �لَق�ساِئد

�ُْنُقْر
�ِْنَهَزَم

�أْهَد�ُهما
�أو�ِخر

ة ل َمرَّ �أوجّ
�أوىل �لِقْبَلَتي



73 قائمة املفردات 73 قائمة املفردات قائمة املفردات72  قائمة املفردات72

mayıs

dondurma

eylül

-e doğru, … yönde

vapur

batıl

tam olarak

aksine

düzenli bir şekilde

yanında

-i aradı.

işim gereği

kilolu, şişman

Çaba gösterdi.

-in başkanlığında

parlamento

posta ile ilgili

pastırma

 zorluklara katlanarak

kuru soğan

uçuş kartı

karnım

karpuz

biraz

ار )مايو( �أيجّ
�آْي�س كرمي

�أْيلول )�َسْبَتْمب(

اه ِباتجِّ
باِخرة
َباِطل

بال�سبط
بالَعْك�س
ِباْنِتظام

ِبَجاِنب
َبَحَث َعن

بحكم عملي
َبِدين

َبَذل �جُلْهد
ِبِرئا�سة
َبْرمَلان
َبِريديجّ

َب�سُطْرمة
ِب�َسقجّ �لأْنُف�س

ل َب�سَ
بطاقة �لطري�ن

َبْطِني
يخ بطجّ

ْيء َبْع�س �ل�سَّ

bir süre

-den uzak

leke

şefkatle

ulaşmak; ergen olmak

kelimenin tam anlamıyla

fındık

neşe, sevinç

tabut

sonraki; aşağıdaki

vize

karşılıklı; değiş tokuş

Kavga ediyor.

Alışıyor.

Teftiş ediyor, denetliyor.

kurtuluş

Ortadan kayboluyor.

-den mezun olmak

hayal et!

Bana gösteriyorsun.

Bana gönderiyor.

aday gösterme

Reddediyor.

acaba

َبْع�س �لَوْقت
َبعيد َعن

ُبْقَعة
ِبُلْطف
بُلوغ

ْعنى �لَكِلمة ِبَ
ُبْنُدق
َبْهَجة

تابوت
�لَتايل

تاأ�سرية
َتباُدل

َتَت�ساَجر
د َتَتَعوجّ
د َتَتَفقجّ
رير َتْ

َتْخَتفي
َج ِمْن َتَخرجّ

ْل تخيجّ
َتُدلجّني

ُتْر�ِسُلني
َتْر�سيح
َتْرُف�س

ُتَرى )يا ُتَرى(

ب

ت
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Döküldü.

dokuz yüz

doksan

Egemen oluyor.

Açıklıyor.

ekim

kasım

-in sayfalarını çevirdik

fotoğraf çekme

dayanışma

etkileşim

gelenekler

kastediyorsun; 

-in yolunu tutuyorsun

(coğrafi bir yer) -de yer alıyor

modern teknoloji

tepeler

tepe

İmzalandı.

büsbütün, tamamen

-in tadını çıkarmak

temmuz

Bitiriyor.

Sallanıyor.

Yıkıldı.

َت�ساَقَط
ِت�ْسُعِمائة

ِت�ْسعون
َت�سوُد

ُح َت�ْشَ
ل  )�أْكتوبر( ِت�ْشين �لأوَّ
ِت�ْشين �لثجّاين )نوَفْمب(

ْحنا... فجّ َت�سَ
وير َت�سْ

اُمن َت�سَ
َتفاُعل
َتقاِليد
ُد َتْق�سِ

َتَقُع
َتْقِنية َحديثة

ِتالل
َتلجّة

َتجّ �لَتوِقيع
َتاًما

َع ِبـ تَّ َتَ
وز )يوليو( َتجّ

ُتْنهي
َتْهَتزُّ
َم َتَهدَّ

baharatlar

Karşı karşıya kalıyor.

Dağıtıyor.

incir

kültürel

üç yüz

otuz

sekiz yüz

seksen

Geldin.

mevcut, hâlihazır, şimdiki

-i aştı

Cebel-i Nûr: (Nur Dağı)

cepheler

zil

suç

Arap Yarımadası

topluluk, halk

yön

Hazırladı.

kalite

pasaportlar

ceviz

َتَو�ِبل
ُتو�ِجه
ُتَوزجِّع

ِتي

َثقايفجّ
َثالُثِمائة

َثالثون
ائة َثماِنِ

َثمانون

ِجْئَت
�جَلاِري

َجاَوَز
َجَبل �لنُّور

َجْبهات
َجَر�س

َجرمَية
�جَلِزيَرة �لَعَرِبيجّة

ُجْمهور
 ِجَهة
َز َجهَّ

َجْوَدة
جو�ز�ت �ل�سفر

َجْوز

ث

ج
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turlar

komşular

duvar

(vakit) yaklaştı.

haziran

çorba

hisseler, paylar

odun

parti, tören

hakem

(problem, sorun)

 çözümlendi

Tıraş etti.

rüya, düş

tatlılar; pasta börek

eşek

yumurta taşımak

kayınpederim

o zaman, o zamanlar

sevinçli bir haber

son ile ilgili

(hava) yolları

(elbise) çıkardı.

َجْولت
ِجري�ن

حاِئط
َحاَن

حزير�ن )يونيو(
ح�ساء

�س ِح�سَ
َحَطب
َحْفل
َحَكم

ُحلَّت)�مُل�ْسِكلة(

َحَلَق
ُحْلم

ات َحَلويجّ
ِحمار

حمل �لبي�س 
َحمي 

حيَنذ�ك

َخَب �َسارجّ
ِختاِميجّة

ة( خطوط )جويجّ
َخَلَع

arıza, kusur

beş yüz

elli

şeftali

ihanet

Etrafında döndü.

yetimhane

yaşlılar evi

kanlı

santigrat derece (0C)

sohbet etmek (internette)

motosiklet

gözyaşları

oyuncak, kukla

dünyevi

kurs

horoz

dinsel, dinî

boğazlama, kesme

doruk, zirve

saklı altın

iki tarafı keskin

َخَلل
َخْم�ُسِمائة

َخْم�سون
خـوخ

ِخيانة

َد�َر
د�ر �لأيتام
د�ر �لَعَجزة

د�ِمية
درجة مئوية 

َدْرَد�َسة
ة �َجة ناِريجّ َدرجّ

ُدموع
�لُدمى
ُدْنَيِويجّ
َدْورة
ِديك

ديِنيجّة

َذْبح
ِذْرَوة

ذهب خمفي 
ذو َحدَّْين

ح

ذخ

د
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hilalin görülmesi

mükemmel, harika

çeyrek

geri dönüş

-e cevap verdi, karşılık verdi.

elbise (geniş dış elbise)

Onu gözetti.

nar

sembol

Attım.

Çaldı (telefon, zil vs.).

kokular

matematik

taşra

müşterilerim

tereyağı

kuru üzüm

Ziyaret ettiniz (ikil).

lider

çiçekler

ziyaretçiler

zeytin yağı

ُروؤَية �لِهالل 
ر�ِئع
ُرْبع

ُرجوع
َردَّ على

ِرد�ء
َرَعاه
ان ُرمجّ

َرْمز
َرَمْيُت

َرنَّ
َرَو�ِئح

يات ِريا�سِ
ريف

َزَباِئني
ُزْبَدة

َزِبيب
ُزْرُتا
َزعيم
ُزُهور
�ر ُزوَّ

ْيتون َزيت �لزَّ

önceki

büyülü, sihirli

baylar

yüzmek

yedi yüz

yetmiş

-i geçtim

Gecikecek.

altı yüz

altmış

Tescil et, kayıt ol!

Haps edildi.

sahur yemeği

seri, hızlı

Çabaladı.

selam ver

eline sağlık

birlikte, beraberce

kötü

bekleyecek(ummak anlamında)

izin verecek

şiddetli sel

İntikal edecek.

�ساِبق
�ساِحر
�َسادة

�ِسباحة
�َسْبُعِمائة

�َسْبعون
�َسَبْقُت

ر �َسَتَتاأخَّ
ِمائة �ِستُّ

�ِستجّون
ْل �َسججِّ
�ُسِجَن

�َسحور
�َشيع
�َسعى
�َسلجِّْم

�َسِلَمْت َيَد�ك
ا �َسِويًّ
�َسيجِّئ

ع �َسَيَتوقَّ
�َسَي�ْسَمح

�َسْيل َعاِرم
�َسَينَتِقُل

ر

ز

�س
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işler

gençler; gençlik

şubat

pencere; gişe

Teşvik etti.

koşul, şart

Güneş’in doğması

kötü, kötü niyetli

popülerlik, rağbet

şifre, kod

apartman dairesi

şımarık, yaramaz

erkek kardeş

şikâyet

kavun

tur, raunt; 

futbolda iki yarıdan her biri

gitgide, giderek, yavaş yavaş

isabetli (görüş)

oruçlu

çöl, sahra

kaya

zor

�ُسوؤون
�َسَباب

�ُسباط )ِفْب�ير(
�ُسبجّاك
ع �سججّ
�َشْط

�ُشوق
�ِشير

�َسْعبيجّة
�َسْفرة
�سقـــة

�َسِقيجّ
�َسقيق

�َسْكَوى
ام �َسمجّ
�َسْوط

�َسْيًئا َف�َسْيًئا

�ساِئب
اِئم �سَ

ْحر�ء �سَ
ْخَرة �سَ
ْعب �سَ

Yukarı çıktı.

ana sayfa (internet)

Alkışladık.

geçerlilik; yetki

bağ, ilişki

avlama; av

eczacı

gülme, gülmek, gülüş

anıt mezar

kâğıt uçaklar(uçurtmalar)

sıra, kuyruk

âcil, olağanüstü

biyoenerji

Yemek pişirdi.

tabakalar, katmanlar, kesimler

tip, model

ziyaret tavafı

iyi

uçuş

öğlen

normal, sıradan

َعَد �سَ
�سفحة رئي�سية

ْقنا فَّ �سَ
الِحيجّة �سَ

َلة �سِ
ْيد �سَ

ْيَدليِنجّ �سَ

ِحك �سَ
�شيح

طاِئر�ت َوَرِقيجّة
َطابور

طارئ ج َطَو�رئ
طاقة حيوية

َطَبَخ
َطَبقات

ِطَر�ز
طو�ف �لإفا�سة

َطيجِّب
َطري�ن

ُظْهر

عاِدي

�س

�س

ط

ظ

ع

�س
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başkent

… boyunca; (bir araç) vasıtasıyla

(kaybolan bir şeyi) buldu.

sayaç; taksimetre

bekâr (bayan)

bakire

zorluk, darlık

bal

onda bir, öşür

yirmi

kuşlar

sinirsel; sinirli

elma ısırmak

üye

üyelik

kibrit kutuları

asla, katiyen

yeri (aklıma) gelmişken

(işler) yolunda

neredeyse…, az kalsın…

işçiler

grup çalışması

izninle

o sırada

şiddet

مة عا�سِ
... َعْبَ

َعَثَ على
�د َعدجّ

َعْزباء
عذر�ء
ُع�ش
َع�َسل

ُع�ْش ج �أْع�َسار
ِع�ْشون

اِفري َع�سَ
ِبيجّ َع�سَ

َع�سجّ �لتفاح
و ُع�سْ

ة ع�سويجّ
ُعَلب �لِكْبيت
على �لإْطالق

على فكرة
َعلى ما ُير�م

على َو�َسك
ال ُعمجّ

َعَمل َجماِعيجّ
َعْن �إذنَك
ِعْنَد ذ�ك

ُعْنف

aileler

başkentler

Kurban Bayramı

Ramazan Bayramı

bayramlıklar

mevcut olmayan, yok

Hira Mağarası

gün batımı

sağanak bir şekilde

Bağışlandı.

Değiştirdi.

boş

Kazandı, elde etti.

tiksindirici eylemler

baldır

övünen, iftihar eden

yatak

fırsat

izcilik kulübü

fasih, anlaşılır

börek

feci, korkunç, çirkin

Kaybetti.

عائالت
م َعو��سِ

عيد �لأ�سحى
عيد �لِفْطر

ات عيِديجّ

غاِئب
َغار ِحَر�ء

ُغروب
َغزيًر�

ُغِفَر له
َ َغريَّ

فاِرغ
َفاَز

َفْح�ساء
َفْخذ

َفخور
ِفر��س
ُفْر�سة

افة فريق �لَك�سجّ
يح َف�سِ

َفِطري
َفظيع

َفَقَد

غ

ف
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Düşündü.

kara biber

avlu

hemen, derhal

hangi ….de?

o sırada

bana göre

seller, su taşkınları

salon

kabileler

kabir, mezar

Onu tutukladı.

okuyucular

Kararlaştırdı.

 köyler

-e yakın

kaymak

senin kastın

saray, köşk

(zaman) geçirmek

tren

pamuk

kafes

َر َفكَّ
ُفْلُفل �أ�ْسَود

ِفَناء
َفْوًر�

يف �أيجِّ
يف حيِنِه

يف َنَظري
َفَي�سانات

قاَعة
َقَباِئل

َقب
َقَب�َس َعَليه

�ء ُقرَّ
َر َقرَّ

�لُقَرى
َقريب ِمن

ِق�ْسطة
ُدك َق�سْ

َق�ش
اء َق�سَ
ِقطار
ُقْطن

َقَف�س

Azaldı.

kale

zirve, doruk

ticaret kervanları

halk güçleri

Değerlendirdi.

Ödüllendirdi.

kafeterya

her zamanki gibi

aralık

ocak

koç

kablolar

elektronik

kiraz

güneş kremleri

iğrenç

kaç kere

gördüğün gibi

aksesuar

armut

miktar

sıcak künefe

kulübe

َقلَّ
َقْلعة
ة ِقمجّ

ة َقَو�ِفل ِتاِريجّ
ْعِبيجّة �لُقوى �ل�سَّ

َم َقيَّ

َكاَفاأ
كافيترْييا

كالَعادة
ل )دي�َسْمب( كانون �لأوَّ

َكاُنون �لثجّاين )َيناير(
َكْب�س

َكْبالت
�لْكْتونيجّة

َكَرز
كرميات �َسم�س

َكريه
ًة َكْم َمرجّ

َكما ُت�َساِهُد
َكماليجّات

ْثى ُكمَّ
يجّة َكمجِّ

كنافة �ساخنة
ُكوخ

ق

ك
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kabak

çuval; poşet

kimya

Gerekir.

Erteleme.

ümitsiz

Gerekmez.

Bizi ilgilendirmez.

telsiz

Giydi.

çuval giymek

yoğurt

şu ana kadar

Yetişti.

atkı

etler

Senin var, sende var.

onun lehine, onun yararına

nazik, kibar

belki

dilsel; dil bilimci

fakat

Henüz kararlaştırmadım.

levha; plaka; yazı tahtası

كو�سة
ِكي�س

ِكيمياء

لُبدَّ
ْل ل ُتوؤججِّ
ل َتْياأ�س
ل د�عي
نا ل َيُهمُّ
ل�ِسْلكيجّ

َلِب�َس
لب�س �ل�ِسو�ل

لنب
دجّ �لآن ِلَ

َق َلِ
مة ُلْ
ُلوم
َلَدْيك

ِه اِلِ ِل�سَ
َلطيف
لعــل
ُلَغويجّ
لكــن

َلْ �أَقرجِّْر َبْعُد
َلْوحة

değil

keşke, ...-se, -sa

limon

umduğumuz (şey)

-e yakın

zemzem suyu

yüz (sayı)

yemek sofrası

-dıkça, -dığı müddetçe

madde; okuldaki ders

mango

Güle güle giyin! 

(yeni elbise)

doğrudan, direkt

şaşkınlık geçiren

art arda, ardışık, peşi sıra

hoşgörülü

gerekler, ihtiyaçlar

çeşitli, çeşit çeşit

beklenen

verimli

yan taraf

çalışkan

dergiler

َلْي�َس
ليت

َلْيمون

ما َنْرجوُه
ما ُيقاِرب ...

ماء َزْمَزم
ِمائة

ماِئدة
ماد�َم
ة َمادجّ

َماْنو
ُمباَرك َعَلْيك!

ًة ُمبا�َشَ
َمْبُهور

�مُلَتَتايل
ُمَت�َساِمح

ُمَتَطلجَّبات
ع ُمَتَنوجّ

متوقـــع
ُمْثِمر

اِور ُمَ
َتِهد ُمْ
الجّت َمَ

م ل
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yanan, yanıcı

işgalci

belirli, belirgin

şanslı

arama motoru

uyuşturucu maddeler

yönetmen (sinema, tiyatro)

top (silah)

iki kadın

ergenlik

gençlik dönemi/ evresi

otlak, mera

dirsek

çorba; yemek suyu

uzay gemisi

kalabalık

Müzdelife

sıkıcı

süslenmiş, süslü püslü

hazır

kullanılmış

mesh etti(abdestte)

taradı(elektronikde) 

haşlanmış

yaşlılar

َتِق ُمْ
َتلجّ ُمْ
دَّد ُمَ

ظوظ َمْ
مرك بحث

دجِّر�ت خُمَ
ِرج خُمْ
ِمْدَفع

َمر�أَتان
ُمَر�َهقة

باب َمْرَحلة �ل�سَّ
َمْرعى
ِمْرَفق
َمَرق

َمْرَكبة َف�ساِئيجّة
ُمْزَدِحم
ُمْزَدِلفة

ُمْزِعج
ن ُمَزيَّ

ُم�ْسَتِعدجّ )لـِ(
ُم�ْسَتْعَمل

َم�َسَح

َم�ْسلوق
ـون ُم�ِسنجّ

duygular

özlem duyan, hasret çeken

ortak, müşterek

proje

meşgul

sorun, problem

güneşli

kayısı

ızgara

cep harçlığı

namaz kılan

yazlık

istekler, talepler

değirmen

görünüşler

antlaşma

veriler

ayrılış

sürpriz

ikna olmuş bir halde

karargâh, merkez

büfe, kantin

kavrulmuş; kızarmış

tost

kahvehane, kafe

َم�ساِعر
ُم�ْستاق
ُم�ْسَتَك
َم�ْشوع
َم�ْسغول
م�ْسِكلة
ُم�ْسِم�س
ِم�سم�س
م�سويًا

َم�ْشوف �جَلْيب
لجّي ُم�سَ

يف َم�سِ
َمَطاِلب
ِمْطَحنة
َمظاِهر

ُمعاَهدة
ُمْعَطيات
مغادرة
ُمفاَجاأة
ُمْقَتِنًعا

َمَقرجّ
ف َمْق�سِ

َمْقِليجّ
ر ُمَقمَّ

َمْقهى
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konuşma

şekerleme

kaşık

dosya

uygulama

keyif verici, zevkli

sıkıcı, bıktırıcı

yasak

… olması bekleniyor

önceden, daha önce

… tarafından

gezinti yerleri

millî takım

düşük, alçak

havlu

inkârcı; tanrı tanımaz

festival

mesleki

konumlar; siteler (internet)

model

randevu

site, yer (internette)

madenî su

Mîkat (hacda)

mil (uzunluk birimi)

ُمَكامَلة
ُمَلبَّ�س
ملعقة

ِمَلفجّ
اَر�سة ُمَ

ِتع ُمْ
لجّ ُمِ

نوع َمْ
ع ِمن �مُلَتَوقَّ

ِمْن َقْبل
ِمْن ِقَبل

منتزهات
منتخب وطني

ُمْنَخِف�س
ِمْن�َسفة

ُمْنِكر
ِمْهَرجان

ِمَهِنيجّ
َمو�ِقع
موديل
َمْوِعد
موقع

ِمياه َمْعَدِنيجّة
ِميَقات

ِميل

garson

kulüp

izcilik kulübü

eksik, eksi

asil, soylu

 -e doğru

çağrı

Giyiyoruz.

-i yapmak istiyoruz.

Koşuyoruz.

İndi; (bir otelde) konaklandı.

kadınlar

Unuttum.

tanıtım broşürü

(yayın, bülten) çıkarıyoruz

Uçuruyoruz.

kardeş aile sistemi

-den ayrılıyoruz

psikolojik

mobil; cep telefonu

-e yöneliyoruz, e doğru gidiyoruz

Kutluyoruz.

nisan

َناِدل
نـــاٍد )نادي(

افة نادي �لَك�سجّ
َناِق�س

َنِبيل
َنْحَو...

ِند�ء
َنْرَتدي

َنْرَغب يف
َنْرُك�ُس

َنَزَل)يف(
ِن�ساء

َن�سيُت
ن�ش�ت تعريفية

در ُن�سْ
ُ ُنَطريجِّ

نظام �أ�ش �سقيقة
ُنَفاِرق
َنْف�سيجّ
ال َنقجّ

ُف َنْن�َشِ
ُنَهنجُِّئ

ِني�سان )�أْبريل(

ن
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bunlar

akıl almaz, muazzam

bunlar (ikil-dişil)

cep telefonu

bunlar (ikil-eril)

onlar (çoğul-eril)

onlar (ikil-eril)

onlar (çoğul-dişil)

hava

bir şeyi hobi olarak yapanlar

haydi -i tanıyalım.

vitrin

gelen, yer alan

gerçekçi

garanti belgesi

Buldum.

gülümseyen bir yüz

bakış açım

birimler, kontörler

tek; yalnız

akupunktur

gül

Tanımladı, niteledi, betimledi.

هوؤلء
هاِئل

هاتان
�ل هاِتف َجوجّ

هذ�ن
ُهْم

ُهما
ُهنَّ

َهو�ء
هو�ة

ا َنَتَعرَّجّف على َهيجّ

و�ِجهة
و�ِرد

و�ِقعيجّ
مان َوثيَقة �سَ

َوَجدُت
َوْجه ُمْبَت�ِسم

وْجَهة َنَظري
َوْحد�ت

وِحيد
�لَوْخز بالإَبر

َوْرد
َف َو�سَ

Koydu.

… olsa bile

Sana gelir.

vay be!, maşallah!, aman Allahım!

keşke …-se, -sa

… görünüyor

Kurudu.

Ağlıyor.

Değiş tokuş ediyor.

-i geçmek, -i aşmak

(uygulamalı) eğitim görüyor

Dileniyor.

Sadaka veriyor.

İçeriyor, kapsıyor.

Üstleniyor.

… gerekir.

Toplanıyor.

Yanıyor.

Hayvanı sağıyor.

(kumaşı vs.) dikiyor.

Tertipliyor, düzenliyor, planlıyor.

(kapıyı, zili) çalıyor.

Şaşırtıyor.

Yetiştiriyor, eğitiyor.

َع َو�سَ
َوَلْو كاَن

ُيوؤِتك
يا �َسالم!

يا َليَتنا ...
َيْبدو
َيِب�َس
َيْبكي

َيَتباَدُل
َيَتجاَوز عن

ُب َيَتَدرَّ
ُل َيَت�َسوَّ

ُق دَّ َيَت�سَ
ُن مَّ َيَت�سَ

َيَتَوىل
َيِجب

َيْجَتِمُع
ُق َيْحَتِ
َيْحِلُب
َيخيُط

ُر ُيَدبجِّ
َيُدقُّ

ُيْدِه�ُس
ي ُيَربجّ

و

ي

هـ
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Elbise giyiyor.

Rica olunur.

-e cevap veriyor

Uzanıyor.

Çiçek açıyor.

eş değer, denk 

İstifade ediyor.

Devam ediyor, sürüyor.

-i dinliyor

kolaylık

Müsaade ediyor.

Şişmanlıyor.

Meşgul oluyor.

Fotoğrafını çekiyor.

Bağırıyor.

Sana zarar veriyor.

Baskı uyguluyor.

Ekliyor.

Sayıyor, kabul ediyor.

-e dayanıyor

Hapşırıyor, aksırıyor.

… ile görüşüyor

(bir aracı) sürüyor

Ölçüyor.

Ödüllendiriyor.

Yerine getiriyor.

َيْرَتدي
ُيرَجى

َيُردُّ َعلى
َيْرُقد
ُيْزِهُر

ُي�َساوي
َي�ْسَتفيد
َي�ْسَتِمرُّ

َي�ْسَتِمُع �إىل
ُي�ش

َي�ْسَمُح
َي�ْسَمُن

َي�ْسَتِغُل
ُر وجِّ ُي�سَ
َي�سيُح
ي�شجّك
َغُط َي�سْ
يُف ُي�سِ

َيْعَتب
َيعَتِمُد على

َيْعِط�ُس
ُيقاِبُل
َيُقوُد

َيقي�ُس
ُيَكاِفُئ

ُيَلبجّي

Emiyor, içine çekiyor.

Şaka yapıyor.

Çağırıyor.

(kulübe vs.) üye oluyor.

Düzenliyor, tanzim ediyor.

Açılıyor.

Uyguluyor .

Gelişiyor, büyüyor.

Bitiriyor, sona erdiriyor.

… ile ilgileniyor, -e önem veriyor

Hazırlıyor.

-i karşılıyor,

… ile karşı karşıya kalıyor

mandalina

pazartesi günü

pazar günü

çarşamba günü

salı günü

cuma günü

perşembe günü

cumartesi günü

Karnım zil çalıyor.

iki ucu keskin silah

Eline sağlık!

gönül rızasıyla

aynı zamanda

َت�سُّ مَيْ
َزُح مَيْ

ُيَنادي
َيْنَت�ِسُب

ُم ُيَنظجِّ
َيْنَفِتُح

ُذ ُيَنفجِّ
َيْنمو

ُيْنهي
َيْهَتمُّ بـ

ُيَهيجِّئ
ُيو�ِجُه

ُيو�ُسفي
َيْوم �ِلْثَنْي 

َيْوم �لأَحد
 َيْوم �لأْرِبعاء 
 َيْوم �لثُّالثاء 

َيْوم �جُلْمعة
 َيْوم �خَلمي�س

ْبت َيْوم �ل�سَّ

َت�سيُح َع�ساِفري َبْطني
�ِسالح ذو َحدجّين

�َسِلَمْت َيَد�ك
عن ِطيِب َنْف�س

يف �لوقت نف�سه
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