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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

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

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

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

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

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

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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1الَوْحدة الأوىل

ّيات امِلثاِلّيةالَوْحدة ْخ�صِ ال�صَّ
الم د َعَلْيه ال�صَّ مَّ َ ل : َحياة محُ ْر�س الأَوَّ  الدَّ

1

: ماذا َتْقَراأُ َهِذِه الأَّيام؟ ُطوَبى 
تابًا َعْن َحياة َر�سوِلنا الَكرمي. اأَْقَراأُ ِكِِ اأْحَمد:  
: اإَذْن ُقْل ِل ما ا�ْسُم الرَّ�سول الَكرمي؟ ُطوَبى 

: اِ�ْسُمُه ُمّمد. اأْحَمد 
: َوما َلَقُبه؟ ُطوَبى 

: َلَقُبه الأَمني. اأْحَمد 
: َمَتى ُوِلَد �َسيُِّدنا ُمّمد؟ ُطوَبى 

ل �َسَنة 571  : يف 12 ِمْن َربيع الأَوَّ اأْحَمد 
: اأْيَن ُوِلَد؟ ُطوَبى 

ة امُلَكرَّمة. : ُوِلَد يف َمكَّ اأْحَمد 
: ما ا�ْسم واِلِده؟ ُطوَبى 

: اِ�ْسم واِلِده َعْبداهلل. اأْحَمد 

د : ُممَّ اِل�ْسم 
: الأَمني الَلَقب 

ل 571  : 12 َرِبيع الأَوَّ تاريخ الِولدة 
ة امُلَكرَّمة : َمكَّ َمكان الِولدة 

ِلب : َعْبُد اهلل ْبُن َعْبد امُلطَّ اِ�ْسم الأَب 
: اآِمنة ِبْنت َوْهب اِ�ْسم الأُّم  

: 23 عاًما ُمّدة الُنُبّوة 
:63 عاًما الُعْمر 

632 : تاريخ الَوفا ة 
رة :   امَلِدينة امُلَنوَّ َمكان الَوفاة 

َتاأَّمْل امَلْعلومات الّتاِلية َعْن َر�سوِلنا الَكِرمي.

الم د َعَلْيه ال�صَّ مَّ َ َحياة محُ 1

َتْهيد
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َجدُّه

واِلُده

واِلَدُته

َبناُته

اأْولُده

قا�ِسم
ُرِقّية
َزْيَنب

َعْبداهلل
اأُّم ُكْلثوم
اإْبراهيم
فاِطمة

اآِمنة ِبْنت َوْهب
ِلب َعْبداهلل ْبن َعْبد امُلطَّ

ِلب َعْبد امُلطَّ

ّلى اهلل َعَلْيه و�َسلَّم؟ ..................................................................................................... ما َلَقُب الرَّ�سول �سَ  -1
ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم؟ .................................................................................. َمتى َواأْيَن ُوِلَد الرَّ�سول �سَ  -2
................................................................................................ ما ا�ْسُم واِلِده؟      -3
................................................................................................ ما ا�ْسُم واِلَدِته؟      -4
................................................................................................ كْم �َسنة عا�َش الرَّ�سول الكرمي؟    -5
................................................................................................ َ َر�سوُل اهلل؟    اأْين ُتُويفِّ  -6

ُطوَبى : وما ا�ْسم واِلَدِته؟
اأْحَمد : اِ�ْسم واِلَدِته اآِمنة.

ّلى اهلل َعَلْيه و�َسلَّم؟ ِبّي �سَ ُطوَبى : َكْم �َسَنًة عا�َش النَّ
اأْحَمد : عا�َش 63 عاًما.

َ َر�سوُل اهلل؟ ُطوَبى : اأْيَن ُتُويفِّ
رة. َ يف امَلدينة امُلَنوَّ اأْحَمد : ُتُويفِّ

ُطوَبى : اأْح�َسْنَت! َمْعلوماُتك َقِوّية َعْن َر�سوِلنا الَكرمي. 
ُف الرَّ�سول؟ َواأَخرًيا َكْيف َت�سِ  

عة وِر�ساَلته عاِلية.  اأْحَمد : هو ُمَعلِّم وُمْر�ِسد َوواِلد َرحيم واإْن�سان َكرمي، َحياُته ُمَتوا�سِ

من هذان؟ 

من هذان؟ 

1

1

2

3

اأَِجْب َعن الأَ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب الّن�ّس     

ْل َبْيَ امَلْجموَعَتْي ِكما يف امِلثال �صِ
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الم ّدْث َمَع َزميِلك َعْن َحياة الرَّ�صول َعَلْيه ال�صَّ َتَ

َمل الآِتية َكما يف امِلثال  ح اخَلَطاأ يف اجلحُ حِّ �صَ

4

5

6

ُطوَبى : وما ا�ْسم واِلَدِته؟
اأْحَمد : اِ�ْسم واِلَدِته اآِمنة.

ّلى اهلل َعَلْيه و�َسلَّم؟ ِبّي �سَ ُطوَبى : َكْم �َسَنًة عا�َش النَّ
اأْحَمد : عا�َش 63 عاًما.

َ َر�سوُل اهلل؟ ُطوَبى : اأْيَن ُتُويفِّ
رة. َ يف امَلدينة امُلَنوَّ اأْحَمد : ُتُويفِّ

ُطوَبى : اأْح�َسْنَت! َمْعلوماُتك َقِوّية َعْن َر�سوِلنا الَكرمي. 
ُف الرَّ�سول؟ َواأَخرًيا َكْيف َت�سِ  

عة وِر�ساَلته عاِلية.  اأْحَمد : هو ُمَعلِّم وُمْر�ِسد َوواِلد َرحيم واإْن�سان َكرمي، َحياُته ُمَتوا�سِ

م م ث ل ز

ي �س �س ط ذ

ر ا م ي ن

ك ع ف ف غ

ق د ا �س ج

القاِئمة:
َلطيف

 

�ساِدق   
َكرمي
اأمني

ُم�ساِعد

                             

                                                                                                                                                                                                                                    

                             

                                                                                                                                                                                                                                    

                            

عا�َش النَّبي 63 عاًما. عا�َش النَّبي 85 عاًما.  
ُوِلَد الرَّ�سول يف عام 2007 م.                       
ا�ْسُم واِلَدة الرَّ�سول َزْيَنب.                         
ِلب.                         ا�ْسُم واِلد الرَّ�سول َعْبد امُلطَّ
ُوِلَد الرَّ�سول يف امَلدينة.                         

فات َر�صول اهلل(  ْيد الَكِلمات  ) َبْع�س �صِ �صَ
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ّية يف الّنموَذج الّتاِلِِِِِ  ْخ�صِ اِْماَلأ ِبطاَقَتك ال�صَّ

اِْقَراأ احِلوار الآتي

اأْكِمل الَفراغات الآِتية

7

8

9

                              : الدِّيانة                                 : ال�ْسم 
                              : احلالة الْجِتماِعية                                 : الَلَقب 
                              : َف�سيلُة الدَّم                                 : اِ�ْسُم الأَب 
                              : امُلحاَفظة                                 : اِ�ْسُم الأُمّ 
                              : الَق�ساء                                 : تاِريُخ الِولدة 
                              : الَقْرية                                  : َمكاُن الِولدة 

: َمْرَحًبا يا �َسْلَمى، اأْيَن ُوِلْدِت؟ ّمد  ُمَ
: اأْهاًل ، ُوِلْدُت يف اأْنَقرة واأْين ُوِلْدَت اأْنَت؟ �َسْلَمى 

: ُوِلْدُت يف َمدينة اإْزمري. َمتى ُوِلْدِت؟ ّمد  ُمَ
: ُوِلْدُت يف عام 1996. �َسْلَمى 

َمتى                               يا َعِلّي؟ اأْين                             يا َعِلّي؟   -1
ُوِلْدُت يف �َسنة                                ُوِلْدُت                                  

َمتى                               يا عاِئ�سة؟ اأْين                                يا عاِئ�سة؟   -2
ُوِلْدُت يف �َسنة                                ُوِلْدُت                                  

َمتى                               اأْحَمد؟ اأْين                                اأْحَمد؟   -3
ُوِلَد يف �َسنة                               ُوِلَد                                  
َمتى                                �َسناء؟ اأْين                              �َسناء؟   -4

ُوِلَدْت                                ُوِلَدْت                                  
َمتى ُوِلْدَت اأنَت؟ اأْين ُوِلْدَت اأنَت؟   -5

ُولْدُت يف �َسنة                                ُولْدُت يف                                 
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دِّها ْل َبْيَ الَكِلمة و�صِ راِدِفها�صِ ْل َبْيَ الَكِلمة ومحُ �صِ

َر�صولحُنا الَكرمي
َر�سوُلنا الَكرمي
نا الأَمني َنِبيُّ

َقْد جاَءنا ِبالّدين
وَبلَّغ الإ�ْسالَم

َق الأْحكاَم وَطبَّ

ة ُمَتَكبِّ ُوِلَد  
عيفة �سَ عاِلية  

عة     ماَت ُمَتوا�سِ
ُمْنَخِف�سة    َقِوّية  

�ش ُمَدرِّ   َ ُتُويِفِّ

اأُّم   ُمَعلِّم  

ماَت واِلدة  

ُكُتب َيْوم 
اأْلقاب َمدينة 
اأّيام ِكتاب 
ُمُدن َلَقب 

)الأْحزاب 21/33(
وِل اهلِل اأحُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة ...   ْم يِف َر�صحُ  َلَقْد َكاَن َلكحُ
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ْل َبْيَ املحُْفَرد وَجْمعه 10          �صِ
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2

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

: ماذا َتْقَراأ يا ُعَمر؟ ُعْثمان 
�َش الأْنِبياء يف الُقْراآن الَكرمي. : اأَْقَراأ ِق�سَ ُعَمر 

الم؟ : ماذا َتْعِرف َعْن �َسيِِّدنا اآَدم َعَلْيه ال�سَّ ُعْثمان 
ل َنِبّي يف الأْر�ش. اهلل َخَلَقه ِمْن ُتراب. : هو اأوَّ ُعَمر 

حيح، ُكلُّنا ِمْن اآَدم. : َنَعم، هذا �سَ ُعْثمان 
ُهم  : َبْعَده جاء اأْنِبياء َكثريون. َذَكَر اهلل َبْع�سَ ُعَمر 

   يف الُقْراآن.
الم؟ ة �َسيِِّدنا مو�سى َعَلْيه ال�سَّ : َهْل َقَراأَْت ِق�سَّ ُعْثمان 

ة يف الُقْراآن الَكرمي. ها اأَْطَوُل ِق�سَّ : َنَعم، َقَراأُْتها. اإنَّ ُعَمر 
الم؟ : اإَذْن، اأنَت َتْعِرف اأْين ُوِلَد مو�سى َعَلْيه ال�سَّ ُعْثمان 

ْبط. : َطْبعًا، هو ُوِلَد يف ِم�ْص، وَلِكْن ل اأَْعِرف َمتى ُوِلَد ِبال�سَّ ُعَمر 
ه ُوِلَد يف َعْهد ِفْرَعْون وَقْبل امِليالد.  : ل اأََحد َيْعِرف َذِلك، وَلِكنَّ ُعْثمان 

حيح. : هذا �سَ ُعَمر 
: وَهْل َتْعِرف اأ�ْسماء الأْنِبياء امَلْذكورين يف الُقْراآن الَكرمي؟ ُعْثمان 

: َنَعم، َطْبعًا. ُعَمر 
ِلك.  هم ِمْن َف�سْ : اإَذْن، اْذكْر اأ�ْسماء َبْع�سِ ُعْثمان 

: نوح، اإْبراهيم، اإ�ْسماعيل، اإ�ْسحاق، َيْعقوب، يو�ُسف، داُود، �ُسَلْيمان، عي�سى،   ُعَمر 
الم. د َعَلْيهم ال�سَّ    مو�سى، ُممَّ

اُْذُكْر اأ�ْسماء َبْع�ش الأْنِبياء ؟
مِلاذا اأُْر�ِسل الأْنِبياء ؟

ة اأََحد الأْنِبياء يف الُقْراآن الَكرمي ؟ َهْل َتْعِرف ِق�سّ

الم؟ ِدنا اآَدم َعَلْيه ال�صَّ ماذا َتْعِرفحُ َعْن �َصيِّ 1

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب النَّ�ّس      

ُل َنِبّي يف الأْر�ش؟                                                                               1-َمْن اأوَّ
ة اأْطَول يف الُقْراآن الَكرمي؟                                                                               2- اأّي ِق�سّ
الم؟                                                                               3-اأْين ُوِلَد مو�سى َعَلْيه ال�سَّ
4-هْل وِلد ُمو�َسى َقْبَل امليالد اأْم َبْعَده؟                                                                             

َتْهيد
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ذي َبْيَ الَقْو�َصْي َكما يف امِلثال مري الَّ �ْصَتْخِدًما ال�صَّ ْملة محُ           اأَِعد اجلحُ

تي َبْيَ الَقْو�َصْي َكما يف امِلثال َته َخّط ِبالَكِلمات الَّ         اِ�ْصَتْبِدْل ما َتْ

ْل َبْيَ امَلْجموعة  )اأ( و امَلْجموعة )ب( َكما يف امِلثال        �صِ

3

4

5

)هو( اأنا اأَْعِرف اأْيَن ُوِلْدُت        
)هي( هو َيْعِرف اأْيَن ُوِلَد        
)اأنَت(                                                                                         -1
)اأنِت(                                                                                         -2
)اأنا(                                                                                         -3

                                                                                       -4

ف( )طاِلبة -  ال�سَّ ل َنبّي يف الأْر�ش.        هو اأوَّ
)ِبْنت  -  الأُ�ْصة( ف.  ل طاِلبة يف ال�سَّ       هي اأوَّ

)َرئي�ش  -  النَّادي(                                                                           -1
)َكِلمة  -  الِكتاب(                                                                            -2

)�سورة  -  امَلْعَر�ش(                                                                            -3
)َمْطَعم  -  ال�ساِرع(                                                                            -4

                                                                          -5

نام َقْومه. َك�َصَ اأ�سْ الم  د َعَلْيه ال�سَّ مَّ 1- ُمَ
َنَزَل َعَلْيه الزَّبور. الم  2- مو�سى َعَلْيه ال�سَّ

َحَكَم يف ِم�ْص َبْعَد �ِسْجن َطويل. الم  3-  عي�سى َعَلْيه ال�سَّ
ل اإْن�سان َوَنِبّي يف الأْر�ش. اأوَّ الم  4- اإْبراهيم َعَلْيه ال�سَّ

َبَنى الَكْعبة َمع اأبيه. الم  5- اآَدم َعَلْيه ال�سَّ
ِمنني ِمن الّطوفان. َنَع �َسفينة َواأْنَقَذ امُلوؤْ �سَ الم  6- داُود َعَلْيه ال�سَّ

ْوراة. َلْيه التَّ َنَزَل َعَ الم  7- يو�ُسف َعَلْيه ال�سَّ
خاَت الأْنِبياء َو�َسيِّد امُلْر�َسلني. الم  8- اإ�ْسماعيل َعَلْيه ال�سَّ

َنَزل َعَلْيه الإْنيل. الم  9- نوح َعَلْيه ال�سَّ
رْي. َعلََّمه اهلل َتعاىل ُلَغة الطَّ الم  10- �ُسَلْيمان َعَلْيه ال�سَّ

)ب( ) اأ (        



الَوْحدة الأوىل 8

ْن ِحواًرا َكما يف امِلثال َكوِّ

اِْقَراأ الآية الَكرمية

7

8

   َتْعِرِفني  /  اأْعِرف  /  َتْعِرف
الم يا َلْيلى؟ ة اإْبراِهيم عَلْيه ال�سَّ : هْل َتْعِرِفني ِق�سّ �ِسنان 

ة �َسيِِّدنا يو�ُسف؟ نام، واأنَت هْل َتْعِرف ِق�سّ : َنَعم، اأْعِرف، اإّنه َك�َصَ الأ�سْ َلْيلى 
ه َحَكَم يف ِم�ْص. : َنَعم، اأْعِرف، اإنَّ �ِسنان 

َتْقَرئني  /  اأَْقَراأ  /  َتْقَراأ    -1
                                                                                                                            : اأْحَمد 
                                                                                                                            : ُب�ْصى 
                                                                                                                            : اأْحَمد 

: َتْدُر�ش  /  اأَْدُر�ش  /  َتْدُر�سني  -2
                                                                                                                          : َخديجة 
                                                                                                                          : َح�َسن 
                                                                                                                          : َخديجة 

َتَتَعلَّم  /  اأََتَعلَّم  /  َتَتَعلَّمني    -3
                                                                                                                            : َزْيَنب 
                                                                                                                          : هارون 
                                                                                                                           : َزْيَنب 

ْل َبْيَ املحُْفَرد وَجْمعه دِّها          �صِ ْل َبْيَ الَكِلمة و�صِ راِدِفها�صِ ْل َبْيَ الَكِلمة ومحُ �صِ 6

َكَفَر َقْبل  
�َسماء ل   اأوَّ
َقليل اآَمَن  
َبْعد اأْر�ش  
اآِخر َكثري  

َمْوِلد ة   ِق�سّ
ِحكاية  َنَعم  

اأَب  ميالد  
اأََجْل واِلد  

  

اأ�ْسماء ة  ِق�سّ
�ش ِق�سَ َعْهد 
اأْنِبياء اِ�ْسم 
ُعهود َنِبيّ 

)الَبَقرة 285/2(

َفرِّقحُ َبْيَ اأََحٍد  ِلِه َل نحُ تحُِبِه َورحُ�صحُ ٌل اآَمَن ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه َوكحُ  ... كحُ

ريحُ َنا َواإَِلْيَك امْلَ�صِ ْفَراَنَك َربَّ ِلِه َوَقالحُوا �َصِمْعَنا َواأََطْعَنا غحُ ِمْن رحُ�صحُ
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2 اأَِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب النَّ�ّس

حابة ْر�س الّثاِلث : ِمْن َحياة ال�صَّ  الدَّ

الم َعَلْيكم. :  ال�سَّ اخَلليفة ُعَمر 
الم. :  َوَعَلْيُكم ال�سَّ الَبَدوّي 

:  َكْيف حاُلك؟ اخَلليفة ُعَمر 
:  احَلْمد هلِل ، اأنا اأْرعى الإِبل، الَبَدوّي 

ُت َقْبَل َقليل  ِمن الباِدية.       َوَح�َصْ
:  مِلاذا َح�َصَْت ؟ هْل ُهناك ُم�ْسِكلة؟ اخَلليفة ُعَمر 

ُت ِلِزيارة اأُ�ْصَتي، َزْوَجتي ِعْنَدها ُم�ْسِكلة. :  َح�َصْ الَبَدوّي 
:  ما هي ُم�ْسِكَلُتها؟ اخَلليفة ُعَمر 

:  �َسَتِلُد َزْوَجتي َلِكن ل توَجد قاِبلة ُت�ساِعُدها يف الِولدة. الَبَدوّي 
:  �َساأَعود َبْعد َقليل. اخَلليفة ُعَمر 

       )َذَهَب ُعَمر اإىل َبْيِته وقال ِلَزْوَجِته:( 
:  يا اأُمُّ ُكْلثوم، هْل ُتريدين َك�ْسب َمْر�ساة اهلل؟ اخَلليفة ُعَمر 

ِمنني. :  هذا ما اأريُده يا اأمري امُلوؤْ اأُّم كْلثوم 
تاج اإىل ُم�ساَعَدِتك. :  َهّيا َنْذَهْب اإىل اْمَراأَة َتْ اخَلليفة ُعَمر 

:  َطْبًعا، هّيا َنْذَهْب.  اأُّم كْلثوم 

ماذا َيْفَعل الَبَدِوّي يف الباِدية؟                                                                              -1
َ الَبَدِوّي ِمن الباِدية؟                                                                             َمتى َح�َصَ  -2
ما هي ُم�ْسِكلة َزْوجة الَبَدِوّي؟                                                                              -3
هل َك�َسَبْت اأُّم ُكْلثوم َمْر�ساة اهلل؟                                                                              -4

َمر ْبن اخَلّطاب والَبَدِوّي عحُ 1

حابة ؟ اُذُكْر اأ�ْسماء َبْع�ش ال�سَّ
حابة ؟ يهم امُل�ْسِلمون بال�سَّ مِلاذا ُي�َسمِّ

َتْهيد
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وؤاَلْي الآِتَيْي   ّم اأِجب َعن ال�صُّ ْغَلقة، ثحُ تحُب محُ         اِ�ْصَتمْع اإىل النَّ�س الّتال والكحُ
ّم اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة اأْدناه         اأّوًل، وَبْعدَ ذِلك اْقرَاأ الِفْقرة ِبِدّقة ثحُ

3

4

                                                                                                                       : ال�ْسم 
                                                                                                                         : الَلَقب 
                                                                                                                         : تاريخ الِولدة 
                                                                                                                         : َمكان الِولدة 
                                                                                                                         : ا�ْسم الأب 
                                                                                                                         : ُمّدة ِخالَفِته 
                                                                                                                          : الُعْمر 
                                                                                                                         : تاريخ الَوفاة 
                                                                                                                         : َمكان الَوفاة 

2- متى تَوىّل اخِلالفة؟     1- َمن هو ُعَمر بن اخَلّطاب؟  

اب ِبالفاروق؟ اب؟        2- مِلاذا ُلقِّب ُعَمر ْبن اخَلَطّ 1- َمتى ُوِلد ُعَمر ْبن اخَلَطّ
اب؟       4- اأْين َدَفَنه امُل�ْسِلمون؟ 3- َمتى ُتُويف ُعَمر ْبن اخَلَطّ

حاب َر�سول اهلل. ُوِلَد �َسنة 581)َخْم�ِسمائٍة َوواِحدٍة  اب ِمْن اأ�سْ ُعَمر ْبن اخَلَطّ  
ه َيْفِرق َبنْيَ احَلّق َوالباِطل، َول َيخاف  َوَثمانني( م. يف َمّكة. َلَقُبه »الفاروق«، ِلأنَّ
اأَبًدا ِمْن َقْوِل احَلّق. َتَوىلَّ اخِلالفة َبْعَد اأبي َبْكر �َسنة 634 )�ِستِّمائٍة َواأْرَبٍع َوَثالثني( 
ع َيْهَتمُّ ِب�ُسوؤون  م. اخَلليفة ُعَمر َنوَذج َفريد ِللحاِكم العاِدل. َوهو َرئي�ش ُمَتوا�سِ
َواأْرَبعني(  َواأْرَبٍع  �َسنة 644)�ِستِّمائٍة   َ ُتُويفِّ �ش َطريفة.  ِق�سَ َذِلك  َوَله يف  ْعب،  ال�سَّ
ّلى اهلل َعَلْيه  رة َوَدَفَنه امُل�ْسِلمون ِبجاِنب الرَّ�سول الأْكَرم )�سَ م. يف امَلدينة امُلَنوَّ

و�َسَلَّم(. 

َي اهلل َعْنه �صرية ذاِتّية ِلُعَمر بن اخَلّطاب َر�صِ

َي اهلل َعْنه  ّية ِلُعَمر بن اخَلّطاب َر�صِ ْخ�سِ اِْماَلأ الِبطاقة ال�سَّ
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ْنوان:                                                                                              العحُ

�ْصها  ّم خَلِّ ْنوان املحُنا�ِصب َلها ثحُ             اِْقرَاأ الِفْقرة ِبِدّقة َواْخَت العحُ

6

5

                                                                                                                       : ال�ْسم 
                                                                                                                       : الَلَقب 
                                                                                                                       : تاريخ الِولدة 
                                                                                                                        : َمكان الِولدة 
                                                                                                                        : ا�ْسم الأَب 
                                                                                                                       : ُمّدة ِخالَفِته 
                                                                                                                        : الُعْمر 
                                                                                                                       : تاريخ الَوفاة 
                                                                                                                       : َمكان الَوفاة 

حاب َر�سول اهلل. َلَقُبه »اأَ�َسد اهلل« . ُوِلَد �َسنة  َعلي ْبن اأبي طاِلب َكرَّم اهلل َوْجَهه ِمْن اأ�سْ
لَّى َمع َر�سول اهلل  ل َمْن اآَمَن َو�سَ 599)َخْم�ِسمائٍة وِت�ْسٍع وِت�ْسعني( يف َمّكة. هو اأوَّ

َج ِبفاِطمة ِبْنت الرَّ�سول.  ى علّي يف َبْيِت َر�سول اهلل. َوَتَزوَّ َمع اأَبي َبْكر َوَخديجة. َوَتَربَّ
ِله وِعْلِمه و�َسجاَعِته. اُ�ْسُت�ْسِهَد َعلّي يف 21  ه َمْعروف ِبَف�سْ وهواخَلليفة الّراِبع. اإنَّ

)واِحد وِع�صين( ِمْن َرَم�سان �َسنة 40 )اأْرَبعني( ِللِهْجرة 661 )�ِستِّمائٍة وواِحدٍة 
                                                                                                                                          و�ِسّتني(. وَدَفَنه امُل�ْسِلمون يف النََّجف الأ�ْصَف.

                                                                                                                                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

ْل َبْيَ املحُْفَرد َوَجْمِعه دِّها    �صِ ْل َبْيَ الَكِلمة َو�صِ راِدِفها�صِ ْل َبْيَ الَكِلمة َومحُ �صِ 7

اْمَراأة َقْبلَ 
َعُدّو َقليل 
َبْعَد َرُجل 

َكثري ديق  �سَ

َجَمل
َرئي�ش

رِّ�سة َتْوليد   ُمَ
َزميل
جاء

َم�ساِكل اأُ�ْصة 
اأُ�ص َخليفة 

ُخَلفاء ُم�ْسِكلة 

ديق �سَ
قاِبلة 
َح�َصَ

اأَمري
اإِبل

َي اهلل َعْنه  ّية ِلَعلي َر�صِ ْخ�صِ اِْماَلأ الِبطاقة ال�صَّ
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�ْصَتعيًنا ِباجَلْدَول الّتال اأَِجْب َعن الأ�ْصِئلة محُ 8

  املحُْفَردات والّتْعبريات اجَلديدة 
ل َربيع الأوَّ

َحياة
ْل قحُ
ِلَد وحُ

�َصيِّدنا
عا�َس
وحُيّفَ تحُ
اأَخريًا
فحُ َي�صِ

ع َتوا�صِ محُ
ِر�صالة عاِلية

َلَقب
�صاِعد محُ
دين

احلالة امَلَدِنية
َف�صيلة الدَّم

اَفظة محُ
َق�صاء
ماَت

ْنَخِف�س محُ
َنِبّي 

اأْنِبياء
اأْر�س
َخَلَق
تحُراب
لّنا كحُ
َبْعَده
َذَكَر
اأْطَوَل
ِفْرَعْون
ل اأََحد

َقْبَل امليالد
َمْعَر�س
نام اأ�صْ
َحَكَم
ْجن �ِصِ
َنَع �صَ
اأْنَقَذ
َم َعلَّ

ري لحَُغة الطَّ
َعْهد
اآَمَن

َكَفَر
َيْرعى
اإِبل

باِدية
�ْصكلة محُ
�َصَتلدحُ

َزْوَجتي
ل توَجد
قاِبلة
يحُ�صاِعد
ِولدة
�صاأعود

هذا ما اأحُريده
اأَمري املحُوؤِْمني

اِْمَراأة
تاج اإىل َتْ

َطْبًعا
َبَدِوّي

َمْر�صاة اهلل
حابة  َحياة ال�صَّ

َخليفة

لفاء الرّا�ِصدون اخلحُ
الّطوفان 

َيْخِدمحُ
حاب اأ�صْ
َيْفِرق
َبْيَ
َحّق
باِطل

ل َيخاف
اأَبًدا
َتَوىل
ِخالفة
ناداه
َنوَذج
َفريد
م حاِكِ
عاِدل
َرئي�س
َيْهَتّم بـ
وؤون  �صحُ

َطريفة
َدَفَن

ِبجاِنب
َوفاة 

�صرية ذاِتّية
تَرّبى

َج بـ َتَزوَّ
َمْعروف
ِبَف�ْصِله
ِعْلمه

�َصجاعة
حُ�ْصتحُ�ْصِهد ا
َتْقوى
َعدالة
داقة �صَ
فة �صِ

َم�صاِكل
َجَمل
َلفاء خحُ

فة ال�سِّ الَوفاة اخِلالفة الِولدة اِل�ْسم
داقة ال�سَّ رة امَلدينة امُلَنوَّ الأّول ة امُلَكرَّمة َمكَّ اأبو َبْكر
الَعدالة رة امَلدينة امُلَنوَّ الّثاين ة امُلَكرَّمة َمكَّ ُعَمر
ْقوى التَّ رة امَلدينة امُلَنوَّ الّثاِلث ة امُلَكرَّمة َمكَّ ُعْثمان

جاعة ال�سَّ النََّجف الأ�ْصَف الّراِبع ة امُلَكرَّمة َمكَّ َعلي
اأْين ُوِلَد اأبو َبْكر؟                                                                                       -1
فة َعلي؟                                                                                      ما هي �سِ  -2
هْل ُعَمر اخَلليفة الّثاِلث؟                                                                                       -3
هْل ُوِلَد َعلي يف امَلدينة؟                                                                                       -4
مْن هو َمْعروف ِبالَعدالة؟                                                                                       -5
َ ُعْثمان؟                                                                                      اأْين ُتُويفِّ  -6
داقة؟                                                                                      مْن هو َمْعروف بال�سَّ  -7
داقة؟                                                                                      هْل َعلي َمْعروف بال�سَّ  -8
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َتي َمع الأَقاِرب.  ُمراد : هذه هي �صورة اأُ�سرْ
بوبة.  ة َمرْ �َصمري: اأُ�سرْ

ًرا. َكما ُت�صاِهد، اأنا الَوَلد الَوحيد ُمراد  : �ُصكرْ
ة.      يف الأُ�سرْ

َوة واأَخوات.  �َصمري : اإَذن َليرْ�س َلَك اإخرْ
ُمه خاِلد.  ُمراد  : َنعم. َوهذا اأَبي ا�صرْ

ا.  �َصمري : هو َطويل ِجدًّ
�صة ُمَتقاِعدة. ُمها �َصيرْماء. هي ُمَدرِّ ُمراد  : َنعم، َوهذه اأُّمي، ا�صرْ

�َصمري : َوَمنرْ هذان الرَُّجالن؟
ُجل الَبدين فهو اأخوه.   ُجل النَّحيف هو َجّدي، اأّما الرَّ ُمراد  : الرَّ

اأَتان؟  �َصمري : َمنرْ هاتان امَلررْ
َي، وهذه الَعّمة ُزَبيرْدة.  هذه الَعّمة َمررْ ُمراد  : 

َوَمنرْ هوؤلء؟  �َصمري : 
غرية  َطفى، وهذه اخلالة َنررْمني. وهذه َليرْلى ال�صَّ هذا خايل اأوررْهان، وهذا الَعّم ُم�صرْ ُمراد  : 

     وهي بنت العّم م�صطفى. 
ِبّية. �َصمري :  َيبرْدو اأّنها َع�صَ

ر.  كَّ لى ِمن ال�صُّ �س. هي اأحرْ ل، ِبالَعكرْ ُمراد  : 

ة؟                                                            ل الَوحيد يف الأُ�سرْ فرْ 1- َهلرْ ُمراد الطِّ
نة اأُّم ُمراد؟                                                            2- ما ِمهرْ
ورة؟                                                            اأَتان يف ال�صّ 3- َمن امَلررْ
4- َمنرْ َليرْلى؟                                                           

ل : الأُ�ْسة َوالأَقاِرب ْر�س الأوَّ  الدَّ
2الَوْحدة

1

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار   2

�س اأَقاِرِبك وِمَهنهم ُكر َبعرْ اُذرْ

�َسوُّق   الأُ�ْسة َوالتَّ

 َْ  متهيد
�سورة اأَقاِربي  
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ُمها َجتي، ا�صرْ • هذه �صورُة عاِئَلتي. هذه َزورْ
رِّ�صة.      َزليخة، هي ُمَ

َثر    ماُهما َكورْ ا�صرْ غرَيتان  الِبنرْتان ال�صَّ • هاتان 
َنب.      َوَزيرْ

َقرة. ِباأَنرْ َبيرْت َكبري  َتي يف  اأُ�سرْ • َتعي�ُس 

ني. هو َفاّلح. • هذا َجّدي ُح�صرْ
َجِته يف الَقررْية.  • َيعي�ُس َمع َزورْ

ِزية.  ُمها َرمرْ • هذه َجدَّتي، ا�صرْ
ة َبيرْت.  • هي َربَّ

ني ُح�صرْ ِزية َرمرْ

َعتَجميل-فاِطمةخاِلد-نوِريةَعلي-َزليخة عاِئ�صة-ِرفرْ

مود َمرْ ين َن�سرْ

َثر َنبَكورْ َكمالُعَمرَخليلَزيرْ رة َزهرْ

3 اُْنُظْر اإىل �َسَجرة العاِئلة َواْقَراأ اجُلَمل اأْدناه   
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ِجها َجميل.  ُم َزورْ َوا�صرْ تي فاِطمة  اأُخرْ • هِذه 
ف.  ُجها ُمَوظَّ َوَزورْ فة  تي ُمَوظَّ • اأُخرْ

غرية.  ِبنرْت �صَ • َلهما 
ِتداِئّية.  اِلبرْ • هي طاِلبة يف 

َبيرْت. َرّبُة  تي عاِئ�صة، هي  اأُخرْ • هِذه 
َعت.  ِجها ِرفرْ ُم َزورْ َوا�صرْ جة  ُمَتَزوِّ • هي 
ُره َع�سرْ �َصَنوات.  ل واِحد. ُعمرْ • َلُهما ِطفرْ

ل َكثرًيا.  ل الأَكرْ فرْ • ُيِحبُّ الطِّ

مود.  ُمه َمرْ اِ�صرْ اأبي،  • هذا 
َنع.   َمل يف امَل�صرْ • هو َيعرْ

َبيرْت.  َرّبة  اأّمي، هي  • َوهِذه 
َوِبنرْتان. َوَلدان  • َلُهما 

ف.  اأَخي خاِلد هو ُمَوظَّ • هذا 
ِطّية.  َجُته نوِرية. هي �ُسرْ • هذه َزورْ

َوَلداُهما.  • هذان 
َوُعَمر. ماُهما َخليل  • اِ�صرْ

الّثاَنِوّية.  ُر�ُس َخليل َوُعَمر يف  • َيدرْ

َخليل وَعلي اأََخوان. 
ُعَمر وَخليل اأََخوان.  

رة.  عاِئ�صة خالة َزهرْ
َنب.   عاِئ�صة خالة َزيرْ

مود َحمو َزليخة.  َمرْ
مود َحمو َعلي.   َمرْ

َعلي َعّم ُعَمر. 
َنب.  َعلي َعّم َزيرْ

ة َكبرية.    َعلي ذو اأُ�سرْ
غرية.  ة �صَ    َعلي ذو اأُ�سرْ

تان.  َنب اأُخرْ هاَجر وَزيرْ
تان.  رة اأُخرْ َنب وَزهرْ َزيرْ

حيحة ُم�ْسَتعيًنا ِبامَلْعلومات اأْعاله  4             �سْع َعالمة     اأمام اجُلْملة ال�سَّ

اُْكُتْب ِفْقرة ُم�ْسَتعيًنا ِبالأ�ْسِئلة الآِتية 5

ُتك؟ َ ن اأُ�سرْ نرْ َتَتَكوَّ 2-ِمَّ 1- َمنرْ اأنرْت؟ 
ُكن؟ ن َت�صرْ 4- اأيرْ ك؟  مُّ َمل اأبوك َواأُ  3- ماذا َيعرْ

            اأنا                                                                                                                                              
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زون.  الأَخوان                           اإىل ِطرابرْ  -1
ُم�صاِفرة ُم�صاِفران  ُم�صاِفر    

تان                           يف ُدرو�ِصِهما.  الأُخرْ   -2
ناِجَحتان  ناِجح  ناِجحة    

ِبية.  رْ الَعّم                          يف ِوزارة التَّ   -3
ف ُمَوظَّ فة  ُمَوظَّ فان  ُمَوظَّ   

ْع الَكِلمات امُلنا�ِسبة يف الَفراغات الآِتية  �سَ 6

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب الرُّموز  7

اِ�ْسَتْبِدل اجُلَمل الآِتية ِبا َبْيَ الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال   8

جباأ

جباأ

جباأ
ّدة.  ت ال�صِّ اجَلدَّتان                          يف َوقرْ   -4

ُمَتعاِوَنتان ُمَتعاِونان  ُمَتعاِون    
َكِرّي                           . َعّمي َع�صرْ   -5

جباأ

جباأ ُمَتقاِعدةُمَتقاِعد ُمَتقاِعدان

1- َهل واِلُدك َقِلق؟                                                      
بة؟                                                        2- َهل واِلَدُتك غا�صِ

ب؟                                                       الح الّدين غا�صِ 3- َهل �صَ
ُتك ناِجحة؟                                                       4- َهل اأُخرْ
َمِئّن؟                                                       5- َهل َجدُّك ُمطرْ

)اأبي - خاِلد(  ُمه خاِلد.  هذا اأَبي، اِ�صرْ   -   
) اأُّمي - عاِئ�صة (                                                                                                           -1
) اأَخي - َح�َصن (                                                                                                            -2

تي - فاِطمة ( ) اأُخرْ                                                                                                             -3
جي - ُمراد ( ) َزورْ                                                                                                             -4 

َجتي - ِفررْيال (  ) َزورْ                                                                                                               -5
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: اأّي ِخدرْمة يا اآِن�صة؟  اخُل�َسي 
�س اخُل�صار، : اأُريد �ِساء َبعرْ �َصمرية  
ِلك؟      ِبَكم الباِزّلء ِمنرْ َف�صرْ

: الباِزّلء ِبلرية واِحدة َفَقط  اخُل�َسي 
تاز.  ع ُمرْ    َولِكنَّها ِمنرْ َنورْ

ها طاِزجة.  : َيبرْدو اأنَّ �َصمرية  
: َكم كيلو ُتريدين يا اآِن�صة؟  اخُل�َسي 

َتي ني �َصاأ�صرْ في كيلو، ِلأنَّ : َيكرْ �َصمرية  
رى.  اوات اأُخرْ    َخ�سرْ

�َس َوُكو�صة،   ان َوُفلرُْفل اأخرْ َدنا �َصباِنخ وفا�صوليا َوَبطاطا َوباِذنرْ : ِعنرْ اخُل�َسي 
تازة.     ُكلُّها طاِزجة َوُمرْ

ِطني كيلو َبطاطا    ت اأعرْ اًل، َلورْ �َصَمحرْ اوات طاِزجة ِفعرْ : اإنَّ اخَل�سرْ �َصمرية  
ف   ان، َوَثالثة كيلوغرامات ِمن الفا�صوليا َوال�َصباِنخ، وِن�صرْ     وباِذنرْ

�َس.     كيلو ُفلرُْفل اأخرْ
: حا�سِ يا اآِن�صة، َهلرْ ُتريدين �َصيًئا اآَخر؟  اخُل�َسي 

وق. َجَبترْني َنظافة هذه ال�صُّ رة، اأعرْ ًرا. َعلى ِفكرْ : ل، �ُصكرْ �صمرية  
م. وق ُكلَّ َيورْ فون ال�صُّ حيح، ِلأنَّ هوؤلء الُعّمال ُيَنظِّ : هذا �صَ اخُل�َسي 

1 �ِساء َبْع�س اخَل�ْساوات

ْر�س الّثاين: يف ال�ّسوق الدَّ

ُله ِمن اخُل�صار َوالَفواِكه. ُكررْ ما ُتَف�صِّ اُذرْ
 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار  

َن َيدور احِلوار؟                                                      1- اأيرْ
ُلب الآِن�صة ِمن اخُل�َسّي؟                                                      2- ماذا َتطرْ
اوات طاِزجة؟                                                      3- َهلرْ ُكّل اخَل�سرْ
َتَت الآِن�صة الفا�صوليا َوال�َصباِنخ؟                                                      4- َهل ا�صرْ

2

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �سِ

                         ا        ب
َتِظُرِك َمّرة ثاِنية اإنرْ �صاء اهلل.  1- اأُريد ِكيلو ِمن الَبطاطا  َننرْ
ز.  ع  َوَثالثة ِكيلوغرامات ِمن امَلورْ ورْ 2- هل الفا�صوليا ِمن النَّ

لي، َطَلُبِك جاِهز  اجَليِّد، َوِبَكمرْ َثَمُنها؟  3- َتَف�صَّ
ُره ِلرية واِحدة َفَقط.  اوات  �ِصعرْ َجَبترْني هِذه اخَل�سرْ 4- اأَعرْ

تازة.  ها َجيِّدة وُمرْ ُتقال ِعنرَْدك؟  ِلأنَّ ر الُبرْ 5- َكمرْ �ِصعرْ
ًرا. يف اأَمان اهلل.  ًئا اآَخر؟   ل، �ُصكرْ ُلبني �َصيرْ 6- َهلرْ َتطرْ

4

ْع الَكِلمات امُلنا�ِسبة يف الَفراغات الآِتية  �سَ 3

تاز.  ع ُمرْ 1- الّطماِطم ِبلرية واِحدة َفَقط َو.................... ِمنرْ َنورْ
اإنَّ ه     لِكنَّ ها      اأنَّ

رى. اوات اأُخرْ َتي َخ�سرْ في كيلو ِمن الَبطاطا، .................... �َصاأ�صرْ 2- َيكرْ
ني ِلأنَّ َك    ِلأنَّ نا    ِلأنَّ     

م. فوَنها ُكلَّ َيورْ وق َنظيفة .................... الُعّمال ُيَنظِّ 3- ال�صُّ
ه اأنَّ ها    اأنَّ ِلأ  نَّ      

تازة َوَيبرْدو .................... طاِزجة. 4-  هِذه الَفواِكه ُمرْ
ها  اأنَّ ني    اأنَّ ِك    اأنَّ   

اًل. اوات طاِزجة ِفعرْ 5- .................... اخَل�سرْ
اإنَّ اأنَّ    ها    اإنَّ   

جبا

جبا

جبا

جبا

جبا
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َت كيلو                        َو                         َو                      . ِطني َلورْ �َصَمحرْ 2- اأعرْ

ِلك؟  3- ِبَكمرْ                      ِمنرْ َف�صرْ

فينا.  َتِقد اأّن هِذه                      َتكرْ 4- اأعرْ

ْع الَكِلمات الّتاِلية يف امَلكان امُلنا�ِسب َكما يف امِلثال   �سَ 5

َخورْخ
الَفواِكه

فا�صولرْيا
اخَل�ْساوات

يو�ُسِفّي �َسباِنخ  ُفْلُفل  ْثى  ُكمَّ خوخ 

َكَرز ُتّفاح  َمْلفوف  َبطاط�س  فا�سوليا 

فول باِزّلء  ُبْرُتقال  �َسّمام  َبّطيخ 

ِم�ْسِم�س ُرّمان  َب�َسل   ُكو�سة  باِذْنان 

َور اأْكِمل الَفراغات الآِتية َح�َسب ال�سُّ

باِنخ َوالفا�صوليا َو              َو                 َو                   َو                . َدنا ال�صَّ 1- ِعنرْ

6
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ْر�س الّثاِلث: اأْفراد الأ�ْسة  الدَّ

1

ِتك َوما ِمَهُنُهم؟ َ راد اأُ�سرْ ما َعَدد اأفرْ

ُمها َخديجة.  َجتي، اِ�صرْ ة.  َوهِذه َزورْ اأنا خاِلد، اأنا ُمَهنرِْد�س يف �َسِكة خا�صّ  
َتي َمع  ِكيا. َوهِذه �صورة اأُ�سرْ َقرة ِبُترْ ُكن يف اأنرْ ن َن�صرْ �صة يف الّثاَنِوّية. َنحرْ هي ُمَدرِّ

ِدقاِئنا.  اأ�صرْ
ُتها يف  ِرها. َواأُخرْ َنب يف الّتا�ِصعة ِمنرْ ُعمرْ َنب َوَنررْمني. َزيرْ َلتان. هاتان َزيرْ لنا ِطفرْ  

ِتداِئّية.  ُر�صان يف اِلبرْ ال�ّصاِبعة. هما َتدرْ
رِّ�صة ُمَتقاِعدة.  ِطّي ُمَتقاِعد َوَحماتي ُمَ َجتي. َحمي �ُسرْ هذان واِلد َوواِلدة َزورْ  

َطنرْبول.  هما َيعي�صان يف اإ�صرْ
هي  ى،  ُب�سرْ َوهِذه  حا�صوب.  ِد�صة  ُمَهنرْ هي  �َصمرية،  هِذه  ديقاُتنا.  �صَ َوهوؤلء   

ى. هي َعزرْباء.  ُمها ُكبرْ ى، اِ�صرْ ُت ُب�سرْ َطبيبة. اأّما هِذه َفهي اأخرْ
َرى َزواِجنا.  َتِفلون ِبِذكرْ ُهم َيحرْ ا؟ ِلأنَّ ورون ِجدًّ مِلاذا هوؤلء الّنا�س َم�سرْ  

نة خاِلد؟                                                       1- ما ِمهرْ
ُته؟                                                       َ ُكن خاِلد َواأُ�سرْ ن َي�صرْ 2- اأيرْ
 3- َكمرْ َوَلًدا خِلاِلد َوَخديجة؟                                                       
ورة؟                                                         4- مِلاذا هوؤلء الّنا�س �َصعيدون يف ال�صّ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار 2

 َْ  متهيد
اأُ�ْسَتي
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3                        اُْنُظْر اإىل �َسَجرة العاِئلة َواأْكِمل الَفراغات َكما يف امِلثال

اِ�ْسَتْبِدل اجُلْملة الآِتية ِبا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال4  

جُة ُعَمر.  َي َزورْ    - َمررْ
ج                        1- ُعَمر َزورْ

2- هذان َح�َصن َوَعلي، هما                    
3- هاتان عاِئ�صة َوفاِطمة، هما                  

4- َعلي                         ُعَمر. 
5- عاِئ�صة                         َعلي. 

6- فاِطمة                         عاِئ�صة. 

َمررْي ُعَمر

فاِطمةعاِئ�صةَعلّي َح�َصن

)اخلالت(  بوب.     - اخلال َمرْ
)الَعّمات(  بوبات.      - اخلالت َمرْ

)اجَلّد(                                                   -1
)اجَلّدة(                                                    -2
)الأّم(                                                     -3

)اخلاَلتان(                                                     -4
لد(  )الأورْ                                                    -5

هات(  )الأمَّ                                                   -6
                                                   -7
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الَعّمات                            .   -1
ِفقات ُم�صرْ ِفَقتان  ُم�صرْ ِفقة   ُم�صرْ   

الأَخوات                              .   -2
ُطاّلب طاِلَبتان  طاِلبات    

ِطّي                               َحمي �ُسرْ  -3
ُمَتقاِعدان ُمَتقاِعدة  ُمَتقاِعد    

َحماتي                              ُمَتقاِعدة.   -4
رِّ�صة  ُمَ رِّ�صات  ُمَ تان   رِّ�صَ ُمَ   

م.  اأبي                              ُكّل َيورْ  -5
غولة َم�صرْ غوَلتان  َم�صرْ غول  َم�صرْ   

َكِزّية.  تان                              اإىل ال�ّصوق امَلررْ الأُخرْ  -6
ذاِهَبتان   ذاِهبة  ذاِهب    

فى َت�صرْ َطبيَبتان يف امُل�صرْ
ا ورون ِجدًّ َم�سرْ

ِد�س حا�صوب ُمَهنرْ
م َعبة طول الَيورْ ُمترْ

َلتان ِطفرْ

هوؤلء الّنا�س 
َلنا

اأّمي 
تان الأخرْ

اأخي
ا.  ورون ِجدًّ هوؤلء الّنا�س َم�سرْ  

                                                                           -1
                                                                           -2
                                                                           -3
                                                                           -4

جباأ

جباأ

جباأ

جباأ

جباأ

جباأ

ْع الَكِلمات امُلنا�ِسبة يف الَفراغات الآِتية  �سَ

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي ُثّم اْكُتْبها َكما يف امِلثال  �سِ

5

6
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ِتام.  1- الأّم اأَحّق  الّنا�س    ِباِلحرْ
ِزل.  فرْالت                                يف َحديقة امَلنرْ 2- َتلرَْعب الطِّ

ِبعاء.  م الأررْ ِتحانات                                 َيورْ 3- اِمرْ
ُر�س                               يف جاِمعة الغازي.  4- َيدرْ

د َر�صول                              .  مَّ 5- ُمَ
ُت اإىل َن�صاِئح                               .  َتَمعرْ 6- اِ�صرْ
7- كاَفاأترْ الأّم َبناِتها                                . 

ِزِلنا.  يوف                                اإىل َمنرْ ل ال�صُّ 8- َو�صَ

الّتاريخ
الّنا�س

غريات ال�صَّ
واين اإخرْ

اهلل
اأبي

الأِعّزاء
الَكبريات

اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا... َك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ  َوَق�َسى َربُّ
اء 23/17(  )الإ�سرْ       

   اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة َكما يف امِلثال

اِْقَراأ الآية الَكرمية

7

8

امُلْفَردات والَتْعبريات اجَلديدة

َحمي 
َباء َعزرْ
َكاَفاأترْ

النَّحيف
الَبدين

َكما ُت�َصاِهد
َوِحيد
َيبرْدو

كو�َصة
ى ثرْ ُكمَّ

�َصّمام
ُيو�ُصِفّي

َكَرز
ُرّمان

خوخ
َبّطيخ

رة َعلى ِفكرْ
فون ُيَنظِّ

�س ِمِ ِم�صرْ
ِبّية َع�صَ
�س ِبالَعكرْ

َلى اأحرْ
َتِغل َي�صرْ
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مود َونوري   َمْ

ديقان  ل: ال�صَّ ْر�س الأوَّ الدَّ

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب النَّ�ّس

ديقان؟                                                                                                           1- َمتى َي�ْصَتْيِقظ ال�صَّ
ديقان َبْعَد الَفطور؟                                                                                                         2- ماذا َيْفَعل ال�صَّ
ْر�س عادًة؟                                                                                                          3- َمتى َيْبَداأ الدَّ
مود؟                                                                                                          4- يف اأّي قاعة َيْدُر�س َمْ

رة ُكّل َيْوم.  ديقان يف �صاعة ُمَبكِّ َي�ْصَتْيِقظ ال�صَّ  
هما َيَتناَوالن الَفطور عادًة يف ال�ّصاعة الّثاِمنة. 

ديقان َحقيَبَتُهما،  ز ال�صَّ َبْعد الَفطور ُيَجهِّ
ُثّم َيْرَتِديان امَلالِب�س َوَيْخُرجان ِمن الَبْيت يف 
ْبع ِللذَّهاب اإىل اجلاِمعة.  ال�ّصاعة الّتا�ِصعة َوالرُّ

ف.  ْر�س عادًة يف ال�ّصاعة الّتا�ِصعة َوالنِّ�صْ َيْبَداأ الدَّ
غرية. يوَجد مود َيْدُر�س يف قاعة �صَ َمْ  

 فيها ِع�ْشون طاِلًبا َوطاِلبة. لِكن نوري 
َيْدُر�س يف قاعة َكبرية. يوَجد فيها اأْرَبعون 

طاِلًبا َوطاِلبًة. 

3الَوْحدة

1

2

باح؟  َمتى َت�ْصَتْيِقظ عادة يف ال�صَّ
ْتيب. باح؟ اُْذُكْرها َعلى التَّ  ما االأْعمال الَّتي َتقوم ِبها يف ال�صَّ

َحياة الّطاِلب 

 َْ  متهيد
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الوحدة الرابعة

الَوْحدة الّثاِلثة 25الَوْحدة الّثاِلثة24

اِ�ْصَتْبِدْل اجُلْملة الآِتية ِبا َبْي الَقْو�َصْي 

)هما( ّقة.    مود َونوري َي�ْصُكنان يف َنْف�س ال�صُّ 1- َمْ
)اأنتما(                                                                                                               -2

)فريال َوَزْيَنب(                                                                                                               -3
)نحن(                                                                                                                -4

ديقان( )ال�صَّ                                                                                                                -5
                                                                                                              -6

3

اُْكُتب ال�ّصاعة َكما يف امِلثال  4

                                                    

                                                                              

                                                                              

ْبع ال�ّصاعة الواِحدة َوالرُّ
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اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي  �صِ

اِْقَراأ الآية الَكرمية

َتْخُرجان َنْرَتدي  َيْذَهبان  َي�ْصَتْيِقظان  َتَتناَوالن  يان  َي�ْصَتِ

رة ُكّل َيْوم.  1- ال�ّصاّبان                                         يف �صاعة ُمَبكِّ
2- الَفَتاتان                                         الَفطور عادًة يف ال�ّصاعة ال�ّصاِبعة. 

تاء.  3- نحن                                         َمعاِطَفنا يف ال�صِّ
4- هذان الّطاِلبان                                         اإىل امَلْدَر�صة. 

ْهر.  5- هاتان الِبْنتان                                          ِمن الَبْيت َبْعد الظُّ
ّكان؟ يان، ماذا                                         ِمن الدُّ 6- امُل�ْصَتِ

5

6

7

 اأْرَبعون
 َثالثون
 ع�ْشون

 َخْم�صون 
 �َصْبعون
 �ِصّتون

 َثمانون
 ِمائة 

 ِت�ْصعون 

20
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)�صورة االإ�ْشاء 17/ 78(

ْيِل َوُقْراآََن  ْم�ِس اإَِل َغ�َصِق اللَّ َلَة ِلُدُلوِك ال�صَّ اأَِقِم ال�صَّ
اْلَفْجِر اإِنَّ ُقْراآََن اْلَفْجِر َكاَن َم�ْصُهوًدا 
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 الدَّْر�س 

ْر�س الّثاين : يف امَلْدَر�صة  الدَّ

ْر�س ُكّل َيْوم؟  : َمتى َيْبَداأ الدَّ اأمني 
: َيْبَداأ يف الّثاِمنة َتاًما.  نوري 

: َوَمتى َيْنَتهي؟  اأمني 
ْهر.  : َيْنَتهي يف الواِحدة َبْعد الظُّ نوري 

ْر�س؟  : هل َتْذَهبون اإىل ُبيوِتُكم َبْعد الدَّ اأمني 
اّلب َيْذَهبون اإىل ُبيوِتِهم،  : َبْع�ُس الطُّ نوري 

لة يف قاعة الرِّيا�صة،  ُهم َيْلَعبون ُكرة ال�صَّ   َوَبْع�صُ
ُهم َيْذَهبون اإىل امَلْكَتبة ِللِقراءة.    َوَبْع�صُ

: اأّي َمواّد َتْدُر�صون يف َمْدَر�َصِتُكم؟  اأمني 
ها ديِنّية ِمْثل الُقْراآن الَكرمي َواحَلديث    َتِلفة، َبْع�صُ : َنْدُر�س َمواّد ُمْ نوري 

ها َثقاِفّية ِمْثل اجُلْغراْفيا َوالفيزياء َوالكيْمياء،  ْف�صري َوَبْع�صُ    َوالتَّ
ليِزّية.  ِكّية َوالّلغة الَعَرِبّية َوالّلغة االإْنِ ْ ها ُلَغِوّية ِمْثل الّلغة التُّ    َوَبْع�صُ

ِتعة َوُمفيدة يف َنْف�س الَوْقت.  : اإَذْن، الدِّرا�صة ُمْ اأمني 
اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب احِلوار

1-َمَع َمْن َيدور احِلوار؟                                                              
ْر�س ُكّل َيْوم؟                                                               2-َمتى َيْنَتهي الدَّ
ْر�س؟                                                               اّلب َبْعد الدَّ 3- اإىل اأْين َيْذَهب الطُّ
اّلب؟                                                               4- اأّي َمواّد َيْدُر�س الطُّ

1

2

ناِق�ْس َمع َزميِلك/َزميَلِتك النَّ�صاطات امَلْدَر�ِصّية.
 َْ  متهيد
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اِْخَت ال�ّصورة امُلنا�ِصبة ِللُجَمل الآِتية 

عام يف امَلْطَعم.  ياأُكلون الطَّ
َيْدُر�صون ماّدة املو�ِصيقى. 

َيْذَهبون اإىل امَلْدَر�صة. 

اّلب عادًة؟  ماذا َيْفَعل هوؤالء الطُّ

123

456
يعودون اإىل ُبيوِتِهم. 

�س.  َي�ْصَتِمعون اإىل �َشْح امُلَدرِّ
َيْلَعبون يف قاعة الرِّيا�صة. 

3

5

واِحد َوِع�ْشون
اأْربعة َوَثالثون

اِْثنان َوَخْم�صون
َخْم�صة َواأْرَبعون

 اِْملأ الَفراغات الآِتية ُم�ْصَتعيًنا ِبالقاِئمة

َنْفَتح َنْقَراأ  َنْكُتب  َنْخُرج    َنْرَكب 

ل  اإىل    ُكّل َيْوم ااِلْثَننْي َنْخُرج   ِمن الَبْيت َو                                احلاِفلة َوَن�صِ
نا َو                                الُكُتب َوالدَّفاِتر.  فَّ امَلْدَر�صة يف َوْقِتها. ُثّم                                �صَ

ْر�س                                اإىل  �س. ُثّم ُنذاِكر ُدرو�َصنا َو َبْعد الدَّ َو                                 اإىل امُلَدرِّ
امَلْكَتبة. َبْعد ذِلك                                  الواِجبات امَلْنِزِلّية َو                                 امَلَجاّلت 

َواجَلراِئد. ُثّم                                  اإىل الَبْيت. 

َنْدُخل  َن�ْصَتِمع  َنْرِجع  َنْذَهب 

4

َثماِنية َو�َصْبعون 
َثالثة َو�ِصّتون
 �ِصّتة َوِت�ْصعون

 �َصْبعة َوَثمانون

21
اأُْكُتب الأْرقام َكما يف امِلثال
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الّطاِلبات يف الُكلِّّية

ْر�س الّثاِلث : يف الُكلِّّية  الدَّ

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب النَّ�ّس

1- اأْين َت�ْصُكن الّطاِلبات؟   
                                                                                                                                                  

ديقات َم�ْصغوالت؟  2- مِلاذا ال�صَّ
                                                                                                                                                   

ديقات الَع�صاء؟   3- َمتى َتَتناَول ال�صَّ
                                                                                                                                                   

4- ماذا َتْفَعل الّطاِلبات َبعد َتناُول الَع�صاء؟ 
                                                                                                                                                  

عاِئ�صة َوَزْيَنب َو�َصْمراء طاِلبات   
ِبية، ِق�ْصم اللغة الَعَرِبّية.  ْ يف ُكلِّّية التَّ

هّن َي�ْصُكّن يف دار الّطاِلبات. 
ا هِذه االأّيام.  ديقات َم�ْصغوالت ِجدًّ ال�صَّ  

ديقات  فااِلْمِتحانات َقريبة. ِلذِلك َتْذَهب ال�صَّ
ُكّل َم�صاء اإىل َمْكَتبة اجلاِمعة ِللدِّرا�صة. 

لِكن َقْبل ذِلك َيْذَهْب اإىل َمْطَعم اجلاِمعة 
ف  ِلَتناُول الَع�صاء َبنْي اخلاِم�صة َوالنِّ�صْ

َوال�ّصاِبعة اإاّل ُرْبًعا. َيكون عادًة طابور َطويل اأمام باب امَلْطَعم. اإْذ َيَتناَول 
عام اأْكَث ِمْن اأْلف طاِلب يف امَلْطَعم.  الطَّ

ديقات َيْذَهْب اإىل امَلْكَتبة، َوَيْدُر�ْصن هناك َحّتى  َبْعد َتناُول الَع�صاء ال�صَّ  
ديقات اإىل دار الّطاِلبات يف ال�ّصاعة  ال�ّصاعة الّتا�ِصعة اإاّل ُرْبًعا. َتْرِجع ال�صَّ

ْبع. امَلْكَتبة َقريبة ِمن دار الّطاِلبات.  الّتا�ِصعة َوالرُّ
ديقاِتِهن، ُثّم َيْذَهْب اإىل الِفرا�س.  َتْق�صي الّطاِلبات َبْع�س الَوْقت َمع �صَ  

1

2

ناِق�ْس َمع َزميِلك/َزميَلِتك ماذا َيْفَعل/َتْفَعل يف امَل�صاء؟
 َْ  متهيد



الَوْحدة الّثاِلثة 31الَوْحدة الّثاِلثة30 الَوْحدة الّثاِلثة 31الَوْحدة الّثاِلثة30

اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ُم�ْصَتعيًنا ِبالقاِئمة

َنْرِجع ِمن امَلْدَر�صة َم�صاًء. َو                     امَلالِب�س امَلْدَر�ِصّية َو                                
امَلالِب�س الَبْيِتّية  َو                                 املاِئدة َو                                َحْوَلها َو                          

الَتنا. ُثّم                                    نا َو                                �صَ  الَع�صاء َمًعا. َبْعد ذِلك                                  اأُمَّ
واِجباتنا َو                             التِّْلِفْزيون َو                                الُكُتب َو                                   اإىل ُغْرَفِتنا. 

َتِمع  َنْ ز  هِّ ُنَ ُن�صاِهد  َنْلَب�س  َنْخَلع      َنْرِجع 

َنَتناَول َنْذَهب  ُنوؤَّدي  ّلي  ُن�صَ َنْقَراأ     ُن�صاِعد 

3

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �صِ 4

َثالُثِمائة 
�ِصّتِمائة

�َصْبُعِمائة 
اأْرَبُعِمائة
ائة َثماُنِ
َخْم�ُصِمائة
ِت�ْصُعِمائة

 اأْلف 

600
300
800
700
400
900
500

1000

اأْكُتب ال�ّصاعة َكما يف امِلثال

                                                                                       

5

ال�ّصاعة الّراِبعة 
اإاّل ُرْبًعا
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اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

ِبية.  ْ 1- �َصْيماء َو�َشْمني َواإيْنجي                                         يف ُكلِّّية التَّ

2- هّن َي�ْصُكّن يف                                         الّطاِلبات. 

ديقات ُكّل َم�صاء اإىل َمْكَتبة اجلاِمعة.  3-                                         ال�صَّ

ْبع.  4- َيَتناَوْلن الَع�صاء َبنْي                                َو                               َوال�ّصاِبعة َوالرُّ

ديقات                                         اإىل امَلْكَتبة.  5- ال�صَّ

6- امَلْكَتبة                                         دار الّطاِلبات. 

7-                                         الّطاِلبات َبْع�س الَوْقت ُهناك. 

َتْق�صي
طاِلبات
اخلاِم�صة

دار
ف النِّ�صْ
َتْذَهب
َيْذَهب

َقريبة ِمن

7

12.45                               7.45                                3.45                             

 8.45                              9،45                              5.45                             

6.45                              11.45                             4.45                             

12.15                              7.15                                3.15                             

8.15                              9.15                              5.15                             

6.15                              11.15                             4.15                             

اِْمَلأ الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثال 6

ال�ّصاعة الّراِبعة اإالّ ُرْبًعا
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ْدريب َكما يف امِلثال  اأْجِر التَّ 8

10 حول اجلمل الآتية كما يف املثال  

ْل اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال   9     َحوِّ

       
  

    
  .

اأنَت/اأنِت/اأنتما/هو/هي /هما/هم/هّن
اأنتم/اأننّت

اأنا /نحن

هي ِبْنت، ا�ْصُمها َعزيزة.
هما َوَلدان، ا�ْصُمُهما َكرمي َوَعلّي.

هما ِبْنتان، ا�ْصُمُهما ِنداء َو َمْروة.
هم اأْوالد، اأ�ْصماوؤُهم اأْحَمد َوَعلّي َوُعَمر.

هّن َبنات، اأ�ْصماوؤُهّن نور  َوَزْيَنب َوُمنى. 

هم ناِجحون يف اأْعماِلِهم.       هو ناِجح يف َعَمِله.   
1- اأنَت ذاِهب اإىل َبْيِتَك.                                                              
2- اأنا قاِدم ِمْن َبْيتي.                                                              
َتِهد يف َدْر�ِصه.                                                               3- هو ُمْ
4- اأنِت َم�ْشورة يف َمْدَر�َصِتِك.                                                             
بوبة يف عاِئَلتي.                                                              5- اأنا َمْ
6- هي جاِل�صة يف َبْيِتها.                                                              
7- اأنَت ناِئم يف �َشيِرك.                                                              
8- اأنا �صاّبة ُمَهذَّبة.                                                              

هما َم�ْصغوالن ِبَعَملهما.         هم َم�ْصغولون ِبَعَملهم.  
1- اأنتم الِعبون يف َحديَقتكم.                                                              
2- اأننّت م�صاِفرات اإىل بلدكّن.                                                              
3- نحن قادمون من مْدر�صتنا.                                                              
4- هّن ذاِهبات اإىل ُبيوتهّن.                                                              
5- هم ناِجحون يف ُدرو�صهم.                                                              

هو َوَلد، ا�ْصُمه اأْحَمد.                        اأنَت َوَلد، ا�ْصُمَك اأْحَمد.   اأنا َوَلد، ا�ْصمي اأْحَمد.
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لِحْظ

هو َيْذَهب اإىل َبْيِته. 
هما َيْذَهبان اإىل َبْيِتِهما.
هم َيْذَهبون اإىل َبْيِتِهم.  

اأنَت َتْذَهب اإىل َبْيِتَك.
اأنتما َتْذَهبان اإىل َبْيِتُكما.

اأنتم َتْذَهبون اإىل َبْيِتُكم.

اأنا اأْذَهب اإىل َبْيتي. 
َنْحن َنْذَهب اإىل َبْيِتنا.

هي َتْذَهب اإىل َبْيِتها. 
هما َتْذَهبان اإىل َبْيِتِهما. 

هّن َيْذَهْبـن اإىل َبْيِتِهّن.

اأنِت َتْذَهبني اإىل َبْيِتِك.
اأنتما َتْذَهبان اإىل َبْيِتُكما. 

اأننت َتْذَهْبـن اإىل َبْيِتُكّن. 

اأنا اأْذَهب اإىل َبْيتي.
نحن َنْذَهب اإىل َبْيِتنا. 

11

اِْقَراأ الآية الَكرمية 12

يل َك ُبْكَرًة َواأَ�صِ َواْذُكِر ا�ْصَم َربِّ
)�صورة االإْن�صان 76/ 25(
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باح ْر�س الرّاِبع: النَّ�صاط يف ال�صَّ  الدَّ

1- اأين يْدر�س عبد اهلل؟                                                                                                           
2- متى ا�صتيقظ ال�صديقان؟                                                                                                         
3- يف اأّي �صاعة ذهبا اإىل اجلامعة؟                                                                                                        
4- ملاذا ذهبا اإىل نف�س القاعة؟                                                                                                         

َعْبداهلل َوُح�َصنْي طاِلبان يف اجلاِمعة.   
َعْبداهلل َيْدُر�س يف ِق�ْصم اللغة الَعَرِبّية. 

ليِزّية.  َوُح�َصنْي َيْدُر�س يف ِق�ْصم اللغة االإْنِ
ّقة.  هما َي�ْصُكنان يف َنْف�س ال�صُّ

ديقان اأْم�س؟  ُتَرى ماذا َفَعل ال�صَّ  
رة،  ديقان يف �صاعة ُمَبكِّ اِ�ْصَتْيَقظ ال�صَّ  

َوَتناَوال الَفطور يف ال�ّصاعة الّثاِمنة. 
َز ُكّل واِحد َحقيَبَته، ُثّم َلِب�صا َمالِب�َصُهما َوَخَرجا ِمن الَبْيت يف  َبْعد الَفطور َجهَّ  

ف ِللذَّهاب اإىل اجلاِمعة.  ال�ّصاعة الّثاِمنة َوالنِّ�صْ
ُهما �َصَيْدُر�صان َنْف�س  ديقان اإىل اجلاِمعة َوَذَهبا اإىل َنْف�س القاعة. اِلأنَّ ل ال�صَّ     َو�صَ
َيْنَتِظرون  طاِلًبا  َخْم�صون  فيها  َوكان  اّلب.  ِبالطُّ ُمْزَدِحمة  القاعة  كاَنت  ْر�س.  الدَّ

ُدخول االأ�ْصتاذ. 

باح ؟ َمتى ا�ْصَتْيَقْظَت هذا ال�صَّ
ْتيب.  باح؟ اُْذُكْرها َعلى التَّ ما االأْعمال الَّتي ُقْمت ِبها يف ال�صَّ

ديقان اأْم�س؟   1 ماذا َفَعل ال�صَّ

اأِجْب عن الأ�ْصئلة الآتية ح�صب احلوار 2

 َْ  متهيد
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ر.                            اأْم�س كان َيْوم االأَحد.    اِ�ْصَتْيَقْظنا    ِمن النَّْوم يف َوْقت ُمَتاأخِّ  
ْينا لة، ُثّم                                            اإىل ال�ّصوق َوا�ْصَتَ  الَفطور.                                             ُكرة ال�صَّ

ِتًعا يف الَبْيت.  اّلت، ُثّم                                    ِمن ال�ّصوق َو                               َوْقًتا ُمْ  َجراِئد َوَمَ
ِدقاء،           َبْعد ذِلك             اإىل املو�صيقى َو                                     ِبَبْع�س االأ�صْ

 ُثّم                                التِّْلفاز َو                                  يف احلا�صوب َو                                    االأْكل 
ر.   َو                                  يف َوْقت ُمَبكِّ

ْحنا فَّ َت�صَ َطَبْخنا  نا  ْلنا    ِنْ �صَ اتَّ
ْينا َق�صَ َرَجْعنا  ا�ْصَتَمْعنا  َذَهْبنا 
َتناَوْلنا اِ�ْصَتْيَقْظنا      َلِعْبنا  �صاَهْدنا 

ْل َكما يف امِلثال   َحوِّ     3

اِْخَت الَكِلمة امُلنا�ِصبة ِمن القاِئمة ِللَفراغات الّتاِلية     4

ْوم �صباًحا.  -   اأنتما ا�ْصَتْيَقْظُتما ِمن النَّ ْوم �صباًحا.   هما ا�ْصَتْيَقظا ِمن النَّ     
اأنتما                        الَفطور.   - هما َتناَوال الَفطور.   -1

لة.  اأنتما                        ُكرة ال�صَّ  - لة.  هما َلِعبا ُكرة ال�صَّ  -2
اأنتما                        اإىل ال�ّصوق.   - هما َذَهبا اإىل ال�ّصوق.   -3

اّلت.  اأنتما                        َجراِئد َوَمَ  - اّلت.  هما ا�ْصَتيا َجراِئد َوَمَ  -4
اأنتما                        ِمن ال�ّصوق.   - هما َرَجعا ِمن ال�ّصوق.   -5

اأنتما                        َوْقَتُكما يف الَبْيت.   - يا َوْقَتُهما يف الَبْيت.  هما َق�صَ  -6
اأنتما                        اإىل املو�صيقى.   - هما ا�ْصَتَمعا اإىل املو�صيقى.   -7

ِدقاء.  اأنتما                        ِبَبْع�س االأ�صْ  - ِدقاء.  ال ِبَبْع�س االأ�صْ �صَ هما اِتَّ  -8
اأنتما                        التِّْلِفْزيون.   - هما �صاَهدا التِّْلِفْزيون.   -9

اأنتما                        ِبوا�ِصطة احلا�صوب.   - 10- هما َدَر�صا ِبوا�ِصطة احلا�صوب. 
عام.  اأنتما                        الطَّ  - عام.  11- هما َطَبخا الطَّ

ر.  اأنتما                        يف َوْقت ُمَبكِّ  - ر.  12- هما ناما يف َوْقت ُمَبكِّ
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ْلُتما اإَلْيها  ْهُتما اإىل قوْنيا. َوَو�صَ َ      يف االأ�ْصبوع املا�صي غاَدْرُتا اأْنَقرة واتَّ
باًحا. ُثّم                             الَفطور يف َتّل َعالء الدِّين َو                              َمْتَحف َمْوالنا  �صَ

َجالل الّدين الّرومي َو                          الَهدايا َو�صاَفْرُتا اإىل َقْي�َشي َبْعد الَغداء. 
ْلُتما  اإىل َقْي�َشي  يف امَل�صاء َوَنَزْلُتما يف ُفْندق ِبَجَبل اأْرِجيا�ْس      َو�صَ

ْيُتما ِمن ال�ّصوق َب�ْصُطْرمة َو�ُصُجق َو                               ْلج َوا�ْصَتَ  َو                             َعلى الثَّ
ْحُتما الة َوا�ْصَتَ ْهر يف َم�ْصِجد َكبري. ُثّم غاَدْرُتا َقْي�َشي َبْعد ال�صَّ الة الظُّ  �صَ
 ِبقرْي�َصهري،                                    هناك ال�ّصاي َوالَقْهوة، ُثّم                                      احلاِفلة

 َو                                  اإىل اأْنَقرة َم�صاًء. 

)هما(  1- َفريدة َوَلْيلى َدَر�َصتا يف ثاَنِوّية االأِئّمة َواخُلَطباء.  
)اأنتما(                                                                                                                                                    -2

)اأْحَمد َونوري(                                                                                                                                                    -3
)نحن(                                                                                                                                                   -4

)االأْختان(                                                                                                                                                   -5
                                                                                                                                                 -6

اِ�ْصَتْبِدل اجُلْملة الآِتية ِبا َبْي الَقْو�َصْي  6

اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة َكما يف امِلثال  5

لَّْيُتماَرِكْبُتما �صَ

غاَدْرُتا َتناَوْلُتما  ُزْرُتا

ْبُتما �َشِ

َرَجْعُتما

ُتما ْ َتَزجلَّ ْيُتما ا�ْصَتَ
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الِبْنتان        ال�ّصاي          اأْم�س الَبْيت   امَلْدَر�صة  َفريدة  َنْوِمِهما 
َتِوّية.  1-       الِبْنتان      َلِب�َصتا امَلالِب�س ال�صَّ

ية.  نة املا�صِ ِبية يف ال�صَّ ْ َجتا ِمْن ُكلِّّية التَّ 2- َمْرمَي َو                                       َتَخرَّ
با                                       َوالَقْهوة اأْم�س.  3- االأّم َواالأب �َشِ

4- الّطاِلبان َخَرجا ِمن                                        َبْعد الَفطور. 
5- الَوَلدان ا�ْصَتْيَقظا ِمْن                                       يف ال�ّصاعة الّثاِمنة َتاًما. 

6- اإىل اأْين َذَهْبُتما                                       ؟ 
7- التِّْلميذان ماذا َفَعال يف                                       ؟ 

امِلثال:  َيْعَمل )70(  �َصْبعون  عاماِلً يف الُفْنُدق. 
1- يف هذا الِكتاب  )60(                                                       َدْر�ًصا. 

رِّ�صًة.  2- َيْعَمل يف امُل�ْصَت�ْصفى )20(                                  َطبيًبا َو )40(                                 ُمَ
3- يف هذا احَلْفل )30(                                             َوَلًدا َو )80(                                                �َصيِّدًة. 

4- َي�ْصَتِك )90(                                                    ُم�صاِفًرا يف هِذه الرِّْحلة. 
نة.  ِبية يف هِذه ال�صَّ ْ 5- َتَتَخرَّج )50(                                                    طاِلبة ِمْن ُكلِّّية التَّ

َثمانون طالبًة اإىل �صوِريا.
 

َخْم�صون �صاِكًنا.

اأْرَبعون ُم�صاِفًرا.
ِمائة طاِلب.

ِت�ْصعون راِكًبا. 

فِّنا  1-توَجد يف �صَ
2-يف ِعمارة َزميلي
3-ُت�صافر هذا الَيْوم

4-ُيغاِدر امَلطار
5-يف احلاِفلة

6-ُيكاِفىء امُلدير

تي َبْي الَقْو�َصْي َكما يف امِلثال  9                اِْمَلأ الَفراغات ِبِكتابة الأْرقام الَّ

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي   �صِ 8

7    اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة َكما يف امِلثال 

َثالثون طاِلبة.
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َزْيَنب  : َمتى َبَداأ َدْر�ُصك اأْم�س؟ 
د  : َبَداأ يف الّثاِمنة َتاًما.  مَّ ُمَ

: َوَمتى اْنَتهى؟  َزْيَنب  
ْهر.  : اِْنَتهى يف الّثاِنية َبْعد الظُّ د   مَّ ُمَ

ُكم؟  فِّ : َكْم طاِلًبا يف �صَ َزْيَنب  
فِّنا َثالثون طاِلًبا.  : يف �صَ د   مَّ ُمَ
ْر�س؟  َزْيَنب  : ماذا َفَعْلُتم َبْعد الدَّ

اّلب َذَهبوا اإىل ُبيوِتِهم،  : َبْع�س الطُّ د   مَّ ُمَ
لة  ُهم َلِعبوا ُكرة ال�صَّ    َوَبْع�صُ

ُهم َذَهبوا اإىل امَلْكَتبة ِللِقراءة.     يف قاعة الرِّيا�صة َوَبْع�صُ
َزْيَنب  : اأّي َمواّد َدَر�ْصُتم اأْم�س؟ 

باًحا.  : َدَر�ْصنا الُقْراآن الَكرمي َواجُلْغراْفيا َواللغة الَعَرِبّية �صَ د   مَّ ُمَ
ّيات َوالِكيْمياء.  ْهر َفَدَر�ْصنا الرِّيا�صِ    اأّما َبْعد الظُّ

�س ُكّل َيْوم.  َزْيَنب  : اإَذْن، ِعْنَدُكم َخْم�س ِح�صَ
حيح.  : َنَعم، هذا �صَ د   مَّ ُمَ

ْر�س؟                                                                                                           1- َمتى َبَداأ الدَّ
ْر�س؟                                                                                                           2- َمتى اْنَتهى الدَّ
د؟                                                                                                          مَّ ّف ُمَ 3- َكْم طاِلًبا يف �صَ
ْهر؟                                                                                                         د َقْبل الظُّ مَّ 4- اأّي ماّدة َدَر�س ُمَ

ل اإَلْيها؟ هل َمْدَر�َصُتك َقريبة ِمْن َبْيِتك َوَكْيف َت�صِ
اّلب يف َمْدَر�َصِتك؟ ما الّن�صاطات اّلتي َيقوم ِبها الطُّ

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب احِلوار 2

ْر�س َواْنَتهى؟ َمتى َبَداأ الدَّ 1

 َْ  متهيد
ْر�س اخلام�س: النَّ�صاط يف امَلْدَر�صة ِ  الدَّ
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الَيْوم هو َيْوم االْثَننْي. َخَرْجنا ِمن الَبْيت َو                                  احلاِفلة   

نا َوَفَتْحنا  الُكُتب َوالدَّفاِتر. فَّ ْلنا   اإىل امَلْدَر�صة يف َوْقِتها. ُثّم َدَخْلنا �صَ َوَو�صَ

�س. ُثّم                                 ُدرو�َصنا َو                               اإىل  َو                                  اإىل  امُلَدرِّ

ْر�س. َبْعد ذِلك                                  الواِجبات امَلْنِزِلّية َو                                    امَلْكَتبة َبْعد الدَّ

امَلَجاّلت َواجَلراِئد. ُثّم                                  اإىل الَبْيت. 

َقَراأْنا َكَتْبنا  َرِكْبنا 
ذاَكْرنا  ا�ْصَتَمْعنا  َرَجْعنا  َذَهْبنا 

)38(   َكْم الِعًبا َيْلَعب يف قاعة الرِّيا�صة؟   
    َثماِنية َوَثالثون الِعًبا 

 
)34( ُكم؟      فِّ َكْم طاِلبًة يف �صَ  -1

                                                                                                     
)56( �ًصا يف امَلْدَر�صة؟     َكْم ُمَدرِّ   -2

                                                                                                     
)65( َكْم طاِلًبا يف امَلْكَتبة؟       -3

                                                                                                     
)43( �صًة يف هِذه امَلْدَر�صة؟     َكْم ُمَدرِّ  -4

                                                                                                     

تي َبْي الَقْو�َصْي  4     اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية ُم�ْصَتعيًنا ِبالأْرقام الَّ

3 اِْمَلأ الَفراغات ُم�ْصَتعيًنا ِبالقاِئمة
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اِْخَت ال�ّصورة امُلنا�ِصبة ِللُجَمل الآِتية  5

اِْقَراأ الآية الَكرمية 6

1

اأَكلوا يف امَلْطَعم. 
ّيات.  َدَر�صوا ماّدة الرِّيا�صِ

�س.  اِ�ْصَتَمعوا اإىل �َشْح امُلَدرِّ

َلِعبوا يف قاعة الرِّيا�صة. 
عادوا اإىل ُبيوِتِهم. 

َذَهبوا اإىل امَلْدَر�صة. 

23

456

ْل  َك َوَتَبتَّ َهاِر �َصْبًحا َطِويًل َواْذُكِر ا�ْصَم َربِّ  اإِنَّ َلَك يِف النَّ
اإَِلْيِه َتْبِتيل

 )�صورة املزمل 7/73- 8(
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ديقات   ال�صَّ اِْجَتَمَعْت  ِبية.  ْ التَّ ُكلِّّية  طاِلبات يف  َواإيْنجي  َو�َشْمني  �َصْيماء         
االأْفالم  ِمْثل  ُم�ْصَتَكة  َمْو�صوعات  َعْن  َقلياًل  ْثن  دَّ َوَتَ اجلاِمعة  كافيترْييا  يف 

ِحّيات َوااِلْمِتحانات.  َوامَل�ْشَ
ْلن  ديقات اإىل َمْطَعم اجلاِمعة. ِعْنَدما َو�صَ حان َمْوِعُد الَع�صاء َفَذَهَبْت ال�صَّ  
اأو  اأمام امَلْطَعم. يف الّطابور َثمانون  اإلهي!، هناك طابور َطويل  اإىل امَلْطَعم، يا 

َرْت الَبنات الرُّجوع اإىل الكافيترْييا ِلَتناُول َوَجبة �َشيعة.  ِت�ْصعون طاِلًبا. َقرَّ
 

 

ال�ّصاعة  َحّتى  ُهناك  َوَدَر�ْصن  امَلْكَتبة.  اإىل  الَبنات  َذَهَبْت  االأْكل،  َبْعد   
الّتا�ِصعة. 

ْت الَبنات َبْع�َس  ف. َق�صَ ديقات اإىل �َصَكن الّطاِلبات يف الّتا�ِصعة ّوالنِّ�صْ َرَجَعْت ال�صَّ
ديقاِتِهّن ُثّم َذَهْب اإىل الِفرا�س.  الَوْقت َمع �صَ

�س: النَّ�صاط يف امَل�صاء ْر�س ال�ّصاِدِ  الدَّ

 َبْعد ُرجوِعك ِمن امَلْدَر�صة اإىل الَبْيت: 
•   اأ (   َكْم �صاعة َت�ْصَتيح؟     
•  ب(  َكْم �صاعة ُت�صاِهد التِّْلِفْزيون؟    

•  ج(   َكْم �صاعة َت�ْصَتْذِكر ُدرو�َصك؟

ديقات يف الُكلِّّية  ال�صَّ 1

 َْ  متهيد
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1- َمْن �َصْيماء َو�َشْمني َواإيْنجي؟                                                                                       
ديقات؟                                                                                         2- اأْين اْجَتَمَعْت ال�صَّ
دَّْثن يف الكافيترْييا؟                                                                                        3- َعْن ماذا َتَ
4- مِلاذا َتناَوْلن الَع�صاء يف الكافيترْييا؟                                                                                      

   َرَجْعنا ِمن امَلْدَر�صة َم�صاًء. َوَخَلْعنا امَلالِب�س امَلْدَر�ِصّية ُثّم                                 
امَلالِب�س الَيْوِمّية  َواأْعَدْدنا املاِئدة َو                                     َحْول املاِئدة َو                              

الَتنا.  ْينا �صَ نا َواأدَّ  الَع�صاء َمًعا. َبْعد ذِلك                                       اأمَّ

ْلِفْزيون َو                                       الُكُتب    ُثّم َعِمْلنا واِجَبنا َو                                       التَّ
 َو                                       اإىل ُغْرَفِتنا. 

َتناَوْلنا  َلِب�ْصنا اِْجَتَمْعنا        �صاَعْدنا 

)قوْنيا( 1- الّطاِلبات َذَهْب اإىل امَلْكَتبة.     
)�صاَفْرن( 2- الّطاِلبات َذَهْب اإىل قوْنيا.    

) )اأْننُتّ                                                                                                    -3
) ْلنُتّ )َو�صَ                                                                                                    -4

)َنْحن(                                                                                                    -5
ْحنُتّ يف(  )ا�ْصَتَ                                                                                                    -6

                                                                                                 -7

َذَهْبنا َقَراأْنا �صاَهْدنا

اِ�ْصَتْبِدل الَكِلمة امُلنا�ِصبة ِبا َبْي الَقْو�َصْي َكما يف امِلثال  4

اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 3

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب احِلوار 2
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نحن  اأنا  اأنتَ  اأنتما  اأنتم  هما  هم 

هي هما  هن  اأننّت   نحن  اأنتما  اأنِت 
هو

           َذَهب                     َذَهبا                 َذَهبوا 
                 َذَهْبَت             َذَهْبُتما                  َذَهْبُتم 

                 َذَهْبُت                  َذَهْبنا                       َذَهْبنا 

هو

           َذَهَبتْ                  َذَهَبتا                   َذَهب
                 َذَهْبِت                 َذَهْبُتما                   َذَهْبنُتّ

هي 

1- يف َمْطَعم اجلاِمعة )700(                                          طاِلٍب. 
2- يف الِقطار )500(                                          راِكٍب. 

3- يف ثاَنِوّية االأِئّمة َواخُلَطباء )400(                                          طاِلبٍة. 
الة.  4- َيْجِل�س )300(                                          َرُجٍل يف ال�صّ

5- َتْنَتِظر )200(                                          اْمَراأٍة يف �صالة امُل�ْصَت�ْصفى. 
6- يف امَلْدَر�صة )1000(                                    طاِلٍب و )1000(                                     طاِلبٍة. 

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

مري ِمن القاِئمة يف امَلكان امُلنا�ِصب َكما يف امِلثال  ع ال�صَّ 6     �صَ
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امُلْفَردات والَتْعبريات اجَلديدة   

َيْرَتِديان
ُرْبع
قاَعة
يف اأّي
َت�ْصَمح
َنْرَتدي
ُيَكاِفىء

َحْفل
ديِنّية
َثقاِفّية
ُلَغِوّية
ِتَعة ُمْ

اَر�صة ُمَ
اإْعَداد

َكْم َمّرًة

َم�ْصغوالت
الّتايل

اإاّل ُرْبًعا
َبْع�س الَوْقت

َقريَبة ِمن
�ُصّقة
ُترى
َز َجهَّ
َلِب�صا
قاعة

ُم�ْصَتَكة
ُمْزَدِحمة
اّلت َمَ

َطَبَخ
ّفْحنا َت�صَ

ْمِتًعا
تا َتَزجّلَ
ّوَلتا َتَ

اأّدتا
ُزْرُتا
َنَزْلُتما

َغاَدْرُتا
َتَخّرَجتا من

َتاًما
ِع�ْشون
َثالثون
اأْرَبعون
َخْم�صون
�ِصّتون

�َصْبعون

َثمانون
ِت�ْصعون
ِمائة

ّيات ِريا�صِ
ِكيْمياء
�س ِح�صَ
يف َم�صِ

كافيترْييا
َحان

َطابور
ُرجوع
ِفرا�س
ماِئدة

ْحنُتّ يف ا�ْصَتَ
َقْلعة

َوْرد
َثالُثِمائة
اأْرَبُعِمائة
َخْم�ُصِمائة
ِمائة �ِصتُّ

�َصْبُعِمائة
ائة َثماُنِ
ِت�ْصُعِمائة

اأْلف

اِْقَراأ الآية الَكرمية 7

ٍة  ِ َكَمَثِل َحبَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم يِف �َصِبيِل اللَّ َمَثُل الَّ
 ُ ٍة َواللَّ اأَْنَبَتْت �َصْبَع �َصَناِبَل يِف ُكلِّ �ُصْنُبَلٍة ِمَئُة َحبَّ

ُ َوا�ِصٌع َعِليٌم ُي�َصاِعُف مِلَْن َي�َصاُء َواللَّ
)�صورة الَبَقرة 261/2(
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 َتناُول الَوَجبات الَيْوِمّية 

ل: يف الَفطور ْر�س الأوَّ  الدَّ

: اأنتما, َكْم َوْجَبة َتَتناَوالن عادًة يف الَيْوم؟  �س  امُلَدرِّ
: َنَتناَول عادًة َثالث َوَجبات يا اأُ�ْستاذ,  الّطاِلبان 

    الَفطور َوالَغداء َوالَع�ساء. 
: ماذا َتاأُْكالن يف الَفطور؟  �س  امُلَدرِّ

: َناأُْكل يف الَفطور اخُلْبز  الّطاِلبان 
ْيتون َوالَبْي�س َوامُلَرّبى.     َواجُلْب َوالزَّ

الن �ُشْب ال�ّساي  : هل ُتَف�سِّ �س  امُلَدرِّ
   اأْم احَلليب يف الَفطور؟ 

ل �ُشْب ال�ّساي عادًة,  : ُنَف�سِّ الّطاِلبان 
   َواأْحياًنا َن�ْشَب احَلليب, َولِكن ال َن�ْشَب   الَقْهوة يف الَفطور اأَبًدا. 

باح؟  : ماذا َتناَوْلُتما يف الَفطور هذا ال�سَّ �س  امُلَدرِّ
ْيتون ُلث اأَكْلنا اخُلْبز َواجُلْب َوالزَّ : َكالعادة, يف ال�ّساعة الّثاِمنة َوالثُّ الّطاِلبان 

ْبنا ال�ّساي.     َوامُلَرّبى َو�َشِ
ا؟  : هل اأَكْلُتما الَبْي�س اأْي�سً �س  امُلَدرِّ

باح.  : ال, ما اأَكْلنا الَبْي�س هذا ال�سَّ الّطاِلبان 
باح؟  : مِلاذا ما اأَكْلُتما الَبْي�س هذا ال�سَّ �س  امُلَدرِّ

نا َناأُْكل الَبْي�س َثالث َمّرات يف االأُ�ْسبوع َوالَناأُْكُله َيْوَمْي    : اِلأنَّ الّطاِلبان 
   ُمَتتاِلَيْي َعلى االإْطالق. 
: اإّن الَفطور َوَجبة هاّمة.  �س  امُلَدرِّ

الوَجبــات4الَوْحدة

1

ناِق�ْس َمع َزميِلك/َزميَلِتك: ماذا َيَتناَول/َتَتناَول يف الَفطور عادًة؟
 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار  

1- َكْم َوَجبة َيَتناَول الّطاِلبان يف الَيْوم؟                                                                                       
2- ماذا َياأُْكل الّطاِلبان يف الَفطور؟                                                                                       

3- هل َي�ْشَب الّطاِلبان الَقْهوة يف الَفطور؟                                                                                       
4- هل َياأُْكالن الَبْي�س َيْوَمْي ُمَتتاِلَيْي؟                                                                                      

)هو(        ال َن�ْشَب الَقْهوة اأَبًدا.     
)هما(         ال َي�ْشَب الَقْهوة اأَبًدا.     
)هي(                                                                                         -1
)هما(                                                                                           -2
)اأنَت(                                                                                            -3

)اأنتما(                                                                                           -4
                                                                                         -5

      هل اأَكْلُتما الَبْي�س يف الَفطور؟ 
       ال, ما اأَكْلنا. 

ْلُتما الُزْبدة َوالَع�َسل اأْم�س؟  1- هل َف�سَّ
       ال,                                                               

با احَلليب يف الَفطور اأْم�س؟  2- هل �َشِ
       ال,                                                                

3- هل َتناَوْلُتما اخُلْبز َواجُلْب؟ 
       ال,                                                                 

4- هل َتناَوال َثالث َوَجبات يف الَيْوم؟ 
       ال,                                                               

      هل َتاأُْكالن الَبْي�س يف الَفطور؟  
       ال, ال َناأُْكل.

الن امُلَرّبى؟  1- هل ُيَف�سِّ
       ال,                                                             

2- هل َت�ْشَبان الَقْهوة َبْعد الَفطور؟ 
       ال,                                                              

3- هل َيَتناَوالن الَفطور ُكّل َيْوم؟ 
       ال,                                                                

ْيتون؟  4- هل َتاأُْكالن اخُلْبز َوالزَّ
       ال,                                                                

      اأِعد اجُلَمل الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال         

 اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثاَلي 

2

3

4
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د الَكِلمات امُلتقاِطعة           اْمَلأ الَفراغات الآتية ُثّم �سِ
باح 1                 , اأنا الّناِدل عاِدل.  - �سَ

باح 2                  .  - �سَ
- ماذا 3                     يف الَفطور؟ 

ا.  ْيتون َوامُلَرّبى َو 4              ِمن اخُلْبز,  لِكن َمعي َزْوَجتي اأْي�سً - اأريد اجُلْب َوالزَّ
ْي.  - اإَذْن ُتريد5              ِل�َسْخ�سَ
ِتي َبْعد َقليل.  - َنَعم, َزْوَجتي �َسَتاأْ

ْبدة؟  - هل 6                   الزُّ
ا َم�ْسلوًقا.  ْبدة اأَبًدا, 7                 َلنا َبْي�سً - ال, نحن ال َناأُْكل الزُّ

ًرا؟  - َكْيف ُتريدان 8                ؟ ُخْبًزا عاِدًيا اأْو ُمَقمَّ
ل اخُلْبز 9                   .  ل اخُلْبز العادي, اأّما َزْوَجتي َفُتَف�سِّ - اأنا اأَُف�سِّ

- ماذا َت�ْشَبان؟ 
- اأْعِطني �ساًيا ِباحَلليب,

    َولـِ 10                 َع�سري املاْنو. 
- حا�شِ يا�َسيِّدي. اأّي 11          اأْخرى؟ 

- هذا َيْكفي,12              . 

5
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 اأْكِمل الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثال

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثال 

جـ                                      

ز                                   
                         

عــ           

                        
مـ           

                        
خـ           

بـ                                    
ز                                   

�سـ                                    

ِمياه َمْعَدِنيّة

عـ                                   

قـ                                    

6

7

       هل َذَهْبَت اإىل امَل�ْشَح؟ 
       ال, لــْم اأْذَهْب. 

1- هل َكَتْبَت الرِّ�سالة؟ 
       ال,                                           

ْبِت ال�ّساي؟  2- هل �َشِ
      ال,                                           

3- هل َفِهْمَت امَلْو�سوع؟ 
      ال,                                           

دير امَلْدَر�سة؟  َل ِبُ �سَ 4- هل اأْحَمد اتَّ
      ال,                                            

ديَقِتها؟  5-  هل َلْيلى َتَكلََّمْت َمع �سَ
      ال,                                           

                      
حـ             
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ّبان ال�ّساي؟ هل ُتِ �ساي   -  
ّبان الَقْهوة؟  هل ُتِ َقْهوة   -  

1-                                                                  ؟  َحليب 
2-                                                                  ؟  َع�سري 
3-                                                                 ؟  ُجْب 
4-                                                                  ؟  َزْيتون 
5-                                                                  ؟  َع�َسل 
6-                                                                  ؟  ُزْبدة 
7-                                                                  ؟  َبْي�س 
8-                                                                 ؟  ُمَرّبى 

 - َنَعم, ُنِحّب ال�ّساي. 
 - ال, ال ُنِحّب الَقْهوة. 

                                                                  -
                                                                  -
                                                                  -
                                                                  -
                                                                  -
                                                                  -

                                                                   -
                                                                  -

8 اِ�ْساأْل َواأِجْب َكما يف امِلثاَلي  

َكم ال�ّساعة الآن؟ 
9 اُْكُتب ال�ّساعة َكما يف امِلثال 

                                                    

                                                                              

                                                                              

ُلث ال�ّساعة الّثاِلثة َوالثُّ
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َمْطَعم اأْنَقرة  

ُلث؟  ُيُكم يف الذَّهاب اإىل َمْطَعم اأْنَقرة يف ال�ّساعة الّثاِنية َع�ْشة َوالثُّ : ما َراأْ اأْحَمد 
َ ال؟ َولِكن هل هذا امَلْطَعم َنظيف؟  : َوِلِ �َسليم 

: َنعم, هو َمْطَعم َنظيف َواأ�ْسعاُره ُمنا�ِسبة.  اأْحَمد 
: َهّيا َنْذَهْب اإَلْيه, َلَقد حاَن َوْقُت ااِل�ْسِتاحة.  �َسليم 

لون ِمن امَلاأْكوالت؟  لوا, اأْهاًل َو�َسْهاًل يا �سادة, ماذا ُتَف�سِّ : َتَف�سَّ الّناِدل 
َلطة.  : ُنريد االأُْرز ِباللْحم َوالفا�سوْليا َوَقلياًل ِمن الَبطاطا امَلْقلّية َمع ال�سَّ �َسليم 

ل االأُْرز ِبالدَّجاج َوالباِزاّلء َواللَب.  : اأنا اأَُف�سِّ جا�ِسم 
اًل, َبْعَدها اأريد �َسَمًكا َم�ْسِوًيا َمع �َسَلطة اخُل�سار.  �ساء اأوَّ : اأنا �َساأَتناَول احَلَ نور 

: اأّي ِخْدَمة اأُْخرى؟  الّناِدل 
: �ُسْكًرا, ال ُنريد �َسْيًئا اآَخر.  اأحمد 

ْر�س الّثاين : يف الَغداء  الدَّ

1- اأْين َيدور احِلوار؟                                                                                                           
2- هل امَلْطَعم َنظيف؟                                                                                                          
3-ماذا ُيريد �َسليم َواأْحَمد يف الَغداء؟                                                                                                        

4- ماذا �َسَتَتناَول نور َبْعد احَل�ساء؟                                                                                                         

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار  

1

2

ناِق�ْس َمع َزميِلك/َزميَلِتك: ماذا َيَتناَول الّنا�س يف الَغداء عادًة؟ 
 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف الأْمِثلة  

لوا االأُْرز ِباللْحم؟ هل َف�سَّ  
لوا.  ال, ما َف�سَّ  

هل اأَكْلُتم الباِزاّلء اأْم�س؟   
ال, ما اأَكْلنا.  

هل اأَكلوا الدَّجاج يف الَغداء؟   -1
ال,                                                                                  

هل َتناَوْلُتم احَل�ساء؟   -2
ال,                                                                                  

ف؟   بوا الَقْهوة يف امَلْق�سِ هل �َشِ   -3
ال,                                                                                 
ْبُتم الَع�سري يف الَفطور؟  هل �َشِ  -4

ال,                                                                                   

لون االأُْرز ِباللْحم؟ هل ُيَف�سِّ   
لون.  ال, ال ُيَف�سِّ  

هل َتاأُكلون الباِزاّلء ؟   
ال, ال َناأُْكل.    

هل َتاأُْكلون الدَّجاج يف الَغداء؟   -1
ال,                                                                                  

هل َتَتناَولون احَل�ساء؟   -2
ال,                                                                                  

ف؟   هل َي�ْشَبون الَقْهوة يف امَلْق�سِ   -3
ال,                                                                                 
هل َت�ْشَبون الَع�سري يف الَفطور؟   -4
ال,                                                                                   

3

اُْكُتب ال�ّساعة َكما يف امِلثال  

                                                    

                                                                              

ال�ّساعة الّثاِنية اإاّل ُثُلًثا  

4
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 اأْكِمل الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثاَلي

اللَب  الباِذْنان  احَلليب  الَكباب  الفا�سوْليا    ال�ّساي 

الَقْهوة   ُتقال  َع�سريالُبْ م َم�ْسِوّي  حَلْ الباِزاّلء  احَل�ساء     االأُْرز 

امَل�ْشوبات امَلاأْكوالت 

  االأُْرز  احَلليب
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اِ�ْساأْل َواأِجْب َكما يف امِلثاَلي 

                    َغيرِّ اجُلَمل الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال 

- هل هم َيَتناَولون االأُْرز؟   
- َنَعم, هم َيَتناَولون االأُْرز.   

- هل اأنتم َت�ْشَبون احَلليب يف الَغداء؟   
- ال, ال َن�ْشَب احَلليب يف الَغداء.   

لون الَكباب؟  - هل هم ُيَف�سِّ  1
                                                -  
ُكلون الفا�سوْليا؟  - هل اأنتم َتاأْ  2

                                                 -  
- هل هم ُيريدون احَل�ساء؟   3

                                                 -  
- هل اأنتم ُتريدون ال�ّساي يف الَغداء؟   4

                                                 -  
- هل هم َي�ْشَبون الَقْهوة َقْبل االأْكل؟   5

                                                 -  

6

7

)هما( ا؟  هل �ساَهدا َبَلًدا َعَرِبيًّ  -   
  ال, ْل ُي�ساِهدا. 

)اأنتما( 1-                                                      ؟ 
                                                       

)هما(  2-                                                      ؟ 
                                                       

)اأنتما(  3-                                                      ؟ 
                                                        

)هما(  4-                                                      ؟ 
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ْر�س الّثاِلث : يف الَع�ساء  الدَّ

َتناُول الَع�ساء  

: َم�ساء اخَلرْي يا َبنات. االأُمّ 
: َم�ساء اخَلرْي اأُّمي, اأْهاًل َو�َسْهاًل,  الَبنات 

رة الَيْوم.    اأنِت ُمَتاأخِّ
: َنَعم, كاَنت ِعْندي اأْعمال َكثرية  االأُمّ 

ِكة     الَيْوم, َوِلذِلك َخَرْجُت ِمن ال�شَّ
   يف ال�ّساعة ال�ّساِبعة اإاّل ُثُلًثا. 

ِكة؟  : هل َتناَوْلِت �َسْيًئا يف ال�شَّ عاِئ�سة 
: ال, ما َتناَوْلُت �َسْيًئا, َواالآن "َت�سيح االأُمّ 

   َع�سافري َبْطني". ماذا َجّهْزُتّن ِللَع�ساء؟ 
ماِطم, فاِطمة َطَبَخْت  االأُْرز  باِنخ َوَح�ساء الطَّ ْت َفطري ال�سَّ : عاِئ�سة اأَعدَّ َزْيَنب 

َلطة.  ْزُت ال�سَّ �س, اأّما اأنا َفَجهَّ    َو احُلمُّ
: �َسِلَمْت َيداُكّن, هل َتناَوْلُتّ الَع�ساء؟  االأُمّ 

عام َمًعا.  : ال, ما َتناَوْلنا الَع�ساء, اِْنَتَظْرناِك َحّتى َنَتناَول الطَّ عاِئ�سة 
اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار  

1- اأْين َتْعَمل االأّم؟                                                                                                     
َرت االأُّم؟                                                                                                     2- مِلاذا َتاأخَّ
ْت الَبنات؟                                                                                                     3- ماذا اأَعدَّ
4- هل البنات اأَكْلَن الع�ساء؟                                                                                                    

1

2

َلِوّيات؟ ل ِمن احَلَ ماذا ُتَف�سِّ
اُْذُكْر َبْع�س احَلَلِوّيات امَل�ْسهورة يف َمديَنِتك.

 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثال

هل َتناَوْلُتّ الَع�ساء اأْم�س؟   -   
ال, ما َتناَوْلنا.   

�س؟  هل َتناَوْلن احُلمُّ  -1
ال,                                                                                                             .  

ْزُتّن املاِئدة يف امَل�ساء؟  هل َجهَّ  -2
ال,                                                                                                            .  

ْزن املاِئدة يف امَل�ساء؟  هل َجهَّ  -3
ال,                                                                                                            .  

باِنخ اأْم�س؟  هل اأَكْلن َفطري ال�سَّ  -4
ال,                                                                                                            .  

هل اأَكْلُتّ الَباِزاّلء يف امَلْطَعم اأْم�س؟   -5
ال,                                                                                                            .  

هل َتَتناَوْلن الَع�ساء الَيْوم؟   -    
ال, ال َنَتناَول.  

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثال

3

4

ماِطم؟  ْلن َح�ساء الطَّ هل ُتَف�سِّ  -1 
ال,                                                                                                          .  

ْلن الَفطري َبْعد الَع�ساء؟  هل ُيَف�سِّ  -2
ال,                                                                                                          .  

ْبن الَقْهوة َبْعد الَفطور؟  هل َت�ْشَ  -3
ال,                                                                                                           .  

ْبن ال�ّساي َبْعد الَغداء؟  هل َي�ْشَ  -4
ال,                                                                                                           .  
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ع الَكِلمة امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة يف الَفراغات الآِتية     �سَ      5

ْيتون ل    • َزْيت الزَّ • ُفْلُفل اأ�ْسَود   • ماء َزْمَزْم    • اآْي�ْس كرمي    • َقْهوة     • َب�سَ

ُعه يف ال�َسَلطة ِباللْيمون اأ�سَ
ا.  ِليكون َطْعُمها َلذيًذا ِجدًّ

ر. ُبها يف َوْقت ُمَتاأَخِّ ال اأ�ْشَ
ِبها.  ْوم ِعْند �ُشْ ني ال اأ�ْسَتطيع النَّ الأنَّ

12
اأَتناَوُله يف االأّيام احلاّرة

ْيف َواأ�ْسُعر ِبالَفَرح ِمن ال�سَّ
اِلأّن َطْعَمه ُحْلو.

ُبه اأ�ْسُعر ِبااِلْطِمْئنان.  ِعْنَدما اأ�ْشَ
اِلأّنه ماء ُمباَرك. 

34
ِعْنَدما اأْقَطُعه َتْنِزل الدُّموع

ِمْن َعْينّي َوَيُظّن الَبْع�س
ني اأْبكي. اأنَّ

�ُس ِعْنَدما اأ�ُسّمه اأْعِطِ
َوهو ُي�سيف َلّذًة ِلالأْطِعمة.

56
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 اُْنُظْر اإىل ال�ّسوَرَتْي مِلَْطَبخ ال�ّسّيدة َزْيَنب َواْكُتْب ُجَمًلُم�ْسَتعيًنا
6  ِبالَكِلمات الآِتية َكما يف امِلثاَلي

اأ- ماذا َفَعَلْت ال�ّسّيدة َزْيَنب هذا امَل�ساء؟

اأَكَلْت
َقَراأْت

َغ�َسَلْت
َبْت �َشِ

االأْطباق
اللْحم امَل�ْسِوّي

ِفْنجان �ساي
امَلَجّلة

اأَكَلْت ال�ّسّيدة َزْيَنب اللْحم امَل�ْسِوّي.
                                                        
                                                        
                                                        

ّيدة َزْيَنب اإىل االآن؟ ب-ال�ّساعة االآن ال�ّساِبعة اإاّل ُثُلًثا. ما الَّذي َلْ َتْفَعْله ال�سَّ

ف ُتَنظِّ
ع َت�سَ
َتْطُبخ
َتْكُتب

َلطة يف الثَّاّلجة ال�سَّ
الرِّ�سالة

امَلْوِقد
الباِذْنان

ل ت�سْع ال�سّيدة زينب ال�َسَلطة يف الثاّلجة.
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امُلْفَردات والتعبيات اجَلديدة   

اأَبًدا
ُمَتَتاِلَيي

َعلى االإْطالق
َناِدل

َم�ْسلوًقا
عاِدًيا
ُمَقّمر

َماْنو
ِمياه َمْعَدنّية

�َسادة

َمْقِلّية
َمَرق

يح َت�سِ
اأَعّد

َفِطري
�س ُحمُّ

�َسِلَمْت َيَداُكّن
اأّخْرُت

ُفْلُفل اأ�ْسَود
ماء َزْمَزْم

اآْي�س كرمي
ْيتون َزْيت الزَّ

اأ�ْسَتطيع
ُعه اأ�سَ
َلْيمون
ُمباَرك
اأْقَطُعه
ُدموع
اأْبكي
اأ�ُسّم

اأْعِط�ُس
يُف ُي�سِ
ع ل َت�سَ

ُزْبدة
َم�ْسوًيا
ف َمْق�سِ

َت�سيح َع�سافري َبْطني

اِم  كَّ َوَل َتاأُْكلُوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها اإِىَل احْلُ
ا�ِس ِباْلإِْثِم َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن  ِلَتاأُْكلُوا َفِريًقا ِمْن اأَْمَواِل النَّ

)اأنتم(  - هل ُزْرُت هذه امَلدينة؟        
- ال, ْل َنُزْر.   

)هم(                                                                                 -  1
                                                                               -  

)اأنت(                                                                                 -  2
                                                                               -  

)اأنتم(                                                                                 -  3
                                                                               -  

)هن(                                                                                  -  4
                                                                               -  

َغيرِّ اجُلَمل الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبا َبْي الَقْو�َسْي  7

8

)�سورة البقرة 188/2( 

اِْقَراأْ واأِعد الآية الَكرمية
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      الذَّهاب اإىل ال�ّسيَنما  

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

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

1- َبْي َمْن َيدور احِلوار؟                                                            
2- َمتى َيْذَهب الأب َوالأّم اإىل ال�ّسيَنما؟                                                             
3- اإىل اأْين �َسَتْذَهب �َسْيماء َيْوم الأَحد؟                                                             
4- َمع َمْن �َسَتْذَهب �َسْيماء؟                                                              

1

  الُعْطلة5الَوْحدة

ْبت؟  : ما َراأُيِك يف الذَّهاب اإىل ال�ّسيَنما َيْوم ال�سَّ الأب 
: ِفْكرة راِئعة، َولِكن �َسْيماء ِعْنَدها ُدرو�س اإ�ساِفّية، اإَذْن َنْذَهب َيْوم الأَحد؟  الأمّ 

: َطيِّب، اأْين هي الآن؟  الأب 
ها َت�ْسَتْذِكر ُدرو�َسها يف الُغْرفة. هل اأناديها؟  : اأُظّن اأنَّ الأمّ 

: ل داِعي، اأنا اأْذَهب اإَلْيها، َواأ�ْساأُلها َعْن َراأِْيها.  الأب 
    )َبْعد ُمّدة َق�سرية(  

ّمِك ُنريد الذَّهاب اإىل  : يا اْبَنتي اأنا َواأُ الأب 
ُيِك؟    ال�ّسيَنما َيْوم الأَحد، ما َراأْ

: اأ�ْسُكُرُكما يا اأبي، َولِكن ِعْندي َمْوِعد َمع  الِبْنت 
ديَقتي َلْيلى َيْوم الأَحد، اِْذَهبا اأنتما.    �سَ

: َواأنتما اإىل اأْين �َسَتْذَهبان؟  الأب 
َفْقنا  : �َسَنْذَهب اإىل امَل�ْسَح، َلَقد اتَّ الِبْنت 

   َعلى هذا، َيْوم اخَلمي�س املا�سي. 

2

ْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َكْيف َتْق�سي ُعْطلة ِنهاية الأُ�ْسبوع؟  دَّ َتَ
 َْ  متهيد
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  اِْقَراأ ُثّم اأِعْد

- َيْوم اِلْثَنْي 
- َيْوم الثُّالثاء 
- َيْوم الأْرِبعاء 
- َيْوم اخَلمي�س
- َيْوم اجُلُمعة
ْبت - َيْوم ال�سَّ
- َيْوم الأَحد

             اأكمل اجُلَمل الآتية كما يف املثال 

اِْذَهْب اإىل ال�ّسيَنما.   )اأنَت(     
اِْذهبا اإىل ال�ّسيَنما.  )اأنتما(   

اِْذَهِبي اإىل امَل�ْسَح.  )اأنِت(    -1
)اأنتما(                                       

اُْدُر�ْس َكثرًيا.  )اأنَت(    -2
)اأنتما(                                       

اُْدُر�ِسي َكثرًيا.  )اأنِت(    -3
)اأنتما(                                       

اُْكُتْب َجيًِّدا. )اأنَت(    -4
)اأنتما(                                       

اُْكُتِبي َجيًِّدا.  )اأنِت(    -5
)اأنتما(                                       

34

ك ُم�ْسَتعيًنا ِبالَكِلمات الآِتية 4           اُكُتْب ُجَمًل َعْن َبْرناَمِ

ماذا �َسَتْفَعل يف الأُ�ْسبوع القاِدم؟

• الزِّيارة َفر اإىل   • ال�سَّ • امُلقاَبلة  
• الَفطور َوالَغداء َوالَع�ساء   • الِكتابة   • اللْعب  
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دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َكما يف امِلثال الّتايل 5        َتَ

 اأنت َوَزميُلك/َزميَلُتك �َسَتْذَهبان اإىل الُعْطلة. اأنت �َسَتَتَزلَّج َعلى اجَلليد يف اجِلبال، 
َوَزميُلك �َسَيْق�سي ُعْطَلَته َعلى �ساِطىء الَبْحر.

تاجان ِمن امَلالِب�س الآِتية َومِلاذا؟  ماذا َتْ

ْيِفّية ِكرميات �َسْم�س�ُسوْرت �ِسباحةُقبَّعة �سَ

َجوربَبنَطلون ِحذاء َتَزلُّج

ُبلوَفرِت�سوْرتَنّظارة �َسْم�ِسّية

َمة �ُسوْرتحُلْ ُقّفاز

ْيِفيُقبَّعة �َسَتِوّية       ِمْن�َسفة ّي �سَ ِحذاء ِريا�سِ



الَوْحدة اخلاِم�سة 62

باحة يف الَبْحر. ني �َساأْحتاج اإَلْيها َبْعد ال�سِّ امِلثال: -�َساآُخذ ِمْن�َسفة، ِلأنَّ
   -�ساآخذ اأحذية التزّلج، لأنني �ساأحتاج اإليه للتزّلج على اجلليد.

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

َتِهدون. اّلب ُمْ هوؤلء الطُّ َتِهدان.  هذان الّطاِلبان ُمْ َتِهٌد.    هذا الّطاِلُب ُمْ
َتِهِدين. اّلُب ُمْ كان الطُّ َتِهَدْين.   كان الّطاِلبان ُمْ َتِهًدا.  كان الّطاِلُب ُمْ

َتِهداٌت.  هوؤلء الّطاِلبات ُمْ َتِهَدتان.  هاتان الّطاِلَبتان ُمْ َتِهدٌة.  هذه الّطاِلبُة ُمْ
َتِهداٍت. كاَنت الّطاِلباُت ُمْ َتِهَدَتي.   كاَنت الّطاِلَبتان ُمْ َتِهدًة.  كاَنت الّطاِلبُة ُمْ

ْعبٌة. هِذه الدُّرو�س �سَ ْعبان.  ْر�سان �سَ هذان الدَّ ْعٌب.   ْر�ُس �سَ هذا الدَّ
ْعبًة. كانت الدُّرو�ُس �سَ ْعَبي.  ْر�سان �سَ كان الدَّ ْعًبا.   ْر�ُس �سَ كان الدَّ

هِذه الأ�ْسجاُر ُمْثِمرٌة.  َجَرتان ُمْثِمَرتان.  هاتان ال�سَّ َجرُة ُمْثِمرٌة.  هِذه ال�سَّ
كانت الأ�ْسجاُر ُمْثِمرًة. َجَرتان ُمْثِمَرَتي.  كاَنت ال�سَّ َجرُة ُمْثِمرًة.  كاَنت ال�سَّ

6 اِْقَراأ اجُلَمل الآِتية 
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اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 

اِْقَراأ الآية الَكرمية

7

8

اًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِري�ًسا اأَْو َعَلى �َسَفٍر   اأَيَّ
ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم  اٍم اأَُخَر َوَعَلى الَّ ٌة ِمْن اأَيَّ َفِعدَّ

َع َخْيًا َفُهَو َخْيٌ َلُه َواأَْن َت�ُسوُموا َخْيٌ  ِم�ْسِكنٍي َفَمْن َتَطوَّ
)�سورة الَبَقرة 184/2(َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن 

نة               يف هِذه ال�سَّ

َبح َعِلّي َطبيًبا يف امُل�ْسَت�ْسفى.   اأ�سْ
َبح َعِلّي َوُعَمر                 يف امُل�ْسَت�ْسفى.   اأ�سْ

َبح َعِلّي َوُعَمر َوَح�َسن           يف امُل�ْسَت�ْسفى.   اأ�سْ
                 َزْيَنب ُمَعلِّمًة يف امَلْدَر�سة. 

َبَحْت َزْيَنب َوِنداء                 يف امَلْدَر�سة.   اأ�سْ
يف امَلْدَر�سة. َبَحْت َزْيَنب َوِنداء َوَبتول    اأ�سْ

ِكة.                   ُمَهْنِد�ًسا يف ال�سَّ
ِكة.  َبْحُت                   يف ال�سَّ  اأ�سْ

ية نة املا�سِ                               يف ال�سَّ

ّب. 1-كان َعِلّي طاِلًبا يف ُكلِّّية الطِّ
ّب. 2-كان َعِلّي َوُعَمر                  يف ُكلِّّية الطِّ

ّب. 3-كان َعِلّي َوُعَمر َوَح�َسن       يف ُكلِّّية الطِّ
ِبية.   ْ 4-             َزْيَنب طاِلبًة يف ُكلِّّية التَّ

5-كاَنْت َزْيَنب َوِنداء                 يف ُكلِّّية الَهْنَد�سة
6-كاَنْت َزْيَنب َوِنداء َوَبتول           يف الُكلِّّية.

7-                 طاِلًبا يف ُكلِّّية الَهْنَد�سة.
8- ُكْنُت                 يف ُكلِّّية الَهْنَد�سة.

َتي �سَ ت      ُمَدرِّ
�سا ًة       ُمَدرِّ

 ُمَهْنِد�س

َطبيَبي
        

        
 

اأِطّباء 

َبْحَت        اأ�سْ
َبَحْت        اأ�سْ

َبَح     اأ�سْ

طالبات 
ي       

        طالب
طالبًة 

طالبتي
        

       
طالًبا 

        كنَت
        كانْت  

ن     
كا
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الذَّهاب اإىل الُعْمرة

نة ْر�س الّثاين : ُعْطلة ِن�ْسف ال�سَّ   الدَّ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

1- ما َمْو�سوع احِلوار؟                                          
2- هل اأْر�َسل الواِلد اْبَنه َجْعَفر اإىل الُعْمرة؟                                            
ُته اإىل الُعْمرة؟                                             3- َكْيف َيْذَهب َحْمزة َواأُ�ْسَ
4- متى �َسَيزور الواِلد الأماِكن امُلَقدَّ�سة؟                                            

ُته �َسَيْذَهبون اإىل الُعْمرة يف   ديقي َحْمزة، هو َواأُ�ْسَ : يا اأبي اأنَت َتْعِرف �سَ َجْعَفر 
   الُعْطلة، هل ُتْر�ِسُلني َمَعُهم؟ 

: اأْرجوك يا َعّمي اِ�ْسَمح َله.  َحْمزة 
: َكْيف َتْذَهبون ياَحْمزة،  الواِلد 
   ِبالّطاِئرة اأْم ِباحلاِفلة؟ 

: اأْعَتِقد، �َسَنْذَهب ِبالّطاِئرة،  َحْمزة 
ديقي؟     هل �َسَت�ْسَمح ِل�سَ

ا ُكّنا  : يف احَلقيقة، َنْحن اأْي�سً الواِلد 
   َنْرَغب يف ِزيارة الأماِكن 

نة، َولِكن     امُلَقدَّ�سة هِذه ال�سَّ
ُروف َمَنَعْتنا من     َبْع�س الظُّ

   الزِّيارة. اِْذَهبوا اأنتم هِذه 
نة نة َونحن َنْذَهب يف ال�سَّ             ال�سَّ

   القاِدمة اإْن �ساء اهلل. 

1

2

رة؟ هل زار اأَحد ِمْن اأقاِرِبك امَلّكة َوامَلدينة امُلَنوَّ
هل َتْرَغب يف ِزيارة الَكْعبة؟

 َْ  متهيد
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اَِْملأ الَفراغات ُم�ْسَتعيًنا ِباأّيام الأُ�ْسبوع

اأْكِمل اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال 

ِتًعا ِدقاء يف ثاَنِوّية الأِئّمة َواخُلَطباء َو�َسَيْق�سون َوْقًتا ُمْ هم اأ�سْ  
نة.  ف ال�سَّ يف ُعْطَلة ِن�سْ  

ياحة َيْوم                                      .  �َسَيْذَهبون اإىل َمْكَتب ال�سِّ  -1
�َسُي�ساِفرون اإىل َمطار ِجّدة َيْوم                                      .   -2

لون اإىل َمّكة امُلَكرَّمة َيْوم                                      .  ُثّم �َسَي�سِ  -3
�َسَيطوفون ِبالَكْعبة َيْوم                                       .   -4

الة اجُلُمعة يف َبْيت اهلل َيْوم                                      .   ّلون �سَ �سُي�سَ  -5
رة َيْوم                                      .  �َسُي�ساِفرون اإىل امَلدينة امُلَنوَّ  -6

�َسَيزورون َقْب الرَّ�سول )�س( َيْوم                                      .   -7
�َسرَيِْجعون اإىل َبَلِدِهم َبْعد اأ�ْسبوع اإْن �ساء اهلل.   

اِْذَهْب اإىل الُعْمرة.  )اأنَت(      
اِْذَهبوا اإىل الُعْمرة.  )اأنتم(   
اِْجِل�ْس يف َمكاِنَك.  )اأنت(    -1

)اأنتم(                                                         .   
اِْفَتْح الّناِفذة.  )اأنَت(    -2

)اأنتم(                                                         .   
اأْغِلْق الباب.  )اأنَت(    -3

)اأنتم(                                                         .   
اُ�ْسُكْت يف امَل�ْسِجد.  )اأنَت(    -4

)اأنتم(                                                         .   
اُْكُتْب واِجَبَك. 5-   )اأنَت( 

)اأنتم(                                                         .    

3

4
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ْل َبنْي امَلْجموَعَتنْي َكما يف امِلثال    �سِ

َفكاهة 

5

6

: اأْهاًل َو�َسْهاًل يا ُدْر�سون. ماذا َيْفَعل اأْهلي َواأقاِربي؟  ل  َتَ
: احَلْمد هلِل ُكلُُّهم ِبَخرْي.  ُدْر�سون 

َفر؟  : َكْيف حال الدِّيك الأ�سْ ل  َتَ
َبه احِلمار َومات.  َ :  َلَقد �سَ ُدْر�سون 

: لِكن احِلمار كان يف امِلْطَحنة.  ل   َتَ
: ل،  احِلمار اأْح�َس تابوت اأبيَك ِمن امِلْطَحنة.  ُدْر�سون 

: اآه، َلَقد مات اأبي!  ل  َتَ
ه مات َب�َسَبب احُلْزن : َنَعم، اإنَّ ُدْر�سون 

َك.  ديد َعلى َوفاة اأمِّ   ال�سَّ
ا!  ي اأْي�سً : اآه، َلَقد ماَتْت اأمِّ ل  َتَ

ها ماَتْت.  : َنَعم، اإنَّ ُدْر�سون 
: ُقْل يا ُدْر�سون، َلَقد َخِرب تل 

  َبْيتي اأَلْي�س َكذِلك؟ 
ل، مازال َبْيُتَك َيْحَتِق.  : ل، يا َتَ ُدْر�سون 

ْجُت ِمن الّثاَنِوّية 1- اأنا َتَخرَّ
تاء 2- اِْنَتهى ال�سِّ
عام جاِهز 3- الطَّ

4- َرنَّ اجَلَر�س 
5- مازال اأبي يف َمّكة امُلَكرَّمة 

6- ل َيْنَتهي الَفْقر.
7- �ساآُخذ َمعي امِلَظّلة  

  ماداَمت احَلْرب ُم�ْسَتِمّرًة
  َومازال َعِلّي طاِلًبا يف هِذه امَلْدَر�سة. 

  َرْغم اْنِتهاء َمْو�ِسم احَلّج.
  َومازال االأْوالد َيْلَعبون يف احَلديقة. 

ّف.  اّلب اأمام ال�سَّ   َومازال الطُّ
ْلج َيْنِزل.    َومازال الثَّ
  مادام امَلَطر ناِزاًل. 

1
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7      اُْنُظْر اإىل اجَلْدَول َواأِجْب َعن الأ�ْسِئلة اأْدناه َكما يف امِلثال

َمتى؟اِل�ْسم ماذا؟ داِئًما اأْحياًنا عادًة

َمَها

ِعماد

اأَمل

ناجي

َعْدنان

َحنان

ِزيارة الأقاِرب

ْبت َم�ساًء ال�سَّ ُم�ساَهدة 
ْلِفْزيون التَّ

ْبت َبْعد  ال�سَّ
ْهر الظُّ

الأَحد َم�ساًء الذَّهاب اإىل 
ال�ّسيَنما

ْبت ُظْهًرا ال�سَّ الذَّهاب اإىل 
امَل�ْسَح

الأَحد َم�ساًء ُمذاَكرة 
الدُّرو�س

ْبت َوالَحد  ال�سَّ
باًحا �سَ

�ِساء اأ�ْسياء 
َجديدة

ْبت َم�ساًء؟      3- َمتىَيزور َعْدنان الأقاِرب؟       ماذا َتْفَعل َحنان ال�سَّ
                                                - ْلِفْزيون عادًة.         ُت�ساِهد التَّ

باًحا؟ ْبت َوالأَحد �سَ 1- َمتى َيْذَهب ناجي اإىل ال�ّسيَنما؟     4- ماذا َتْفَعل َمها ال�سَّ
                                                -                                                            -

ْبت ُظْهًرا؟         5- َمتى ُيذاِكر ِعماد الدُّرو�س؟ 2- ماذا َتْفَعل اأَمل ال�سَّ
                                                                         -                                                     -

جَّ َواْلُعْمَرَة ِلِ...  وا احْلَ َواأَمِتُّ
)�سورة الَبَقرة 196/2(

اِْقَراأ الآية الَكرمية 8
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ْيِفّية ْر�س الّثاِلث: الُعْطلة ال�سَّ  الدَّ

ِزيارة اإىل ِم�ص

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

ّدة اأ�ْسبوع.  : َمْرَحًبا، نحن قاِدمات ِمْن ُتْرِكيا، َوُنريد َثالث ُغَرف مِلُ ال�ّساِئحات 
: اأْهاًل َو�َسْهاًل ِبُكّن يف ِم�ْس. اأْحُجز َلُكّن َثالث ُغَرف َفْوًرا.  ُمَوّظف ال�ْسِتْقبال 

ل  ع احَلقاِئب يف الُغَرف َو�َسَنْذَهب اإىل الأْهرام، َكْيف َن�سِ : �َسَن�سَ ال�ّساِئحات 
ِلك؟     اإَلْيها ِمْن َف�سْ

ف �ساعة.  ْلن اإىل ُهناك ِخالل ِن�سْ : اأَْطُلب َلُكّن �َسّياَرة اأْجَرة، �َسْوف َت�سِ ف اِل�ْسِتْقبال  ُمَوظَّ
ل ُركوب احلاِفلة.  : َولِكن نحن ُنَف�سِّ ال�ّساِئحات 

ريق ُثّم اْرَكْب احلاِفلة ِمن امَلْوِقف، َواْنِزْلن  َن الطَّ : اإَذْن اُْعُبْ ف اِل�ْسِتْقبال  ُمَوظَّ
                               ِمن احلاِفلة ِعْند �ساِرع الأْهرام. هناك �َسُت�ساِهْدن الأْهرام.  

1- ِمْن اأْين ال�ّساِئحات؟                                            
2- َكْم َيْوًما �َسَتْبقى ال�ّساِئحات يف ِم�ْس؟                                           
ع احَلقاِئب يف الُغَرف؟                                            3- اإىل اأْين �َسَيْذَهْب َبْعد َو�سْ
4- هل َيْذَهْب ِب�َسّيارة اأْجرة اأْم ِباحلاِفلة؟                                           

 

1

2

ْيِفّية؟   َكْيف َتْق�سي الُعْطلة ال�سَّ
 َْ  متهيد
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3            اِْمَلأ الَفراغات اأْدناه َكما يف امِلثال ُم�ْسَتعيًنا ِبالَبْناَمج الآتي 

• َيْوم اِلْثَني
باح. ّلة يف ال�سَّ   َلْعب ُكرة ال�سَّ

• َيْوم الثُّالثاء
ديقات ُظْهًرا.   ِزيارة امَلْتَحف َمع ال�سَّ

• َيْوم الأْرِبعاء
  ُم�ساَعدة الأُّم يف امَلْطَبخ.

• َيْوم اخَلمي�س
  ُمذاَكرة ماّدة الّتاِريخ.

• َيْوم اجُلُمعة
   ِقراءة الُقْراآن الَكرمي.

ْبت • َيْوم ال�سَّ
  َتناُول الَع�ساء يف امَلْطَعم َمع الأُ�ْسة.

• َيْوم الأَحد
  ُم�ساَهدة التِّْلِفزيون يف الَبْيت.

باح َيْوم اِلْثَنْي.    - �َسَتْلَعب الَبنات ُكرة الَيد �سَ
باح َيْوم اِلْثَنْي. ّلة �سَ    - ل، �َسَيْلَعْب ُكرة ال�سَّ

1- �َسَتزور الَبنات امَلْتَحف َمع اآبائِهّن َيْوم الثُّالثاء.
                                                                   -   

َنع َيْوم الأْرِبعاء. هاتِهّن يف امَل�سْ 2- �َسُت�ساِعد الَبنات اأمَّ
                                                                   -   

3- �َسُتذاِكر الَبنات ماّدة  الكيْمياء َيْوم اخَلمي�س.
                                                                   -   

4- �َسَتْقَراأ الَبنات الرِّوايات َيْوم اجُلُمعة.
                                                                   -   

ْبت. عام يف الَبْيت َيْوم ال�سَّ ُكل الَبنات الطَّ 5- �َسَتاأْ
                                                                   -   

ح الَبنات يف الإْنَتَْنت َطوال َيْوم الأَحد. فَّ 6-�َسَتَت�سَ
                                                                   -   

َبْرناَمج الَبنات هذا الأُ�ْسبوع
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                  اُْنُظْر اإىل اجَلْدَول َواأِجْب َعن الأ�ْسِئلة اأْدناه َكما يف امِلثال

 اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثال 

4

5

الأ�ْسخا�س 

َزْيَنب َوفاِطمة َوَمْرمي

َمتى؟ماذا؟

ِفّية َزْهرة َواأمينة َو�سَ

اِْبِتهال َوَلْيلى َو�سريين

ية ِفريال َو�ساحِلة َوَخرْيِ

اأمرية َو�َسْلوى َوُمنى

ُم�ساَهدة الِفيْلم

ْزهة الذَّهاب اإىل النُّ

ِزيارة دار الَعَجزة

ِزيارة الأماِكن امُلَقدَّ�سة

َغًدا

الأُ�ْسبوع القاِدم 

َبْعد َغد

ْهر القاِدم ال�سَّ

نة القاِدمة ال�سَّ

  - ماذا �َسَتْفَعل َزْيَنب َوفاِطمة َوَمْرمَي َغًدا؟
            - �َسُي�ساِهْدن الِفيْلم.

ْزهة؟   1- َمتى �َسَتْذَهب اأمرية َو�َسْلوى َوُمنى اإىل النُّ
                                                                                        -     

ية َبْعد َغد؟   2- ماذا �َسَتْفَعل ِفريال َو�ساحلة َوَخرْيِ
                                                                                        -     

  3- َمتى�َسَتزور اإْبِتهال َوَلْيلى َو�سريين الأماِكن امُلَقدَّ�سة؟
                                                                                        -     

نة القاِدمة؟ ِفّية ال�سَّ   4- ماذا �َسَتْفَعل َزْهرة َواأمينة َو�سَ
                                                                                        -     

الذَّهاب اإىل اأْنطاْليا

ل، اأنا َل�ْسُت �َسعيًدا.         هل اأنَت �َسعيد؟     
ل،                                                             ديَقِته؟   1- هل هو ُم�ْستاق اإىل �سَ
ل،                                                            2- هل اأنِت ُمَتَخرِّجة ِمن اجلاِمعة؟ 

ل،                                                             ْبت؟  3- هل َنزيهة ُم�ساِفرة َيْوم ال�سَّ
ل،                                                            4- هل اأمينة ناِجحة يف َدْر�ِسها؟ 

ل،                                                             5- هل جاِبر َمري�س الَيْوم؟  
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اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئَمَتني

خاِلد : َكْيف                          الُعْطلة؟  
َزْيَنب :                          الُعْطلة َعلى �ساِطئ الَبْحر. 

خاِلد : اإىل اأْين                          ؟ 
َزْيَنب :                          اإىل اإ�ْسَطْنبول. 

خاِلد :                          �َسَتْذَهبي؟ 
َزْيَنب :�َساأْذَهب ِبالِقطار. 

�َسَتْق�سي
�َسَتْذَهبي
�َساأْذَهب
�َساأْق�سي

ِباذا

: اإىل اأْين                            ؟  مود   َمْ
:                          اإىل ِطراْبزون.  ديقاُتها  �ساِدية َو�سَ

ْلن اإىل ِطراْبزون؟ :                           �َسَت�سِ مود   َمْ
:                         ِباحلاِفلة.  ديقاُتها  �ساِدية َو�سَ

ِتًعا هناك اإْن �ساءاهلل. :                           َوْقًتا ُمْ مود   َمْ
: �ُسْكًرا، اإىل الِلقاء.  ديقاُتها  �ساِدية َو�سَ

�َسَتْذَهْب 
ل �َسَن�سِ
�َسَنْذَهب

ي �َسَتْق�سِ
َكْيف

7

اأْكِمل اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال

اِْذَهبي اإىل ِم�ْس.  )اأنِت(      
اِْذَهْبَ اإىل ِم�ْس.  )اأننت(   

اِرِجعي اإىل الَبْيت.  )اأنِت(   -1
)اأننت(                                     
�س.  اِ�ْسَتِمعي اإىل امُلَدرِّ )اأنِت(    -2
)اأننت(                                     

�ساِعدي واِلَدْيِك.  )اأنِت(    -3
)اأننت(                                     

يوف.  اأ ْكِرمي ال�سُّ )اأنِت(    -4
)اأننت(                                     

�ساِهدي الِفيْلم. 5-   )اأنِت( 
)اأننت(                                     

6

والّتني والزَّْيتون٭وطور �سينني٭َوَهَذا اْلَبَلِد الأِمني٭َلَقْد 
    َخَلْقَنا اْلإِْن�َساَن يِف اأَْح�َسِن َتْقِومٍي

)�سورة الّتي 4-1/95(

اِْقَراأ الآية الَكرمية 8
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ُكّل �َسنة
ْيف.  1- َيْذَهْبَ اإىل الُعْطلة يف ال�سَّ

2- ُي�ساِفْرَن                     . 
3-                     يف الُفْنُدق. 

4- َيَتناَوْلَن الأْكل                      .
5-                     الأماِكن                   . 

6-                     ِبالّطاِئرة. 

اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئَمَتني 9

امُلَقدَّ�سة َيْذَهْبَ 

َ َيْنِزْلن  عوِدّية  اإىلال�سُّ

يف امَلْطَعم َيُزْرنَ 

ْيف يف ال�سَّ ُي�ساِفْرنَ 

يف اخَلريف �َسُي�ساِفْرنَ 

َمْفرو�سة �َسَيَتناَوْلنَ 

الأْهَرام �َسَيْذَهْبَ 

فينة ِبال�سَّ �َسَيْنِزْلنَ 

نة ِخالل هِذه ال�سَّ

1- �َسَيْذَهْبَ اإىل الُعْطلة يف اخَلريف. 
2-                     اإىل ِم�ْس. 

3-                   يف �ُسّقة                     .
4-                     الأْكل يف امَلْطَعم.

5- �َسَيُزْرَن                     .
6- �َسُي�ساِفْرَن                    .

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

اإ�ساِفّية
اأُظّن

اأُنادي
اِّتَفْقنا

َيْوم اِلْثَنْي 
 َيْوم الثُّالثاء 
 َيْوم الأْرِبعاء 
 َيْوم اخَلمي�س

َيْوم اجُلُمعة
ْبت َيْوم ال�سَّ
َيْوم الأَحد

ِمْن�َسفة
َمة  حُلْ

كرميات 
�َسْم�س

ُتْر�ِسُلني

اِ�ْسَمح
َنْرَغب يف

اأْر�ِسل
َقب

اِْغِلْق
اأْحَجز
َفْوًرا

اأُْعُبْن

دار الَعَجزة 
ْعٌب �سَ
كان

َبح اأ�سْ
َرّن

َجَر�س
ِمَظّلة
َرٌة ُمْثِمِ

مازال
ِديك

ِحمار
ِمْطَحنة
تابوت
َيْحَتِق
ُم�ْسَتِمّرة

َمَطر
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الت6الَوْحدة ْقل َوامُلوا�سَ َو�ساِئل النَّ

الذَّهاب اإىل امَلْجِل�س الَوَطِنّي

ل: يف امَلْوِقف  ْر�س الأوَّ الدَّ

ِكن  ْ ِلك، هل يمُ : ِمْن َف�ضْ ال�ّضاّب 
لَّني َعلى َمْبنى     اأْن َتدمُ

   امَلْجِل�س الَوَطني؟ 
ريد اأْن َتْذَهب  : اإىل اأْين تمُ رور   ِطّي املمُ ْ �شمُ
ْبط، اإىل امَلْجِل�س     ِبال�ضَّ

   الَوَطِنّي الَقدمي اأْم اجَلديد؟ 
: اأمُريد اأن اأْذَهب اإىل امَلْجِل�س ال�ّضاّب 

   الَوَطِنّي اجَلديد، 
نا؟     هل هو َبعيد َعْن همُ

ذ �َضّيارة اأمُْجرة.  خمُ : َنَعم،  َبعيد، َعَلْيك اأن َتْرَكب احلاِفلة اأو اأْن َتاأْ رور  ِطّي املمُ ْ �شمُ
: ِمْن اأّي ِجهة َتاأْتي احلاِفلة،  َلْو �َضَمْحَت؟  ال�ّضاّب 

ريق ِلَكْي َتْرَكب  قاِبلة، اأمُْعبمُ الطَّ : احلاِفلة َتاأتي ِمن اجِلهة املمُ رور  ِطّي املمُ ْ �شمُ
   احلاِفلة ِمن امَلْوِقف.

: اأْين �ضاأْنِزل ِمن احلاِفلة؟  ال�ّضاّب 
: اِْنِزْل ِمن احلاِفلة يف امَلْوِقف اخلاِم�س. رور  ِطّي املمُ ْ �شمُ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب الّن�ّس

1- اإىل اأْيَن �َضَيْذَهب ال�ّضاّب؟                                                                          
2- هل امَلْجِل�س الَوَطِنّي َقريب؟                                                                           
تي احلاِفلة؟                                                                            3- ِمْن اأّي ِجهة َتاأْ
4- اأْين �َضَيْنِزل ِمن احلاِفلة؟                                                                           

1

2

الت: يف الَبّ َوالَبْحر َواجَلّو. ْقل َوامُلوا�صَ اُْذُكْر ما َتْعِرُفه ِمْن َو�صاِئل النَّ
 َْ  متهيد
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ْبط. اأْن َتْذَهب ِبال�ضَّ
احلاِفلة َلْو �َضَمْحت؟

لَّني َعلى َمْبنى امَلْجِل�س الَوَطِنّي. َتدمُ
اأْن اأْذَهب اإىل امَلْجِل�س الَوَطِنّي اجَلديد.

ِلَكْي َتْرَكب احلاِفلة ِمن امَلْوِقف. 

4 ِكن اأْن ْ 1-هل يمُ
تي 2-ِمْن اأّي ِجهة َتاأْ

3-اأمُريد
ريد 4-اإىل اأْين تمُ
ريق  5-امُْعبمُ الطَّ

ريد  تمُ َلْو �َضَمْحت 
َتاأْتي ِعمارة 

ِلك ِمْن َف�ضْ َتْرَغب يف 
َنَعم َتاًما 

ْبط ِبال�ضَّ اأَجل 
َمْبنى َتيء 

ِكن                     َت�ْشَح َلنا هذا امَلْو�ضوع؟  ْ هل يمُ   -1
ِلَكْي َلنْ  اأنْ    

2-                      اأْذَهب اإىل امَلْجِل�س الَوَطِنّي. 
اأْن َلن  لِكن    

ريق                     َتْرَكب احلاِفلة.  امُْعبمُ   الطَّ   -3
ِلَكْي َلنْ  اأْن     

ذ �َضّيارة اأمُْجرة. َعَلْيك                      َتاأْخمُ   -4
ِلَكْي َلنْ  اأنْ    

ْل َبْي الَكِلمة َوُمراِدِفها َكما يف امِلثال �سِ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية بالأداة امُلنا�ِسب

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �سِ 3

4

5

جـبـاأ

جـبـاأ

جـبـاأ

جـبـاأ



الَوْحدة ال�ّساِد�سة 75الَوْحدة ال�ّساِد�سة74 الَوْحدة ال�ّساِد�سة 75الَوْحدة ال�ّساِد�سة74

ْمرين َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ

ِكة/ال�ّضوق( 1-  )اأنِت/ال�شَّ
-                                                  ؟  
                                                  -  

-                                                  ؟  
                                                  -  

ماذا َيْفَعل الّنا�س يف هِذه ال�ّسورة؟ 
1- ال�ّضاِئق                                                                                                       
ْقراء                                                                                             2- امَلْراأة ال�ضَّ
ل الَبدين                                                                                              3- الرَّجمُ
َلع                                                                                           ل الأ�ضْ 4- الرَّجمُ

يَِّدتان                                                                                                    5- ال�ضَّ
6- الّراِكبان                                                                                                    

                    اُْنُظْر اإىل ال�ّسورة َواأْكِمل الَفراغات الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبالقاِئمة

َمْقَعِدِهما • َينامان يف  ْندويْت�س  ل ال�ضَّ • َياأْكمُ     • َيْقَراأ اجَلريدة 

• َيَتَكلَّم ِبالهاِتف اجَلّوال  ر يف امِلْراآة  • َتْنظمُ • َتَتَحّدثان ِبَحرارة 

6

َر�ضة(  )اأنَت/البيت/امَلْدْ
تي؟ - ِمْن اأْين َتاأْ

- ِمن الَبْيت. 
؟  - َوالآن اإىل اأْين �َضَتْذَهبمُ

اه امَلْدَر�ضة.  - ِباتِّ

7
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�ْضَت�ْضفى( 3-  )هي/امَلْكَتبة/املمُ
-                                                  ؟  
                                                  -  

-                                                  ؟  
                                                  -  

ْندمُق( )هو/امَلْطَعم/الفمُ  -2
-                                                  ؟  
                                                  -  

-                                                  ؟  
                                                  -  

ْع َرَقًما ُمنا�ِسًبا اأمام اجُلَمل الآِتية ِمن القاِئمة اأْدناه  �سَ          

غاَدرة. - حاِفالت ال�ّضاعة اخلاِم�ضة َعلى َو�َضك املمُ اأ 
ِلك. - َنزِّْلني اأمام اجلاِمعة ِمْن َف�ضْ ب 

ِلك. - �َضَلطةَخ�ْشاء، ِمْن َف�ضْ ج 
نا. وير همُ نوع التَّ�ضْ - اآ�ِضف، َمْ د 

- ما َمْوِعد الِقطار الّثاين؟ هـ 
طوا الأْحِزمة. م امُْربمُ ِلكمُ - ِمْن َف�ضْ و 

م اهلل! كمُ وا، َيْرَحممُ - اِ�ْضَتومُ ز 
غاِدر الّطاِئرة َبْعد �ضاعة.  ح-َرَقممُ الرِّْحلة )420( �َضتمُ

" اأْين َن�ْسَمع هِذه الِعبارات؟ "

3-يف امَلْطَعم   2-يف امَلْتَحف  ّطة الِقطار.  1-يف َمَ
5-يف امَلطار   4-يف الّطاِئرة  

8-يف امَل�ْضِجد ّطة احلاِفالت  7-يف َمَ 6-يف احلاِفلة 

8

اِْقَراأ الآية الَكرمية 9

َراَها َوُمْر�َساَها  َوَقاَل اْرَكُبوا ِفيَها ِب�ْسِم اهلِل َمْ
ي َلَغُفوٌر َرِحيٌمَ     )�صورة هود 11/ 41(     اإِنَّ َربِّ              
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يع اِْنِتظار الِقطار ال�سَّ

ّطة الِقطار ْر�س الّثاين : يف َمَ  الدَّ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

1- َمع َمْن َيَتَكلَّم َمليح؟                                                        
2- َمْن �َضَياأتي ِمْن اإ�ْضَطْنبول؟                                                        
راد؟                                                         �س طاِرق َوممُ 3- يف اأّي جاِمعة َيْدرمُ
ة؟                                                         مود يف امَلَحطَّ 4- هل اْنَتَظر َمليح َمع َمْ

مود، : اأْهاًل يا َمْ َمليح 
نا؟     ماذا َتْفَعل همُ

: اأْهاًل َمليح، اأْنَتِظر  مود  َمْ
يع.  �ضول الِقطار ال�شَّ    ومُ

: َمْن َتْنَتِظر؟  َمليح 
: �َضَياأْتي اأخي طاِرق مود  َمْ

راد.  ه ممُ ديقمُ    َو�ضَ
ِتيان؟  : ِمْن اأْين َياأْ َمليح 

: َياأِْتيان ِمْن اإ�ْضَطْنبول،  مود  َمْ
�ضان يف جاِمعة اإ�ْضَطْنبول.  ما َيْدرمُ    همُ

نة؟  ف ال�ضَّ ْطلة ِن�ضْ : هل َياأِتيان ِلَق�ضاء عمُ َمليح 
َف َعَلْيِهما؟  ك يف اْنِتظاِرِهما َمًعا َكْي َتَتَعرَّ : َنَعم، ما َراأيمُ مود  َمْ

ِدقاء الآن، َوِلذِلك َعَلّي اأْن اأْذَهَب َنْحو  : اآ�ِضف ِعْندي َمْوِعد َمع الأ�ضْ َمليح 
با�َشًة.    اجلاِمعة ممُ

نا يف َوْقت اآَخر اإْن �ضاء اهلل. : اإَذْن َتزورمُ مود  َمْ

1

2

فينة؟ ُلها: الّطاِئرة اأم احلاِفلة اأم ال�صَّ الت ُتَف�صِّ اأّي َو�صاِئل امُلوا�صَ
 َْ  متهيد
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1-هما
2- ما َراأْيمُك

نا  3- اإَذن َتزورمُ
5- هل ِياأِتيان ِلَق�ضاء4- اآ�ِضف

نة؟ ف ال�ضَّ ْطلة ِن�ضْ  - عمُ

ِدقاء.  - ِعْندي َمْوِعد َمع الأ�ضْ

 - يف اْنِتظاِرهما َمًعا؟

 - يف َوْقت اآَخر. 

�ضان يف اجلاِمعة.   - َيْدرمُ

ْمرين َكما يف امِلثال  اأْجِر التَّ

           )اأنتما/امَلْدَر�ضة/امَل�ْشَح(
- ِمْن اأْين َتاأِتيان؟   

- ِمن امَلْدَر�ضة.   
- َوالآن اإىل اأْين �َضَتْذَهبان؟   

اه امَل�ْشَح.  - ِباتِّ  

�ْضَت�ْضفى/الَبْيت( )هما/املمُ   -1
-                                             ؟  
                                             -  

-                                             ؟  
                                             -  

)هما/ال�ّضيَنما/ال�ّضوق(   -2
-                                             ؟  
                                             -  

-                                             ؟  
                                             -  

ِكة( َنع/ال�شَّ )اأنتما/امَل�ضْ   -3
-                                             ؟  
                                             -  

-                                             ؟  
                                             -  

3

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي  �سِ 4

ْل َبْي امُلْفَرد َواجَلْمع  �سِ

1- َمْوِعد
ديق 2- �ضَ

3- اأخ
4- ِقطار
5- َوْقت

5

        - اأْوقات
 - َمواِعد

ِدقاء         - اأ�ضْ
 - ِقطارات

       - اإْخوة
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1- اإىل امَلْدَر�ضة؟
2- اإىل َمْرَكز امَلدينة؟

ْطلة؟ 3- اإىل العمُ
 اأْذَهب اإىل امَلْدَر�ضة عادًة ِباحلاِفلة                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

دَّْث َمع َزميِلك/ َزميَلِتك َكْيف َتْذَهب اأْو ُت�ساِفر َتَ  

ج- ِقطار   ب- طاِئرة  اأ- �َضّيارة اأْجرة 

                  د- َدّراجة ناِرّية                     هـ- حاِفلة 

اد.      1- ل َتْن�َس َفْتَح الَعَدَََََََّ
وذة.      ْب�َس اخلمُ 2- ل َتْن�َس لمُ

ِلك ِعْند الإْقالع.    ط ِحزام الأمان ِمْن َف�ضْ 3- امُْربمُ
ْذِكرة.     ِلك اأمُْجرة التَّ 4- ِمْن َف�ضْ
5- اأمُريد َمْقَعًدا ِمن الدََّرجة الأوىل.   

اِْخَت الِعبارة امُلنا�ِسبة ِللُجَمل الآِتية ِمن القاِئمة 

6

7
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اِْماَلأ الَفراغات الآِتية بالأداة امُلنا�ِسب ِمن القاِئمة

فا َعَلْيِهما.  نا                         َتَتَعرَّ 1- اِْنَتِظرا همُ

2- َعَلْيِهما                         َيْذَهبا اإىل اجلاِمعة. 
رو�َضنا اأَبًدا. ْهِمَل دمُ 3-                         نمُ

ْر�َس َمّرًة ثاِنيًة.  4- اأْرجو                         َتْقَراآ الدَّ

ْهِمالن                        َيْنَجحا يف اِلْمِتحان.  5- املمُ

ْر�س.  �ِضنا                         َنْفَهم الدَّ َدرِّ 6- َن�ْضَتِمع اإىل ممُ

ْمرين َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ

َلْن
ِلَكي

اأْن
َلْن

َكْي
اأْن

8

9

ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَ�َساِكنَي َيْعَملُوَن ِف اْلَبْحِر...  ا ال�سَّ اأَمَّ
�صورة الكهف  79/18(
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) َخَرج ( ْيفان َيَتَجوَّلن َحْول امَلدينة.  ال�ضَّ  
ل َحْول املدينة. ْيفان ِلَيَتَجوَّ َخَرج ال�ضَّ  

) َجَل�س ( الن َي�ْشَبان ال�ّضاي.  الرَّجمُ  -1
                                                                     

) َجَل�َضْت ( عام.  الن الطَّ امَلْراأتان َتاأْكمُ  -2
                                                                     

) َخَرج ( �ضاِفران َيْجِل�ضان يف احَلديقة.  املمُ  -3
                                                                     

) �َضَكَتْت ( فر.  الِبْنتان َت�ْضَتِمعان اإىل اإْعالن ال�ضَّ  -4
                                                                     

) َجَل�س (  ال�ّضاّبان َي�ْضَتيحان يف �ضالة اِلْنِتظار.   -5
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ُحّجاج ِمْن ُتْرِكيا

ْر�س الّثالث : يف امَلطار  الدَّ

ْندمُق        : َمْن هوؤلء الّنا�س؟ عاِمل الفمُ
ار.  وَّ ف اِل�ْضِتْقبال: هوؤلء زمُ َوظَّ ممُ

تون؟ ْندمُق        : ِمْن اأْين َياأْ عاِمل الفمُ
ْرِكيا.  ف اِل�ْضِتْقبال: َياأْتون ِمْن تمُ َوظَّ ممُ

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

رة.  َطهَّ ْو�ضة املمُ            ِلَكْي َيزوروا الرَّ
؟  ْندق ِمْن َقْبلمُ ّجاج الأْتراك يف هذا الفمُ ْندمُق        : هل َنَزل احلمُ عاِمل الفمُ

ل َمّرة.  ف اِل�ْضِتْقبال: ل، هِذه اأوَّ َوظَّ ممُ
ْندمُق        : اأْعَتِقد، َلـْن َيْن�ضى الأْتراك ِخْدَمَتنا اجَليِّدة.  عاِمل الفمُ

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

1

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

ّجاج؟                                            1- ِمْن اأْين احلمُ
ّجاج؟                                             2- اإىل اأين َيذهب احلمُ
؟                                             ْندمُق ِمْن َقْبلمُ ّجاج الأْتراك يف هذا الفمُ 3- هل َنَزل احلمُ
رة؟                                             َنوَّ ّجاج اإىل امَلدينة املمُ 4- مِلاذا َيْذَهب احلمُ

2

هل َراأْيت َمطاًرا؟ َوهل �صاَفْرت ِبالّطاَئرة يف َحياِتك؟
 َْ  متهيد
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جواز ال�ضفر

اِْنَتِظْر يف �ضالة اِلْنِتظار َحّتى الإْعالن َعْن اإْقالع الّطاِئرة.
َيان. ّم ا�ْضَتِلم ِبطاقة الطَّ �َضلِّْم احَلقاِئب ثمُ

ف امَل�ْضوؤول. َوظَّ ه اإىل باب امَلْدَخل َوَقدِّم الِبطاقة ِللممُ اِّتِ
ّباك اجَلوازات. با�َشة اإىل �ضمُ اِْذَهْب ممُ

غاَدرة الّطاِئرة ِب�ضاَعَتْي.  �ضول اإىل امَلطار َقْبل ممُ ْرجى الومُ يمُ

َور �ْضَتعيًنا ِبال�ضُّ َمل الآِتية ممُ نا�ِضًبا ِللجمُ ْع َرَقًما ممُ �ضَ   

�ْضَتعيًنا ِبا َبْي الَقْو�َضي َمل الآِتية ممُ َغيِّ اجلمُ

4

3

123

45

)اأنتم( رة.   َطهَّ ْو�ضة املمُ رة ِلَكْي َيزوروا الرَّ َنوَّ َيْذَهبون اإىل امَلدينة املمُ
)نحن(                                                                                               -1
)هّن(                                                                                                 -2

)اأننّت(                                                                                               -3 
                                                                                                -4 
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عوِدّية؟ ما َرَقم الرِّْحلة ِللّطاِئرة ال�ضُّ  -1
                                                               

ِمْن اأْين اأْقَلَعت الّطاِئرة الهوَلْنِدّية؟  -2
                                                               

ر الّطاِئرة الَفَرْن�ِضّية؟ َكْم َدقيقة �َضَتَتاأخَّ  -3
                                                               

ّية؟ �ضول الّطاِئرة امِل�ْشِ 4-  َمتى ومُ
                                                               

ما َنْوع طاِئرة الإمارات؟  -5
                                                               
ماهي الّطاِئرة القاِدمة ِمْن ِفراْنْكفوْرت؟  -6
                                                               

ِكّية قاِدمة ِمْن لندن؟ ْ هل الّطاِئرة التُّ  -7
                                                               

الَحظات ممُ �ضول  الومُ قاِدمة ِمنْ  ِمْن ِطراز  َرَقم الرِّْحلة    
رة 0:20 َتاأخِّ ممُ  19:40 الإ�ْضَكْنَدِرّية   320   618 ّية  امِل�ْشِ   
َلت 17:18 َو�ضَ  18:20 الرِّيا�س   M  90  510 عوِدّية  ال�ضُّ  

رة0:05 َبكِّ ممُ  19:35 ِفراْنْكفوْرت   330   628 لوْفْتهاْنزا    
َلت  16:45 16:45   َو�ضَ اِ�ْضَطْنبول   737  1172 ِكّية  ْ التُّ  
َلت  16:52 16:55     َو�ضَ َدبـــي   330  857 الإمارات   
رة 0:10 تاأخِّ 22:20   ممُ اأْم�ضَتْدام    330  0457 الهوَلْنِدّية   
رة 0:10 َبكِّ 19:10   ممُ ِجّدة   AB3   786 َوْيِتّية  الكمُ  
رة 0:22 َبكِّ 19:00   ممُ ْنعاء  �ضَ   310   868 الَيَمِنّية   

رة 0:50 َتاأخِّ 20:00   ممُ باِري�س   74F  6736 الَفَرْن�ِضّية   
َلت 06:30 َو�ضَ         06:30 َلْنَدن   777  0157 البيطاِنّية   

َيان �َشِكة الطَّ

َوِلّ 5 َوْيت الدُّ بوط الّطاِئرات اإىل َمطار الكمُ �ْس َجْدَول َمواِعيد همُ امُْدرمُ
ّم اأِجْب َعن الأ�ْضِئلة اأْدناه  ثمُ
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اأخي الَعزيز،   
َكبية.  �ْش. يف احَلقيقة، القاِهرة2    ْطلة ِبِ اأنا1  الآن  يف عمُ  

�ْضِكلة. َفَقْدتمُ َحقيبة  َولِكن ِعْندي ممُ م4    همُ ، َوالّنا�س َدممُ نا3    اجَلّو همُ
نا،  َبْع�س احلاجات. همُ �َضَفري يف امَلطار َوَلـم اأِجْدها َحّتى الآن.5   

ق. امَلَحاّلت َجميلة  ل َويف امَل�ضاء اأَت�َضوَّ وَّ ن يف6   الّنيل. يف النَّهار اأَتَ اأ�ْضكمُ
ْلتمُ وَّ الأْهرام َويف امَل�ضاء َتَ . الَيْوم 8   ها7   نا َواأ�ْضعارمُ همُ

.        اأخوك ح�سن.  ا.9     يف النِّيل ِبامَلْرَكب. َوالقاِهرة َجميلة ِجدًّ
ج-َغًدا ب-الآن    اأ-اأْم�س     -1

ج-َمدينة ب-َقْرية   اأ-َق�ضاء     -2
ج-�َضعيد ب-حاّر   ب   اأ-غا�ضِ   -3
ج-َثقيل ب-َخفيف   اأ-اأْحَمر     -4
ج-اأَكْلتمُ ْبتمُ   ب-�َشِ ْيتمُ   اأ-اِ�ْضَتَ   -5

ج-حاِفلة ْندمُق   ب-فمُ اأ-داِخل     -6
ريحة ج-ممُ ب-َرخي�ضة   اأ-َنظيفة     -7
ج-َجَل�ْضتمُ ْرتمُ   ب-زمُ اأ-َرَفْعتمُ     -8
ج-َنعيًما ب-َمْرَحًبا   اأ-اإىل اللقاء    -9

                اِْخَتْ الَكِلمة امُلنا�ِسبة اأْدناه ُثّم اْماَلأ الَفراغات الآِتية َكما يف امِلثال 

َوْيِتّية؟ َلت الّطاِئرة الكمُ هل َو�ضَ  -8
                                                               

ما َنْوع الّطاِئرة البيطاِنّية؟  -9
                                                               

6

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �سِ

ْذِكرة  ْيتمُ التَّ 1- اِ�ْضَتَ
�ِضية الدُّخول 2- اأَخْذتمُ َتاأْ

فر  3- اِ�ْضَتَلْمت َجواز ال�ضَّ
4- اأْقَلَعْت الطاِئرة يف 
5- َحَجْزتمُ َمكاًنا ِمْن 

ّية.  يان امِل�ْشِ -�َشِِكة الطَّ
ّباك اجَلوازات.  - ِمْن �ضمُ

باًحا.  - ال�ّضاعة العا�ِشة �ضَ
عوِدّية.  طوط ال�ضُّ - ِمْن َمْكَتب اخلمُ

- ِمْن �َضفارة باِك�ْضتان. 

7
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َرتِّب اجُلَمل الآِتية ِلَتكون ِفْقرة ُمفيدًة 

�ضاِفرين. �َضَيتَّجهون اإىل �ضالة املمُ  -1
قون َجوازات �َضَفِرِهم. َدقِّ �َضيمُ  -2

فر. �َضَي�ْضَتون َتذاِكر ال�ضَّ  -3
ْقِلعمُ الطاِئرة يف ال�ّضاعة العا�ِشة. �َضتمُ  -4

�َضَيْحِملون َحقاِئَبهم َو�َضَيْذَهبون اإىل امَلطار.  -5
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            

8

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

ّلني َتدمُ
َبعيد َعن

 ِجَهة
اْعب
َبدين
َلع اأ�ضْ

باِتاه

َعلى َو�َضك
طوا امُْربمُ
وا اِ�ْضَتومُ
�َشيع
َنْحو

ًة با�َشَ ممُ
َدّراَجة ناِرّية

َعّداد
ار وَّ زمُ

ِمن َقْبلمُ
ما َنْرجوه

اإْعالن
اإْقالع
�َضلِّْم

اِ�ْضَتِلم
ه اّتِ
ّباك �ضمُ
رَجى يمُ
َطَيان
ِطَراز
اأْقلَعْت

ر �َضَتَتاأخَّ
ع �َضَيَتوقَّ
َتاأْ�ضية

ِمريَ ِلَتَْكُبوَها َوِزيَنًة ْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَ َواْلَ
 َوَيْخلُُق َما َل َتْعَلُموَن

�صورة النحل 8/16(
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الَوْحدة ال�ّساِبعة 86

امُلْخَتِعون

�سال ل : ااِلْخِتاعات يف َمال ااِلتِّ ْر�س االأوَّ  الدَّ

. ْت اأ�صاليب ااِلتِّ�صال يف العالمَ مَ يرَّ هناك اِْخِتاعات ُمِهّمة غمَ  
تمَبمَ فيها:  ْرِقّية كمَ ْلِغراف بمَ ِع الترَّ تمَ لمَ ُموْر�ْس ُمْ يف عام 1844 اأْر�صمَ  

اأُْر�ِصلمَْت يف الّتاريخ.  ْرِقّية  بمَ ل  اأورَّ ِتْلك  ْت  د كانمَ قمَ لمَقمَ اهلل؟". فمَ "ماذا خمَ
د امُل�صاِعدين لمَه،  ِع الهاِتف ِباأحمَ تمَ ْل ُمْ لمَ ِغراهاْم بمَ �صمَ يف عام 1876 اِترَّ ومَ  
ْوت الواِرد  �س واْت�صوْن ِلهذا ال�صرَّ عال، اأُريُدك ُهنا." اِْندمَهمَ يِّد واْت�صُوْن... تمَ قال: "ال�صرَّ فمَ

ة هاِتِفّية يف الّتاريخ. ل ُمكاملمَ ِمع اإىل اأورَّ �ْصتمَ ْد كان يمَ قمَ ِمن اجِلهاز. فمَ
واء ُدون ا�ْصِتْخدام  ْب الهمَ ه عمَ ْوتمَ ل االإيطايل ماْرُكوين �صمَ يف عام 1895 اأْر�صمَ ومَ  

عمَ الهاِتف الاّل�ِصْلكي. هكذا اُْخُتِ ْبالت. ومَ كمَ
ّد االآن. يف اأواِخر عام  ّثل ِذْروة ااِلتِّ�صاالت ِلمَ ُهو ُيمَ اأما ااِلْخِتاع الّرابع فمَ  
بمَح من �صاِنعي  اأ�صْ وبذلك  وِنّية.  اإلْكْتُ ِر�صالة  ل  " ُتوْمليْن�ُصوْن" اأورَّ لمَ  اأْر�صمَ  1971

الّتاريخ.          

�ساالت7الَوْحدة  َو�ساِئل ااِلتِّ

1

�صاِئل ااِلتِّ�صاالت. ْع�س ومَ اُْذُكر اأ�ْصماء بمَ
مِلاذا؟ ل؟ ومَ �صِّ �صيلة اِتِّ�صال ُتفمَ اأّي ومَ

 َْ  متهيد

امل�صدر: املو�صوعة العربية العاملية
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اأِجْب عن االأ�ْسِئلة االآِتية َح�َسب النَّ�ّس

�سْل َبْي امَلْجموَعَتْي 

ِقّية؟ ْ ت البمَ عمَ تى اُْخُتِ 1- ممَ
تى اُْخُتِع الهاِتف؟  2- ممَ

ل ِر�صالة اإلمَْكتوِنّية؟ تى اأْر�ِصلْت اأورَّ 3- ممَ
ِقّية؟ ْ مَع البمَ ن اْختمَ 4- ممَ

مَع الهاِتف الاّل�ِصْلِكي؟ ن اْختمَ 5- ممَ
مَع الرِّ�صالة االإلمَْكتوِنّية؟  ن اْختمَ 6- ممَ

- ماْركوين
- يف اأواِخر عام 1971

- يف عام 1844
- تُوْمليْن�صون

- ُموْر�س
نة 1876 - يف �صمَ

مَعمَ �صاُموِيْل ُموْر�ْس؟ ماذا اِْختمَ   -1
                                                                               

ة هاِتِفّية؟ ل ُمكاملمَ ِع الهاِتف يف اأورَّ تمَ ماذا قال ُمْ   -2
                                                                               

الهاِتف الاّل�ِصْلكي؟ ْي الهاِتف االأْر�صي ومَ ْرق بمَ ما الفمَ   -3
                                                                               

ّد االآن؟ ثرَّل ِقّمة ااِلتِّ�صاالت ِلمَ اأّي اْخِتاع ُيمَ   -4
                                                                                  

ْمرين االآتي َكما يف امِلثاَلْي  اأْجِر التَّ
ْر�ُس.  ُكِتبمَ الدرَّ  . ْر�سمَ تمَب الّطاِلب الدرَّ        كمَ

ُة.  اُْر�ِصلْت الرِّ�صالمَ  . ُجُل الرِّ�صالةمَ لمَ الررَّ        اأْر�صمَ
ّبورة.                                                             �ُس ال�صرَّ رِّ ح امُلدمَ �صمَ 1- ممَ
�صة جاِئزًة.                                                              رِّ ْت امُلدمَ 2- اأمَْعطمَ
                                                             . مَم الترَّالِميذ امُلعلِّممَ 3- اِْحتمَ
                                                            . مَ بمَ �شمَ االأْوالُد اخلمَ 4- نمَ
ف.                                                              ْتحمَ ّوار املمَ د الزُّ 5- �صاهمَ

2

3

4

ُ



الَوْحدة ال�ّساِبعة 88

ْوِتّية الّتاِلية ُم�ْسَتعينا ِبالَكِلمات االآِتية           اِْمَلأ الَفراغات يف الرَّ�ساِئل ال�سَّ

                                                            . بيبُة املمَري�سمَ ْت الطرَّ مَ  6- عاجلمَ

راء.                                                              ْت اُلكومُة الُفقمَ دمَ 7- �صاعمَ
اِْخَت الَكِلمة َغْي امُلنا�ِسبة َكما يف امِلثال

ااِلْجِتماعات ات  امُلحا�شمَ �صاِئل  كة       الررَّ 5-    ُم�صارمَ

ْقرير ْكتمَب      تمَ ِكة       ممَ ل يف        �شمَ ممَ 4-   العمَ

ْقد لى       الرِّ�صالة    ااِلْجِتماع       العمَ ْوقيع عمَ 3- الترَّ

ْلِفْزيون ة هاِتِفّية      تمَ ُمكاملمَ �صاِئل اإلمَْكتوِنّية  رمَ لى  ّد عمَ 2-   الررَّ

�صاِئل ي      الترَّقارير    الررَّ 1-     ِكتابة      امُل�ْصتمَ

5

6

اأعود اإلمَْيك يف اأْقرمَب ُفْر�صة. �صمَ تمَك فمَ ِلك                             ِر�صالمَ �صْ 1- ِمْن فمَ
ِليِزّية. مة اإىل االإْنِ ْجمَ م 9 ِللترَّ قمَ لى الررَّ 2-                             عمَ

3- ُيْرجى ااِلتِّ�صال                            
ْطُلُبه                             حاِلًيا. م الرَّذي تمَ قمَ 4- الررَّ

ْطُلُبه. ْخ�س الرَّذي تمَ 5- اُْنُقْر                             ِلل�صرَّ
ْخدمَم. ْطُلُبه                             ُم�ْصتمَ م الرَّذي تمَ قمَ 6-الررَّ

م الّداِخِلّي قمَ �ْصغول      الررَّ ل          ممَ جرَّ ْعد         �صمَ ْي             فيما بمَ ْط           غمَ غمَ       اِ�صْ
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              اِْمَلأ الَفراغات ِباالأ�ْسِئلة امُلنا�ِسبة ُم�ْسَتعيًنا ِبالَكِلمات ِمن القاِئمة

اِْقَراأ االآية الَكرمية

ّيارات؟ 1-                        ال�صرَّ
2-                        ِبالّطاِئرة؟

لى الا�صوب؟ 3-                        عمَ
ْلِفْزيون؟ 4-                        الترَّ

5-                        ال�ّصوكوالتة؟
ة؟  ْعلومات يف اأْقرا�س ُمدمَمرَّ 6-                        املمَ

ات هاِتِفّية؟ 7-                        ُمكاملمَ

7

8

ا اأَْنَزْلَناُه ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر ٭ َوَما اأَْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر ٭ َلْيَلُة  اإِنَّ
اْلَقْدِر َخْيٌ ِمْن اأَْلِف �َشْهٍر ٭ َتَنزَُّل اْلََلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِباإِْذِن 

ِهْم ِمْن ُكلِّ اأَْمٍر ٭ �َشَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر    َربِّ
�صورة القدر 5-1/97(

}{

بون    ْركمَ لون       ُير�ِصلون          يمَ ْعممَ ْكُتبون        يمَ ُكلون           يمَ اأْ �صوقون          يمَ   يمَ

�صون ْلبمَ ْحفمَظون        ُيْجُرون           يمَ ُي�صاِفرون      ُي�صاِهدون       يمَ ِقطون  ْلتمَ  يمَ

نة، هل كان الّنا�س: ْبل ِمائة �صمَ قمَ
ّراجات؟   8-                        الدرَّ

ر؟ ومَ   9-                        ال�صُّ
�صاِئل اإلمَْكتوِنّية؟ 10-                       رمَ

لونات جيْنز؟ ْنطمَ 11-                     بمَ
لمَم اجلاّف؟  12-                     ِبالقمَ
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االإْنَتَْنت

ْر�س الّثاين: االإْنَتَْنت  الدَّ

1

ت ِمْن ِقبمَل اأْكثمَ ِمْن  نمَ ْ ْخدمَم االإْنتمَ ُي�ْصتمَ  
ب  �صمَ ْخ�س يف ُكّل اأْنحاء العالمَ حمَ ِمْليار �صمَ

د ِب�ُشْعة  دمَ ْزداد هذا العمَ االإْح�صاِئّيات. يمَ
ْوم. ْعد يمَ ْوًما بمَ هاِئلة يمَ

واِقع  د املمَ دمَ يف عام 1994 كان عمَ  
ُدها املمَالِيي.  دمَ ز عمَ تمَجاومَ يمَ ْوم فمَ ْوِقع. اأّما اليمَ ْم�ُصِمائة ممَ ز خمَ تمَجاومَ ت ال يمَ ْنمَ لى االإْنتمَ عمَ

د الترَّفاُعل  زايمَ تمَ ع اأْن يمَ قرَّ ومَ ْمن امُلتمَ ِلنا. ومَ ممَ عمَ ياِتنا ومَ ريقة حمَ ت طمَ نمَ ْ يرَّ االإْنتمَ ْد غمَ قمَ لمَ  
ريب. ْقبمَل القمَ امُل�ْصتمَْخِدمي يف امُل�ْصتمَ ت ومَ نمَ ْ واِقع االإْنتمَ ْي ممَ اأْكثمَ بمَ اأْكثمَ فمَ

نا  ياتمَ ل حمَ خمَ ديث، لِكنرَّه دمَ ر ِمن الّتاريخ المَ كِّ ْقت ُمبمَ ْنمَت يف ومَ ْع االإْنتمَ مَ ْ ُيْختمَ لمَ  
ِب�ُشْعة هاِئلة.

ف  يات النِّ�صْ ب ُمْعطمَ �صمَ ت حمَ ْنمَ ن ا�ْصِتْخدام االإْنتمَ ْع�س االإْح�صاِئّيات عمَ ْيك بمَ اإلمَ ومَ  
ل ِمْن عام 2011. االأورَّ

امُل�ْسَتْخِدمون ِللإْنَتَْنت يف العال

اآ�ْصيا

اأْوروبا

ماِلية اأْمريكا ال�صِّ

اأْمريكا الاّلِتيِنّية

اأْفريقيا

ط ْق االأْو�صمَ ال�شرَّ

اأ�ْصُتاْليا

اِره. مَ اأ�شْ ت ومَ نمَ ْ واِئد االإْنتمَ ْن فمَ ميلمَِتك عمَ ميِلك/زمَ ع زمَ ناِق�ْس ممَ
 َْ  متهيد

)2008( ComScore اإح�صائية �شكة 
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اأِجْب َعن االأ�ْسِئلة االآِتية َح�َسب النَّ�ّس
؟ ْنمَت يف العالمَ ْخِدمي ِلالإْنتمَ د امُل�ْصتمَ دمَ 1- ما هو عمَ

                                                                             
ت؟ نمَ ْ قة االأْكثمَ ا�ْصِتْخداًما ِلالإْنتمَ 2- ما هي امِلْنطمَ

                                                                             
ت؟ نمَ ْ ّل ا�ْصِتْخداًما ِلالإْنتمَ قة االأقمَ 3- ما هي امِلْنطمَ

                                                                             
ت؟ نمَ ْ ط ِلالإْنتمَ ْق االأْو�صمَ 4- ما ِن�ْصبة ا�ْصِتْخدام ال�شرَّ

                                                                             

ْل َبْي الَكِلمة َوَتْعريِفها �سِ

ْمرين االآتي َكما يف امِلثال  اأْجِر التَّ

2

3

4

ت. نمَ ْ واِقع االإْنتمَ لى ممَ فمَحات عمَ ْلب �صمَ  قمَ
ق ِبالرِّ�صالة االإلمَْكتوِنّية. لمَّف ُيْرفمَ ممَ

ْوِقع. ْفحة االأوىلعْند الدُّخول اإىل املمَ  ال�صرَّ
ْوِقع.  ْو�صوع اأو ممَ ْن ممَ ِته عمَ ث ِبوا�ِصطمَ ْبحمَ ج تمَ ْرناممَ بمَ

ْوِقع. ِوّية املمَ اِْنِت�صاب اإىل ُع�صْ
ت. نمَ ْ لى االإْنتمَ ثة امُلبا�ِشمَة عمَ   امُلحادمَ
ت. نمَ ْ لى االإْنتمَ ْوجود عمَ    الُعْنوان املمَ

ح فرَّ �صمَ تمَ
�صة ْردمَ دمَ
ْوِقع ممَ
ق ُمْرفمَ

ْحث رِّك بمَ ُممَ
ئي�ِصّية ْفحة الررَّ ال�صرَّ

ِوّية الُع�صْ

د؟    ْوم االأحمَ ْت اأْبواب املمَ�صاِنع يمَ هل ُفِتحمَ  
د.   ْوم االأحمَ ْت اأْبواب املمَ�صاِنع يمَ   ال، ما ُفِتحمَ

بيل اهلل؟ 1- هل ُجِمعمَ املال ِلالإْنفاق يف �صمَ
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ل ِمن التِّْلِفْزيون.  ا، الا�صوب اأْف�صمَ االأْلعاب الا�صوِبّية راِئعة ِجدًّ  -1

لى    ت عمَ نمَ ْ ريق االإْنتمَ ْن طمَ لمَ عمَ �صُ ْ ت ُمفيد ِللغاية. ِباإْمكاِنك اأْن تمَ نمَ ْ االإْنتمَ  -3
ْعلومات هاِئلة.  ممَ  

اأون ِباللْعب   ْبدمَ ُهم يمَ وياًل، اإنرَّ ْقًتا طمَ اأُْخذ االأْلعاب الا�صوِبّية ِمن االأْطفال ومَ تمَ  -2
ئ.  ْون ُكّل �صمَ ْن�صمَ يمَ لى الا�صوب ومَ عمَ  

ُهم االآن   لِكنرَّ دمَم �صاِبًقا، ومَ بون ُكرة القمَ ْلعمَ يمَ ومَ راعي  ْرُك�صون يف املمَ كان االأْطفال يمَ  -5
ْق�صون ُكّل اأْوقاِتِهم اأمام الا�صوب.  يمَ  

ْعلومات    ثية. املمَ لرَّمون ِمن الا�صوب اأ�ْصياء كمَ عمَ تمَ ِقد اأّن االأْطفال يمَ ال اأْعتمَ  -4
ت.  نمَ ْ ريق االإْنتمَ ْن طمَ لُُّمها عمَ عمَ ِكن تمَ ياة ال ُيْ ن المَ قيِقّية عمَ المَ  

ْنبول؟ ّيارة يف اإ�ْصطمَ ْت ال�صرَّ ِنعمَ 2- هل �صُ
                                                                            

ّراجة؟ ْت الدرَّ 3- هل ُرِكبمَ
                                                                           

�ْصالن؟ 4- هل ُمِدحمَ الكمَ
                                                                           

ليب؟ 5- هل �ُشِبمَ المَ
                                                                           

ظة النُّقود؟ فمَ ت ِمْ قمَ 6- هل �ُشِ
                                                                             

ُتها �َسْلِبّية َكما يف امِلثال  5 ُتها اإيجاِبّية َواأيَّ           اِْقَراأ الِفَقرات االآِتية ُثّم َعيِّ اأيَّ
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بمَب ال   ِلهذا ال�صرَّ ثي. ومَ لرَّمون ِمْنه الكمَ عمَ تمَ لى الا�صوب، يمَ ب االأْطفال عمَ ْلعمَ ِعْندمَما يمَ  -6
لى الا�صوب.  بوا عمَ ْلعمَ ُبّد ِلالأْطفال اأْن يمَ  

ْف�س    ْتل النرَّ د يف هِذه االأْلعاب قمَ يوجمَ ا. ومَ يِّئة ِجدًّ ثي ِمن االأْلعاب الا�صوِبّية �صمَ كمَ  -7
اأْعمال الُعْنف.  ومَ  

ع   ّتى االآن، ممَ ًدا ِمْنُهم حمَ ـْم اأ�صاِهد اأحمَ لمَ . ومَ ل العالمَ ِلف ُدومَ تمَ ِدقاء ِمْن ُمْ يل اأ�صْ  -8
 . لى العالمَ ِتح عمَ ْنفمَ ري باب يمَ ظمَ ثي. اإّن الا�صوب يف نمَ ْنُهم الكمَ ذِلك اأْعِرف عمَ  

ْلِبّيات ِللحا�صوب �صمَ  ِللحا�صوب اِيجاِبّيات 
1
2
3
4
5
6
7
8

6 اُْكُتْب ِر�سالة اإَلْكتوِنّية ِللْيلى
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ّية َح�َسب الرِّ�سالة االإَلْكتوِنّية اأْعله ْخ�سِ     اِْمَلأ الِبطاقة ال�سَّ

                                          : ااِل�ْصم  
                                           : ّن   ال�صِّ
                                          : اجِلْن�ِصّية 
                                           : دينة  املمَ
                                           : ل   ممَ العمَ

9

اِْقَراأْ هِذه الرِّ�سالة االإَلْكتوِنّية

ِرّية.  ْندمَ دينة االإ�ْصكمَ ّية ِمْن ممَ ْيلى. اأنا ِم�ْشِ ًبا، اِ�ْصمي لمَ ْرحمَ ممَ
ِوّي.  ّف الّثاين  الّثانمَ اأْدُر�س يف ال�صرَّ ة. ومَ �شمَ اأنا يف اخلاِم�صة عمَ ومَ

ّياتي ِ ع تمَ       ممَ

arapkom@meb.gov.tr

7

�ّس الرِّ�صالة.  1- اُْكُتْب نمَ
ْو�صوع الرِّ�صالة.  2- اُْكُتْب ممَ

 . 3- اُْكُتب الُعْنوان االإلمَْكتويِنّ
ِحّية اخِلتاِمّية  4- اُْكُتب الترَّ

ورة ال�صّ

8 َرتِّب اخُلُطوات يف اإْر�سال الرِّ�سالة االإَلْكتوِنّية

ُه ِمْن }{ َلأُ اإِينِّ اأُْلِقَي اإَِلَّ ِكَتاٌب َكِرمٌي ٭ اإِنَّ َها امْلَ َقاَلْت َيا اأَيُّ
ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ُه ِب�ْسِم اللَّ نَّ �ُسَلْيَماَن َواإِ

�صورة الّنمل 16/ 30-29(      

اِْقَراأ االآية الَكرمية 10
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ْر�س الّثاِلث : الهاِتف اجَلّوال  الدَّ

ّيُته الهاِتف َواأَهمِّ

ُمنى َبْكر:
وِرّي ِبالنِّ�ْصبة يل، اِلأّن ّقال �شمَ      اإّن الهاِتف النرَّ

ر. اأخِّ ْقت ُمتمَ ْنتمَهي يف ومَ اتي يف اجلاِمعة تمَ ُما�شمَ
لمَّي. ِئّن اأ�ْشمَتي عمَ ْطممَ ّقال تمَ ِبوا�ِصطة الهاِتف النرَّ ومَ

بية. ّية كمَ مِّ ل اأهمَ كِّ هذا ال ُي�صمَ ْوِعّية الهاِتف فمَ ِبالنِّ�ْصبة ِلنمَ ومَ

َهْيَثم َنبيل:
وِرّي يف  ري �شمَ ظمَ ْجهة نمَ ّقال ِمْن ومَ      اإّن الهاِتف النرَّ
ثِّل اأْحتاج اإىل هذا الهاِتف ُمممَ اأنا كمَ . ومَ ْقِتنا الا�شِ ومَ
ْوِعّية ْن نمَ ّناِني. اأّما عمَ الئي الفمَ ع ُزممَ ل ممَ وا�صمَ ْي اأتمَ  ِلكمَ

لى اْمِتالك اأْحدمَث  اأنا اأْحُر�س عمَ ّقال فمَ  الهاِتف النرَّ
ّقال. ِجهاز الهاِتف النرَّ

د اأبو ُتَرْيكة: مَّ ُمَ
ِكن ْين، ُيْ درَّ ّقال �ِصالح ذو حمَ اأْيي اأّن الهاِتف النرَّ     ِبرمَ
ْقت ا يف الومَمَ كون �صارًّ ِكن اأْن يمَ ُيْ كون ُمفيًدا ومَ  اأْن يمَ

ْقِنية  كون ذا تمَ ّقال اأْن يمَ ْف�ِصه. اأُِحّب يف الهاِتف النرَّ  نمَ
ديثة. حمَ

1

مِلاذا؟ ك، ومَ عمَ ّقااًل ممَ ِمل هاِتًفا نمَ ْ ب اأْن تمَ هل ُتِ
ماِلّيات ِبالنِّ�ْصبة اإلمَْيك؟ ّقال ِمن الكمَ هل الهاِتف النرَّ

 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن االأ�ْسِئلة االآِتية َح�َسب النَّ�ّس

ا؟ وِريًّ ّوال �شمَ ْكر الهاِتف اجلمَ رى ُمنى بمَ 1-  مِلاذا تمَ
                                                                                         

ّوال؟ ْوِعّية الهاِتف اجلمَ ْن نمَ بيل عمَ م نمَ ْيثمَ ر همَ كِّ ماذا ُيفمَ  -2
                                                                                         

ّوال؟ ن الهاِتف اجلمَ ْيكة عمَ ّمد اأبو ُترمَ ما راأْي ُممَ  -3
                                                                                          

ْوِعّيِته؟ نمَ ّوال ومَ اأُيك اأْنت يف الهاِتف اجلمَ 4-  ما رمَ
                                                                                         
ْب الَكِلمات االآِتية ِلَتكون ُجَمًل ُمفيدًة  َرتِّ

لمَّي   ِئن - ِبوا�ِصطة - اأ�ْشمَتي - عمَ ْطممَ ّقال - تمَ 1- الهاِتف النرَّ
                                                                                                                

لى اْمِتالك ّقال - عمَ 2- اأْحُر�س - اأْحدمَث - ِجهاز - اأنا - الهاِتف النرَّ
                                                                                                                

ْين درَّ ّقال - ذو - اإّن - حمَ 3- �ِصالح - الهاِتف النرَّ
                                                                                                                

وِرّي - ِبالنِّ�ْصبة  ّقال - �شمَ 4- يل - اإّن - الهاِتف النرَّ
                                                                                                                
ل وا�صمَ ْي - اأنا اأْحتاج - اأتمَ ّقال - ِلكمَ الئي - الهاِتف النرَّ ع ُزممَ 5-  اإىل - ممَ
                                                                                                                

ِكن  كون - ُمفيًدا - اأو - ُيْ ا - اأْن يمَ ّقال - �صارًّ 6- الهاِتف النرَّ
                                                                                                                

2

3
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ْكَوى ْع     اإذا كان احِلوار ِلل�ْسِتْف�سار َو     اإذا كان احِلوار ِلل�سَّ                   �سَ

ه.  ِليحمَ �صْ ْيُته، اأُريد تمَ مَ لمَل يف الا�صوب الرَّذي ا�ْصتمَ - هناك خمَ
مان؟  ثيقة ال�صِّ ك ومَ عمَ - هل ممَ

م، ها هي.  عمَ - نمَ
�ْصتمَطيع  ف، ال نمَ ع االأ�صمَ ْت، ممَ همَ د اْنتمَ مان قمَ لِكن ُمّدة ال�صِّ - ومَ

ْيًئا.  لمَ �صمَ ْعممَ     اأْن نمَ
لمَّي.  بي عمَ لِكّنه كمَ ْيُته ِمْنُكم ومَ مَ - هذا الثرَّْوب اِ�ْصتمَ
ك.  تمَ دمَ يِّدمَتي، ال اأ�ْصتمَطيع ُم�صاعمَ - اأنا اآ�ِصف يا �صمَ

بًيا.  ه اإْن كان كمَ ُ يِّ لِكنرَّك ُقْلتمَ يل: �صُتغمَ - ومَ
يِّدمَتي.  - اأنا اآ�ِصف يا �صمَ

ِلك.  �صْ لة امُلدير ِمْن فمَ - اأُريد ُمقابمَ

ّوالة.  واِتف اجلمَ دة اأْنواع الهمَ - اأُريد ُم�صاهمَ
ْطُلُبه؟  ْوع الرَّذي تمَ ل، ما النرَّ �صرَّ فمَ - تمَ

ْوت.  ْودة عاِلية يف ال�صرَّ ِبجمَ - ِبالكاميا  ومَ
- هذا هو امُلوِديل امُلنا�ِصب لمَك. 

م ال�ّصاعة االآن؟  - كمَ
قيقة.  عون دمَ اأْربمَ ْم�س ومَ خمَ - الّثاِمنة ومَ

ْنبول؟  ْت هِذه الاِفلة حاِفلة ال�ّصاعة الّتا�ِصعة اإىل اإ�ْصطمَ ْي�صمَ - األمَ
لى.  - بمَ

واتي.  ْل اإىل ِق�ْصم الفمَ �صرَّ فمَ - تمَ
ثًيا.  لرَّم كمَ كمَ ني ال اأتمَ ْغم اأنرَّ ْبلمَغ الفاتورة عاٍل، رمَ - ممَ

ِتك ِبِدّقة؟  لى فاتورمَ لمَْعتمَ عمَ - هل اطرَّ
د الّتفا�صيل يف الفاتورة. لِكن ال توجمَ م، ومَ عمَ - نمَ

ات.  لمًَبا ِلتمَفا�صيل امُلكاملمَ دِّْم طمَ ن قمَ - اإذمَ

ب اأ 4
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ْلْ َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال  �سِ 5

ْحدات اأُريد ومَ
ّوال ْعُت هاِتفي اجلمَ يرَّ �صمَ

ّوال ْفرة اجلمَ �صيت �صمَ نمَ
؟ ْلتمَ ْم ِر�صالة اأْر�صمَ كمَ

زيال �صْكًرا جمَ
ّوال؟ ِقيمَْت يف اجلمَ ْحدًة بمَ ْم ومَ كمَ

لى الواِجب ال �ُصْكرمَ عمَ
�ْشة ِر�صالًة ْم�س عمَ ْلُت خمَ  اأْر�صمَ

ْحدات �شمَ ومَ عمَ
ديقي ع �صمَ لرَّم ممَ كمَ ِطع اأْن اأتمَ ْ اأ�ْصتمَ لمَ ومَ

ْحدًة ُتريد؟ ْم ومَ كمَ
ل االآن؟ ماذا اأْفعمَ

}{
ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

اْخِتاعات
ّيمَ غمَ
دمَ قمَ فمَ

�سمَ اْندمَهمَ
واِرد

ة املمَ ُمكمَ
ْبمَ عمَ

ْبالت كمَ
الاّل�ِصْلكي

ة ِذْرومَ
ّد االآن ِلمَ

اأواِخر
اإلْكْتونّية

خور فمَ

حمَ �صمَ ممَ
غط على ا�صْ

ل جِّ �صمَ
اُْنُقر

اإْح�صاِئّيات
اْزداد
هاِئلة
واِقع ممَ

ز تمَجاومَ يمَ
ّقع ومَ من امُلتمَمَ

فاعل تمَ
يات ُمْعطمَ

�صائّية بة فمَ ْركمَ ممَ
ْرعى ممَ

�صاِبًقا
ّيئة �صمَ
ُعْنف
ّفذ ُتنمَ

ري ظمَ يف نمَ
ِتح ْنفمَ يمَ

ِختامّية
ّقال هاتف نمَ

اأْغلمَب االأْحيان
ري ظمَ ة نمَ وْجهمَ

ل وا�صمَ اأتمَ
ِرج ُمْ
اأْحِر�س

ّدين ذو حمَ

ظاِهر ممَ
ماليات كمَ

ديثة ْقِنية حمَ تمَ
مان ة �صمَ ثيقمَ ومَ
ّوال هاتف جمَ

ة ْودمَ جمَ
موديل

لمَع على اطرَّ
ا�صيل فمَ تمَ
ْحدات ومَ
�صْفرة
متوّقع

معطيات
ّفح �صمَ تمَ

�صة ْردمَ دمَ
ْوِقع ممَ
ق ُمْلحمَ

ْحث ُمّرك بمَ
�صفحة رئي�صية

ع�صوية
ِرج ُمْ
اْمِتالك
ُهواة

درَّين �صالح ذو حمَ
يف الوقت نف�صه

ِبُحْكِم عملي
�صكوى
لمَل خمَ

َم ااْلإِْن�َساَن َما َلْ َيْعَلْم  َم ِباْلَقَلِم٭َعلَّ ِذي َعلَّ َك ااْلأَْكَرُم٭الَّ      اْقَراأْ َوَربُّ
لمَق )5-3( �صورة العمَ   

اِقراأ االآية الَكرمية 6
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الأْعياد الَوَطِنّية 

ل : الأْعياد الَوَطِنّية ْر�س الأوَّ  الدَّ

 الأْعياد8الَوْحدة

1

   هناك �أْرَبعُة �أْعياد َوَطِنّية يف ُتْرِكيا َيْحَتِفل ِبها �مُلو�ِطنون َعلى �أْنحاء ُتْرِكيا.
 هِذه �لأْعياد هي:

يادة �لَوَطِنّية َو�لأْطفال:     ِعيد �ل�سِّ
ْعب ِبهذ� �لعيد يف �لّثاِلث     َيْحَتِفل �ل�سَّ
َو�لِع�ْشين ِمن �َسْهر �أْبريل ِمْن ُكّل �َسنة
ِكّي  ْ ِل�س �لأّمة �لترُّ  ِتْذكاًر� ِلْنِفتاح َمْ
�لَكبري َوَيْح�ُش �إىل ُتْرِكيا �أْطفال ِمْن 

ُمْعَظم ُدَول �لعاَل ِلَي�ْسَتِكو� يف 
نا�َسبة �لِعيد.  �ِلْحِتفالت ِبُ

باب َو�لرِّيا�سة:     ِعيد �ل�سَّ
ْعب ِبهذ� �لِعيد يف �لّتا�ِسع َع�َش ِمْن �َسْهر مايو ِمْن ُكّل �َسنة, ِلّن َزعيُمنا     َيْحَتِفل �ل�سَّ
ل  ل �إىل َمدينة �ساْم�سون يف هذ� �لَيوم. وهي �أوَّ َطفى َكمال �أتاتوْرك َو�سَ �لكبري ُم�سْ

ة يف َحْرب �ِل�ْسِتْقالل. طَّ َمَ
   ِعيد �لنَّ�ْش: 

ْعب ِبهذ� �لِعيد يف �لّثالِثني ِمْن �َسْهر �أُغ�ْسُط�س ِمْن ُكّل �َسنة ِتْذكاًر� ِلْنِت�سار     َيْحَتِفل �ل�سَّ
ِكّي َعلى �لأْعد�ء يف َحْرب �ِل�ْسِتْقالل.   ْ �جَلْي�س �لترُّ

   ِعيد �جُلْمهوِرّية: 
ْعب ِبهذ� �لِعيد يف �لّتا�ِسع َو�لِع�ْشين ِمْن �َسْهر �أُْكتوَبر ِمْن ُكّل �َسنة ِتْذكاًر�     َيْحَتِفل �ل�سَّ

ِلإْعالن ُجْمهوِرّيتنا. 

ديَنِتك؟ ما �لنَّ�ساطات �جلاِرية يف ِمْهَرجان �لأْطفال ِبَ
َكْيف َيْحَتِفل �لّنا�س ِبَتاأ�ِسي�س �جُلْمهوِرّية؟

 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

       �سْع َعالمة          اأمام امَلْعلومة امُلنا�ِسبة ِباجَلْدَول

ْع َحْرًفا ُمنا�ِسًبا ِمن القاِئمة اأمام اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال              �سَ

ا َنْحَتِفل ِبه؟                                                               1- َكم ِعيًد� َوَطِنيًّ
ِكّي �لَكبري؟                                                               ْ ِل�س �لأّمة �لترُّ 2- َمتى �ُْفُتِتح َمْ
3- مِلاذ� َيْحَتِفل �ل�ّسْعب ِبِعيد �ل�ّسباب َو�لرِّيا�سة؟                                                              
4- َمتى �أْعِلَنت �جُلْمهوِرّية؟                                                             

2

3

4

ل( 23ِمْن �أْبريل)ِني�سان(29ِمْن �أوْكتوَبر)َت�ْشين �لأوَّ جب�أ

1- َيْحَتِفل �أْطفاُلنا َو�أْطفال �لعاَل ِبهذ� �لِعيد. 
ْولة �جَلديدة.  2- �ِْختار �أتاتوْرك ِنظام �جُلْمهوِرّية ِللدَّ

ا. 3- َت�ْسَت�سيف ُكّل �أ�ْشة ِطْفاًل �أْجَنِبيًّ
ل ِمْن َحْرب �لتَّْحرير.  4- هذ� �لَيْوم هو �لَيْوم �لأوَّ

ْعِبّية.  5- َيْعِر�س �أْطفال �لعاَل َرْق�ساِتِهم �ل�سَّ
باب َو�لرِّيا�سة.  6- هذ� �لِعيد هو ِعيد �ل�سَّ

ب

23
ِمْن �أْبريل

19
ِمْن مايو

29 
ِمْن �أوُكتوَبر

نة.   �ِبع ِمن �ل�سَّ ْهر �لرَّ 8- ُيْحَتَفل ِبه يف �ل�سَّ
ل ِعيد ُيْحَتَفل ِبه يف �مَلد�ِر�س  7- �أوَّ

باب   ّية ِمْن ِقَبل �ل�سَّ 6- �ِ�ْسِتْعر��س �أْلعاب ِريا�سِ
5- ِلقاء �أْطفال �لعاَلَ يف ُتْرِكيا  

ِكّي �لَكبري  ْ ِل�س �لأُّمة �لترُّ 4- �ِْفِتتاح َمْ
3- �إْعالن �جُلْمهوِرّية   

باب    2- ِعيد ِلل�سَّ
1- ِعيد ِلالأْطفال   

19ِمْن مايو)�أّيار(
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1- �أْعِلَنْت �جُلْمهوِرّية يف َوَطِننا ِبتاريخ 1923.  
يادة �لَوَطِنّية َوِعيد ِلالأْطفال.        .......................................... 2- هو َرْمز ِلل�سِّ
ِتنا.       .......................................... �س ُجْمهوِريَّ 3- يف هذ� �لِعيد َنْذُكرموؤ�سِّ
َطفى َكمال َرِئي�ًسا ِللَمْجِل�س.      .......................................... 4- �ُْنُتِخب �لقاِئد �لَعظيم ُم�سْ
ْ�سيح َو�ِلْنِتخاب.     .......................................... َنح �مُلو�ِطنني َحّق �لتَّ 5- �جُلْمهوِرّية َتْ
ِكّي �لَكبري.     .......................................... ْ ِل�س �لأُّمة �لترُّ 6- �ُْطِلق َعلى �مَلْجِل�س �ِ�ْسم َمْ
7- قال �أتاتوْرك: "هذ� هو �لَيْوم �لَّذي ُوِلْدُت ِفيه."      ..........................................
ة.        .......................................... �َسْت َدْولة َحديثة ُمعا�شِ 8- �ُ�سِّ
9- قال �أتاتوْرك:"�أْطفال �لَيْوم هم ِكبار �لَغد."       ..........................................

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال اأ ْجِر التَّ  5

6

ج   29 �أْكتوَبر

ب     19 مايو  د  30 �أُغ�ْسُط�سج   29 �أْكتوَبر�أ    23 �أْبريل  

كانون �لّثاين 

�ُسباط

�آذ�ر

ني�سان

�أّيار

َحزير�ن

َيناِير

َفْب�ِير

ماْر�س

�أْبِريل

مايو

يوْنيو

وز َتّ

�آْب

�أْيلول

ل َت�ْشين �لأوَّ

َت�ْشين �لّثاين

ل كانون �لأوَّ

يوْليو

�أُغ�ْسُط�س

�َسْبَتْمب

�أُْكتوَبر

نوَفْمب

دي�َسْمب

هور امِليالِدّية اْقَراأْ َواأِعْد اأ�ْسماء ال�سُّ
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ل �أتاتوْرك �إىل �ساْم�سون يف...   َو�سَ
يا يف...   َدر �إْعالن �أما�سْ �أ�سْ

وْم يف... ر �أْر�شُ َعَقد ُموؤَْتَ
ر �سيفا�ْس يف...  َعَقد ُموؤَْتَ

ِْكّي �لَكبري يف...  ِل�س �لأُّمة �لترُّ �س َمْ �أ�سَّ
�أُْعِلَنْت �جُلْمهوِرّية يف...

�ُْنُتِخَب َرئي�ًسا ِللُجْمهوِرّية يف... 
ُتُويفِّ يف َق�ْش دومْلة باْهجة يف...

ل �أتاتوْرك �إىل �ساْم�سون  19مايو/�أّيار 1919.  َو�سَ  -1 
                                                                                        -2
                                                                                        -3
                                                                                        -4
                                                                                        -5
                                                                                        -6
                                                                                        -7
                                                                                        -8

22يوْنيو /َحزير�ن 1919
وز 1919 23 يوْليو /َتّ

4 �َسْبَتْمَب /�أْيلول 1919
23 �أْبريل /ني�سان 1920

ل 1923 29 �أُْكتوَبر /َت�ْشين �لأوَّ
19 مايو /�أّيار 1919

10 نوَفْمَب /َت�ْشين �لّثاين 1938
ل 1923 �أُْكتوَبر /َت�ْشين �لأوَّ

1
2
3
4
5
6
7
8

1

8

جاء �لَوَلد �لَّذي َر�أَْيُته يف �مَل�ْسِجد. 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

�لَوَلد
�لِبْنتان
�لَبنات
�لَوَلد�ن
�لأْولد
�لِبْنت

�لَّتي
�لَّذي

�للتان
�لالتي
�للذ�ن
�لَّذين

ْل َبْي اجُلَمل الآِتية ُثّم اْكُتْبها َكما يف امِلثال �سِ 7

ْعُهما يف  ْل َبْي اِل�ْسم َوالأداة امُلنا�ِسبة َله، ُثّم �سَ �سِ
   ُجْملة ُمفيدة َكما يف امِلثال 
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الأْعياد الّديِنّية يف اِل�ْسالم

ْر�س الّثاين : الأْعياد الّديِنّية   الدَّ

1

    هناك ِعيد�ن ِديِنّيان, �أّولُهما: ِعيد �لِفْطر
ل ِمْن �َسْهر �سّو�ل  �مُلباَرك َوَيْبَد�أ يف �لَيْوم �لأوَّ

 َبْعد �ْنِتهاء �َسْهر َرَم�سان �مُلباَرك �لَّذي َي�سوم
 فيه �مُل�ْسِلمون َوَي�ْسَتِمّر ِعيد �لِفْطر َثالثة �أّيام.

حى �مُلبارك َيْبَد�أ يف      َوثاِنيهما: ِعيد �لأ�سْ
�لَيْوم �لعا�ش ِمْن �َسْهر ذي �حِلّجة َوَي�ْسَتِمّر

 �أْرَبعة �أّيام َوَيْذَبح فيه �مُل�ْسِلمون �لقاِدرون
ا �لأ�ساحي . َوُيَوزِّعون حُلوم �لأ�ساحي  ماِليًّ

 َعلى �لُفَقر�ء.
    َيْلَب�س �مُل�ْسِلمون َمالِب�س َجديدة يف �أّيام �لِعيد. َو�لأْطفال َيْلَب�سون �لِعيِدّيات. 

ُهم �لَبْع�س ِبِعبارة "ُكّل عام َو�أنتم ِبَخري"  َوَيَتباَدل �لّنا�س �لزِّيار�ت َوُيَهنِّئ َبْع�سُ
ّد َعلى هذه �لِعبارة "َو�أنتم ِباأْلف َخري". َوعادًة َيكون �لرَّ

َو�لُكّل َي�ْسُعر ِبالَفَرح يف هَذْين �لِعيَدْين �للَذْين �أْهد�ُهما �هلل ِللُم�ْسِلمني.  

ما هي �لأْعياد �لّديِنّية؟
باح �لِعيد عادًة؟   ماذ� َتْفَعل �سَ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

1- ما �أ�ْسماء �لأْعياد �لدِّيِنّية؟                                                                         
حى؟                                                     2-َعلى َمْن َيِجب �لذَّْبح يف ِعيد �لأ�سْ
ع حُلوم �لأ�ساحي �مَلْذبوحة ِعْند �حَلّج؟                                     3- َعلى َمْن ُتَوزَّ

4- يف �أّي َيْوم َيْبَد�أ عيد �لِفْطر �مُلباَرك؟                                                                         
5- �أّي �َسْهر َياأِْتي َبْعد َرَم�سان؟                                                                                   

2

 َْ  متهيد
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اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِبالَكِلمات امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة    

ِاْقَراأ الأ�ْسُهر الِهْجِرّية 

وؤال َوالإجابة فيما َياأتي ْل َبْي ال�سُّ �سِ

4

3

5

1- َياأْتي ِعيد �لِفْطر َبْعد ِعبادة َعظيمة هي                            .
2- ِعيد                  َياأتي َبْعد ِعبادة �أْخرى َعظيمة هي                       . 

باح َيْوم �لعيد َيتَِّجه �مُل�ْسِلمون �إىل                           ْم�س �سَ 3- َقْبل ُطلوع �ل�سَّ
و�                      �لِعيد َوِلَي�ْسَمعو�                    .  ِلُيوؤَدرُّ   

ِدقاَءه َوجري�َنه َوَيَتباَدلون            . 4- يف �لِعيد                 ُكّل ُم�ْسِلم �أقاِرَبه َو�أ�سْ
عادة, ِلأّن �لأْغِنياء                      �إلْيِهم.  5- َي�ْسُعر                    ِبال�سَّ

�مَل�ساِجد
ْوم�لَتَهاين َيزور�لُفَقر�ء�ل�سَّ

�خُلْطبة
�حَلّجُيْح�ِسنون

حى �لأ�سْ
الة �سَ

- يف �آِخر َرَم�سان.
- ُتَهيِّئ َطعام �لإْفطار.

- َيْنَتهي �َسْهر َرَم�سان ِبُروؤْية   
    ِهالل �َسّو�ل.

حور.  - َوَجبة �آِخر �للْيل هي �ل�سَّ
- َلْيلة �لَقْدر َخرْي ِمْن �أْلف �َسْهٍر. 

 - ما �لَوَجبة �لَّتي َيَتناَوُلها 
اِئمون �آِخر �للْيل؟         �ل�سّ

ْوم؟ - ماذ� ُتَهيِّئ �لأُّم �أّيام �ل�سَّ
ُل َلْيلة �لَقْدر؟ - ما َف�سْ

-َمتى ُيوؤَّدي �مُل�ْسِلمون َزكاة �لِفْطر؟
- ِب َيْنَتهي �َسْهر َرَم�سان؟ 

1

2
3
4
5

رَّم  ُمَ
َفر �سَ

ل َربيع �لأوَّ

َربيع �لّثاين
َجماِدي �لأوىل
َجمادي �لّثاِنية

َرَجب
�َسْعبان
َرَم�سان

�َسّو�ل
ذو �لَقْعدة 
ذو �حِلّجة
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      ُخْذ مالَحظَتك هنا.                                                                                                                    
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

ديَقِتك ماذا َتْفَعل يف الِعيد؟ ديِقك/�سَ دَّْث َمع �سَ َتَ   8

ْيُت َمالِب�س َجديدة - �ِ�ْسَتَ
حى �مُلباَرك  - يف ِعيد �لأ�سْ

ِدقاِئي - �أنا �أزور �أقاِربي َو�أ�سْ
- َيْفَرح �لأْطفال ِبالِعيد 

ا.  - َوهم َيزوروَنني �أْي�سً
ُهم َيْلَب�سون فيه َمالِب�س َجديدة.  - ِلأنَّ

- �ِ�ْسِتْعد�ًد� ِللِعيد. 
- َيْذَبح �مُل�ْسِلمون �لأ�ساحي. 

1
2
3
4

غري �َسْهَر َرَم�سان.  1-                         �ِْبني �ل�سَّ
َفر؟  ْوم يف �ل�سَّ 2-                         َيجوز �ل�سَّ

3-                         َي�سوم �مَلري�س. 
ْيُت َمالِب�س َجديدة                         ِللِعيد.  4- �ِ�ْسَتَ

5-                         ُرْكن ِمْن �أْركان �لإ�ْسالم. 
6- َيجوز �أْن َي�سوَم �مُل�ساِفر �إْن                         ذِلك. 

ْوم �ل�سَّ
ِتْعد�ًد� ِ��سْ

ِتطاعل�ألَي�سوم ِ��سْ

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �سِ

    اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِبالَكِلمات امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة 

6

7
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ْتيب امُلنا�ِسب اِْقَراأ الِفَقرات الآِتية ُثّم اْخَت التَّ

اِْقَراأ الآية الَكرمية

حى,  نا�َسبة ِعيد �لأ�سْ َوَنزور ُزَمالَءنا يف �لَوْحد�ت �لأْخرى َوَنَتباَدل �لتَّهاين ِبُ
ل  ِبَف�سْ َو�َسالم  �أْمن  يف  َيعي�سون  �مُلو�ِطنني  �أّن  َنْعِرف  نا  ِلأنَّ َكثرًي�  َنْحَزن  ل 

ِحماَيِتنا ِللَوَطن. 

َك َواْنَحْر ٭ اإِنَّ �َساِنَئَك  ا اأَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ٭ َف�َسلِّ ِلَربِّ اإِنَّ
ُهَو اْلأَْبَتُ

9

10

 ب

 ج

 �أ

)�أ -ج - ب(
)ج - ب - �أ(
)ب - �أ - ج(

1
2
3

�سورة �لَكْوَثر 3-1/108(

رينات َع�ْسَكِرّية, ُن�ساِرك َفْرحة �لِعيد َمع ُزَمالِئنا َوقاَدِتنا.  �لَيْوم ل توَجد َتْ
َبْعد ذِلك �أِقف يف �لّطابور �أمام كابينة �لتَّليفون �أْنَتِظُر َدْوري ِلاِلتِّ�سال ِباأُ�ْشَتي, 

َويف �أْثناء ذِلك �أ�ْسَمُع َبْع�س �لإْعالنات َعْن ِزيار�ت �لعاِئالت. 

دينة  �أنا ِمْن َمدينة موْغال َوُعْمري و�ِحد َوِع�ْشون. �أنا  �لآن يف �خِلْدمة �لَع�ْسَكِرّية ِبَ
ْيء  �ْشَتي. َوِلذِلك �أ�ْسُعر ِباحُلْزن َبْع�س �ل�سَّ ل ِعيد �أْق�سيه َبعيًد� َعْن �أُ َهّكاري. هذ� �أوَّ

ني �أقوم ِبَوظيفة ُمَقدَّ�سة. َولِكنَّني �أ�ْسُعر يف �لَوْقت َنْف�ِسه ِب�َسعادة َكبرية ِلأنَّ
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ّية الأْعياد  اأَهمِّ

ْر�س الّثاِلث: َفواِئد الأْعياد  الدَّ

1

ِلالأْعياد �لدِّيِنّيةَو�لَوَطِنّية َفو�ِئد َكثرية؛ ِمْنها   
�ِلْجِتماِعّية َوِمْنها �لَفْرِدّية. �لأْعياد �أّيام َبْهجة 

َو�ُشور َفهي َتْن�ُش �مَلَحّبة َو�مَلَوّدة َبنْي �لأْفر�د �لَّذين
َيْنَت�ِسبون �إىل �لّدين َنْف�ِسه �أو �لَّذين َيْنَتمون �إىل َوَطن و�ِحد.

َوَت�سود �لأْعياد �لدِّيِنّية روح �لتَّعاُون َو�لتَّ�ساُمن َبنْي 
�مُل�ْسِلمني َحْيث ُيَقدِّم �لأْغِنياء ُم�ساَعد�ت ِللُفَقر�ء َقْبل 

دقة �لِفْطر.  ِعيد �لِفْطر �مُلباَرك َوذِلك ِبَتْقدمي �لزَّكاة َو�سَ
حى �مُلباَرك َفُيَوزِّع �مُل�ْسِلمون �لَّذين �أّما يف ِعيد �لأ�سْ

َيْذَبحون �لأ�ساحي �للحوم َعلى �لُفَقر�ء . ِبالإ�سافة 
�إىل ذِلك َيَتباَدل �لّنا�س �لزِّيار�ت َو�لتَّهاين َو�لَهد�يا.

 
�أما �لأْعياد �لَوَطِنّية َفَت�سود فيها روح �لِعّزة ِبالَوَطن

يادة َو�حُلرِّّية َو�ل�ْسِتْقالل. َفالُكّل َي�ْسُكر �هلل َعلى ِنْعمة �لَوَطن.   َو�ل�سِّ

ّب �لأْعياد َومِلاذ�؟ هل ُتِ
 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية 

1- َكْم ِعيًد� يف �لإ�ْسالم؟                                                                          
2- َمتى َيكون ِعيد �لِفْطر؟                                                                          
حى؟                                                                            3- ماذ� َتْفَعل يف ِعيد �لأ�سْ
4- ماذ� َتْفَعل يف ِعيد �لِفْطر؟                                                                           

 

2

َرتِّب اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال 3

ِتًعا.  ِدقاء َوَنْق�سي َوْقًتا ُمْ - َويف �لأّيام �لأُْخرى ِمن �لِعيد َنْلَعب َمع �لأ�سْ
ْلنا �أْيِدَيُهم. -هناك َن�ْسَتِلم َهد�يا ِمن �لِكبار �لَّذين َقبَّ

- َو�أخرًي� َن�ْسَتي ُدمًى َو�أْلعاب ِبالنرُّقود �لَّتي َجَمْعناها يف �لِعيد. 
- َوُنَقبِّل �أيادي �لِكبار يف �لأُ�ْشة. َوهم ُيْعطوَننا َم�ْشوف �جَلْيب. 

ْهر َمع َجميع �أْفر�د �لأ�ْشة ِلِزيارة �لأقِاِرب. - ُثّم َنْذَهب َبْعد �لظرُّ
ق.   - َقْبل �لِعيد َنْذَهب �إىل �ل�ّسوق َوَنَت�َسوَّ

ْمع �مُلَلبَّ�س. ل ُظْهًر� َمع �أْطفال �جِلري�ن ويف َيِدنا ِكي�س جِلَ -َونَتَجوَّ
باح �لِعيد َوَنْرَتدي �لِعيِدّيات. ر �سَ - َن�ْسَتْيِقظ يف َوْقت ُمَبكِّ

1
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اِْقَراأ َواأِجْب ِبـ"َنَعم" اأْو "ل"

1- يف �لإ�ْسالم ِعيد�ن.
حى َقْبل ِعيد �لِفْطر.  2- ِعيد �لأ�سْ

3- ِعيد �لِفْطر َبْعد �َسْهر �َسّو�ل. 
ة.  حى يف ذي �حِلجَّ 4- ِعيد �لأ�سْ

5- َبْعد ِعيد �لِفْطر ُنْعطي َزكاة �لِفْطر. 
6- َزكاة �لِفْطر ُتْعَطى ِمن �لَفو�ِكه. 

ّلي ُثّم َنْذَبح.  حى ُن�سَ 7- يف ِعيد �لأ�سْ
ِحية.  حى َنْذَبح �لأ�سْ 8- يف ِعيد �لأ�سْ
ِدقاء. 9- يف �لِعيد َنزور �لأْهل َو�لأ�سْ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َكما يف امِلثال 

)ِعيد �لِفْطر - �َسْهر َرَم�سان(  
َمتى ِعيد �لِفْطر؟   

َبْعد �َسْهر َرَم�سان.   

حى - �َسْهر ذي �لَقْعدة( )ِعيد �لأ�سْ  
1-                                             ؟ 

                                            

)�لإْفطار - �أذ�ن �مَلْغِرب(  
2-                                             ؟ 

                                            

4

5

الة �لِع�ساء( )�لَع�ساء - �سَ  
3-                                             ؟ 

                                            

ْم�س( الة �مَلْغِرب - ُغروب �ل�سَّ )�سَ  
4-                                             ؟ 

                                             

ِتًعا.  ِدقاء َوَنْق�سي َوْقًتا ُمْ - َويف �لأّيام �لأُْخرى ِمن �لِعيد َنْلَعب َمع �لأ�سْ
ْلنا �أْيِدَيُهم. -هناك َن�ْسَتِلم َهد�يا ِمن �لِكبار �لَّذين َقبَّ

- َو�أخرًي� َن�ْسَتي ُدمًى َو�أْلعاب ِبالنرُّقود �لَّتي َجَمْعناها يف �لِعيد. 
- َوُنَقبِّل �أيادي �لِكبار يف �لأُ�ْشة. َوهم ُيْعطوَننا َم�ْشوف �جَلْيب. 

ْهر َمع َجميع �أْفر�د �لأ�ْشة ِلِزيارة �لأقِاِرب. - ُثّم َنْذَهب َبْعد �لظرُّ
ق.   - َقْبل �لِعيد َنْذَهب �إىل �ل�ّسوق َوَنَت�َسوَّ

ْمع �مُلَلبَّ�س. ل ُظْهًر� َمع �أْطفال �جِلري�ن ويف َيِدنا ِكي�س جِلَ -َونَتَجوَّ
باح �لِعيد َوَنْرَتدي �لِعيِدّيات. ر �سَ - َن�ْسَتْيِقظ يف َوْقت ُمَبكِّ
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حى - ِللُم�ْسِلمني - ِعيد - �لِفْطر - هما - َوِعيد.  ِعيد�ن - �لأ�سْ  -1
                                                                                               

�جَلديدة - �مُل�ْسِلمون - يف - َيْلَب�س - �مَلالِب�س - �لِعيد.   -2
                                                                                               

عادة - َيْوم - َن�ْسَتْقِبل - َو�لَفَرح - �لِعيد.  ِبال�سَّ  -3
                                                                                               

�َسْهر - يف- �لِفْطر - ِعيد - �َسّو�ل.   -4
                                                                                               

- يف �أّي �َسْهر َيكون ِعيد �لِفْطر؟ 
- َكْيف َت�ْسَتِعّد ِللِعيد؟ 

الة �لِعيد؟  ّلي �سَ - �أْين ُت�سَ
الة �لِعيد؟  - ماذ� َتْفَعل َبْعد �لَعْودة ِمْن �سَ

- َمْن َتزور يف �لِعيد؟ 
- ماذ� َيْفَعل �لأْغِنياء ُتاه �لُفَقر�ء يف �لِعيد؟ 

- ماذ� ُتِعّد ِللّز�ِئرين َيْوم �لِعيد؟ 

- �أ�ْسَتي ِثياًبا َو�أْحِذية َجديدة.

1
2
3
4
5
6
7

ْل َبْي اجُلَمل يف امَلْجموَعَتْي الآِتَيَتي �سِ 7

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَمالً ُمفيدًة  َرتِّ 6

 - ِعيد �لِفْطر يف �َسْهر �َسّو�ل. 
ِدقائي. - �أزور �أقاِربي َو�أ�سْ

- يف �مَل�ْسِجد. 
- هم ُيْح�ِسنون �إىل �لُفَقر�ء يف َيْوم �لِعيد. 

- �حَلْلوى َو�لَفو�ِكه َو�ل�ّساي َو�لَقْهوة. 
- �أَُهنِّئ َو�ِلَدّي َو�إْخو�ين َو�أقاِربي .
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ديِقك ِعْنَدما ُتقاِبُله َيْوم �لِعيد؟                                                 1- ماذ� َتقول ِل�سَ
الة �لِعيد؟                                                                                                                  ّلي �سَ 2- �أْين ُت�سَ
الة؟                                                                             3- هل ُخْطبة �لِعيد َقْبل �ل�سَّ
4- ما ��ْسم �لِعيد �لَّذي َياأْتي َبْعد َرَم�سان؟                                                           
ِحية؟                                                                                     5- مِلاذ� ُتْذَبح �لأ�سْ

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

َيْحَتِفل
�أْنحاء

يادة �ل�سِّ
ْعب �ل�سَّ
ِتْذكاًر�
�ِْنِفتاح
باب �ل�سَّ
ّطة َمَ

ِلْنِت�سار
�جَلْي�س

�ِ�ْسِتْعر��س
�ِْختار

َت�ْسَت�سيف
َرْق�ساِتِهم

َرْمز
�ُْنُتِخب
َنح َتْ

�ُْطِلق َعلى
�َسْت �ُ�سِّ
َدر �أ�سْ

َعَقد
َيْذَبح

ُيَوزِّعون
َيَتباَدلون
�لِعيِدّيات

ُيَهنِّئ
ّد َعلى �لرَّ

ُطلوع
َيتَِّجه

ِلُيوؤّدو�
�ِ�ْسِتْعد�ًد�
رينات َتْ

َتْن�ش
�مَلَحّبة
�مَلَوّدة

َيْنَت�ِسبون
َيْنَتمون

َت�سود
�لّت�ساُمن

ُدمًى
كي�س
ُنْعطي

َماِء َتُكوُن َلَنا    َنا اأَْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن ال�سَّ ...َربَّ
ِلَنا َواآَِخِرَنا...    ِعيًدا ِلأَوَّ

�سورة �ملاِئدة )114(     

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية 8

اِْقَراأْ َواأِعد الآية الَكرمية9
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الة   ال�سَّ

َلوات اخَلْم�س ل : ال�سَّ ْر�س الأوَّ  الدَّ

الِعبادات يف الإ�ْسالم9الَوْحدة

1

ّلي ِباْنِتظام يا �أبي،  : �أر�ك ُت�صَ �اِلْبن 
   ما �َصَبب ذِلك؟ 

الة و�ِجبة يا ُبَنّي.  : �ل�صَّ �الأب 
: َعلى َمْن هي و�ِجبة يا �أبي؟  �اِلْبن 
: َعلى ُكّل ُم�ْصِلم َوُم�ْصِلمة َبْعد  �الأب 

   ُبلوغ  �ِصنِّ �مُلَر�َهقة. 
: َكْم َعَدُدها يف �لَيْوم؟  �اِلْبن 

ّلي َخْم�س َمّر�ت، َوهي  : ُن�صَ �الأب 
َلو�ت �خَلْم�س.  ى �ل�صَّ    ُت�َصمَّ

: َوما �أ�ْصماوؤُها يا �أبي؟  �اِلْبن 
الة �لِع�صاء.  الة �مَلْغرب َو�صَ الة �لَع�ْص، �صَ ْهر، �صَ الة �لظُّ الة �لَفْجر، �صَ : �صَ �الأب 

الة َعلى �مُل�ْصِلمني؟  : مِلاذ� َفَر�س �هلل َعّز َوَجّل �ل�صَّ �اِلْبن 
ها �ْجِتماِعّية. َيقول  ها َنْف�ِصّية َوَبْع�صُ الة َلها َفو�ِئد َكثرية َبْع�صُ : �ل�صَّ �الأب 

اَلَة َتْنَهى َعِن �لَفْح�َصاِء و�مُلْنَكِر." َولِكّنها َقْبل     �هلل َتعاىل"�إنَّ �ل�صَّ
ّب َوَعْبِده. ة َبنْي �لرَّ لة خا�صّ    ُكّل �َصْيء �صِ

الة يا �أبي.  : �أُريد �أْن �أَتَعّلم �ل�صَّ �اِلْبن 
الة �جُلُمعة.  : �إَذْن َتعاَل َمعي �إىل �مَل�ْصِجد ِل�صَ �الأب 

ّلني.  ني �َصاأكون ِمن �مُل�صَ ا يا �أبي! ما �أْعَظَم �َصعاَدتي اِلأنَّ : َحقًّ �اِلْبن 

ّلي؟ مِلاذ� ُن�صَ  
 َْ  متهيد
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5
4
3
2
1

اُ�ْسُطْب الَكِلمة الَغريبة ُثّم اْكُتْبها  َكما يف امِلثال 

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

الة؟                                                              ب �ل�صَّ 1- َعلى َمْن َتِ
َلو�ت َوما �أ�ْصماوؤُها؟                                                               2- َكْم َعَدد �ل�صَّ
الة �لَع�ْص؟                                                               الة �مَلْغِرب َقْبل �صَ 3- هل �صَ
الة يف �لَيْوم؟                                                               ل �صَ 4- ما �أوَّ

َمري�س         ُظْهر - َع�ْص - ِع�صاء - َمري�س   
1- �آ�ِصف - َعْفًو� - َيْعَمل - �أْعَتِذر      
2- َع�صاء - �صاي - َغد�ء - َفطور      
3- �صوِريا - ِم�ْص - ُتْرِكيا - َمّكة      

�س        4- طاِلب - َك�ْصالن - َطبيب - ُمَدرِّ
م - �َصَمك        5- �َصَلطة - َدّجاج - َلْ
د�قة       الة - �صَ ْوم - �صَ 6- َحّج - �صَ

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �سِ

الة �لَفْجر �صَ
ْهر الة �لظُّ �صَ

الة �لَع�ص �صَ
الة �مَلْغِرب �صَ
الة �لِع�صاء �صَ

�أْرَبع َرْكعات
�أْرَبع َرْكعات

َرْكَعتان 
�أْرَبع َرْكعات

َثالث َرْكعات 
ْعريف امُلنا�ِسب   ْل َبْي الَكِلمة َوالتَّ �سِ

ْم�س.  �ب ِمن �لَفْجر �إىل ُغروب �ل�صَّ عام َو�ل�صَّ - َتْرك �لطَّ هاَدتان  �ل�صَّ
- ِمْفتاح �لدُّخول �إىل �الإ�ْصالم.  الة  �ل�صَّ

- ماٌل ُيْعَطى ِللُفَقر�ء.  ْوم  �ل�صَّ
- ِزيارة َمّكة �مُلَكرَّمة اِلأَد�ء �مَلنا�ِصك.  �لزَّكاة 

- ِعماد �لدِّين.  �َلجّ 

2

3

4

5

1
2
3
4
5
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ْدريبات َكما يف املثال  اأْجِر التَّ 6

-ما هذ�؟    
- هذ� �أذ�ن �لَفْجر. 

الة �لَفْجر؟ ّلي �صَ -�أْين ُت�صَ
- يف �لَبْيت. 

الة �لَفْجر؟ -َكْم َرْكَعًة �صَ
- َرْكَعتان. 

�لَفْجر
�لَبْيت

َرْكَعتان

-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

ْهر �لظُّ

�مَلْدَر�صة

4َرْكعات

1
-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

2

�لَع�ص

�لُغْرفة

4َرْكعات

-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

3
-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

-                                  ؟
                                  -

4

�مَلْغِرب

�مَل�ْصِجد

3َرْكعات

�لِع�صاء

�لَبْيت

4َرْكعات 
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َلو�ت.  ّلون ُكّل َيْوم                      �صَ 1- �مُل�ْصِلمون ُي�صَ
ْبح               .  الة �ل�صُّ الة �لَع�ْص                  َرْكعات َو�صَ 2- �صَ

ّلني.  3- َيِقف �الإمام                  �مُل�صَ
َعد �الإمام �إىل                  .  4- �صَ

الة                  .  5- َيقول �الإمام ِعْند �ِْفِتتاح �ل�صَّ
6-                  َيِقفون َخْلف �الإمام. 

الة �جُلُمعة يف                  .  ّلّي �صَ 7- �أ�صَ
8- �صاَفَر �إىل َمّكة �مُلَكرَّمة             �مَلنا�ِصك.

�ب.  عام َو�ل�صَّ ْوم هو               �لطَّ 9- �ل�صَّ

�هلل �أْكب
اِلأد�ء

ّلون �مُل�صَ
َتْرك

�مَل�ْصِجد
َخْم�س

�أمام
َرْكَعتان

�أْرَبع
�مِلْنب

الة؟                                                  1- ماذ� َتْفَعل َقْبل �أْن َتْذَهَب �إىل �ل�صَّ
الة؟                                                   2- َمْن ُينادي ِلل�صَّ
الة؟                                                    3- ما ��ْصم �لنِّد�ء �لَّذي َت�ْصَمُعه يف َمْوِعد �ل�صَّ
4-  �أْين َيِقف �الإمام؟                                                  
ّلي؟                                                    5- ماذ� َت�ْصُعر َو�أْنت ُت�صَ

ّلي يف �مَل�ْصِجد؟                                                 6- مِلاذ� ُت�صَ
7-ماذ� يوَجد يف �مَل�ْصِجد؟                                                 
الة؟                                                  8-ماذ� َنْفَعل َبْعد �ل�صَّ

9- هل �مل�صجد بعيد عن بيتَك؟                                                      

8    اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية ِمْن ِعْنِدك 

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبالقاِئمة  7
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الة - �لَّذي ُنوؤَّدي - هو - �مَل�ْصِجد - فيه - �مَلكان - �ل�صَّ  -1
                                                                                           

ّلني - �أمام - �الإمام - َيِقف  �مُل�صَ  -2
                                                                                           

لَِّي - �مَل�ْصِجد  ًر� - �إىل - اِلأُ�صَ الة - �أْذَهب - ُمَبكِّ �لَفْجر - �صَ  -3
                                                                                           

ن  َمّر�ٍت - �مُلوؤَذِّن - �لَيْوم - َخْم�س - يف - ُيوؤَذِّ  -4
                                                                                           

ّلي - �جُلُمعة - د�ِئًما - �مَل�ْصِجد  الة - يف - ُن�صَ �صَ  -5
                                                                                           

اَلِة َفاْغ�ِسلُوا  ِذيَن اآََمُنوا اإَِذا ُقْمُتْم اإَِل ال�سَّ َها الَّ َيا اأَيُّ
ُوُجوَهُكْم َواأَْيِدَيُكْم اإَِل امْلََراِفِق َواْم�َسُحوا ِبرُُءو�ِسُكْم 

... َواأَْرُجَلُكْم اإَِل اْلَكْعَبْيِ
 )�صورة �ملاِئدة 5/ 6(

ْب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَماًل ُمفيدًة  َرتِّ

10

9

اِْقَراأْ َواأِعد الآية الَكرمية
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ْوم ْر�س الّثاين : ال�سَّ  الدَّ

يام َرَم�سان �سِ

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار

1- َبنْي َمْن َيدور �ِلو�ر؟                                   
2- َكْم َيْوًما �َصَي�صوم �اِلْبن هذ� �لعام؟                                   
ْوم هذ� �لعام؟                                    3- مِلَ مْل َي�ْصَمح �لو�ِلد�ن اِلْبِنِهما ِبال�صَّ
4- ماذ� قال �لَوَلد �أخرًي�؟                                   

1
: هل �َصَت�ْصَمحان يل  �لَوَلد 

ْوم هذ� �لعام؟     ِبال�صَّ
: َت�ْصَتطيع �أْن َت�صوم  �لو�ِلد 

   َبْع�س �أّيام َرَم�صان. 
: َمَثاًل، ِباإْمكاِنك  �لو�ِلدة 

   �أْن َت�صوم َيْوًما يف 
   ِبد�ية َرَم�صان َوَيْوًما 

   يف َو�َصِطه َوَيْوًما يف �آِخِره. 
: َومِلاذ�؟ �أنا �أِحّب �أْن �أ�صوم ُكّل �أّيام َرَم�صان.  �لَوَلد 

ْوم �َصْيًئا َف�َصْيًئا.  د َعلى  �ل�صَّ : َولِكن يا �ْبني َيِجب �أْن َتَتَعوَّ �لو�ِلدة 
غرًي�، �لدِّين ُي�ْصٌ ال ُع�ْصٌ. : َنَعم، َوماز�ل ُعْمُرك �صَ �لو�ِلد  

ِبية �لدِّيِنّية اِلأْوالِدِهما، �أَلْي�س َكذِلك؟  ْ : َولِكن،  �لو�ِلد�ن َم�ْصوؤوالن َعن �لتَّ �لَوَلد 
ل �لعا�ِصة ِمْن  ا. ِعْنَدما َت�صِ ِتِهم �أْي�صً حَّ ُهما َم�ْصوؤوالن َعْن �صِ : َبلى، َولِكنَّ �لو�ِلدة 

               ُعْمِرك َت�صوم ِباْنِتظام.
اِئمني.  : �إَذْن، �أمامي �َصَنتان َطويَلتان اِلأكون ِمن �ل�صّ �لَوَلد 

ّر�ن ِب�ُصْعة.  َنتان َتُ : ال َتْقَلْق يا �ْبني! �ل�صَّ �لو�ِلد 

2

مِلاذ� َن�صوُم؟  َْ  متهيد 
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ذي ُت�سري اإَلْيه الِعبارة  ت ُرْكن الإ�ْسالم الَّ ْع َعالمة )      ( َتْ 3                �سَ

نة.  يه �َصْهًر� و�ِحًد� يف �ل�صَّ        ُيوؤدِّ
يه َمّرًة و�ِحدًة يف �لُعْمر.  1- ُيوؤدِّ

ا.  يها َيْوِميًّ 2- ُيوؤدِّ
3- ُيْعطي �ملال ُكّل �َصنة.

4- ال َياأُكل فيه َطعاًما ُكّل �لنَّهار. 
ي َبْعَده َزكاة �لِفْطر.  5- ُنوؤدِّ

6- ُنْعطيها ِللُفَقر�ء. 
اأ َلها ُكّل َمّرٍة.  7- َنَتَو�صَّ

8- َنطوف فيه.   

الة ْوم       �لزَّكاة     �ل�صَّ �َلجّ       �ل�صَّ

ِمْدَفع �الإْفطار

                   ُروؤية �لِهالل

ِقر�ءة �لُقْر�آن يف َرَم�صان
حور                     �ل�صَّ

�الإْفطار

1
           

3

5

2

4

- هو �أْكلُة �آِخر �للْيل يف َرَم�صان. 
ة يف َرَم�صان.                 - هي ِمْن �أْعَظم �لِعباد�ت َوخا�صّ

ل َرَم�صان َو�آِخِره.  -  َتكون يف �أوَّ
ْوت.                - َيْفَرح �الأْطفال ِعْنَدما َي�ْصَمعون هذ� �ل�صَّ

- هو �أْكلٌة َبْعد �أذ�ن �مَلْغِرب.

ُيوؤَّديه �مُل�ْصِلم

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي  �سِ 4
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5        َتباَدْل احِلوار َمع َزميِلك/َزميَلِتك َكما يف امِلثال 

- َمتى �لُعْطلة؟ 
- �لُعْطلة يف �َصْهر َرَم�صان. 

- �أْين �َصَتْق�صي �لُعْطلة؟ 
- �َصاأْق�صيها يف َمّكة. 

�مِلثال
َرَم�صان 

َمّكة

-                                   ؟ 
 .                                   -
-                                   ؟ 
 .                                   -

1
�َصْعبان

 �إ�ْصَطْنبول

-                                   ؟ 
 .                                   -
-                                   ؟ 
 .                                   -

2

-                                   ؟ 
 .                                   -
-                                   ؟ 
 .                                   -

3
-                                   ؟ 
 .                                   -
-                                   ؟ 
 .                                   -

4

-                                   ؟ 
 .                                   -
-                                   ؟ 
 .                                   -

5
-                                   ؟ 
 .                                   -
-                                   ؟ 
 .                                   -

6

�َصّو�ل

�لقاِهرة

رَّم  ُمَ

توِن�س

َرَجب

�الأْرُدن

َفر �صَ

باِك�ْصتان

ل َربيع �الأوَّ

ماليْزيا

ْو  ْهَر َفْلَي�ُسْمُه َوَمْن َكاَن َمِري�ًسا اأَ ...َفَمْن �َسِهَد ِمْنُكُم ال�سَّ
اٍم اأَُخَر ... ٌة ِمْن اأَيَّ َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ

)�صورة �لَبَقرة 105/2(

اِْقَراأْ َواأِعد الآية الَكرمية6
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َمْوِقعة َبْدر    َلْيلة  َرَم�صان  فيه  �ّلذي   
�لَقْدر �َصْهر  �أْعَظم  �الأُ�ْصة  َتِمع  َتْ  

ْوم �ل�صَّ َخرْي ِمن  َعلى �ملاِئدة  َن�ص  �أُْنِزل   
�َصْهر َرَم�صان  �أْلف �َصْهر  ِللُم�ْصِلمني  َو�لِعبادة  ْهر  �ل�صَّ  

�لُقْر�آن    
ْوم َو�لِعبادة.        َرَم�صان �َصْهر �ل�صَّ

1- َمْوِقعة َبْدر                                                                     .
َتِمع                                                                           . 2- َتْ

ْهر                                                                             .  3- �ل�صَّ
4- َلْيلة                                                                                . 

1- �َصْهر                      �لَّذي �أْنِزل فيه                      . 
2- َمْن                      َرَم�صان �إمياًنا َو�ْحِت�صاًبا                       َله ما َتَقدَّم ِمْن َذْنِبه. 

الة                      يف �َصْهر َرَم�صان.  الة                      َبْعد �صَ 3- ُنوؤَدِّي �صَ
ه َيْتُك                      و                       اِئم َعظيم اِلأنَّ 4-                      �ل�صّ

      �ْبِتغاء َمْر�صاة �هلل. 
5- ُيوؤدِّي �مُل�ْصِلمون َزكاة                     يف                      َرَم�صان.  

6- �َصْهر َرَم�صان َياأتي َبْعد �َصْهر                      َو�َصْهر                      ياأتي 
       َبْعد �َصْهر َرَم�صان. 

7- يف �َصْهر َرَم�صان                      �هلل �مُل�ْصِلمني َعلى �لُكّفار يف َغْزوة
                     َوَفَتح �هلل َلُهم َمّكة يف َرَم�صان. 

َن�َص   �َصْعبان  َثو�ب  �َصّو�ل  ُغِفرَ   
�َص�َبه �لُقْر�آن  �لِع�صاء  َرَم�صان  َبْدر   
�لِفْطر َطعاَمه  �ويح  �لتَّ �آِخر  �صام   

يف

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِبالَكِلمات امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة 8

ْن ُجَمالً ِمن اجَلْدَول الّتايل َواْكُتْبها َكما يف امِلثال  َكوِّ   7
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ْر�س الّثاِلث : احَلّج  الدَّ

احَلّج 1
: مِلَ َيلَب�س هوؤالء �لرِّجال هِذه  ّمد  ُمَ

   �مَلالِب�س �لَبْي�صاء يا �أبي؟
: هوؤالء �لرِّجال ذ�ِهبون ِللَحّج  �الأب 

   َوهِذه َمالِب�س �الإْحر�م. 
: ما هو �أْجُر �َلّج؟ ّمد  ُمَ

ِبّي : �أْجُره َعظيم يا ُبَنّي. قال �لنَّ �الأب 
ّلى �هلل َعَلْيه َو�َصّلم:      �صَ

»�َلّج �مَلْبور َلْي�س َله َجز�ء �إاّل �جَلّنة«
: مِلَن �َلّج و�ِجب؟ ّمد  ُمَ

: �َلّج و�ِجب مِلَن ��ْصَتطاع �إَلْيه  �الأب 
   �َصبياًل ِمن �مُل�ِصِلمني َو�مُل�ْصِلمات.

َوِللَحّج �أْرَبعة �أْركان هي:   
فا َو�مَلْروة. ْعي َبنْي �ل�صَّ    �الإْحر�م َو�لُوقوف ِبَعَرفة َوَطو�ف �الإفا�صة َو�ل�صَّ

ِتع. : �أْعَتِقد �أّن �َلّج ُمْتِعب َولِكّنه ُمْ ّمد  ُمَ
جَّ �لعام �لقاِدم؟ ّب �أْن َتُ : َمَعك َحّق. هل ُتِ �الأب 

: َنَعم،  �أِحّب �أْن �أُحجَّ ُكثري�ً يا �أَبتي. هل �َصَتاأُخُذين َمَعك �إىل �َلّج؟ ّمد  ُمَ
: َومِلَ ال، �إذ� �أْكَمْلَت ِدر��َصَتك ِبَنجاح. �الأب 

مِلاذ� َنُحّج؟
 َْ  متهيد
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ِمنى - َعَرفات - ُمْزَدِلفة - َطو�ف  -1
َطو�ف                              

َيْعَتِمر - َيُحّج - َيْقَر�أ - َيطوف  -2
                                     

عوِدّية �لِعر�ق - �أْندوِني�ْصيا - �مَلدينة - �ل�صُّ  -3
                                  

طاِئرة - ُفْنُدق - َمطار - ُخطوط  -4
                                  

َيْفِقد - َيطوف - َي�ْصعى - ُيَلّبي  -5
                                  

�ِصمال - َجنوب - �َصْق - �صوق  -6
                                  

�ِصّتة َع�َص - �ل�ّصاِبع َع�َص - َثماِنية - ِت�ْصعة َع�ص  -7
                                  

1- ما َلْون َمالِب�س �الإْحر�م؟                                                 
2- َمْن َيْلَب�س َمالِب�س �الإْحر�م؟                                                 
3- َعلى َمْن َيِجب �َلّج؟                                                 
نا �لَكرمي عن �َلّج؟                                                  4- ماذ� قال َنِبيُّ
5- َكم ُرْكًنا للَحّج؟                                                

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب احِلوار  2

3          اُ�سطْب الكلمة الغريبة ثَم اكتْبها  كما يف املثال 
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َور َوالَكِلمات الآِتية  ْن ُجَماًل ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ               َكوِّ

ل - �مَل�ْصِجد �َلر�م          َلِب�س - �الإْحر�م                        َو�صَ

فا َو�مَلْروة                                   َحَلق - َر�أْ�س            �َصعى - �ل�صَّ
                                         -1

                                         -2
                                        -3

                                         -4
                                         -5

                                        -6

ّلى - َمقام �إْبر�هيمطاف - �لَكْعبة  �صَ

12

34

56

4
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َور َكما يف امِلثال          اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ

1- َلِب�ْصُت َثْوب �الإْحر�م يف �مِليقات. 
                                          -2
                                          -3
                                          -4
                                          -5
                                          -6

5

ماذ� َفَعْلَت يف َعَرفة؟�أْين َلِب�ْصَت َثْوب �الإْحر�م؟

ِبَ �َصَعْرَت يف َبْيت �هلل؟

ْعي؟ ماذ� َفَعْلَت َبْعد �ل�صَّ

َمتى َذَهْبَت �إىل ُمْزَدِلفة؟

�أْين �َصَعْيَت؟

12

34

56
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ْل َبْي امَلْجموَعَتي �سِ

1
2
3
4
5
6

ذ�ِكر؟ �أْين �لتَّ
 َكْم َيْوًما �َصُتقيم ُهنا؟ 

ما َلْون �َلقيبة؟ 
ماذ� يف �َلقيبة؟ 

َمتى �َلّج؟ 
َكْم �َصْوًطا ُطْفَت؟ 

َلْوُنها �أْزَرق.
يف �َلقيبة َتذ�ِكر. 

�َصْبعة �أ�ْصو�ط. 
يف �َصْهر ذي �ِلّجة. 

ذ�ِكر.  هِذه هي �لتَّ
َخْم�صة �أّيام. 

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى  ا�ِس َللَِّذي ِبَبكَّ َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�سِ اإِنَّ اأَوَّ
َي  ) اآل ِعْمَراَن  96/3(ِلْلَعامَلِ

ُبُلوغ
�مُلَر�َهقة
َنْف�ِصّية

�ِْجِتماِعّية
َتْنهى

َفْح�صاء
ُمْنكر
َلٌة �صِ

�أد�ء �مَلنا�ِصك
�أُوىَل �لِقْبَلَتني

َعَد �صَ
ُيَنادي
ِنَد�ء

�َصَت�ْصَمحان
َتَتَعّود

�َصْيًئا َف�َصْيًئا

ُي�ص
ُع�ص

ِباْنِتظام
ِمْدَفع
ُغِفَر

�ِْحِت�صاًبا
اِئم �صَ
�ِْبِتغاء

�أْجر
ُيَلّبي
�َصَعى
َحَلَق

ِميَقات
�َصْوًطا
�ُ�ْصُطْب

َطو�ف �الإفا�صة

6

اِْقَراأْ َواأِعد الآية الَكرمية 7

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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َبح َيتيم الأب َوالأّم  اأ�صْ

ْر�س الأّول : ُطفوَلُته  الدَّ

الم10الَوْحدة د َعَلْيه ال�صَّ َمَّ َحياة ُمَ

1

د يف َمّكة  مَّ َ ْفل امَلْحبوب محُ ِلَد الطِّ وحُ  
ِب�َشمال اجَلزيرة الَعَرِبّية، يف »عام الِفيل« 

)اأي يف عام 571 امليالدي(.
ر  َلَقد مات اأبوه َعْبد اهلل َقْبل �ِشّتة اأ�ْشهحُ  

ْفل اجَلميل. َواأْر�َشَله  َتْقريًبا ِمْن ِوالدة هذا الطَِّ
ْحراء ِلَيعي�ش َمع عاِئلة َبَدِوّية. ه اإىل ال�شَّ اأقاِربحُ

ّل ْر�ِشلون كحُ  كان هذا ِمْن َتقاليد اأْهل َمّكة. يحُ
ْحراء ْحراء، اِلأّن اأْهل ال�شَّ  َمْولود َجديد اإىل ال�شَّ

ْحراء. واِجه االأْطفال اأْعباء احَلياة يف ال�شَّ  َيَتَحدَّثون لحُغةَعَرِبّية َف�شيحة. َوكذِلك يحُ
ْحراء وهو يف ال�ّشاِد�شة  ه ِمن ال�شَّ غري اإىل اأحُمِّ د ال�شَّ ّمّ َ َوَبْعد هِذه الَفْتة َرَجع محُ  
َبح َيتيم ه الَعزيزة َواأ�شْ ه َمري�شة. َوَبْعد َفْتة َقليلة َفَقَد اأمَّ ْمِره. لِكنَّه َوَجد اأمَّ ِمْن عحُ

 االأب َواالأّم. 
ا َوهو يف الّثاِمنة ِمْن ه اأْي�شً ه َفَقَد َجدَّ ِلب �َشَنَتْي، لِكنَّ طَّ ه َعْبد املحُ َوَقْد َرعاه َجدُّ  

ه اأبي طاِلب.  ت ِرعاية َعمِّ غري َتْ د ال�شَّ مَّ َ ْمِره. َوهِذه امَلّرة َدَخل محُ  عحُ
ه اِْثنا  ْمرحُ ه اإىل �شوِريا َمع الَقواِفل التِّجاِرّية، َوعحُ د َمع َعمِّ مَّ َ َوَبْعد َفْتة َخَرج محُ  
باب. ْجِربة َدَخل َمْرَحلة ال�شَّ ِربة يف التِّجارة. َوَبهِذه التَّ َع�َش عاًما. فاْكَت�َشب ِبذِلك َتْ

ّلى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم؟ ِلد َر�شول �شَ اأْين وحُ
ما ا�ْشم واِلد الرَّ�شول َوواِلَدِته؟

 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب احِلوار

ْحراء؟                                                       غري اإىل ال�شَّ ّمًدا ال�شَّ َ مِلاذا اأْر�َشلوا محُ  -1
ْحراء؟                                                      غري ِمن ال�شَّ د ال�شَّ ّمّ َ ماذا َحَدث َبْعد اأْن َرَجع محُ  -2
با�َشة؟                                                      ه محُ َمْن َرعاه َبْعد َوفاة اأمِّ  -3
َمْن هو اأبو طاِلب؟                                                         -4
د ال�ّشاب  اإىل �شوِريا َمع َعّمه؟                                                      مَّ َ مِلاذا �شاَفر محُ  -5

2

ْيد الَكِلمات: اُ�ْصُطْب الَكِلمات الآِتية يف اجَلْدَول             �صَ

َمدينة   د  مَّ َ محُ َعْبد اهلل  عام الفيل   
احِلجاز   َمّكة  اآِمنة  اأبو طاِلب   

3
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ح اخَلطاأ يف اجُلَمل الّتاِلية  حِّ �صَ    

ْل َبْي اأْفراد اأُ�ْسة َر�صول اهلل َوَدَرجة َقراَبِتِهم َكما يف امِلثال �صِ                 

ِلد َر�شول اهلل يف عام 722.                     1- وحُ

2- اِ�ْشمحُ واِلَدِته فاِطمة.                    

3- اِ�ْشمحُ واِلِده َعْبد الرَّْحمن.                    

ِبّي يف الّطاِئف.                     ِلَد النَّ 4- وحُ

َ َر�شول اهلل يف َمّكة.                     يفِّ وحُ 5- تحُ

4

5

ه َعمُّ
ه َجدُّ
ه َعمُّ
ه َجدُّ
اأبوه
ه اأحُمُّ

ه يف الرَّ�شاعة اأمُّ

               1-اآِمنة
2-َحليمة
              3-َوْهب

4-َعْبد اهلل
ِلب طَّ      5-َعْبد املحُ

6-اأبو طاِلب
           7-الَعّبا�ش



ة 129الَوْحدة العا�شرِ

اِْقَراأ الآية الَكرمية 7

لُّها؟ َوناِق�ْس َمع َزميِلك هل احَلّل     اِْقَراأ امَل�صاكل الّتاِلية، َكْيف َتُ   
ذي َتْقَتُِحه َيَتنا�َصب َمع اأْخالق َر�صول اهلل الَّ    6

�ْشِكلة لُّها؟املحُ َكْيف َتحُ
َعلى  ْركّية  تحُ لرية   50 َعلى  َعَثَْت 
هل  النُّقود؟  ِبهِذه  َتْفَعل  ماذا  ريق.  الطَّ
ْطة؟  ها ِلل�شُّ �َشلِّمحُ ها يف َجْيِبك اأم تحُ عحُ َت�شَ

م  هحُ ِدقاِئك. َبْع�شحُ َتْذَهب اإىل ال�ّشوق َمع اأ�شْ
ِمْن  َحَلِوّيات  قة  �َشِ َعلى  عوَنك  �َشجِّ يحُ
م  هحُ �ش ذِلك لِكنَّ اأَحد امَلَحاّلت، َواأنت َتْرفحُ
طون َعَلْيك. ماذا َتْفَعل؟ َوماذا َتقول  غحُ َي�شْ

م؟  َلهحُ
ِدقاِئك يف  اأ�شْ َمع  الَقَدم  رة  كحُ َتْلَعب  اأنت 
ّفّ  اّلب ِمْن �شَ احَلديقة العاّمة. َبْع�ش الطُّ
م. ماذا َتْفَعل  �شاَركة َلْعَبِتكحُ اآَخر َيْطلحُبون محُ

م؟ اأو ماذا َتقول َلهحُ

نا�َشبة عيد ميالِدك. َت�َشلَّْمَت َهدّية ِبحُ
ريدون  فِّك يحُ اّلب يف �شَ َبْع�شحُ الطُّ

م؟   ا�ْشِتْخداَمها. ماذا َتْفَعل اأو ماذا َتقول َلهحُ

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

َوما اأْر�َصْلناَك اإلّ َرْحَمًة ِللعامَلي 
)�شورة االأْنِبياء 21/ 107(
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لى اهلل َعَلْيه و�َصلَّم  يف �َصباِبه ّمد �صَ ُمَ

ْر�س الّثاين : �َصباُبه   الدَّ

 
ّمد ال�ّشاب َن�شيًطا ِجًدا. َي�ْشَتِغل ِبالتِّجارة اأْحياًنا َوَيْرعى االأْغنام  َ كان محُ  

اأْحياًنا اأحُْخرى. َوكان َمْعروًفا ِبِثَقِته َواأماَنِته. 
يِّدة َخديجة ِبْنت  َحْت َعَلْيه ال�شَّ ْمِره، اِْقَتَ َوَبْعد اأن جاَوز الِع�ْشين ِمْن عحُ  

ّمد  َ َفق محُ وؤوَنها التِّجاِرّية، اإْذ كاَنت �َشيِّدة َغِنّية َوَنبيلة. فاتَّ َوْيِلد اأن َيَتَوىّل �شحُ خحُ
ّيدة َخديجة الزَّواج، َفواَفق َعلى هذا  َحْت َعَلْيه ال�شَّ ة اِْقَتَ ال�ّشاّب َمَعها. َوَبْعد َفْتَ

ور. عادة ّوال�شُّ الزَّواج. َوهو َزواج َمْعروف ِبال�شَّ
َمْت َبْع�ش  ا يف اإعادة ِبناء الَكْعبة. َوَقد َتَهدَّ ِهمًّ ّمد ال�ّشاب َدْوًرا محُ َ َلِعب محُ  

ّل َقبيلة اأراَدت  اأْق�شام الَكْعبة. َوَبْعد اإعادة ِبناء الَكْعبة َظَهر ِخالف َبْي الَقباِئل. كحُ
د االأمي  مَّ َ يوخ اْخِتيار محُ ع احَلَجر االأ�ْشَود يف َمكاِنه. َفاْقَتَح اأَحدحُ ال�شُّ اأْن َت�شَ

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

�ْشِكلة َكبرية ِبالَعَمل  اجَلماِعّي. عوه يف َمكاِنه. َوهَكذا َحلَّ الرَّ�شول محُ َوَو�شَ

1

ِباذا ا�ْشَتَغل َر�شول اهلل يف �َشباِبه؟
ْمره ِعْنَدما اأْر�َشَله اهلل َر�شواًل؟ كم كان عحُ

 َْ  متهيد
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اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب احِلوار

د ال�ّشاب؟                                                                        مَّ َ ما هي َعالمة َن�شاط محُ  -1
د يف �َشباِبه؟                                                                        مَّ َ ْن تاَجر محُ مِلَ  -2
ع احَلَجر االأ�ْشَود؟                                                                        ّل َقبيلة َو�شَ مِلاذا اأراَدْت كحُ  -3
ع احَلَجر االأ�ْشَود يف َمكاِنه؟                                                                      �ْشِكلة َو�شْ َكْيف َتّ َحلُّ محُ  -4

ْيد الَكِلمات: اُ�ْصُطْب الَكِلمات الّتاِلية يف اجَلْدَول �صَ   
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3

َخديجة

الَكْعبة
ِتارة

ِرداء
ِر�شالة

ال�ّشاب

اِْماَلأ الَفراغات َكما يف امِلثال

ِكنحُني َمْعِرفة  ْ َكْيف يحُ
َر�شول اهلل؟

   

   

 
 

 

 
 

 

تحُب ال�ّشرية ِمن كحُ
رحُين  َذكِّ االأماِكن الَّتي تحُ

ِبَر�شول اهلل.

   

         

 
 

 

 
 

    

   

 
 

 

 
 

 

4

رين  َذكِّ الَكِلمات الَّتي تحُ
ِبَر�شول اهلل.

الّنا�ش الَّذين َعلَّموين
�ِشرية َر�شول اهلل

يفة ِمن االأحاديث ال�شَّ رمي
الَك
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ن ا
ِم

ابة
ح

ل�شَّ
ل ا

قوا
ن اأ

ِم



ة132 الَوْحدة العا�شرِ

اأْكِمل الِق�ّصة الّتاِلية ِمْن َحياة َر�صول اهلل  
ل َمّرة َعلى َر�شول اهلل َوهو يف غار ِحراء، َحْيث جاء اإَلْيه ِجْبيل  َنَزل الَوْحي اِلأوَّ

ْعد ميَلْي ِمْن َمّكة، َوذِلك يف ال�ّشاِبع َوالِع�ْشين  الم يف َجَبل الّنور َعلى بحُ َعَليه ال�شَّ
ِمْن �َشْهر َرَم�شان. َفقال َله امَلَلك: 

– اِْقَراأ! 
ّلى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم: قال �شَ

اأنا ِبقاِرىء. – ما 
ما َثالث َمّرات، َواأخرًيا قال َله امَلَلك: َودار هذا احَلديث َبْيَنهحُ

َك الأْكَرُم، ِذي َخَلَق، َخَلَق اْلإِْن�َصاَن ِمْن َعَلٍق، اْقَراأ َوَربُّ َك الَّ – » اِْقَراأ ِبا�ْصِم َربِّ
َم اْلإِْن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم.«  َم ِباْلَقَلِم، َعلَّ ِذي َعلَّ         الَّ

َفَرَجع َر�شول اهلل اإىل َبْيِته.                                                                                    
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                                                          
                                                                        

                                                                      
                                                                     
                                                                    
                                                                   
                                                                  

                                                                
                                                               
                                                              

5
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واريخ َكما يف امِلثال  ْل َبْي الأْحداث َوالتَّ �صِ

ْع َعالمة         الم َوُمعاَمَلَته ِللّنا�س، ُثّم �صَ ِبّي عَلْيه ال�صَّ ْظ �ُصلوك النَّ  لِحِ
ُقه َح�َصب اجَلْدَول ذي ُتَطبِّ لوك الَّ اأمام ال�صُّ

6

د  1-َمْعَركة اأحُححُ
 2-َفَتح َمّكة

3-الِهْجرة ِمْن َمّكة اإىل امَلدينة
َدْيِبّية 4-َمْعَركة احلحُ

الم 5-َوفاة َر�شول اهلل عَلْيه ال�شَّ
ِلد يف َمّكة 6-وحُ

ي اهلل َعْنها ج ِبَخديجة َر�شِ 7-َتزوَّ
8-َمْعَركة َبْدر 

)595(
)632(
)624(
)625(
)628(
)571(
)622(
)630( 

اأنت/اأنِت
داِئًما           اأْحياًنا         اأَبًدا

عاَملة َح�َشنة عاِمل الّنا�ش محُ يحُ
غار ِحّب ال�شِّ م الِكبار َويحُ َيْحَتِ

ا َت�شاِمً محُ
حاِبه َيَتباَدل الَهدايا َمع اأ�شْ

َيْرَفق ِباحَلْيوانات
عاِملحُها ِبلحُْطف م امَلْراأة َويحُ َيْحَتِ

وؤَدِّي الِعبادة ِباْنِتظام يحُ

ّلى اهلل عَلْيه و �َشلَّم ِبّي �شَ كان النَّ

7

ا َوَنِذيًرا ً َب�شِّ الَّ محُ َوَما اأَْر�َشْلَناَك اإِ
)�شورة االأْنِبياء 21/ 56( 

اِْقَراأ الآية الَكرمية 8
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اأْخالق َر�صول اهلل

ْر�س الّثاِلث : اأْخالُقه  الدَّ

1

ّلى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم َكرًيا  كان �شَ  
ع  �َشجِّ ْحتاِجي. َوكان يحُ ْنِفق ماَله َللمحُ يحُ
حاَبه َعلى التِّجارة. َوكان َيقول:  اأ�شْ

م ِبالتِّجارة َفاإّن فيها ت�ْشعة اأْع�شار  »َعَلْيكحُ
م من الَكِذب َوالِغ�ّش. هحُ َحذِّرحُ الرِّْبح «. لِكنَّه يحُ
كان َيْخِدم َنْف�َشه ِبَنْف�ِشه داِخل الَبْيت َوخاِرَجه،

َخيِّط ِثياَبه َوَيْحِمل اأ�ْشياَءه ِبَنْف�ِشه.   َفَيْحِلب �شاَته َويحُ
ْرِكب االأْطفال َجَمَله  م. َوكان يحُ �شاِرك يف اللِعب َمَعهحُ ا َعلى االأْطفال، يحُ كان َحري�شً  

ِعْند الَعْودة ِمْن ِرْحلة. 
ه قال اِلْمَراأة َعجوز: »الَعجوز ال  ِحّب امَلْزح. َفِمْن ِمزاِحه اأنَّ َزح َويحُ َوكان َر�شول اهلل َيْ  
ِلي اجَلّنة  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َشلَّم: »َتْدخحُ ل اجَلّنة«. َفَبَكت امَلْراأة، َوِعْنَدِئذ قال َلها الرَّ�شول �شَ َتْدخحُ

َواأْنِت �شاّبة«. 
ِحّب اجَلمال، َفَيْلَب�ش اأْح�َشن الثِّياب، َوَي�ْشَتْخِدم َرواِئح َطيِّبة.  كان َر�شول اهلل يحُ  

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

اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب احِلوار  2
ماذا قال َر�شول اهلل يف التِّجارة؟                                                       -1
ه داِخل الَبْيت َوخاِرَجه؟                                                      لوكحُ َكْيف كان �شحُ  -2
ه ِلالأْطفال؟                                                      عاَمَلتحُ َكْيف كاَنْت محُ  -3
ما َمكانة امَلْزح ِعْند َر�شول اهلل؟                                                       -4

مِلاذا هاَجر َر�شول اهلل اإىل امَلدينة؟
ف اأْخالق َر�شول اهلل؟ َكْيف َت�شِ

134

 َْ  متهيد
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راب تحُ اهلل  ِلَعَرِبيّ  اإْخوة  م  اأْتقاكحُ  

مال الّنا�ش  فا�ْشَهدْ  واِحد  َنِبّيه   

وؤِْمنون                    َوال َيِحّل اِلْمِرئ                    اأخيه اإاّل  ها الّنا�ش! اإّنا املحُ اأيُّ
ّفاراً َي�ْشِب  نَّ َبْعدي كحُ ّم َفا�ْشَهد. َفال َتْرِجعحُ َعْن طيب َنْف�ش ِمْنه. اأال َهل َبلَّْغت اللهحُ

ّلوا َبْعَده:  م ما اإْن اأَخْذتحُ ِبه َلْن َت�شِ م ِرقاب َبْع�ش، َفاإيّن َقْد َتَرْكتحُ ِفيكحُ كحُ َبْع�شحُ
ّم                   . ّنة                   ، اأال َهل َبلَّْغت اللهحُ ِكتاب                    َو�شحُ

م اِلآدم َواآَدم  لُّكحُ م واِحد، كحُ م                   ، َواإنَّ اأباكحُ كحُ ها                   ! اإنَّ َربَّ اأيُّ
م ِعْند اهلل                   ، َوَلْي�ش                    َعلى  ِمْن                   ، اإنَّ اأْكَرَمكحُ

ْقَوى. ل اإاّل ِبالتَّ اأْعَجِمّي َف�شْ

تي اأْلقاها      اِْماَلأ الَفراغات يف النَّ�ّس الّتايل ِمْن ُخْطبة الَوداع الَّ
 الرَّ�صول الَكرمي َقْبل َوفاِته

ْيد الَكِلمات: اُ�ْصُطْب الَكِلمات الّتاِلية يف اجَلْدَول  �صَ
ِلَتِجد اأ�ْصماء اأْولد الرَّ�صول الَكرمي 3

قا�ِشم

َزْيَنب
لثوم اأّم كحُ

ِقّية رحُ
فاِطمة

َعْبد اهلل
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�شاِئل الّتاِلية  لوك. اِْقَراأ الرَّ ِبّي اإىل َبْع�ش املحُ توَجد اأْدناه َر�شاِئل اأْر�َشَلها النَّ  
ّل ِر�شالة ِمن اجَلْدَول الّتايل نا�ِشب ِلكحُ ْنوان املحُ ّم اْكتحُب العحُ ثحُ

ِر�شالة َر�شول اهلل اإىل ِك�ْشى فاِر�ش
ِر�شالة َر�شول اهلل اإىل النَّجا�شي

ِر�شالة َر�شول اهلل اإىل َمِلك الرُّوم ِهَرْقل
َقْوِق�ش ِر�شالة َر�شول اهلل اإىل َمِلك ِم�ْش املحُ

دى، اأّما َبْعد  َبع الهحُ د ْبن َعْبد اهلل اإىل ِهَرْقل َعظيم الّروم: �َشالم َعَلى َمن اتَّ مَّ َ   ِمْن محُ
َتْي، َفاإْن َتَولَّْيت َفَعَلْيك  فاإينِّ اأْدعوك ِبَدْعوة االإ�ْشالم، اأ�ْشِلْم َت�ْشَلْم يوؤِتك اهلل اأْجَرك َمرَّ
ْم اأَالَّ  ْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإِىَل َكِلَمٍة �َشَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكحُ اإْثم َجميع االأري�ِشِيّي. { قحُ

ِ َفاإِْن  وِن اهللَّ ا اأَْرَباًبا ِمْن دحُ َنا َبْع�شً ِخَذ َبْع�شحُ َك ِبِه �َشْيًئا َواَل َيتَّ �ْشِ َد اإِالَّ اهلَل َواَل نحُ َنْعبحُ
)اآل ِعْمران: 64( وَن}     �ْشِلمحُ ا محُ وا ِباأَنَّ وا ا�ْشَهدحُ ولحُ ْوا َفقحُ َتَولَّ

د َر�شول اهلل اإىل ِك�ْشى َعظيم فاِر�ش. �َشالم َعلى  مَّ َ   ِب�ْشم اهلل الرَّْحمن الرَّحيم. ِمْن محُ
دى َواآَمن ِباهلل َوَر�شوِله ، َواأ�ْشَهد اأْن ال اإله اإاّل اهلل َواأيّن َر�شول اهلل اإىل  َبع الهحُ َمن اتَّ

ْنِذر َمْن كان َحّيا، اأ�ْشِلْم َت�ْشَلْم، َفاإن اأَبْيَت َفَعَلْيك اإْثم امَلجو�ش. الّنا�ش كاّفة، اِلأحُ

دى، اأّما َبْعد  َبع الهحُ َقْوِق�ش َعظيم الِقْبط: �َشالم َعلى َمن اتَّ د َر�شول اهلل اإىل املحُ مَّ َ   ِمْن محُ
ْهَل اْلِكَتاِب  وؤِْتك اهلل اأْجَرك َمّرَتْي { َيا اأَ َفاإيّن اأْدعوك ِبَدْعَوة االإ�ْشالم ، اأ�ْشِلْم َت�ْشَلْم  يحُ

ِخَذ  َك ِبِه �َشْيًئا َواَل َيتَّ �ْشِ َد اإِالَّ اهلَل َواَل نحُ ْم اأَالَّ َنْعبحُ َتَعاَلْوا اإِىَل َكِلَمٍة �َشَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكحُ
وَن }           �ْشِلمحُ ا محُ نَّ وا ِباأَ وا ا�ْشَهدحُ ولحُ ْوا َفقحُ ِ َفاإِْن َتَولَّ وِن اهللَّ ا اأَْرَباًبا ِمْن دحُ َنا َبْع�شً َبْع�شحُ
)اآل ِعْمران: 64(.          

د َر�شول اهلل اإىل النَّجا�شي َمِلك احَلَب�شة: �َشالم َعَلْيك، اإينِّ اأْحَمد اهلل اإَلْيك، اهلل  مَّ َ   ِمْن محُ
َهْيِمن، َواأ�ْشَهد اأنَّ ِعي�شى ْبن َمْرمَي  وؤِْمن املحُ الم املحُ ّدو�ش ال�شَّ الَّذي ال اإله اإاّل هو امَلِلك القحُ

يِّبة احَل�شينة، َفَحَمَلت ِبِعي�شى َفَخَلَقه  ه اأْلقاها اإىل َمْرمَي الَبتول الطَّ روح اهلل َوَكِلَمتحُ
نوَدك اإىل اهلل َعّز َوَجّل، َوَقْد َبلَّْغتحُ  اهلل ِمْن روِحه َكما َخَلق اآَدم ِبَيِده، َواإين اأْدعوك َوجحُ

دى. َبع الهحُ الم َعلى َمن اتَّ حي، َوال�شَّ �شْ ْحتحُ َفاْقَبلوا نحُ َوَن�شَ

5
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قالوا َعن الرّ�صول الَكرمي9
امَلَهامْتا َغاْندي:  

ْيف َلْ  ّل ااِلْقِتناع ِباأنَّ ال�شَّ ْقَتِنًعا كحُ َبْحتحُ محُ َلَقْد اأ�شْ  
ن الَو�شيلة الَّتي ِمْن ِخالِلها اِْكَت�َشب االإ�ْشالم َمكاَنَته. َيكحُ

ُتول�ْصُتوي:  
د الَّذي  مَّ َ ِبّي محُ اأنا واِحد ِمن امَلْبهورين ِبالنَّ  

 اْختاَره اهلل.
�صاعر الأمْلَان ُغوَته:  

ْراآن �َشَعْرت ِباأّن روحي َتْهَتّز داِخل  لَّما َقَراأْتحُ القحُ كحُ  
 ِج�ْشمي.

َكارْل َمارْك�س:  
ا ِللِعْلم َوالّنور  ِبّي اْفَتَتح ِبِر�شاَلِته َع�ْشً هذا النَّ  

َوامَلْعِرفة.

6

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
اجَلِزيَرة الَعَرِبّية

ْحراء �شَ
َتقاِليد

يَحة َف�شِ
واِجه يحُ
اأْعَباء
َفَقَد

الَقَواِفل التَِّجاِرّية
َرَعاه

اِْكَت�َشَب
باب َمْرَحَلة ال�شَّ

َت َعَثْ
�ش َتْرفحُ

َغطون َي�شْ
َجاَوَز
َي�ْشَتِغلحُ

َحْت اِْقَتَ
َيَتَوىل
وؤون �شحُ
َنِبيَلة

َمْت َتَهدَّ
اَنات َفَي�شَ

َعاِرَمة
َقَباِئل

وه اِْخَتارحُ
َحَكًما
َخَلَع
ِرداَءهحُ
دَّد َ محُ

َعَمل َجَماعّي
لَّْت ححُ

اأّول َمرَّة
َغار ِحَراء

َجَبل الّنور
ِميَلي

َداَر
ا َت�َشاِمً محُ
َيَتَباَدل
ِبلحُْطف
اأْع�َشار
َيْحِلبحُ
َخيِّطحُ يحُ

ا َحِري�شً
َزححُ َيْ

َرَواِئح
ْبَت�ِشم َوْجه محُ

وؤِتَك يحُ
ْقَتِنًعا محُ

اِْخِتياري
ْدِه�شحُ يحُ
اء رَّ قحُ

ْنَيِوّي دحُ
وِرين َمْبهحُ

َتْهَتّز
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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

ُ
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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
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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

خ
ذ

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

Azaldı.

َ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
َقلَّ

kale

zirve, doruk

ticaret kervanları

halk güçleri

Değerlendirdi.

Ödüllendirdi.

kafeterya

her zamanki gibi

aralık

ocak

koç

kablolar

kiraz

güneş kremleri

iğrenç

kaç kere

gördüğün gibi

aksesuar

armut

miktar

sıcak künefe

kulübe

kabak

çuval; poşet

َ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
َكَرز

كرميات �َسم�س
َكريه

ًة َكْم َمرجّ
َكما ُت�َساِهُد

َكماليجّات
ْثى ُكمَّ

يجّة َكمجِّ
كنافة �ساخنة

ُكوخ
كو�سة
ِكي�س

ق

ك
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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

değil

keşke, ...-se, -sa

ِ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
َلْي�َس
ليت

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

yanan, yanıcı

işgalci

َ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
َتِق ُمْ

َتلجّ ُمْ

م ل
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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

duygular

özlem duyan, hasret çeken

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
ُم�ِسنجّون
َم�ساِعر
ُم�ْستاق

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

konuşma

şekerleme

ُ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
ُمَكامَلة
ُمَلبَّ�س
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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)

garson

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

َناِدل

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

bunlar

akıl almaz, muazzam

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(

هوؤلء
هاِئل

ن
هـ
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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.

Koydu.

… olsa bile

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
َع َو�سَ

َوَلْو كاَن

Sana gelir.

aman Allahım / Tanrım

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.

Elbise giyiyor.

ُيوؤِتك
يا �إلهي

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

َيْرَتدي

و

ي
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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.

Emiyor, içine çekiyor.

ُ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
َت�سُّ مَيْ

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

َ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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