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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.

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

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.

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.

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

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

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?

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.

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

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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خل ْم�سة يف ا ِال ْ�سالم
اال�س ِم ّية
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ا ُ
جل ْملة ْ

ال َو ْحدة

1

الوحدة
�أ ْر كان ا ِال ْ�سالم

1

تهيد
مَ ْ
كَ ْم ُركْ ًنا يف ال ْإ�سالم؟
قا ِر ْن َب نْي احل َّج َوال ُع ْمرة.
اال�سم ِّية؟
ماذا َت ْع ِرف َعن اجل ُْملة ْ
1

ال َو ْحدة

1

ال َو ْحدة
1

1

ال َّد ْر �س ا لأ َّو ل :الأَ ْركان ا َ
خل ْم َ�سة
			 يف ا ِال ْ�سالم

رُ�شوط ال ُّدخول �إىل دائِرة ال ْإ�سالم

ال�سالم:
َي َت َك َّون ال ْإ�سالم مِ ْن َخ ْم�سة �أ ْركان �أ�سا�سِ ّية .قا َل ال َّر�سول َع َل ْيه َّ
م َّم ًدا َر�سول اهلل ،و�إقام
« ُبن َِي ال ْإ�سالم َعلى َخ ْم�س� :شَ هاد ُة � ْأن ال �إله �إال اهلل َو�أ ّن حُ َ
ال�صالةَ ،و�إيتاء ال َّزكاةَ ،و َح ّج ال َب ْيتَ ،و َ�ص ْوم َر َم�ضان» َ(روا ُه ال ُبخاري َو ُم ْ�سلِم).
َّ
و�ص ْوم َر َم�ضان و�إيتاء ال َّزكاة
� َّإن � ْأركان ال ْإ�سالم هِ يَّ :
ال�صالة َ
ال�شهادة و�إقامة َّ
وح ّج ال َب ْيت.
َ
�أ�شْ َهد � ْأن الَ �إله �إالّ اهلل
م َّمدا ً
َو�أ�شْ َهد �أ ّن حُ َ
َر�سول اهلل

ال�شهادة:
َّ
تاح ال ْإ�سالم .الطَّ َرف
َّ
ال�شهادة مِ ْف ُ
ال�شهادةْ �« :أ�ش َهد � ْأن ال �إله � اَّإل اهلل».
ال َّأول مِ ن َّ
م َّمداً
«و� ْأ�ش َهد � ّأن حُ َ
َوالطَّ َرف ال َّثاين مِ ْنهاَ :
َر�سول اهلل»
ال�صالة:
�إقامة َّ

با�شة َب نْي الإ ْن�سان َو َر ِّبه.
ال�صالة ِ�صلة ُم رِ
َّ
ال�صالة َخ ْم�س َم ّرات َي ْومِ ًّيا َوهِ ي
َو ُيقيم امل ُْ�سلِم َّ
ال َف ْجر َوالظُّ ْهر َوال َع�صرْ َوا َ
مل ْغ ِرب َوالعِ�شاء.
َ�ص ْوم َر َم�ضان:
ال�شاب
ُه َو ال ْإم�ساك َعن الطَّ عام َو رَّ
ال�س ِّيئ مِ ْن رُ�شوقِ
َو ْ
ال�سلوك َّ
االمتِناع َعن ُّ
ال�ش ْم�س �إىل ُغرو ِبها.
َّ
2

ال َّزكاة هِ ي ا ُ
جل ْزء امل َُخ ْ�ص�ص للفَقري وامل ُْحتاج
حل ْك َم ُت ِمن ال َّزكاة َتطْ هري ال ُّنفو�س ِمن
كُ ّل َ�سنة .وا ِ
ماعي.
ال ُب ْخل ،وهِ ي ِمن � ْأعلى َد َرجات ال َّتكافُل ْ
االج ِت ّ
ال�ص حِالَاتِ
وقالَ اهلل َتعاىل�« :إِ َّن ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ال�صلاَ َة َو�آَ َت ُوا ال َّزكَا َة َل ُه ْم �أَ ْجرُ ُه ْم عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم َولاَ
َو�أَقَا ُموا َّ
ن» (ال َبقَرة.)277 :
خَ ْوفٌ َع َل ْي ِه ْم َولاَ ُه ْم َي ْح َزنُو َ

ال َو ْحدة

�إيتاء ال َّزكاة:

1

َح ّج ال َب ْيت:

يارة امل َْ�س ِج ِد احلَرام َو�أَداء َمنا�سِ ك
َواحل َُّج ُه َو ِز َ
َّا�س حِ ُّج
احل َّجَ .يقول اهلل تعاىلَ ...« :وللِهَّ ِ َعلَى الن ِ
َاع �إِ َل ْي ِه َ�س ِبيلاً �( »...آل عِ ْمران.)97 :
ا ْل َب ْيتِ َم ِن ْ
ا�س َتط َ

2

َّ�ص
ا َِج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
 -1ما � ْأركان ال ْإ�سالم؟
ال�شهادة ؟
 -2ما ُهو الطَّ َرف ال َّأول مِ ن َّ
	-3لمِ اذا ُن�ؤدي فَري�ضة ال َّزكاة؟
�ض اهلل احل َّج؟
َ -4على َم ْن ف ََر َ

3

ال�صحيحة َو َعالمة
َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ
جل َمل َّ
جل َمل اخلاطِ ئة
( ) �أمام ا ُ
َ -1ي ْد ُخل الإ ْن�سان �إىل دائِرة ال ْإ�سالم ِب�أداء احل َّج.
ال�شهادة لَها طَ َرفان.
َّ -2

َ -3ي َتك ََّون ال ْإ�سالم مِ ْن �سِ ّتة � ْأركان �أ�سا�سِ ّية ُي�ؤمِ ن امل ُْ�سلِم ِبها.
ُ -4ن�ؤ ِّدي َزكاة املال كُ ّل َ�سنة.

3

ال َو ْحدة

4

1

اِ ْملأ ال َفراغ ِبال َكلِمة ا ُ
ملنا�سِ بة مِ ن القائِمة
� -1أُريد � ْأن
ال�صالة
َّ -2

هذا العام.
با�شة َب نْي الإ ْن�سان َو َر ِّبه.
ُم رِ

م َّمد
 -3حُ َ

اهلل.

 -4ال ْإ�سالم َي َتك ََّون مِ ن

-5

5

-1

يارة امل َْ�س ِجد احلَرام يف َمكّة ا ُ
ملك ََّرمة.
ُه َو ِز َ

َر ِّت ِب ال َكلِمات ِلتَكون ُج ْملة ُمفِيدة
يارات
ِمون ال ِّز ِ
امل ُْ�سل َ
ِمون
امل ُْ�سل َ

َّ �	-2أو ِل عِ يد
عِ ي ُد
-3

� ْأركان.

َ�سنة

�شوال
َّ

ال َّزكاة

يف َي َتبا َدلون
يف

ُن�ؤَ ّدي

َي ْوم
فَري�ضة

ُن�ؤَ ّدي

6

َك ِّو ْن ُج َمالً ُم ْ�ستَعيناً ِبال َكلِمات الآتِية
َري�ضة )
� ( -1أداء  /ف َ
ال�صالة )
 ( -2ال َزكاة َّ /
 ( -3عِ يد /الفِطْ ر )
واجب)
(ال�ص ْوم ِ /
َّ -4
ْ � ( -5أركان  /ال ْإ�سالم)

4

ال ْأعياد.
مِ ْن الفِطْ ر.
كُ لّ.

َخ ْم�سة
ِ�صلة

الحْ َّج
َر�سول

�أ�صوم

8

-1

ال�شاب.
امل ُْ�سلِم َي�صوم َع ِن الطَّ عام َو رَّ

-2

ال�ص ْوم.
ف ََر َ
�ض اهلل َعلى امل ُْ�سلِمني َّ

-3

ُبنِي ال ْإ�سالم َعلى َخ ْم�س.

-4

ال�شهادةْ �« :أ�ش َهد � ْأن ال �إله �إ ّال اهلل».
الطَّ َرف ال َّأول مِ ن َّ

ال َو ْحدة

7

تتَها َخطّ
هات ُمرادِف ال َكلِمات الآ ِت َية الَّتي حَ ْ
ْ

1

جل ْملة غَ رْي ا ُ
ملنا�سِ بة كَما يف املِثال
أ�ش �إىل ال َكلِمة �أو ا ُ
� رِ ْ
يورك.
احل َّج َ -ب ْيت احلَرام َ -مكّة ْ -
نيو ْ
ال�ص َدقة.
َّ -1
ال�شهادة َ -زكاة املال  -ال َك ْعبة َ -
َ -2م ْ�س ِجد  -كَ ني�سة  -جامِ ع  -عِ مارة.
�َ -3صالة الف َْجر �َ -صالة الظُّ ْهر �َ -صالة اجلَنازة �َ -صالة ا َ
مل ْغ ِرب.
الرجيم.
َّ -4
ال�ص ْوم �َ -ش ْهر َر َم�ضان  -ال ْإم�ساك َّ -
م َّمد َر�سول اهلل.
 -5ال �إله �إالّاهلل َّ -
ال�شهادة �َ -سمِع اهلل لمِ َْن َح ِم َده  -حُ َ

9

جل ْملة الآتِية
ا رِْ�شَ ْح َم ْعنَى ا ُ

ال�شهادة مِ ْفتاح ال ْإ�سالم.
َّ

5

ال َو ْحدة

1

ال َو ْحدة
1

اال�س ِم ّية
الحِ ظْ ا ُ
جل ْملة ْ
حار.
الطّ ْق ُ�س ٌّ

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

ا َ
مل ْدر�س ُة َنظيفةٌ.

الخْ َ ب

الطَّ ْق ُ�س

حار
ٌّ

ا َ
مل ْد َر�س ُة

َنظيف ٌة

ِ�سان.
َريقان ُم َتناف ِ
الف ِ

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

تان.
مبو َب ِ
الطِّ ْفل ِ
َتان حَ ْ

ا َ
خلب

َريقان
الف ِ

ِ�سان
ُم َتناف ِ

َتان
الطِّ ْفل ِ

تان
مبو َب ِ
حَ ْ

ا ُ
�شيطون.
�سون َن
َ
مل َد ِّر َ

ا ُ
مل ْب َت َد�أ
ا ُ
�سون
مل َد ِّر َ
ال َف ّنانون َ

6

1

اال�س ِم ّية
ال َّد ْر �س الثاين :ا ُ
جل ْملة ْ

امل ُْب َت َد�أ َواخل رََب:
ال�ض ّمة يف ا ُ
مل ْف َرد.
• َم ْرفوعان ِب َّ
• َي َّتفِقان يف ال َّت ْذكري َوال َّت�أنيث
َوال َع َدد.
• امل ُْب َت َد�أ َم ْع ِرفة َواخل رََب َنكْرة.

امل ُْب َت َد�أ َواخل رََب:
• َم ْرفوعان ِبالألِف يف ا ُ
مل َث ّنى.
• َي َّتفِقان فيِ ال َّت ْذكري َوال َّت�أنيث
َوال َع َدد.
• امل ُْب َت َد�أ َم ْع ِرفة َواخل رََب َنكْرة.

انون َم ْ�ش
َ
ال َف ّن َ
هورون .امل ُْب َت َد�أ َواخل رََب:
•م ْرفوعان ِبالواو يف َج ْمع ا ُ
ملذَكَّ ر
َ
ا َ
خلب
ال�س مِال.
ّ
• َي َّتفِقان فيِ ال َّت ْذكري َوال َّت�أنيث
�شيطون
َن
َ
َوال َع َدد.
هورون
َم ْ�ش
َ
• امل ُْب َت َد�أ َم ْع ِرفة َواخل رََب َنكْرة.

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

ا َ
خلب

ِبات
الطّ ال ُ

�شيطات
َن
ٌ

بيبات
الطّ
ُ

رات.
ماهِ ٌ

ال�شوا ِر ُع َنظيفةٌ.
َّ

احلَدائ ُِق َجمي َلةٌ.

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

2

ا َ
خلب

ال�شوا ِر ُع
َّ

َنظيفةٌ.

احلَدائ ُِق

َجمي َلةٌ.

ال َو ْحدة

�شيطات.
ِبات َن
الطّ ال ُ
ٌ

رات.
الطّ
ُ
بيبات ماهِ ٌ

امل ُْب َت َد�أ َواخل رََب:
ال�ض ّمة يف َج ْمع
• َم ْرفوعان ِب َّ
ا ُ
ال�س مِال.
مل�ؤَ َّنث ّ
• َي َّتفِقان فيِ ال َّت ْذكري َوال َّت�أنيث
َوال َع َدد.
• امل ُْب َت َد�أ َم ْع ِرفة َواخل رََب َنكْرة.

1

• اخل رََب ُم ْف َرد ُم�ؤ َّنث �إذا كان

امل ُْب َت َد�أ َج ْم ًعا ِل َغيرْ العاقِل.
• امل ُْب َت َد�أ َم ْع ِرفة َواخل رََب َنكْرة.

ما َيلي كَما يف املِثال
ا ِْخ رَت ا ُ
جل َمل ْ
اال�س ِم ّية مِ ّ

َ -1ذ َه َب ِزياد �إىل ا َ
مل ْد َر�سة.
م َت ِهد.
ْ �-2أح َمد ِتلْمي ٌذ جُ ْ
-3ال�شتاء با ِرد.
ِّ
الربيع.
َ -4ي ْن ِزل املَطَ ر يف َّ
ب َجميل.
-5ال�ص رْ ُ
َّ
-6خليل ُيحِ ّب كُ رة ال َق َدم.
َ
�-7سافَر كَ رمي �إىل َب َلدِه.
ِ�س �شاطِ ر.
ْ �-8أح َمد ُم َه ْند ٌ

اال�س ِم ّية
ا ُ
جل َمل ْ

م َت ِهد.
ْ � -2أح َمد ِتلْمي ٌذ جُ ْ
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ال َو ْحدة

1

3

مل ْف َرد �إىل ا ُ
مل ْب َت َد�أ ا ُ
َح ِّول ا ُ
مل َثنّى كَما يف املِثال
				
ناج ٌح.
الطّ الِب ِ
 -1ا ُ
مل َه ْندِ�س َن�شيط.
 -2الطَّ بيبة ُم�سافِرة �إىل َل ْن َدن.

ناجحان.
الطّ الِبان ِ

ال�شا ِرع وا�سِ ع.
ّ -3

 -4احلَديقة َجميلة.
 -5اللاّ عِ ب �سرَ يع.

4

مل ْب َت َد�أ ا ُ
َح ِّول ا ُ
جل ْمع كَما يف املِثال
مل ْف َرد �إىل ا َ
يا�ض ّيات.
الر ِ
الطّ الِب ِ
ناج ٌح يف ْامتِحان ِّ

 -1ا ُ
مل َد ِّر�س ُم َتقاعِ د حال ًيا.
 -2الطَّ بيبة ُم�سافِرة �إىل َل ْن َدن.
 -3ا ُ
مل َد ِّر�سة ُم ْن َتظِ رة يف َم ْوقِف احلافِالت.

يا�ض ّيات.
الر ِ
الطُّ لاّ ب ِ
ناجحون يف ْامتِحان ّ

ال�سائِح ُم َت َج ِّول يف ا َ
مل ْت َحف.
ّ -4

 -5اللاّ عِ ب ُم َتف َِّوق يف َت ْ�سجيل ال ْأهداف.

5

8

ّ�ص كَما يف املِثال
ا�س ِم ّية مِ ن الن ّ
ا ِْ�ست َْخ ِر ْج �أ ْر َبع ُج َمل ْ

الربيع � ْأج َمل
ال�ص ْيف َواخلَريف َو ِّ
ال�شتاء .ف ْ
الربيع َو ّ
َ�صل َ
يف َّ
ال�س َنة � ْأر َبعة فُ�صول هيّ :
ال�ص ْيف َت ْ�ش َت ّد فيه احلَرارةَ ،وفيه ُتك رَْث الفاكِ هة
ال�سنة ،ف ْ
َ�صل َّ
َالربيع َ�شباب ّ
الفُ�صول ،ف ّ
َ�صل ال ْأ�شجار اجلَميلةَ .وفيه َت ْ�س ُقط � ْأوراق ال ْأ�شجار.
َ�صل اخلَريف ،ف ْ
مِ ْثل ال ِع َنب َواخلوخ .ف ْ
ال�شتاء با ِر ٌد�َ ،ش ْم ُ�سه َقليلة َو َثل ُْجه كَ ثري.
ال�سنةِّ .
َواخلَريف َ�ش ْيخوخة ّ
ال�سنة.
الربيع َ�شباب ّ
ّ
-1
-2
-3
-4

6

7

ال َو ْحدة

جل ْملة اخلاطِ ئة مِ ْن ناحِ ية
�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ
القَواعِ د كَما يف املِثال
اجل َُّو ُم ْ�شمِ�س.

ا َ
مل ْد َر�سة كَ بري.

مبوبة.
الطِّ ْفلة حَ ْ

-1

ال َق ْرية َجميالت.

املَدينة ُم ْز َدحِ مة.

ال�شا ِرع وا�سِ ع.
ّ

-2

ال َف ّنان َم ْ�شهور.

الأطِ ّباء ماهِ رون.

ا ُ
مل َد ِّر�سات َن�شيطون.

-3

ا َ
مل ْد َر�سة كَ برية.

ال ُبيوت َجميلون.

الطُّ الّب َن�شيطون.

-4

االمتِحان َ�س ْهل.
ْ

اجل َّو ُم ْع َتدِل.

القاعة كَ بري.

-5

�شقة.
َّ
ال�ش ْم�س ُم رْ ِ

متِع.
الرواية مُ ْ
ِّ

الطّ عام لَذيذ.

1

ا�س ِم ّية ُم ْ�ستَعينًا مِبا
� ِأج ْب َع ِن ال ْأ�سئِلة التّالِية ِب ُج َمل ْ
َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما يف املِثال
 ما َر�أْ ُيك يف الأ ْفالم البولي�سِ ّية؟ 		ُغامرات.
 الأ ْفالم البولي�سِ ّية َمليئة ِبامل َ		
 -1ما َر�أْ ُيك يف �أ ْفالم دراكوال؟

(مرعِ بة)
ُ

 -2ما ر�أْ ُيك يف الأ ْفالم الك َْرتون ِّية ؟ 		

(مبوبة)
حَ ْ

الروما ْن�سِ ّية؟ 		
 -3ما َر�أْ ُيك يف الأ ْفالم ّ

(عاطِ ف ِّية)

ُغامرات)
(مليئة ِبامل َ
َ

 -4ما َر�أْ ُيك يف الأ ْفالم ال ّدين ِّية؟

		

(جميلة)
َ

الوثا ِئق ِّية؟
 -5ما َر�أْ ُيك يف الأ ْفالم َ

		

( َت ْعليم ِّية)

9

ال َو ْحدة

1

8

ال�ض ّمة يف ا ُ
مل َث ّنى.
 -1امل ُْب َت َد�أ َم ْرفوع ِب ّ
 -2امل ُْب َت َد�أ َم ْرفوع ِبالألِف يف ا ُ
مل ْف َرد.
-3امل ُْب َت َد�أ َم ْرفوع ِبالواو يف ا ُ
مل َث ّنى.
ال�ض ّمة يف ا ُ
مل َث ّنى.
-4اخل رََب َم ْرفوع ِب ّ
-5اخل رََب َم ْرفوع ِبالألِف يف ا ُ
مل ْف َرد.
ال�ض ّمة يف ا ُ
مل َث ّنى.
 -6اخل رََب َم ْرفوع ِب ّ

9

-1
-2
-3

10

10

جل َمل اخلاطِ ئة كَما يف املِثال
َ�ص ِّح ْح هذِه ا ُ
بال�ض ّمة يف ا ُ
مل ْف َرد.
امل ُْب َت َد�أ َم ْرفوع ّ

َب نِّي ا ُ
جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
مل ْب َت َد�أ َواخل رََب يف ا ُ
ال�شهادة مِ ْفتاح ال ْإ�سالم.
َّ
ي الإ ْن�سان َو َر ِّبه.
ال�صالة ِ�صلَة ُم رَ
با�شة َب نْ َ
َّ -1
ال�شاب يف َر َم�ضان.
 -2امل ُْ�سلِم َي�صوم عن الطَ عام ّو رّ
 -3احل َّج ِزيارة امل َْ�س ِجد احلرام يف َمكّة ا ُ
ملك َّرمة.
ا ُ
اخلَب
						
مل ْب َت َد�أ
مِ ْفتاح
			
ال�شهادة
ّ

اِ ِْخ رَ ْت مِ ن امل َْجموعة(ب) اخل رََب ا ُ
ملنا�سِ ب ِل ُك ّل ُم ْب َت َد�أ يف
امل َْجموعة ( �أ )
 -1اجل َّو
ال�شا ِرع
ّ -2
 -3اجلامِ عة
 -4املَ�سرْ َ حِ ّية
االمتِحان
ْ -5

متِعة
مُ ْ
َ�ص ْعب
ُم ْز َدحِ م
مطِ ر
مُ ْ
كَ برية

ا َِج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتية

1
-1
-2
-3
-4

ال َو ْحدة

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب

1

ال�شهادة؟
ما الطّ َرف ال ّثاين مِ ن ّ
ال�صلَوات اخل َْم�س.
اُ ْذكُ ْر � ْأ�سماء َّ
ي َتنِع امل ُْ�سلِم عِ ْن َدما َي�صوم؟
َع َّم مَ ْ
َمتى َن ْدفَع َزكاة الفِطْ ر؟

2

ال�صالة ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ت ّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ّ
ِباحلِوار َوال ْأ�سئِلة الآتِية

املدر�س
ّ
ف َْي َ�صل
املدر�س
ّ
م ّـمد
حُ َ
املدر�س
ّ

ال�صالة يا ف َْي َ�صل؟
 :لمِ اذا َت َت َو ّ�ض�أ َق ْبل َّ
طاهرا �أَمام َر ّبي.
� :أَ َت َو ّ�ض�أ ِ ألقِف
ً
م ّمد؟
� :أَ ْح َ�س ْنتَ ،و�أين ُت َ�صلّي يا حُ َ
� :أُ َ�صلّي يف امل َْ�س ِجد َمع اجلَماعة.
ال�صالة.
� :أَ ْح َ�س ْنتَ ،د ْر ُ�سنا ال َي ْوم َعن ّ

ال�صالة؟
 -1لِـماذا َت َت َو ّ�ض�أ َق ْبل ّ
الـ�صلَوات اخل َْم�س عاد ًة؟
ْ � -2أين ُت َ�صلّي َ

11

ال َو ْحدة

1

3

اال�س ِم ّية
لخَ ِّ ْ
�ص ما َت َعلّ ْمتَه عن الجْ ُ َمل ْ

							
							
							
							
							
							

			
			
			
			
			
			

ا ُ
مل ْف َردات َوال َّت ْع ِبريات اجلَديدة

� ْأركان
ُركْ ن
�أ�سا�سِ ّي
ُبن َِي
إقامة
� َ
ال َف ْجر
الظُّ ْهر
ال َع�ص
ا َ
مل ْغ ِرب
العِ�شاء
�إيتاء
عيد
الفِطْ ر
َرواه
12

َو َر َد
طَ َرف
عِ مارة
ِ�صلَة
با�شة
ُم رِ
ي َتن ُِع َعن
مَ ْ
َل ْغو
مَنيمة
تِالوة
َت ْغذِية
َي ْ�س ُقطُ
ُن َ�ؤ ِّدي
َي َتبا َدلون
كَ ني�سة

َجنازة
َرجيم
َ�سم َِع
ُم َتنافِ�س
�شاطِ ر
ُم َت َج ِّول
ُم َت َف ِّوق
� ْأهداف
َت ْ�ش َت ُّد
َ�ش ْيخوخة
غامرات
ُم َ
�أ ْفالم ُم ْرعِ بة
�أ ْفالم
كرتون ِّية
ْ

�أ ْفالم َوثا ِئق ِّية
متِع
مُ ْ
طاهِ ر
ُم َتنافِ�س
�سرَ يع
ُم َتقاعِ د
ُم ْن َتظِ رة
الطّ ْق ُ�س
فُ�صول
الربيع
ّ
ال�ص ْيف
ّ
اخلَريف
ال�شتاء
ِّ

جل ْ�سم
ال َّد ْر�س الأ َّول ْ � :أجزاء ا ِ
ال َّد ْر�س ال ّثاين � :أنْواع ا َ
خل رَب و َتقْدمي
ا َ
خل رَب على ا ُ
مل ْبتَد�أ
		

ال َو ْحدة

2

ال َو ْحدة
ِج ْ�س ُمنا

2

تهيد
مَ ْ

جل ْ�سم.
اُ ْذكُ ْر � ْأع�ضاء ا ِ
جل ْ�سم ِللإ ْن�سان.
اُ ْذكُ ْر � َأه ِّم ّية � ْأع�ضاء ا ِ
ماذا َت ْع ِرف َعن �أ ْنواع اخل رََب؟
ماذا َت ْع ِرف َعن َت ْقدمي اخل رََب َعلى امل ُْب َت َد�أ ؟
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ال َو ْحدة

2

الوحدة
1

2

جل ْ�سم
ال َّد ْر �س الأ َّولْ � :أجزاء ا ِ

جل ْ�سم
�أه ِّمية � ْأجزاء ا ِ

م َتلِفة ُم ِه ّمةُ .ت�ساعِ ُدنا
لجِ ِ ْ�سمِنا � ْأجزاء خُ ْ
ال�ش ّم
ال�سماع َو َّ
� ْأجزاء ا ِ
الر�ؤْية َو َّ
جل ْ�سم َعلى ُّ
ال�ض ْحك َواجل َْري.
َو َّ
يوجد داخِ ل ِج ْ�سمِنا َه ْيكل َعظْ م ِّيَ .و ِل َه ْيكَل
َ
وعظْ م الأ ْذن � ْأ�ص َغر العِظام
ا ِ
جل ْ�سم عِ ظام كَ ثريةَ .
يف ِج ْ�سمِنا.
ال َقلْب َع َ�ضلة .و ُي�ساوي َح ْج ُم ال َقلْب َح ْج َم
َق ْب�ضة الإ ْن�سان .ولِل َقلْب � ْأر َبعة � ْأجزاء.
يف ِج ْ�سمِنا ِر َئتان َن َت َن ّف�س ِب ِهماَ .و َي ْح َتوي
�ضو ِر ّي حِلَياة الإ ْن�سان.
واء َعلى الأوكْ �سِ جنيَ .وهو رَ
ال َه ُ
يف ِج ْ�سمِنا َع َ�ضالت كَ ثريةَ .وال َقلْب هو � َأه ّم َع َ�ضلة يف ِج ْ�سمِنا.

2

� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب النَّ�ص

 -1ما َع َمل � ْأجزاء ِج ْ�سم الإ ْن�سان؟
م َي َتك ََّون ال َه ْيكَل ال َعظْ م ِّي؟
 -2مِ َّ
يوجد � ْأ�ص َغر العِظام يف ِج ْ�سمِنا؟
ْ � -3أين َ
 -4ما هو َح ْجم ال َقلْب؟
14

		

3

ِب ِهما.
 -1يف ِج ْ�سمِنا ِر َئتان
� َأه ّم
َع َ�ضلة يف ِج ْ�سمِناْ �	 .أجزاء
 -2ال َقلْب هو
َن َت َن َّف�س
 -3يوجد داخِ ل ِج ْ�سمِنا
َعظْ م ِّي.
ال َع َ�ضالت�	 .أ�سرْ َ ع
َ -4ع َ�ضالت ال ُعيون هي
َه ْيكَل
م َتلِفة ُم ِه ّمة.
	-5لجِ ِ ْ�سمِنا
خُ ْ

4

2

جل ْ�سم ُم ْ�ستَعينًا ِبالقائِمة كَما يف املِثال
ا ُ ْكت ُْب � ْأ�سماء � ْأع�ضاء ا ِ

مِ ْر َفق	�أ ْنف

�ساق

ال َو ْحدة

اِ ْم َ أل ال َفراغات الآتِية مِ ن القائِمة

كَ تِف

َفم	�أ ُذن
ُع ُنق

َعينْ	

َف ْخذ

َيد

َق َدم

َ�ش ْعر	�أظافِر	�أ�صا ِبع

َف ْخذ

15

ال َو ْحدة

2

5

ِ�ش َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك
الحِ ظْ �أنْواع املُعالجَ ة َوناق ْ
ال ْأ�سئِلة الآتِية

العِالج الطَّ ِبيع ِّي

الو ْخز ِبالإ َبر
َ

الطّ اقة ا َ
حل َي ِو ّية

ال ْأع�شاب الطِّ ِّب ّية

 -1هل َج َّر ْب َت � َأحد �أ ْنواع املُعالجَ ة � ْأعاله؟
ت ِر َب َتها؟
ُّ � -2أي َن ْوع مِ ن املُعالجَ ة ُتريد جَ ْ
 -3هل َل َد ْيك َم ْعلومات َع ْن هذِه الأ ْنواع مِ ن املُعالجَ ة؟
-4ما هي الأ ْنواع امل ُْ�س َت ْع َملة مِ ْن هذِه املُعالجَ ات يف َمدي َنتِك؟
 -5لمِ اذا ُي َف ِّ�ضل ال ّنا�س هذِه الأ ْنواع مِ ن املُعالجَ ة؟
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6

َي ْخلَع

َي ْف َح�ص	

7

ال َو ْحدة

ال�ص َور
ا ِْم َ أ
ل الفَراغات ِبال َكلِمات الآتِية ُم ْ�س َتعي ًنا ِب ُّ
َوالقائِمة �أ ْدناه

َي ُ�ش ّم

ي�شي
مَ ْ

َيل َْم�س

َي ْ�ض َحك

َيقي�س

2

َي ْر َفع

		

َي ْبكي

ال�ص َور َوال َكلِمات
ِ�ص ْل َب نْي ُّ

 2ال َفم
 1الأ ْنف
 5ال َيد ال ُي�سرْ ى  6ال َعينْ
 9ال َيد ال ُي ْمنى  10ال َعينْ

ال�ساق ال ُي�سرْ ى
 3الأ ْذن ال ُي ْمنى ّ 4
ال�ساق ال ُي ْمنى
ال ُي ْمنى  7الأ ْذن ال ُي�سرْ ى ّ 8
ال ُي�سرْ ى
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17

ال َو ْحدة

2

َّ�ص الآتي واملأه يف دف ِرتك
ا ِْ�س َتمِع �إىل الن ّ

8

			

َوا�س
حِ وار احل ّ

قالَت ال َعينْ َي ْو ًما� :أنا َج ْو َهرة َثمِينة,
بِوا�سِ طتي ُي�شاهِ د الإ ْن�سان ا َ
ملناظِ ر اجلَميلة.
ل َْوالي لَعا�ش الإ ْن�سان يف ظَ الم!
مت ّهلي يا �أُ ْختيَ ...فمِن ال ّنا�س
قالَت الأُ ُذنَ :
ريها.
ال َيرى َول ِك َّنه َي ْ�س َمع ِب َف ْ�ضلي ال ْأ�صوات ال َع ْذ َبة كاملُو�سي َقى َوغ ِ
الروائِح دون � ْأن
قال ا أل ْنف� :أنا �أ�ساعد ا إل ْن�سان َعلى ال َّت َن ُّف�سَ ,و ُأ� َع ِّرفُه َعلى َّ
ُي�شاهِ د َم�صاد َِرها.
قال الل�سان� :أ َن�سي ُتم َد ْوري؟ �أنا ُع ْ�ضو ال َّت َذ ُّوق� ,أُ َع ِّرف الإ ْن�سان َعلى َذ ْوق 		
مل�شرْ وباتَ ,ف ُي َم ِّيز َبينْ ا ُ
مل�أكوالت وا َ
ا َ
حللْو َواملالِح...
ي ِّيز
قاطَ َعه ا ِ
جللْد قا ِئالً� :أنا ُع ْ�ضو الل َّْم�س ,بِوا�سِ طَ تي َي ْ�س َتطيع الإ ْن�سان � ْأن مُ َ
ال�ساخِ ن.
َبينْ البا ِرد َو ّ
جل ْ�سم � ْأن َي ْ�ص ُم َت �أكْ رَثَ ,فقالَ :و�أنا ال � ْأ�س َت ْغني َع ْن واحِ دة مِ ن 		
مَ ْ
ل َي ْ�س َتطِ ع ا ِ
وا�سي.
َح ّ
18

10

َّ�ص ال�سا ِبق
َب نَّي ال ِفكْرة الأ�سا�سِ ّية للن ّ

ال َو ْحدة

9

َّ�ص ال�سا ِبق ُث ّم لخَ ِّ ْ�صه
اِقر�أ الن ّ

2

11

أ�ش بـ
ِلحياة ِّ
ال�ص ِّح ّية؟ � رِ ْ
مِباذا َتن َْ�صح َ�صديقَك ل َ

ُم ِه ّم

ُم ِه ّم لِلغاية

ناولْ فيتامينات.
َ -1ت َ
 -2ا ِْب َت ِع ْد َعن ال َّت َو ُّتر ال َّن ْف�سي.
َ�ضاوات.
ناول الكَثري مِ ن الفَواكِ ه َواخل رْ
َ -3ت َ
ثريا.
اللحوم احل َْمراء كَ ً
ناول ُ
 -4ال َت َت َ
مان �ساعات يف ال َي ْوم.
 -5مَ ْ
ن َث يِ
 -6ا ِْم ِ�ش ِبق ْدر ال ْإمكان.
�ض َو ْقت فَراغِ ك َمع �أ�سرْ َ تِك و�أَ ْ�صدِقائِك.
 -7اِ ْق ِ
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ال َو ْحدة

الوحدة

2

1

2

ال َّد ْر �س الثاين� :أنْواع ا َ
خل رَب
الدر�س
ْدمي ا َ
أنواعا ُ
اخلرب َد�أ
مل ْب َت
الثاينب َ � :على
َو َتق
خل رَ

الحِ ظْ �أنْواع اخلَب
اللون.
ّ
ال�سيار ُة جميل ُة ْ
ِل�ص ّحة.
الريا�ض ُة مفي َد ٌة ل ِّ
ِ�سان.
بان ُم َتناف ِ
الالعِ ِ
تان.
تان ُم َتناف َِ�س ِ
الالعِ َب ِ
ا ُ
�شيطون.
ِ�سون َن
َ
مل َه ْند َ
ا ُ
�شيطات.
ِ�سات َن
مل َهند ُ
ٌ
َ�شوا ِر ُع املَدينة ُم ْز َدحِ مةٌ.
جار ُم ْث ِمِر ٌة.
ال ْأ�ش ُ

َن ْوع ا َ
خل رَبُ :م ْف َرد ( َكلِمة واحِ دة)

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

ا َ
خلب

ال�س ّيار ُة
َّ
الريا�ض ُة
ِّ
الالعِ بان
تان
الالعِ َب ِ
ا ُ
ِ�سون
مل َه ْند َ
ا ُ
ِ�سات
مل َه ْند ُ
ال�شوا ِر ُع
َ
جار
ال ْأ�ش ُ

َجميل ٌة
ُمفي َد ٌة
ِ�سان
ُم َتناف ِ
تان
ُم َتناف َِ�س ِ
�شيطون
َن
َ
�شيطات
َن
ٌ
ُم ْز َدحِ م ٌة
ُم ْثمِر ٌة

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

اخلَب

إميان
ال�ضمري
ال�ضمري.
إميان َي ْن َبع ِ
َي ْن َبع مِ ن َّ
من َّ
ال ُ
ال ُ
َ�سواحِ لُها َجميل ٌة
ُت ْركِ يا
ُت ْركِ يا َ�سواحِ لُها َجميلة.
َحديق ُته وا�سِ عةٌ.
ال َب ْي ُت
ال َب ْي ُت َحديق ُته وا�سِ عة.
َن ْوع ا َ
ال�ضمري العائِد لِل ُم ْب َت َد�أ
ا�س ِم ّية) ،الحِ ظ َّ
خل رَبُ :ج ْملة ( ِف ْع ِل ّية �أو ْ
�إذا كان اخلرب جملة ا�سم ّية.
ا ُ
مل ْب َت َد�أ

اخلَب

ت َت �أ ْقدام الأُ َّمهات.
اجل ّنة حَ ْ
تت �أ ْقدام ال َّأمهات
ا َ
جل ّن ُة
حَ ْ
الرفيق َق ْبلَ الطَّ ريق.
فيق
َق ْبل الطَّ ريق
الر ُ
ّ
َّ
ال�ص ّف.
الطّ الب يف َّ
الطُّ اّل ُب
ال�ص ّف
يف َّ
َن ْوع ا َ
+ا�سم)
خل رَب� :شِ ْبه ُج ْملة (ظَ ْر
ف+ا�سمَ /ح ْرف َجرّ ْ
ْ
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ال َو ْحدة

2

جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
ي َن ْوع اخل رََب يف ا ُ
َب نِّ ْ
اخلَبرَ	

ماء �صافِيةٌ.
ال�س ُ
َّ
 -1ال ُّت ّفاح طَ ْع ُمه لَذيذ.

�صافِية

َن ْوع اخلَب

ُم ْف َرد

2

ال�ص ّحة.
 -2ال َّت ْدخ ُ
�ضار ِب ِّ
ني ٌ
نور.
 -3ال ِعلْم ٌ
 -4ال ْأ�ستاذ ُي�سافِر َغ ًدا �إىل َع ّمان.
 -5ال َّن ْخل ُة َ�ش َجر ٌة ُم ْثمِرة.
َطيف.
 -6اجل َُّو ل ٌ
 -7ال َّزكاة مِ ْن � ْأركان ال ْإ�سالم.
 -8احلافِلة َتقِف يف َم ْوقِف احلافِالت.

3

َ�ض ْع َخ رَبا ً ُمنا�سِ باً يف ال َفراغ مِ ن عِ ْندِك
 -1العاملُ
 -2ال ِعل ُْم
البد
 -3رَ ْ
ال�س ّيار ُة
َّ -4
الريا�ضة
ِّ -5
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ال َو ْحدة

2

جل َمل كَما
موعت نَْي (�أ) و (ب) ُث ّم ا ْكتُب ا ُ
ِ�ص ْل َب نْ َ
ي امل َْج َ
يف املِثال

4
1
2
3
4
5
6

5

6

لب
ال َّث ْع ُ
املِياه
الطّ الِب
الباب
ال َكلْب
ال�ش َجرة
َّ
ال�س ّيارة
َّ

�أ

َع ْذبة
ف
َو ّ
َخ�رضاء
�سرَ يعة
ماكِ ر
ذَكِ ّي
َم ْفتوح

ب

ال َّث ْعلَب ماكِ ر.

َ�ض ْع ُم ْب َت َد�أ ُمنا�سِ ًبا يف ال َفراغ مِ ْن عِ ْندِك
-1

ذاء ُمفي ٌد ِللإ ْن�سان.
َغ ٌ

		
-5

-2

وان ُمفي ٌد.
َح ْي ٌ

باركٌ .
َ�ش ْه ٌر ُم َ

		
-6

		
-3

بري.
َح ْي ٌ
وان كَ ٌ

َز ْهر ٌة َجميلةٌ.

-7

		
-4

ل َْو ٌن َجميلٌ.

َب َل ٌد َجميلٌ.

-8

عام لَذي ٌذ.
طَ ٌ

َح ِّول اخل رََب ا ُ
مل ْف َرد �إىل َخ رَب ُج ْملة كَما يف املِثال
ال�صباح.
ال�صباح.
َّ
َّ
ال�ش ْم�س ُت�شرْ ِ ق يف َّ
ال�ش ْم�س ُم�شرْ ِ قة يف َّ
 -1القِطار واقِف يف املحطّ ة.
بال�س ّياح.
 -2املتحف ممتلئ ُ
متوجهات �إىل امل ُْخ َترب.
 -3الطالبات
ِّ
� -4أ�سعار النفط مرتفعة حال ًيا.
 -5حرارة املري�ض ُم ْن َخف�ضة الآن.

22

جل َمل
ا ُ

8

اللون.
ال َقمي�ص َجميل ْ

ال َقمي�ص ل َْو ُنه َجميل.

-1

اجلامِ عات كَ برية الأ َثر يف َت ْن ِمِية امل ُْج َت َمع.

-2

املَقال َ�ص ْعب ال َف ْهم.

-3

ال�صحافة َعظيمة ال َّد ْور يف املُج َت َمع.
َّ

-4

ال ُف ْن ُدق َنظيف ال ُغ َرف.

-5

ال�شوا ِرع.
املَدينة وا�سِ عة َّ

ال َو ْحدة

7

َح ِّول ا َ
خل رَب ا ُ
مل ْف َرد �إىل َخ رَب ُج ْملة كَما يف املِثال

2

َ�ض ْع َخ ًّطا حَتْت ا ُ
مل ْب َت َد�أ َو َخطَّ نْي حَتْت اخل رََب كَما يف
املِثال
احة َب ْعد َع َمل ُم ْتعِب.
اال�س رِت َ
ِج ْ�سم الإ ْن�سان يحتاج �إىل ْ
جل�سم ال َت ْعني �شرُ ْ ب الأ ْد ِوية و َتنا ِول الفيتامينات ف ََح ْ�سب.
�صحة ا ِ
ّ -1
 -2ال ْأمر ا ُ
أي�ضا.
جل ْ�سم هو تناول الأغذية املفيدة � ً
مل ِه ّم يف ِ�ص َّحة ا ِ
حلكْمة خَمافة اهلل.
َ -3ر�أْ�س ا ِ
� -4أ ْنطالْيا َج ُّوها َجميل َو َب ْح ُرها هادِئ.
َ -5حديقة ا َ
مل ْن ِزل كَ ثرية ال ْأ�شجار.
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ال َو ْحدة

2

ال�ص َور التّالِية كَما يف املِثال
ا�س ِم ّية َعن ُّ
َك ِّو ْن ُج َمال ْ

9

ال�س ّيارة � ْأح َمر.
 -1ل َْون َّ

-2
-3

-4
-5

-6

24

ال َو ْحدة

10

الحِ ظْ َتقْدمي اخل رََب َعلى ا ُ
مل ْب َت َد�أ
تاب.
َعلى الطَّ ا ِولة كِ ٌ

ِللأ َب َو ْين َم�س�ؤول َِّي ُت ُهما.

ِللإ ْن�سان َم ْ�س�ؤول ِّية َن ْحو َر ِّبه.

اخلا�صة ِبه.
ِل ُك ّل �إ ْن�سان َوظي َف ُته
ّ

يف الأ�سرْ ة �أب َو� ّأم َو�أوالد.
عِ ْندي َم ْ�س�ؤول ِّية.
اخلرب
َعلى ال ْأوالد
ِللإ ْن�سان
يف الأ�سرْ ة
عِ ْندي
ِللأ َب َو ْين
ِل ُك ّل �إ ْن�سان
		
� ْأين
		
َمن

2

الولَد؟
� ْأين َ

َمن القادِم؟

املبتد�أ
�إطاعة.
َم ْ�س�ؤول ِّية.
�أب َو� ّأم َو� ْأوالد.
َم ْ�س�ؤول ِّية.
َم ْ�س�ؤول ِّي ُت ُهما.
َوظيف ُته.
الولَد؟
َ
القادِم؟

رورا �أو ظَ ْر ًفا َوامل ُْب َت َد�أ َنكْرة.
جارا َو جَ ْ
م ً
َي َت َق َّدم اخل رََب َعلى امل ُْب َتد�أ �إذا كان اخل رََب ًّ
ا�س ِت ْفهام.
َي َت َق َّدم اخل رََب َعلى امل ُْب َت َد�أ �إذا كان اخل رََب �أداة ْ
رورا �أو ظَ ْر ًفا َوكان يف امل ُْب َت َد�أ
جارا َو جَ ْ
م ً
َي َت َق َّدم اخل رََب َعلى امل ُْب َت َد�أ �إذا كان اخل رََب ً
َ�ضمري َيعود َعلى اخل رََب.
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ال َو ْحدة

2

11

َع نِّي ا ُ
جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
مل ْب َت َد�أ َواخل رََب يف ا ُ

َعلَى احلائِط �ساعة َقدمية.
 -1يف احلافِلة ُر ّكاب كَ ثريون.

امل ُْب َت َد�أ
�ساعة

اخلَب
َعلى احلائِط

َ -2على ا َ
مل ْك َتب كِ تاب.

ال�سفَر �إىل � ْإ�سطَ ْنبول؟
َ -3متى َّ

َ -4من ا ُ
ال�سنة؟
مل َت َخ ِّرجون مِ ن ال ّثا َن ِو ّية هذه َّ
اخلا�صة يف امل ُْج َت َمع.
ِ -5للأطِ ّباء َمكا َن ُت ُهم
ّ
ال�ش َجرة َع�صافري كَ ثرية.
 -6ف َْوق َّ

12

م ِّوالً ا ُ
مل ْب َت َد�أ �إىل ال َّنكْرة كَما يف
�أعِ ْد كِتابة ا ُ
جل َمل الآتِية حُ َ
املِثال.
ال ُك ُتب يف احلَقيبة.
ال�ضيوف يف ال َب ْيت.
-1
ُّ
ال�ش َجرة.
تت َّ
 -2ال َكلْب حَ ْ
 -3الأ ْقالم َوال َّدفاتِر َعلى الطّ ا ِولة.
ال�ص ّف املُجا ِور.
 -4الطّ الِبان ال ْأج َن ِب ّيان يف َّ
 -5ا ُ
مل َه ْندِ�سات ال َّن�شيطات عِ ْند املُدير.
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يف احلَقيبة كُ ُتب.

َمتى

14

ال َو ْحدة

13

اِ ْم َ أل ال َفراغات ِب َخ رَب ُم َق َّدم ُم ْ�ستَعينًا ِبالقائِمة الآتِية

� ْأين

َم ْن

-1

اللغات الّتي َت ْع ِرفُها؟

-2

الوطَ ن ِّية؟
ِوزارة رَّ ْ
الت ِبية َ

ما

-3
-4

الوطَ ن؟
القادِم مِ ْن خا ِرج َ

حالُك؟

-5

الر ْحلة؟
الرجوع مِ ن ِّ
ُّ

كَ ْيف

2

مل ْب َت َد�أ ا ُ
َ�ض ْع َخطًا حَتْت ا ُ
مل�ؤ ََّخر َو َخط نّْي حَتْت اخل رََب
ا ُ
مل َق َّدم يف القِطْ عة الآتِية كَما يف املِثال
مدر�سة الأئ ِّمة َواخلُطَ باء طالِبات كَ ثريات .فاطِ مة واحِ دة مِ ْن ُه ّن .عِ ْن َدها
يف َ

َم ْع ِرفة َج ِّيدة ِباللغة ال َع َر ِب ّيةَ ،وهي الآن َت ْق َر�أ كِ تا ًبا باللُّغة ال َع َر ِب ّيةَ ،ويف الكِتاب
ِ�ص�ص ال ّدين ِّية.
ال�صحابة .فاطِ مة حُ ِ
ت ّب قِراءة الق َ
ق َ
ِ�ص�ص كَ ثرية َت َت َح ّدث َع ْن َحياة َّ
ثريا،
ِ�صة يف الكِتاب َت�أْثري طَ ِّيب َعلى َن ْف�س الإ ْن�سان .فاطِ مة حُ ِ
ت ّب ال َع َر ِب ّية كَ ً
ِل ُك ّل ق ّ

اخلا�صة ِج ًّدا يف
ِلأ َّنها لغة ال ُق ْر�آن الكَرمي َوالأحاديث ال�شرَّ يفة .لِل َع َر ِب ّية َمكا َنتها
ّ

ُنفو�س امل ُْ�سلِمني.
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ال َو ْحدة

2

15

َع نِّي ا َ
جل َمل الآتِية َو َ�ص ِّح ْحه كَما يف املِثال
خل َط�أ يف ا ُ
				
يف ال َق ْرية َفالّحني.

-1

الطّالِب الّذي َي ْد ُر�س ال َع َر ِب ّية َم ْن؟

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

-2

ِلح ْيوانات َ�صدا َق ُت ُهن فيما َب ْينَها.
ل َ

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

-3

م ّبة َعميقة.
َب نْي ال َأخوان حَ َ

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

-4

مَ
العال............................................... .
َح ْول ال َك ْعبة ُم ْ�سلِمني مِ ْن �أنْحاء

16

جل َمل �إىل اللغة الترُّ ْ ِك ّية
َت ْر ِج ْم هذه ا ُ

 -1يف ُغ ْرفة املُدير ُم َوظَّ فة.
مل ْن َ�ضدة َحقيبة.
تت ا ِ
 -2حَ ْ
ْ � -3أين � ْأ�صدِقا�ؤُكُ م؟
ِلم َد ِّر�سني َم ْ�س�ؤول ِّيا ُت ُهم.
 -4ل ُ
الر ْحلة الّتي َنظَّ َم ْتها ا َ
مل ْد َر�سة؟
َ -5متى ِّ
ِتكِ يا َجمالُها اخلا�ص ِبها.
 -6ل رُ ْ

28

يف ال َق ْرية َفلاّ حون.

1

2

ال َو ْحدة

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب
ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ِج ْ�س ِم الإنْ�سان
حَ َ
ُم ْ�ستَعينًا ِبال ْأ�سئِلة الآتِية
يوجد داخِ ل ِج ْ�سمِنا؟
 -1ماذا َ
 -2ما هو � َأه ّم ع�ضلة يف ِج ْ�سمِنا؟
الر َئتينْ ؟
 -3ما هي َوظيفة ِّ
يوجد داخِ ل ِج ْ�سمنا 									
َ
												
												
												
												

جل َمل الآتِية
ي �أنْواع اخل رََب يف ا ُ
َع نِّ ْ

						
اجل ُْملة

أديب.
َ -1عل ٌِّي � ٌ

2

َن ْوع اخلَب

رمي.
م َّم ٌد ُخ ُل ُقه كَ ٌ
 -2حُ َ
 -3ال َفالّح َي ْح ُرث � ْأر َ�ضه.
 -4هو �صاد ٌِق.
 -5ال ُب ْ�ستان ُق ْرب ال َّن ْه ِر.
 -6الطّ الِب ُيحِ ُّب ال ِعلْم.
أمام اجل َْي ِ�ش.
 -7القا ِئ ُد � َ
 -8ا َ
مل ْز َرع ُة � ْأر ُ�ضها َخ ْ�صبةٌ.
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ال َو ْحدة

2

3

ال�ص َور كَما يف
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية ُم ْ�ستَعينًا ِب ُّ
املِثال
ال�س ّيارة؟
كَ ْم َر ُج ًال يف َّ

ال�س ّيارة َر ُجل.
يف َّ

 -1كَ ْم َ�ش َجرة يف احلَديقة؟

ال�ص ّف؟
 -2كَ ْم طا ِل ًبا يف ّ

 -3كَ ْم َو َل ًدا ِللأ�سرْ ة؟

 -4كَ ْم َقل ًَما َعلى الطّ ا ِولة؟

ال�ش َجرة؟
فورا َعلى َّ
-5كَ ْم ُع ْ�ص ً

 -6كَ ْم عامِ اًل عِ ْند املُدير؟

30

ِج ْ�س ُمنا
� ْأجزاء
ُر ْ�ؤية
َ�س َماع

َ�ش ّم
َ�ضحِ ك
َه ْيكَل
َعظْ مي
�أ ْذن

َفم
َق َدم

كتِف
ُع ُنق

َعي
َ�ش ْعر
�أظافِر
�أ�صا ِبع
عِ الج
طَ ِبيعي

عِ ظام
َع َ�ضلَة
ُي َ�ساوي
َح ْجم
َق ْب َ�ضة

طا َقة
وية
َح َي ّ
َو ْخز بالإ َبر
� ْأع َ�شاب

َي ْح َتوي َعلى
َهواء

َثمِينة

ِر َئتان

�أ ْنف

طِ ّب ّية
َوا�س
احل ّ
َج ْو َهرة

ل َْوالي
ظَ الم
مت ّهلي
َ
الروائِح
َّ

َم�صادِر
َن�سي ُتم
ال َّت َذ ُّوق
ي ِّيز
مُ َ

ال � ْأ�س َت ْغني
َت َو ّتر َن ْف�سي
َي ْخلَع
َي ْف َح�ص
َيل َْم�س
َيقي�س
َي ْبكي
ُي�سرْ َ ى
ي َنى
مُ ْ

ال َو ْحدة

ا ُ
مل ْف َردات َوال َّت ْع ِبريات اجلَديدة

� َأخ ِّف ُف
اِكْ تِئاب
ني
ال َّت ْدخ ُ
ال َّن ْخل ُة

2

البد
رَ ْ
َت ْن ِمِية
َع ْذبة

لب
ال َّث ْع ُ
ُم ْن َخف�ضة
املحطّ ة
املتحف
امل ُْخ َترب
مرتفعة
�أ�سعار
ال َّد ْور

املُج َت َمع

َمل َّف
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الـ َو ْحدة

3

الوحدة
ال ُق ْر �آن ال َكرمي

3

ال َّد ْر�س الأ ّول  :نُزول ال ُق ْر�آن الكَرمي
ال َّد ْر�س ال ّثاينَّ � :إن َو� َأخواتُها
لجنْ�س
		
ال النّا ِفية ِل ِ

تهيد
مَ ْ
ما � ْأ�سماء ال ُك ُتب ا ُ
مل َق َّد�سة؟

َم ْن َن َزل ِبال ُق ْر�آن َعلى ال َّن ِب ّي؟

َمتى ُجمِع ال ُق ْر�آن؟

ِلج ْن�س؟
ماذا َت ْع ِرف َع ْن � َّإن َو� َأخواتِها َوال ال ّنافِية ل ِ

32

1

الـ َو ْحدة

الوحدة

3

ال َّد ْر�س الأ َّو ل :نُزول ال ُق ْر�آن الكَرمي

م ّمد َ�صلّى اهلل َع َل ْيه َو َ�سلَّم
نزول ال ُق ْر�آن الكَرمي على حُ َ

3

م ّمد َ�صلّى
	� ّإن ال ُق ْر�آن الكَرمي كِ تاب اهلل َن َزلَ ِب ِه ِج رْبيل الأمني َعلى ال َّن ِب ّي حُ َ
عاما َح َ�سب الظّ روف َوال ْأحداث.
اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّمَ .ن َزلَ ال ُقر�آن ُمف ََّر ًقا خِ الل ً 23

ال�صحابة َو َيطْ لُب
كان ال َّن ِب ّي َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم َي ْق َر�أ الآيات ال ُق ْر�آن ِّية َعلى َّ

ال�صحابة ِب ِح ْفظ ال ُق ْر�آن الكَرمي.
مِ ْن ُهم حِ ْفظَ ها ،لِذلِك ْ
ا�ش َت َهر َب ْع ُ
�ض َّ
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الـ َو ْحدة

3

ا�ش َت َهروا ِبكِتابة
ال�صحابةَ .ومِ ن الَّذين ْ
كان ُهناك َم ْن َي ْع ِرف الكِتابة مِ ْن َبينْ
َّ
أبي ْب ُن كَ ْعب َو َز ْيد ْب ُن ثا ِبت َر ِ�ضي اهلل َع ْن ُهم.
ال ُق ْر�آن يف َع ْهد َّ
الر�سول ُمعاذ ْب ُن َج َبلَ ،و� ّ

ال�سالم ظَ َه َر ْت احلاجة �إىل َج ْمع ال ُق ْر�آن يف ُم ْ�ص َحفَ .ويف
َب ْع َد َوفاة َّ
الر�سول َعل َْيه ّ

احلاجة �إىل � ْإر�سال
ال�ص ّديق ُجمِع ال ُق ْر�آن يف ُم ْ�ص َحفَ .وفيما َب ْعد ،ظَ َه َر ْت
َ
َع ْهد �أبي َبكْر ِّ
ا�س ِت ْن�ساخ َع َدد مِ ن املَ�صاحِ ف يف َع ْهد ُع ْثمان ْبن
امل ُْ�ص َحف �إىل ُم ُدن � ْأخرىَ ،ح ْي ُث مَ ّ
ت ْ
َع ّفانَ ،و�أُ ْر�سِ لَت �إىل ا ُ
مل ُدن ال ْإ�سالمِ ّية ال ْأخرى.

2

ّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
 -1يف كَ ْم َ�سنة َن َزل ال ُق ْر�آن؟
الر�سول؟
َ -2م ْن هم الّذين ْ
ا�ش َت َهروا ِبكِتابة ال ُق ْر�آن يف َع ْهد َّ
ال�صحابة َي ْحفَظون الآيات ا ُ
مل َن َّزلة؟
َ -3ه ْل كان َّ
 -4يف َع ْهد َم ْن ُجم َِع ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
ا�س ُت ْن�سِ خ ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
 -5يف َع ْهد َمن ْ
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الـ َو ْحدة

3

ال�سا ِبق
َ�ص ِّحح ا ُ
جل َمل الآتِية َح َ�سب الن ّ
َّ�ص ّ

3

ال�ص ّديق.
ُ -1معاذ ْب ُن َج َبل َم ْ�شهور ِبكِتابة ال ُق ْر�آن يف َع ْهد �أبي َبكْر ِّ
ال�صحابة.
 -2مَ ْ
ل َيكُن ُهناك َمن َي ْع ِرف الكِتابة مِ ْن َبينْ َّ
الر�سول (�ص).
َ -3ج َمعوا ال ُق ْر�آن يف ُم ْ�ص َحف يف َع ْهد َّ
ال�ص ّديق.
 -4مَ ّ
ا�س ِت ْن�ساخ َع َدد مِ ن املَ�صاحِ ف يف َع ْهد �أبي َبكْر ِّ
ت ْ
ا ْملأ ال َفراغ ِبال َكلِمة ا ُ
ملنا�سِ بة مِ ن القائِمة

4

َ -1ن َزل ال ُق ْر�آن الكَرمي

عاما.
خِ الل ً 23

الر�سول ظَ َه َر ْت احلاجة �إىل َج ْمع ال ُق ْر�آن يف
َ -2ب ْع َد َوفاة َّ
ال�صحابة
-3كان َّ
-4ت
مَ ّ

َع َدد مِ ن املَ�صاحِ ف.

ّ �-5إن ال ُق ْر�آن الكَرمي كِ تاب اهلل

5

الآيات ا ُ
مل َن َّزلة على ال َّنب ِّي.

َن َزل
ُم ْ�ص َحف
ُمف ََّر ًقا

ا�س ِت ْن�ساخ
ْ

بِه ِج رْبيل الأمني َعلى ال َّنبِيَ .ي ْحفَظون
ّ

هات َج ْمع ال َكلِمات الآتِية
 -1غار

� -5إ ْن�سان

� -2آية

 -6كِ تاب

َ -3مدينة

َ -7و ْقت

َ -4ق ْرية

-8م ْ�ص َحف
ُ
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3

6

َب َن ْف َ�سك
ا ِْخت رِ ْ
 -1كَ ْم ُج ْز ًءا يف ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
		
�أْ � -أر َبعون ُج ْز ًءا

		
ب -عِ رْ�شون ُج ْز ًءا

 -2كَ ْم �سور ًة يف ال ُق ْر�آن الكَرمي؟

�أ -مِ ائة �سورة ب -مِ ائة َو� ْأر َبع َع رَ�شة �سورة

جَ -ثالثون ُج ْز ًءا

ج -مِ ائة َو َع رْ�ش �سور

ا�س ُم الآيات الَّتي َن َزل َْت يف َمكّة ا ُ
ملك ََّرمة؟
 -3ما ْ
ملك ِّّية ب -الآيات ا َ
�أ -الآيات ا َ
مل َدن ِّية ج -الآيات املِ�صرْ ِ ّية
توجد الآيات الَّتي َن َزلَت � َّأولاً ؟
 -4يف � ِّأي �سورة َ
�أ� -سورة ال َقلَم

الفاتة ج� -سورة ال َعلَق
ب� -سورة حِ

َ -5متى َن َزل َْت الآيات الأوىل؟
�أ -يف عيد الفِطْ ر

ب -يف َ�ش ْهر َر َم�ضان

 -6ما هي �أطْ َول �سورة يف ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
الر ْحمن
�أ� -سورة َّ

ب� -سورة ي�س

ج -يف عيد ال ْأ�ضحى

ج� -سورة ال َب َقرة

 -7ماذا ُيطْ لَق على � ْأ�ص َغر قِطْ عة يف ال ُق ْر�آن ا ْلكَرمي؟
		
�أ� -سورة
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بُ -ج ْزء

ج� -آية
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7

ِ�صل َب نْي العِ بارة َواحلِوار ا ُ
ملنا�سِ ب
1
الر�سول يف غار
يف ذلِك ال َي ْوم كان َّ
حِ راء .وكان اجل َّو هادِئا يف الغار.
حولَه َفل َْم
َوكَ � ّأن � ْأم ًرا َ�س َي ْح ُدثَ .نظَ ر ْ
�شي ًئاَ .ب ْع َد ذلك َ�سمِع َ�ص ْو ًتا َغ ِري ًبا.
َي َر ْ
وا�ض ًحا ِج ًّدا.
ال�ص ْوت ِ
كان َّ
2
الو ْحي
كان َر�سول اهلل َي ْدعو كُ ّتاب َ
الو ْحيَ .وكان َي� ُأم ُر ُهم
كُ لَّما َن َزل َعل َْيه َ
ِبكِتابة �آية كَ ذا يف �سورة كَ ذاَ .و ِبهذا
تت كِ تابة ال ُق ْر�آن َعلى اجلُلود.
َّ
ال�شكْل مَ َّ
3
وري
الر�سول � ْأ�ص َبح مِ ن ال�ضرَّ
ّ
َب ْع َد َوفاة َّ
ا�س َت�شار اخلَليفة
َج ْمع ال ُق ْر�آنَ .ولِهذا ْ
ال�ص ّديقُ ,ع َم َر ْب َن ا َ
خلطّ اب
ال َّأول �أبو َبكْر ِّ
َو َق َّررا � ْأن ُي َكلّفا َز ْيد بن ثا ِبت ِبهذا ال ْأمر.

4
َت َو َّ�س َعت ُحدود ال ِبالد ال ْإ�سالمِ ّية يف َع ْهد
اخلَليفة ُع ْثمان بن َع ّفانَ .و َب َد�أ ال ّنا�س
م َتلِفةَ .و َعلى ذلِك
َي َت َكلّمون ِب َل ْهجات خُ ْ
َقام ْت هذِه الل ّْجنة
َ�شكَّل اخلَليفة لجَ ْنة ،ف َ
ا�س ِت ْن�ساخ ال ُق ْر�آن.
ِب ْ

 َعل َْيك � ْأن ُت ْ�صدِر � ْأم ًرا ِب َج ْمع ا ْل ُق ْر�آنالر�سول
 كَ ْي َف �أ ْف َعل ما مَ ْل َي ْف َعلْه َّ
يف َحياتِه؟
 �أقْ�سِ م ِباهلل � ّأن هذا ال ْأمر َخ رْي فَال ُب ّد مِ ْنه.� -إ َذ ْن ُن َكلِّف َز ْيد بن ثا ِبت ِبهذا ال ْأمر.

3

�ساخها؟
ا�س ِت ْن ُ
كَ ْم َع َدد املَ�صاحِ ف الَّتي مَ ّت ْ
ُ 6ن َ�سخ�إىل � ِّأي املُدن � ْأر�سِ لَت هذِه ال ُن َ�سخ؟		
ال�شام
�إىل الكوفة َوال َب�صرْ ة َو َّو َمكّة َوال َي َمن َوال َب ْح َر ْين.

اِ ْق َر�أْما �أنا ِبقا ِرئاِ ْق َر�أْما �أنا ِبقا ِرئاِ ْق َر�أْما �أنا ِبقا ِرئ؟ا�س ِم َر ِّبكَ الَّذي َخلَق
-اِ ْق َر�أْ ِب ْ

		
 ما ِب َيدِك؟م ّففة مِ ن اجلُلود
 قِطَ ع جُ َ ماذا َ�س َت ْف َعل ِبها؟آنية.
�َ -س�أكْ ُتب َعل َْيها الآيات ال ُق ْر� ّ
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3

ال َو ْحدة
1

3

ال َّد ْر �س الثاينَّ � :إن و� َأخواتُها
		ال النّا ِفية ِلل ِْجنْ�س

الحِ ظْ � َّإن َو� َأخواتِها
تاب اهلل.
ال ُق ْر� ُآن كِ ُ

تاب اهلل.
ال ُق ْر� َآن كِ ُ

� َّإن
َل َع ّل

امل ُْ�سلِمون ُم َّتحِ دون.

َميع َج َ�س ٌد واحِ ٌد.
اجل ُ

كَ � َّأن
ل َْي َت

اجل َُّو َجمي ٌل ال َي ْو َم.
امل ُْ�سل ُِم ُم َت َي ِّقظٌ .

لك ِّن

امل ُْ�سلِمني ُم َّتحِ دون.

َميع َج َ�س ٌد واحِ ٌد.
اجل َ
اجل ََّو َجمي ٌل ال َي ْو َم.
امل ُْ�سل َِم ُم َت َي ِّقظٌ .

� َّإن َو� َأخوا ُتها َت ْد ُخل َعلى اجل ُْملة اال ِْ�سم ِّية.

َب.
� َّإن َو� َأخوا ُتها َت ْن ِ�صب امل ُْب َت َد�أ َو َت ْر َفَع اخل رَ َ
� َأخوات � َّإن هِ يَّ � :أن – ل َْي َت – َل َع َّل – َلك َِّن  -كَ � َّأن

الحِ ـــظْ

ا ُ
ِ�ص
مل َعل ُِّم خُ ْ
مل ٌ
ا ُ
ملِ�صان
مل َعلِّمان خُ ْ
ا ُ
ملِ�صون
مل َعلِّمون خُ ْ
ا ُ
مل َِ�ص ٌة
مل َعلِّم ُة خُ ْ
ا ُ
ل�صات
م
ِّمات خُ ْ
مل َعل ُ
ٌ

� َّإن

ملِ�صون
الآبا ُء خُ ْ
ال ُك ُت ُب ُمفيد ٌة

� َّإن

ُه َو ذَكِ ٌّي	�إ َّنه ذَكِ ٌّي
� َّإن
	�إ َّنكَ ذَكِ ٌّي
أنت ذَكِ ٌّي
� َ
�أنا ذَكِ ٌّي	�إ َّنني ذَكِ ٌّي
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ا ُ
ِ�ص
مل َعل َِّم خُ ْ
مل ٌ
ا ُ
ملِ�صان
مل َعل َِّمينْ خُ ْ
ا ُ
ملِ�صون
ني خُ ْ
مل َعلِّم َ
ا ُ
ملِ�ص ٌة
مل َعلِّم َة خُ ْ
ا ُ
ِ�صات
مل َعل ِ
ِّمات خُ ْ
مل ٌ
ملِ�صون
آباء خُ ْ
ال َ
ال ُك ُت َب ُمفيد ٌة
هِ َي ذَكِ َّي ٌة	�إ َّنها ذَكِ َّي ٌة
� َّإن
	�إ َّنكِ ذَكِ َّي ٌة
�أنتِ ذَكِ َّي ٌة
�أنا ذَكِ َّي ٌة	�إ َّننِي ذَكِ َّي ٌة

الـ َو ْحدة

2

ت� َّأم ْل ما َيلي
ل َّأن  +هو = لأ َّنه

لأَ َّن  +هي = لأّ َّنها

ل َّأن � +أنت = لأَ َّنك

3

َر َج َع حامِ د مِ ن ا َ
ري�ض.
مل ْد َر�سة ِ أل َّن ُه َم ٌ

َر َج َع ْت �آمِ نة مِ ن ا َ
ري�ضةٌ.
مل ْد َر�سة لأ َّنها َم َ

َر َج ْع ُت مِ ن ا َ
ري�ضةٌ.
مل ْد َر�سة ِ أل َّنني َم َ

3

ا�ض ُبطْ �أواخِ ر
�أَ ْدخِ ْل (�إِ َّن) َعلى ا ُ
جل َمل الآتية َو ْ
ال َكلِمات بِال�شَّ كْل كَما يف املِثال
 -ال ّد ْر ُ�س َ�ص ْع ٌب.

ر�س َ�ص ْع ٌب.
َّ � -إن ال ّد َ

ال�س ّيار ُة َجميلةٌ.
ّ -1
تاب اهلل.
 -2ال ُق ْر� ُآن كِ ُ
م ّم ٌد (�ص) َر�سولُ اهلل.
 -3حُ َ
َ -4ز ْي َن ُب طالبةٌ.
بي ُة َ�س ْهلةٌ.
 -5اللغ ُة ال َع َر ّ
ال�ساع ُة غالِيةٌ.
 -6هذِه ّ
 -7بِاللٌ َغن ٌِّي.
َ�صل
ُدير يف الف ْ
 -8امل ُ
املاء با ِر ٌد.
ُ -9
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3

4

ا ُ ْر ُبطْ َب نْي ُك ِّل ُج ْم َلت نَْي فيما َيلِي ُم ْ�س َت ْع ِمالً (ل ِك ّن)
كَما يف املِثالَي
غري.
َ�صلُ َ�ص ٌ
الطّ ال ُّب كَ ثريون .الف ْالن.
م َت ِه ٌد�َ .صدي ُقه كَ ْ�س ُ
َ -عل ٌِّي جُ ْ

غري.
َ�صلَ َ�ص ٌ
الب كَ ثريون لك ِّن الف ْ
الطّ ُ
الن.
م َت ِه ٌد لك ِّن َ�صدِي َقه كَ ْ�س ُ
َعل ٌِّي جُ ْ

م َّمد طَ ويلْ � .أح َمد َق�صري.
 -1حُ َ
م َت ِهدةْ � .أخ ُتها كَ ْ�سلاَ نة.
� -2آمِ نة جُ ْ
 -3هذا ال َّد ْر�س طَ ويل .هو َ�س ْهل.
ارتي َقدمية .هي َق ِو ّية.
ّ -4
�سي َ
� -5أخِ ي ُم َت َز ِّوج� .أنا � ْأع َزب .
ْ � -6إبراهيم فَقريَ .ع ُّمه َغن ِّي ِج ًدا.
َ -7ب ْي ُتك َجميل ِج ًدا .هو َ�صغري.

5

جل َمل الآتِية كَما يف املِثالَي
�أ ْدخِ ْل ( َك�أ ّن) َعلى ا ُ
 َم ْن هذا؟ (�أخوك)َ -م ْن هذِه؟ (�أختك)

َ -1م ْن هو؟ ( َزميلُكَ )

َ -2م ْن هي؟ (طَ بيبة)
َ -3م ْن هم؟ (طُ لاّ ب)
(م َد ِّر�سان)
-4م ْن هما؟ ُ
َ
(م ِّثالت)
-5م ْن ّ
هن؟ مُ َ
َ
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كَ َ�أ َّنه �أخوك.
كَ َ�أ َّن َها �أُ ْخ ُتك

َل َع ّل ُه ُم َه َّذ ٌب.
 هو ُم َه َّذ ٌب. هم ُم َه َّذبونَ .ل َع َّل ُهم ُم َه َّذبون.-1هي َ�سعيد ٌة.

7

8

� -5أنتِ فائ َز ٌة.

-2هن َ�سعيدات.
ّ

ِزات.
� -6أن ّ
نت فائ ٌ

�صادق.
أنت
ٌ
َ � -3

ناجح.
� -7أنا ِ

ِقون.
� -4أنتم �صاد َ

ناجحون.
-8نحن ِ

الـ َو ْحدة

6

جل َمل التّالِية كَما يف املِثالَي
�أ ْدخِ ل( َل َعلّ) َعلى ا ُ

3

جل َمل التّالِية كَما يف املِثال
�أ ْدخِ ْل ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي َعلى ا ُ
(� ّإن)	�إن الكِتا َبينْ ُمفيدان
الكِتابان ُمفيدان
 -1ا ُ
ملِ�صان
مل َد ِّر�سان خُ ْ

(ل َعلَّ)

 -2ال َّز ْو َجتان ماهِ َرتان

(ل َْي َت)

 -3الالعِ بان �سرَ يعان

(لك َِّن)

 -4الفَريقان ُم َتف َِّوقان

(� ّإن)

 -5ا ُ
جل ْند ِّيان � َأ�سدان

(ك� ّأن)

جل َمل التّالِية كَما يف املِثال
�أ ْدخِ ل ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي َعلى ا ُ
مل َه ْندِ�سون َن�شيطون (� ّإن)	� ّإن ا ُ
ا ُ
مل َه ْندِ�سني ن�شيطون
 -1ا ُ
ملِ�صون (لعلَّ)
مل َد ِّر�سون خُ ْ
 -2الالعِ بون �سرَ يعون (لك َِّن)
 -3ا ُ
ملحا�سِ بون َدقيقون (ل َْي َت)
ال�سيا�سِ ّيون َن�شيطون (لك َِّن)
ِّ -4
 -5اجلُنو ُد �أُ ُ�س ٌد

(ك� َّأن)
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3

الحِ ظْ ال النّافِية ِلل ِْجنْ�س

9
ال

ال ال ّنافِية ِلل ِْج ْن�س

�إكرا َه
رجلَ
ُ

ال

يف ال ّدين
يف ال ّدار

ال�ص َّحة
َث ْر َو َة	� ْأعظَ ُم من ِّ

ال

ال ال ّنافِية ِلل ِْج ْن�س َت ْع َمل َع َمل � ّإن َو� َأخواتِها �إذا:

ا�س ُمها َنك َْر ًة
 -1كان ْ
ا�س ُمها ُم َّت ِ�صلاً ِبها
 -2كان ْ

10

اِ ْم َ أل ال َفراغ مِبا هو ا ُ
ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما يف
ملنا�سِ ب مِ ّ
املِثال
ال َم ْعبو َد �إ ّال اهلل.

 -1ال

َب ْع َد ال َف ْت ِح.

 -2ال

ال�س�ؤال.
� َ
أجاب َعن ّ

(طال َِب -طال ٌِب -الطّ ال َِب)
(راحةَ -راحةٌ -الراحةِ)

 -3ال
 -4ال

بوب.
ٍّ
�رش حَ ْ
م ٌ

يف ال ُّد ْنيا.

 -5ال

مِ ْثلُه.

 -6ال

ال�شكة.
يف رَّ ِ

 -7ال

يف ا َ
مل ْد َر�سة.

 -8ال
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(ا َ
مل ْعبودَِ -م ْعبو ُدَ -م ْعبو َد)

ال�ص ّف
يف َّ

(هِ ْجر ٌة -هِ ْجر َة -ال ِه ْجر َة)
(الفاعِ ِل -فاعِ لٌ -فاعِ لَ)

(كات ٌِب -كات َِب -الكات َِب)

ِ�سان-م َه ْند َِ�سينْ -ا ُ
مل َه ْندِ�سان)
(م َه ْند
ُ
ُ
(ا ُ
مل َد ِّر�سون ُ -م َد ِّر�سون ُ -م َد ِّر�سني)
ِبات)
(طال ِ
ِبات  -الطّ ال ُ
ِبات  -طال ٌ

ال�ص ّف.
ُدر ُ�س � َ
أمام باب َّ
 -1امل ِّ

الـ َو ْحدة

11

جل َمل التّالِية َوغَ رِّ ْي ما
ِلجنْ�س َعلى ا ُ
�أ ْدخِ ْل «ال» النّافِية ل ِ
َي ْل َزم كَما يف املِثال
ال�ص ِّف.
ال�ص ّف.
		 ال طُ ال َّب يف ّ
الطُّ ال ُّب يف ّ

3

عام جاهِ ٌز يف املَطْ َبخ.
 -2الطّ ُ
الر ُجل َي ْن َتظِ ر يف امل َْوقِف.
َّ -3
 -4ال َع ْقلُ كال َّت ْدبري.
 -5الطّ ال ُِب َي ُر ُّد َعلى ال ْأ�سئِلة.
 -6الإكْ راه يف ال ِّدين.
ال�سالم.
 -7ال َّن ِب ّي َب ْعد حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ

12

جل َمل الآتِية
ِلجنْ�س يف ا ُ
ا�سم َو َخ رَب ال النّافِية ل ِ
َب نِّي ْ

اجل َُمل
 -1ال َ�شكّ يف ُوجود اهلل.

اال�سم
ْ

اخلَب

-2ال َع ْهد لمِ َْن ال َوفاء لَه.
متِع.
 -3ال َر ْيب يف � ّأن هذا ال َّد ْر�س مُ ْ
َ�ضلَ ِل َع َر ِب ّي َعلى � ْأع َجم ِّي .
 -4ال ف ْ
اج ِتهادٍ .
 -5ال عِ ل َْم ِبال ْ
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3

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب
1

ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ال ُق ْر�آن الكَرمي ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية
ْ �-1أين َت َعل َّْمت ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
م ْن َت َعل َّْمت قِراءة ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
 -2مِ َّ
 -3كَ ْم �سور ًة َحفِظْ َت مِ ن ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
تويد ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
 -4هل َت َعل َّْم َت جَ ْ
 -5هل َت ْ�س َتطيع � ْأن َت ْف َهم ال ُق ْر�آن الكَرمي؟

											
												
												
												
												

2
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جل َمل التّالِية كَما يف املِثال
�أ ْدخِ ْل �إ ّن َو� َأخ َواتِها َعلى ا ُ
ِتاب ُمفي ٌد
الك ُ

ِتاب ُمفي ٌد
(� ّإن)	� َّإن الك َ

 -1ا ُ
ِ�ص
مل َد ِّر ُ�س خُ ْ
مل ٌ

(لعلَّ)

 -2ال َّز ْوج ُة ماهِ ر ٌة

(ل َْي َت)

يع
 -3الالعِ ُب �سرَ ٌ

(لك ِّن)

َريق ُم َتف َِّو ٌق
 -4الف ُ

(� ّإن)

 -5ا ُ
جل ْند ُِّي � َأ�س ٌد

(ك� َّأن)

الـ َو ْحدة

3

جل َمل الآتِية
ِلجنْ�س يف ا ُ
ا ِْ�س َت ْع ِم ْل ال النّافِية ل ِ

3

 -1الك َْ�سالن يف َ�ص ِّفنا.
 -2املُ�سافِرون َركِ بوا احلافِلة.
ال�سماء ُم ْنذ َي ْو َمينْ .
ال�سحاب يف َّ
َّ -3
 -4الك ُْر�سِ ّي يف ال ُغ ْرفة.
 -5ا ُ
ال�سوق امل َْركَ ِز ّي.
خل�ضرَ ِ ّي يف ّ
 -6الطّ بيبات يف امل ُْ�س َت ْ�شفى.

ا ُ
مل ْف َردات َوالتَّعبريات اجلَديدة
َع ْهد
ِج رْبيل
ُمف ََّر ًقا
� ْأحداث
َي ْح َفظُ
ا ِْ�ش َت َه َر بـ
ُي ْر�سِ ل
ُق َرى
لجَ ْ َنة
ا ِْ�س ِت ْن�ساخ

ت
مَ َّ
ُجلُود
�شار
ا ِْ�س َت َ
تو َّ�س َع ْت
َ
ُح ُدود
َل َهجات
َت ْن ِ�صب
َت ْرفَع
� ْأع َزب
ُم َه َّذب

� َأ�سدان
َدقيقون
َنك َِرة
ُم َّت ِ�صل
َم ْعبود
َي ُر ُّد على
ُتفَ�سرِّ ُ
تويد
جَ ْ
َ�سحاب
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ال َو ْحدة

4

الوحدة

ال�ص ْدق َوا لأمانة
ِّ

ال�ص ْدق َوالأمانة يف اال�سالم
ال َّد ْر�س الأ ّول ِّ :
ال َّد ْر�س ال ّثاين :كان و � َأخواتُها وال ْأ�سماء ا َ
خل ْم�سة

تهيد
مَ ْ
كَ ْيف َتكون �صا ِد ًقا َو�أمي ًنا َمع � ْأ�صدِقائِك؟
"ال�ص ْدق" �أو "الأمانة".
اُ ْذكُ ْر �آي ًة َت ْ�ش َتمِل َعلى كَ لِمة ِّ
ماذا َت ْع ِر ُف َع ْن كان َو� َأخواتِها وال ْأ�سماء اخل َْم�سة.
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4

1

ال�ص ْدق َوالأمانة
� َأه ِّمية ِّ

ال َو ْحدة

الوحدة

4

ال�ص ْدق َوالأمانة
ال َّد ْر�س الأ ّولِّ :
يف ال ْإ�سالم
		

4

كُ ْن كَ ما َت ْبدو � ْأو كَ ما َت ْبدو كُ ْن

ال�ص ْدق َوالأمانة مِ ْن � َأه ّم اخلِ�صال الّتي َي ِجب � ْأن َي َت َز َّين ِبها الإ ْن�سانَ .وكان
ِّ
"ال�صادِق الأمني" َق ْبل � ْأن َي ْن ِزل َعل َْيه
الر�سول َعل َْيه َّ
ال�سالم ُي ْع َرف ِب َل َقب ّ
ال�صالة َو َّ
َّ
الو ْحي.
َ
ال�ص ْدق،
ال�ص ْدق يف كُ ّل � ْأمر مِ ن الأمور .فالعِبادة َم َث ًال ال ِ
ت�ص ّح � اّإل ِب ِّ
َو َتظْ َهر � َأه ِّم ّية ِّ
ت ّث َعل َْيه ،قال َتعاىل:
ال�ص ْدق َو حَ ُ
َولِهذا َ
ال�س ّنة َت� ُأمر ِب ِّ
جاءت ال ّن�صو�ص يف الكِتاب َو ُّ
ني{ �سورة ال َّت ْوبة (َ .)119وقال َر�سول
ال�صا ِد ِق َ
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا ا َّتقُوا اهللَ َوكُونُوا َم َع َّ
جلنّة َو�إ ّن
الب َي ْهدي �إىل ا َ
ال�ص ْدق َي ْهدي �إىل رِ ِ
اهلل َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم�( :إ ّن ِّ
البّ َو�إ ّن رِ َّ
ال َّر ُجل َل َي ْ�ص ُدق َحتّى ُيكتَب عِ نْد اهلل ِ�ص ِّديقاً و�إ ّن ال َكذِب َي ْهدي �إىل ال ُفجور َو�إ ّن ال ُفجور
(م ْ�سلِم ،ب ِّر َو ِ�صلة.)103 ،
َي ْهدي �إىل النّار و�إ ّن ال َّر ُجل َل َي ْكذِب َحتّى ُيكتَب عِ نْد اهلل َ
ك ّذابا ً) ُ
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ال�صالة
� ّإن ِّ
ال�ص ْدق �أ�سا�س الإميان � ّأما ال ِك ْذب َف ُهو �أ�سا�س ال ِّنفاقَ .ح ْيث قال َعل َْيه َّ
ْتِن خان) (ترمذي،
ال�سالم�( :آية املُنافِق َثالث� :إذا َح َّدث َك َذ َب َو�إذا َو َعد �أَ ْخلَف و�إذا ا�ؤ مُ
َو َّ
�إميان.)14 ،
َوالأمانة ُج ْزء مِ ن الإميان� .إ ْذ قاِل اهلل ذو اجلَالل َوالإكْ رام َ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن
�آَ َمنُوا لاَ ت َُخونُوا اهللَ َوال َّر ُ�سو َل َوت َُخونُوا �أَ َمانَا ِت ُك ْم َو�أَ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمو َن{�سورة الأنفال (َ )27وقال
الر�سول الكَرمي (ال �إميا َن لمِ َ ْن ال �أمان َة لَه) (�أحمد بن حنبل ،ج �،3ص .)135
َّ

4

َّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ

2

ا�س َت َم ْعت �إل َْيه.
	-1اُ ْذكُ ر ال ِفكْرة الأ�سا�سِ ّية لِل َّن ّ
�ص الَّذي ْ
-2

الر�سول َق ْبل ال ِب ْعثة؟
ِب� ّأي َل َقب كان ُي َ
عرف َّ

-3

ما ال َّدليل َعلى � ّأن ال َكذِب مِ ْن َعالمات ال ِّنفاق؟

-4

ال�ص ْدق؟
�إىل ماذا َي ْهدي ِّ

واجبة َعلى امل ُْ�سلِمني كُ لِّ ِهم؟
	-5لمِ اذا الأمانة ِ

3

ال�صحيحة َو َعالمة
َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ
جل َمل َّ
جل َمل اخلاطِ ئة
( ) �أمام ا ُ
ال�ص ْدق �أ�سا�س الإميان � ّأما ال ِك ْذب َف ُهو �أ�سا�س احلَياة.
ّ � -1إن ِّ
 -2الأمانة ُج ْزء مِ ن الإميان.
ال�ص ْدق.
 -3العِبادة ال ِ
ت�ص ّح � اّإل ِب ِّ
ال�ص ْدق َوال ِك ْذب مِ ْن � َأه ّم اخلِ�صال الَّتي َي ِجب � ْأن َي َت َز َّين ِبها الإ ْن�سان.
ِّ -4
ال�ص ْدق يف كُ ّل � ْأمر مِ ن الأمور.
َ -5تظْ َهر � َأه ِّم ّية ِّ
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ال�ص ْدق َوالأمانة مِ ْن � َأه ّم اخلِ�صال الّتي َي ِجب � ْأن َي َت َز َّين ِبها الإ ْن�سان.
ِّ -1
ج-الواجبات
ال�صفات
مل َهن
�أ -ا ِ
ِ
بِّ -
ت ّث َعل َْيه.
ال�ص ْدق َو حَ ُ
ال�س َّنة َت�أْ ُمر ِب ِّ
ّ � -2إن ُّ
�ض َعل َْيه
� حَ ُ
أ-ت ّ

بُ -ت َن ِّفر مِ ْنه

ال َو ْحدة

4

تتَه َخطّ
ا ِْخ رَت ال َكلِمة املُرادِفة مِلا حَ ْ

4

جُ -تعا ِر ُ�ضه

� ( -3آية املُنافِق َثالث� :إذا َح ّدث كَ َذ َب َو�إذا َو َعد �أَ ْخلَف َو�إذا ا� مُؤتِن خان ).
ج -كَ لَّم
بَ -ق َّدم
�أَ -ر َّدد
واجبة َعلى امل ُْ�سلِمني كُ لِّ ِهم .
 -4الأمانة ِ
جُ -م ْعظَ ِم ِهم
بَ -جمي ِع ِهم
�أَ -ب ْع ِ�ض ِهم

5

جل َمل الآتِية مِ ن القائِمة
�أ ْكمِل ال َفراغات يف ا ُ
َي ْكذِب

اخلِ�صال

�صا ِد ًقا

احل َّق

الأمني

�أمانة

َ -1ي ِجب َعلى امل ُْ�سلِم � ْأن َيكون
اجر
 -2ال ّت ِ

يف �أ ْقوالِه َو �أ ْفعالِه.

َي ْر َبح دائ ًِما ِ أل ّنه ال َي ْخ َدع � َأح ًدا مِ ْن َزبا ِئنِه.
ال�س ِّيئة الّتي ُتفْ�سِ د ال َعالقات َبينْ ال ّنا�س.
ّ

 -3ال ِك ْذب مِ ن � َأه ّم
ال�ش ْخ�ص الّذي
َ -4ي ْب َتعِد ال ّنا�س َعن َّ
 -5يا ُب َن ّي ُقل
 -6املال َوال َبنون

ثريا َعلى ال َآخرين.
كَ ً

َول َْو َعلى َنفْ�سِ ك.
لَنا مِ ن عِ ْند اهلل.
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4

6

جل َمل الآتِية ِلتَكون مِ نْها ِفقْرة واحِ دة
َر ِّتب ا ُ

َ -1ف� ْأ�ص َبح ُدكّ انه �أكْ رَب َدكان يف َب َلدِه.

َ -2وكان ذلِك َ�س َب ًبا يف جَناحِ ه يف ال ِّتجارة.

غريا.
َ -3فكَّر يف ال َع َمل ِبال ِّتجارةَ ،و َف َتح ُدكّ ا ًنا َ�ص ً
َ -4يعي�ش يف َمدينة َمع � ْأوالدِه ال ْأر َبعة.
ال�ص ْدق.
َ -5و َج َعل رائِده الأمانة َو ِّ
 -6اِ ْن َت َقل �إىل َمكان وا�سِ ع.

َقريا.
 -7كان � ْأح َمد َر ُج ًال ف ً

 -8عِ ْن َدما كَ رُثَت � ْأموالُهَ ،و�ضاق ِبه ُدكّ انه.
َ -9و َ�شكَر اهلل َعلى هذِه ال ِّن ْعمة.

َ -10ب ْعد ا ْنتِقالِهَ ،م َلأ ُدكّ ا َنه ِب�أ ْنواع كَ ثرية مِ ن ال ِب�ضاعة.

َقريا								 .
كان � ْأح َمد َر ُجلاً ف ً
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الحِ ظْ كان َو� َأخواتِها

1

كان

			
امل ُْب َت َد�أ	اخلَبرَ			ا ِْ�سم كان
املا ُء
ال َهوا ُء
الطّ ال ُِب
الطّ الِبان
الطلاّ ُب

			
			الطّ ال ُّب
ناجحون.
ِ

ني
ِ
ناجح َ

البيئ ُة
ال ْأ�شجار
الطّ الِب ُة

			
			البيئ ُة
َنظيفةٌ.
كانت
جار 		
عالِيةٌ.
			ال ْأ�ش ُ
			
			الطّ الِب ُة
ناجح ٌة
ِ

َنظيف ًة
عالِي ًة

الطّ الِبتان
ِبات
الطّ ال ُ

4

َخ رَب كان

			املا ُء			
ظيف.
َن ٌ
كان
			
			ال َهوا ُء
َنق ٌِّي.
			
			الطّ ال ُِب
ناج ٌح.
ِ
			الطّ الِبان 		
ناجحان.
ِ

			الطّ ا ِل َبتان		
ناج َحتان.
ِ
ِبات 		
حات.
ِ
			الطّ ال ُ
ناج ٌ

ال َو ْحدة
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4

ال َّد ْر�س ال ّثاين :كان و�أخواتها
وال ْأ�سماء ا َ
خل ْم�سة

َنظي ًفا
َنق ًِّيا

ناج ًحا
ِ

ناج َحي
ِ

ناجح ًة
ِ
ناج َح َتي
ِ
ناج ٍ
حات
ِ

كان َو� َأخوا ُتها َت ْد ُخل َعلى اجل َُمل اال ِْ�سم ِّية.

ا ِْ�سم كان َم ْرفوع َو َخ رَب كان َم ْن�صوب.

بات -ظَ َّل
�صارْ � -أ�ضحىْ � -أم�سىَ -
� َأخوات كان هي :ل َْي َ�سْ � -أ�ص َب َحَ -
دام -ما زال
 -ما َ
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ال�ضما ِئر
اِ ْ�س ِت ْعمال كان َمع َّ
ا َ
خلب

ا ُ
مل ْب َت َد�أ

ناج ًحا.
		 كان ِ

هو

ناج ٌح.
ِ

هما

ناجحان.
ِ

ناج َحينْ .
كانا ِ

هم

ناجحون.
ِ

ني.
كانوا ِ
ناجح َ

هي

ناجحةٌ.
ِ

ناجحةً.
كانت ِ

هما

ناج َحتان.
ِ

ناج َحتَينْ .
كانتا ِ

هن
َّ

حات.
ِ
ناج ٌ

ناج ٍ
حات.
كن ِ
َّ

أنت
� َ

ناج ٌح.
ِ

�أنتما

ناجحان.
ِ

�أنتم

ناجحون
ِ

ني.
كُ نتم ِ
ناجح َ

�أنتِ

ِ
ناجحةٌ .

ناجحةً.
كُ نتِ ِ

�أنتما

ناج َحتان.
ِ

ناج َحتَينْ .
كُ نتما ِ

نت
�أن َّ

حات.
ِ
ناج ٌ

ناج ٍ
حات.
نت ِ
كُ نُ َّ

�أنا

/ناجحةٌ.
ناج ٌح ِ
ِ

ا/ناجحةً.
ناج ًح
ِ
نت ِ
كُ ُ

نحن

حون/ناجحات.
ناج
ِ
ِ

/ناج ٍ
حات.
ني ِ
كُ ّنا ِ
ناجح َ

كان

ناج ًحا.
نت ِ
		 كُ َ
ناج َحينْ ِ .
كُ نتما ِ

ال َو ْحدة

ال�ضما ِئر
اِ ْ�س ِت ْعمال َل ْي�س َمع َّ
ا ُ
مل ْب َت َد�أ

4

ا َ
خلب

هو

كاذ ٌِب.

ل َْي َ�س كا ِذ ًبا.

هما

كاذِبان.

ل َْي�سا كا ِذ َبينْ .

هم

كاذِبون.

ني.
ل َْي�سوا كاذِب َ

هي

كاذِبةٌ.

ل َْي َ�س ْت كاذبةً.

هما

كا ِذ َبتان.

ل َْي َ�ستا كا ِذ َبتَينْ .

هن
َّ

ِبات.
كاذ ٌ

ل َْ�س َن كاذ ٍ
ِبات.

أنت
� َ

كاذ ٌِب.

�أنتما

كاذِبان.

�أنتم

كاذِبون.

ني.
ل َْ�س ُتم كاذِب َ

�أنتِ

كاذِبةٌ.

ل َْ�ستِ كاذِبةً.

�أنتما

كا ِذ َبتان.

ل َْ�س ُتما كاذِبتَينْ .

نت
�أن َّ

ِبات.
كاذ ٌ

ت كاذ ٍ
ِبات.
ل َْ�س نُ َّ

�أنا

كاذ ٌِب/كاذِبةٌ.

ل َْ�س ُت كا ِذ ًبا/كاذِبةً.

نحن

ِبات.
كاذِبون/كاذ ٌ

ني/كاذ ٍ
ِبات.
ل َْ�سنا كاذِب َ

لي�س

ل َْ�س َت كا ِذ ًبا.
ل َْ�س ُتما كا ِذ َبينْ .
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2

4

جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
َعينِّ ْ كان َو� َأخواتِها يف ا ُ
� ْأ�ص َب َح ْت البي َئ ُة َنظيفةً.
�	-1أ َل ْي َ�س اهلل ِب� ْأحكَم احلاكِمني.

(�سورة التني)8 :

 -2ما زال اجل َّو با ِر ًدا يف هذه ال ّأيام.

 -3بات املُ�سافِرون َي ْن َتظِ رون يف املَطار.

ُ�شكني.
ال�سالم َي ْ�ص رِب َعلى �أَ َذى امل رْ ِ
الر�سول َعل َْيه َّ
 -4كان َّ
�صار الل َّْيل ُمظْ ل ًِما.
-5
َ

رو�سكَ .
�َ -6س َت ْن َجح يف اال ِْمتِحان ما ُد ْم َت ُتذاكِ ر ُد َ
 -7ظَ َّل ا ُ
�شح ال َّد ْر�س �إىل الآن.
مل َد ِّر�س َي رْ َ

3

جل َمل التّالِية ما َبينْ ال َق ْو َ�سينْ َوغَ رِّ ْي ما َي ْل َزم
�أ ْدخِ ْل َعلى ا ُ
كَما يف املِثال

ُ�شكون َع َب َد ُة الأ ْوثان( .كان)
امل رْ ِ
	-1الأ ْنهار َنظيف ٌة يف ُت ْركِ يا( .ما زال َْت)
(�صار ْت)
	-2ال�سماء �صافِي ٌة ال َي ْو َم.
َ
َّ
	-3املَ�صانِع ُت َو ِّ�سخ الطّ بيعةْ �( .أ�ص َب َح ْت)
ال�سوق( .ما زالَ )
	-4ال�سائ ُِح َي َت َج َّول يف ّ
ّ
	-5الكَ�سول ُم َتف َِّو ٌق( .ل َْي َ�س)
	-6الأ َبوان َي َت َكلَّمانْ �( .أ�ضحى)
(بات)
م َتمِعون َح ْول املائِدةَ .
� -7أ ْفراد الأ�سرْ ة جُ ْ
التكِ ّي َي ْنمو َ�سن ًة َب ْعد َ�س ٍ
نة�( .صار)
ِ -8
	اال ْقتِ�صاد رُّ ْ
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ُ�شكون َع َب َد َة الأ ْوثان.
كان امل رْ ِ

ال َو ْحدة

4

اال�سم �أو اخل رََب ا ُ
ملنا�سِ ب لِل َفراغات الآتِية
ا ِْخ رَت ْ
كَما يف املِثال
ال�صالةِ)
(ال�صال َةَّ -
ال�صال ُةَّ -
َّ

ال�صال ُة عِ ما َد ال ِّدين.
� ْأ�ص َب َحت َّ
يف ال ِبحار.

املاء
 -1ما زال ُ
ُم َت� ِّأخرين ال َي ْو َم.
 -2كان
كَ برية.

(با ِردٍ  -با ِر ٌد -با ِر ًدا)

4

(الطُّ ال ُّب -الطُّ ال َّب -الطُّ ال ِّب)

(م ْ�شكِلةًُ -م ْ�شكِلةٌُ -م ْ�شك ٍ
ِلة)
ُ

ْ � -3أ�ص َب َح ال َّتل َُّو ُث
قار�ص( .املَ�سافةِ -املَ�سافةَ -املَ�سافةُ)
 -4ل َْي َ�س ْت
َق�صري ًة َبينْ �أ ْن َقرة َو ْ
�أ َّم ٍة �أُخْ ِر َج ْت ِللنّا�س�( ...آل عمران( )110 :خيرْ َ َ -خيرْ ِ َ -خيرْ ُ )
ُ -5ك ْنتُم
ِرين -املُ�سافِرون-املُ�سافِران)
َي ْن َتظِ رون يف قاعة املَطار.
 -6ظَ ّل
(املُ�ساف َ
ْ �-7أ�ص َبح

ظيما.
يف ال َّنجاح َع ً

ِجارات
زالت اال ْنف
ُ
-8ما ْ
ال�ضمان اال ِْجتِماعِ ّي ِ ........ل ُك ّل ف َْرد.
�-9صار َّ

-10ظَ ل َّْت

5

يف العِراق.

َمدين ًة ُم َق َّد�س ًة عِ ْند امل ُْ�سلِمني.

(ال َأملَ -ال َأملُ  -ال َأم ِل)

(م ْ�س َتم ِّر ٌةُ -م ْ�س َتم ِّر ًةُ -م ْ�س َتم ِّرةٍ )
ُ
(م ِه ٌّمُ -م ِه ًّماُ -م ِه ٍّم)
ُ

(ال ُق ْد ِ�س -ال ُق ْد ُ�س -ال ُق ْد َ�س)

جل َمل الآتِية
�أ ْدخِ ْل (لي�س) َعلى ا ُ
الباب ُم ْغ َلقٌ.
ُ

الباب ُم ْغ َلقًا.
ل ْي َ�س
ُ

حار
ُ -1
املاء ٌ

مت ٌِع.
 -4ال َّد ْر ُ�س مُ ْ

�شام كاذ ٌِب
-2هِ ٌ

ريب.
 -5امل َْ�س ِج ُد َق ٌ

� -3أبي نائ ٌِم

ري�ض
 -6الطِّ فْلُ َم ٌ
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4

جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
�أ ْدخِ ل (كَا َن) َعلى ا ُ
ا ُمل َد ِّر�س يف ال َف ْ�صل.

7

كَا َن ا ُ
مل َد ِّر ُ�س يف ال َف ْ�صل َق ْبل َخ ْم ِ�س َدقا ِئقَ.

 -1الطُّ ال ُّب يف ا َ
مل ْك َتبة.

ٍ
�ساعة .
ِ�ص ِف
َق ْبلَ ن ْ

ِّ �-2أمي يف املَطْ َبخ.

َق ْب َل َقليلٍ .

 -3املُدير يف َم ْك َتبه.

َق ْبل �ساعة.

الوزير يف َل ْن َدن.
َ -4

َق ْبل � ْأ�سبوع.

� -5أخي يف َمكّة.

َق ْبلَ � ْأر َبع ِة � ّأيام.

-6الأطِ ّباء يف امل ُْ�س َت ْ�شفى.

ٍ
�ساعة .
َق ْبلَ ُثلُثِ

-7الطّ الِبات يف ا َ
مل ْك َتبة.

ٍ
�ساعة.
َق ْب َل ُر ْبع

جل َمل الآتِية كَما يف املِثالَي
�أ ْدخِ ل (ال َيزالُ) َعلى ا ُ
راهيم نائِماً.
راهيم نائ ٌِم 	 .ال يزال � ْإب ُ
� ْإب ُ
�آمِ ن ُة نائِم ٌة 	.ال تزال �آمِ ن ُة نائِمةً.

�شام � ْأع َزب .
 -1هِ ٌ

 -2ا ُ
ِ�س عِ ْن َد املُدي ِر.
مل َد ِّر ُ�س جال ٌ
ري�ض .
ْ � -3أح َم ُد َم ٌ
حار .
 -4اجل َُّو ٌّ

 -5ا َ
مل ْك َتب ُة ُم ْغ َل َق ٌة .

ال�س ّيار ُة َجديد ٌة.
َّ -6
مان غائ ٌِب .
ُ -7ع ْث ُ
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8

الحِ ظْ ال ْأ�سماء ا َ
خل ْم�سة

ال ْأ�سماء ا َ
خل ْم�سة

هي خم�سة �أ�سماء ُمعربة:
		
فو
		
حم
		
�أخ

ذو

4

حل َركاتَ ،على الن َّْحو التّايل:
ُت ْع َرب هذه ال ْأ�سماء ِباحلُروف ال ِبا َ
ال�ض ّمة):
ُت ْر َفع ِبالواو ( َب َد ًال مِ ن َّ
َي ْع َمل �أخو ال َفتاة يف َم ْ�ص َنع ال ْإ�س َم ْنت.
		
م ّل جِتا ِر ّي.
		
�أبو َعل ِّي �صاحِ ب حَ َ
َحموه َر ُجل طَ ِّيب.
		
ال�صناعِ ّية.
		
َي ْخلو فوه مِ ن ال ْأ�سنان ِّ
ُت ْن َ�صب ِبالألِف ( َب َد ًال مِ ن ال َف ْتحة):
ال�سي َنما.
		
َر� ْأي ُت �أخاك يف ِّ
ت ْم َحماك َو َحما َتك.
		ا ِْح رَ ِ
�شا ِو ْر �أباك يف الأمور ا ُ
مل ِه ّمة.
		
ت ّر ِبالياء ( َب َد ًال مِ ن الكَ�سرْ ة):
جُ َ
� ْأر َ�سل ُْت ِر�سالة ا َلكْرتون ِّية �إىل �أخِ يك.
		
َت َع َّر ْف ُت َعلى مِ يكانِيك ِّي ذي خِ رْبة.
		
ا�س َت ْق َبل َْت � ْأ�صدِقاء �أبيك يف املَطار؟
		
هل ْ
ال�شوط ِل ْإعراب ال ْأ�سماء اخل َْم�سة ِباحلُروفَ ،وهي:
ُهناك َب ْع�ض رُّ
(ول َْي َ�ست ُم َث ّناة َوال َج ْم ًعا)
ْ � -1أن َتكون ُم ْف َردة َ
ْ � -2أن َتكون ُم�ضافةًَ ،ف� ْإن كا َن ْت َغيرْ ُم�ضافة �أُ ْع ِر َب ْت ِباحل ََركات.
ْ � -3أن َتكون َغيرْ ُم�ضافة �إىل ياء ا ُ
مل َت َكلِّم.
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4

9

نا�سبة مِ ّما َبينْ ال َقو َْ�سينْ َكما يف ا ِملثال
اِ ْملأ ال َفراغ ِبو َْ�ضع ال َك ِلمة ا ُمل ِ
َحموك مِ ْثلُ وا ِلدِك

موك-حميك -حماك)
(ح
َ
َ

-1

� ْأح َ�سن �إىل  ......................بال َق ْول احل ََ�سن.

-2

َف ِر ْح ُت ِبلِقاء  ......................ا ُ
خللُق ال َك ِرمي( .ذو-ذا-ذي)

-3

َعل ِْم ُت � ّأن ْ � ......................أ�ستاذ باجلامِ عة�( .أبوه�-أباه� -أبيه)

-4

(�أخوه�-أخاه�-أخيه)

ال ُت ْخ ِر ْج مِ ْن � ......................إ ّال ال َكلِمة الطّ ّيبة.

(فوك-فاك-فيك)

-5

		
� ّإن  ......................هو والد َز ْو َجتِك.

(حموك-حماك-حميك)
َ

-6

			
اُ ْن�صرُ  .....................املَظلوم.

(�أخوك�-أخاك�-أخيك)

-7

هذا الطّ الِب َ ......................ذكاء نادِر.

(ذو-ذا-ذي)

-8

ال�ص ّديق�( .أبا�-أبو�-أبي)
الر�سول ِبعائِ�شة ِب ْنت َ ......................بكْر ِّ
َت َز َّوج َّ

10

َبينِّ ال ْأ�سماء ا َ
جل َمل التّالِية
خل ْم�سة يف ا ُ

� -1أُ ِّ�س َ�ست َب ْغداد يف َع ْهد �أبي َج ْع َفر ا َ
مل ْن�صور.
....................................
		
ال�ص ّديق.
َ -2ب ْعد َوفاة َر�سول اهلل َت َولىّ اخلِالفة �أبو َبكْر ِّ
....................................
		
 -3حافِظْ َعلى َ�سالمة فيك َو� ْأ�سنانِك.
....................................
		
 -4اِ ْف َت ْح فاكَ َج ِّي ًدا عِ ْند طَ بيب ال ْأ�سنان.
....................................
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 11اِ ْم َ أل ال َفراغات ِبال ْأ�سماء ا َ
فوع ًة) كَما يف املِثال
خل ْم�سة ( َم ْر َ
(�أب)
		
الر�سول َت َول �أبو َبكْر اخلِالفة.
َب ْعد َوفاة َّ
ال�شام َق ْبل �ساعة.
َ -1و َ�صل  ......................مِ ن ّ
		
 -2هذا الطّ الِب ُ ......................خلُق كَ رمي.
			
 ...................... -3هو والِد َز ْو َجتِك.
		
� ...................... -4أُ ْ�ستاذ بِجامِ عة �آ ْن َقرة.

ظيف َوخالٍ مِ ن ال ْأمرا�ض.
َ ...................... -5ن ٌ

12

4

(�أب)
(ذا)
(حم)
َ
(�أخ)
(فو)

اِ ْم َ أل ال َفراغات ِبال ْأ�سماء ا َ
خل ْم�سة ( َمنْ�صوب ًة) كَما يف املِثال
(فو)
َرطِّ ب فاك ِبذِكْ ِر اللهّ					.
			
ّ � -1إن ُ ......................م�سافِر �إىل �آ ْنقرة.

(حم)

			
ال�سوق � ْأم�س.
َ -2ر� ْأي ُت  ......................يف ّ

(�أب)

 -3كان �أبو َب ْك ِر  ......................مال َوفري �أ ْن َف َقه يف َ�سبيل اهلل( .ذو)
				
ت ْم  ......................الكَبري.
 -4ا ِْح رَ ِ
				
 -5ا ِْغ�سِ ْل َ ......................ب ْعد الطّ عام.

12

(�أخ)

(فو)

اِ ْم َ أل ال َفراغات ِبال ْأ�سماء ا َ
(مرورةً) كَما يف املِثال
خل ْم�سة جَ ْ
			
ِ�صة �أبي َب ْك ٍر َر ِ�ضي اللهّ َع ْنه.
َق َر�أْ ُت ق ّ
َ -1ت َ�ص َّد ْق مِبالِك َعلى الفَقري  ......................احلاجة.

(ذو)

			
ال�ش ّدة.
 -2ا ِْ�س َتعِن ِب َ ......................و ْقت ِّ

(�أب)

			
 -3ا ِْعطِ ْف َعلى  ......................ال ْأ�ص َغر.

			
َ -4ذ َهب خالِد �إىل َم ْن ِزل ......................
				
� -5ضرَ َ َبه َعلى  ......................بِ�شِ ّدة.

(�أب)

(�أخ)
(حم)
(فو)
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4

اال ْ�ستيعاب
� ْأ�س ِئلة ِ
1

ال�ص ْدق
حَ َ
«وهكَذا كان ِّ
ِ�صة َت ْن َتهي ِب َق ْولِك َ :
ت َّد ْثُ ،ث ّم اكْ ُتب ق ّ
َوالأمانة َ�س َب ًبا يف َثراء � ْأح َمد» ُم ْ�س َتعينا ِبالأفكار الآتِية

		

ِ -1بداية � ْأح َمد يف ال ِّتجارة.
�ِ -2ص ْد ُقهَ ،و�أما َن ُته.
ُعاملة احل ََ�سنة َمع ال َّزبائِن.
َ � -3أه ِّم ّية امل َ
الر ْبحَ ،وال َّت َو ُّ�سع يف ال ِّتجارة.
ِ -4زيادة ّ
عامل َمع ال ُّت ّجار ال َآخرين.
 -5كَ ْيف ِّية ال َّت ُ
الر ْبح.
�ُ -6شكْر اهللَ ،و�أ َث ُره يف ِزيادة ّ
واجبه َن ْحو � ْإخوانِه امل ُْ�سلِمني.
ِ -7

											
												
												
											
											

2

ا�س َت ْعمِل ُك َّل َواحدة مِ نْها يف ُج ْملة ُمفيدة
ا ُ ْذ ُك ْر � َأخوات كان ُث ّم ْ

		
-1

		
-2

		
-3

		
-4

		
-5

											
-1
											
-2
											
-3
											
-4
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هلل ُي�ؤْتِي ِه َم ْن َي�شَ ا ُء َواهللُ ذُو ا ْل َف ْ�ض ِل ا ْل َعظِ ي ِم{ �سورة اجلمعة (		)4
َ } -1ذ ِل َك َف ْ�ض ُل ا ِ
ا�شي َن{
} -2قَالُوا �أَ ْر ِج ْه َو َ�أ َخا ُه َو�أَ ْر�سِ ْل فيِ المْ َ َدا ِئ ِن َح رِ ِ

�سورة الأعراف ()111

و�س ُف َو�أَ ُخو ُه �أَ َح ُّب �إِلىَ �أَ ِبينَا مِ نَّا َون َْح ُن ُع ْ�ص َب ٌة{ ...
�} -3إِ ْذ قَالُوا َل ُي ُ

ال َو ْحدة

3

َبينِّ ال ْأ�سماء ا َ
خل ْم�سة يف الآيات الكَرمية الآتِية

4

�سورة يو�سف ()8

َ } -4ف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُ�س ُه َق ْت َل �أَخِ ي ِه َف َق َت َل ُه َف َ�أ ْ�ص َب َح مِ َن الخْ َا�سرِ ِي َن{

�سورة املائدة ()30

َا�ص ُحو َن{
و�س َف َو ِ�إنَّا َل ُه َلن ِ
} -5قَالُوا َيا �أَ َبانَا َما َل َك لاَ َت�أْ َمنَّا َعلَى ُي ُ

�سِ ورة اجلمعة ()4

ا ُ
مل ْف َردات َوال َّت ْعبريات اجلَديدة
خِ �صال
ي�ص ّح
ِ
فُجور
�أَ ْخلَف
اُ� مُؤتِن
خان
نِفاق
ال َّذ َهب
رائِد
ِن ْعمة
ِب�ضاعة
َنق ِّي
� ْأ�ص َب َح

ما زال

ال ْإ�س َم ْنت
َي ْخلو

ما ُد ْم َت

�شا ِو ْر
مِ يكانِيك ِّي

بات
ب
َي ْ�ص رِ ُ
�صار
�أوثان

َت َو َّ�س َخ

ُم َتف َِّوق
َي ْن ُمو

عِ ماد
اِ ْنفِجارات
ُم ْ�س َتم َِّرة
َ�ضمان

ال ْأ�سنان
ال�صناعِ ّية
ِّ

ذي خِ رْبة
ا�س َت ْق َبل َْت
ْ
اُ ْن�ص
َت َز َّوج

�أُ ِّ�س َ�ست
َع ْهد
َت َول

حافِظْ َعلى
َخالٍ

َرطِّ ب
َوفري
�أ ْنف ََق

َ�سبيل اهلل
َت َ�ص َّد ْق

احلاجة
ا ِْ�س َتعِن ِب

ال�ش ّدة
َو ْقت ِّ

ا ِْعطِ ْف على
�ضرَ َ َب
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5

الوحدة

ا َ
كي
ملطْ َبخ رُّ ْ
الت ّ

الت ِك ّي َح َ�سب املَناطق
ال َّد ْر�س الأ َّول  :املَطْ َبخ رُّ ْ
جل ْملة ال ِف ْع ِل ّية
ال َّد ْر�س ال ّثاين :ا ُ

تهيد
مَ ْ
ت ّب مِ ن الأكْ الت.
اُ ْذكُ ْر ما حُ ِ
اُ ْذكُ ر �أ ْنواع الأكْ الت يف َمدي َنتِك.
ماذا َت ْع ِرف َعن اجل َُمل ال ِف ْعل ِّية؟
62

5

1

�أنْواع الأطْ عِ مة يف ُت ْركِيا

ال َو ْحدة

الوحدة

5

كي 		
ال َّد ْر�س الأ ّول :املَطْ َبخ رُّ ْ
الت ّ
َناطق
َح َ�سب امل ِ

5

اخلا�صة ِبها .يف
َت ْخ َتل ُِف الأكْ الت َح َ�س َب املناطِ ق يف ُت ْركيا .ف ِل ُك ّل مِ ْنطَ قة �أكْ ال ُتها
ّ
ال�س َمكَ .ومِ ن � ْأ�ش َهر �أكْ التِها �أكْ لة الأُ ْرز املَطْ بوخ
مِ ْنطَ قة ال َب ْحر ال ْأ�س َود َي ْع َت ِم ُد املَطْ َبخ َعلى َّ
َ�ضوات الطّ ا ِزجة الّتي
ِب َ�س َمك "احل َْم�سي"ّ � .أما مِ ْنطَ قة �إيجة ف ََمطْ َب ُخها َي ْع َتمِد َعلى اخل رْ َ
ُتطْ َبخ ِب َز ْيت ال َّز ْيتونَ .و َمطْ َبخ َو َ�سط الأنا�ضول َم ْ�شهور ِبال َعجائنَ ،و� ْأ�ش َه ُرها �أكْ لة
قي�صرَ يّ � .أما مِ ْنطَ قة ال�شرّ ْ ق َو َجنوب َ �شرَ ْ قِ الأنا�ضول َف� ّإن
"ما ْنتي" امل َْ�شهورة يف ْ
َمطْ َب َخها َي ْع َتمِد َعلى الل ّْحم ال ْأح َمر.
َي ْبد�أ ا ُ
ناول َب ْع َده �أكْ الت ِباخلُ�ضار �أو
ملواطِ ن رّ ْ
كي َو ْج َب َته ِب�شرُ ْ ب الحْ َ�ساءَ ،و َي َت َ
الت ّ
َ�ضوات
اللّحوم� .إىل جانِب كُ ّل هذِه الأكْ الت فال ُب ّد � ْأن َتكون ُهناك َ�سلَطة ُمك َّونة مِ ن اخل رْ َ
وما ُي َ�س ّمى بـ "اجلاجيك".
التكِ ّي عاد ًة طَ َب ًقا مِ ن ا َ
ناول ا ُ
حل َل ِويات كامل َُح َّل ِب ّية � ْأو
ملواطِ ن رُّ ْ
َو َب ْع َد الطّ عام َي َت َ
م َتلِفة مِ ن ال َب ْقالوة.
"ال�سو ْتالت�ش" � ْأو �أنواع خُ ْ
ّ

2

َّ�ص
� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية َح َ�سب الن ّ

 -1ما هِ ي الأكْ لة امل َْ�شهورة يف مِ ْنطَ قة ال َب ْحر ال ْأ�س َود؟
ب َي َت َم ّيز املَطْ َبخ يف مِ ْنطَ قة �إيجة؟
 -2مِ َ
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 -3على ماذا َي ْع َتمِد َمطْ َبخ �شرَ ْ ق الأنا�ضول؟
 -4ماذا ي�أكُ ل ا ُ
ئي�سي؟
ملواطِ ن رّ ْ
كي َق ْبل الطّ عام ّ
الر ّ
الت ّ
 -5ماذا ي�أكُ ل ا ُ
ئي�سي؟
ملواطِ ن رّ
كي َب ْعد الطّ عام ّ
الر ّ
الت ّ

5
3

ال�سا ِبق
َ�ص ِّحح ا ُ
جل َمل الآتِية َح َ�سب الن ّ
َّ�ص ّ
 -1يف مِ ْنطَ قة ال َب ْحر ال ْأ�س َود َي ْع َت ِم ُد املَطْ َبخ َعلى الل َّْحم ال ْأح َمر.
َ�ضوات.
 -2مِ ْنطَ قة ال�شرّ ْ ق وجنوب �شرَ ْ ق الأنا�ضول َمطْ َب ُخها َي ْع َتمِد َعلىاخل رْ َ
َ�ضوات الطا ِزجة.
َ -3مطْ َبخ َو َ�سط الأنا�ضول َم ْ�شهور ِب�أ ْنواع َعديدة من اخل رْ َ
 -4ال َي�أكُ ل ا ُ
َ�ضوات �أ َبداً.
ملواطِ ن رُّ ْ
التكِ ّي َ�سلَطة ُمك ََّونة مِ ن اخل رْ َ

4

ا ْملأ ال َفراغات الآتية ِبال َكلِمة ا ُ
ملنا�سِ بة مِ ن القائِمة

َ -1ومِ ن � ْأ�ش َهر �أكْ التِها �أكْ لة الأُ ْرز املَطْ بوخ ِب َ�س َمك
َ -2ي ْبد�أ ا ُ
كي َو ْج َب َته ِب�شرُ ْ ب
ملواطِ ن رّ ْ
الت ّ

.
.

الحْ َ�ساء
َ�سلطة

ناول طَ َب ًقا مِ ن
كاملُح ّل ِب ّية � ْأو �أنواع خُ ْ
َ -3ي َت َ
م َتلِفة مِ ن ال َب ْقالوة" .احل َْم�سي"
ا َ
-4فال ُب ّد � ْأن َتكون ُهناك
َ�ضوات.
حل َل ِويات
ُمك ََّونة مِ ن اخل رْ َ
ناول َب ْع َد احل�ساء �أكْ الت ِباخلُ�ضار �أو
.
اللّحوم
َ -5ي َت َ

5

جل َم ِل الفِع ِل ّية كما يف املِثال
جل َم َل اال ِْ�س ِم ّية �إىل ا ُ
َح ِّول ا ُ

		
			

الأكْ الت َت ْخ َتلِف َح َ�سب املناطِ ق يف ُت ْركيا.َ -ت ْخ َتلِف الأكْ الت َح َ�سب املناطِ ق يف ُت ْركيا.

ال�س َمك.
 -1يف مِ ْنطَ قة ال َب ْحر ال ْأ�س َود املَطْ َبخ َي ْع َتمِد َعلى َّ
َ�ضوات الطّ ا ِزجة.
 -2املَطْ َبخ يف مِ ْنطَ قة �إيجة َي َت َم ّيز ِباخل رْ َ
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-4ا ُ
َ�ضوات.
ملواطِ ن رّ ْ
التكي َي�أكُ ل َ�سلَطة ُمك ََّونة مِ ن اخل رْ َ

6

ال َو ْحدة

-3ا ُ
كي َي ْبد�أ َو ْج َب َته ِب�شرُ ْ ب الحْ َ�ساء.
ملواطِ ن رّ ْ
الت ّ

5

الت ِك ّية
حَ َ
ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن الأكْالت رُّ ْ
ُم ْ�ستَعينًا ِباحلِوار َوال�صُّ َور �أ ْدناه

 هل �أَكَ ل َْت َ�س َمك "احل َْم�سي" يف َحياتِك؟ ال ,ما �أَكَ ل ُْت َ�س َمك "احل َْم�سي" يف َحياتِي.خا�ص ًة ِب َدقيق ال ُّذ ّرة.
ال�س َمك َم ْقل ًِّياَ ,و ّ
 َعل َْيك � ْأن َت�أكُ ل هذا َّ� -س�آكُ لُه يف �أ ْق َرب َو ْقت.

7

ا ُ ْكت ُْب �إنْ�شا ًء ُم ْ�ستَعينًا ِبال ْأ�سئِلة الآتِية

ماذا َت�أكُ ل و َت�شرْ َ ب يف ال َفطور عاد ًة؟
ت ّب �شرُ ْ ب ا َ
الرئي�سِ ّية؟
َه ْل حُ ِ
حلَ�ساء َق ْبل َ
الو ْجبة َّ
ا ِْب َحث َو َع ِّرف طَ ْبخ َح�ساء ال َع َد�س؟
الرئي�سية عاد ًة؟
ماذا َت�أكُ ل َب ْع َد الوجبات ّ
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5

الوحدة
1

5

جل ْملة ال ِف ْع ِل ّية
ال َّد ْر�س الثاين :ا ُ

جل َمل ال ِف ْع ِل ّية
الحظ ا ُ
ِ

َت ْخ َتلِف الأكْ الت َح َ�سب املَناطِ ق.
ال�شباب.
عات ِب ِ�ص ّحة َّ
َت ْع َتني امل ُْج َت َم ُ
الربيع.
َت َف َّت َحت ال ْأ�شجار يف َّ
َي ْب َد�أ الأ ْتراكُ َو ْج َب َت ُهم ِباحلَ�ساء عاد ًة.
الو َل ُد يف �أُ�سرْ ة ُم َث َّقفة.
َن َ�ش�أ َ

اجل ُْملة ال ِف ْعل ِّية هي اجل ُْملة الّتي َت ْب َد�أ
ِب ِف ْعل.
ِلج ْملة ال ِف ْعل ِّية ُع ْن�صرُ ان �أ�سا�سِ ّيان
ل ُ
هما :ال ِف ْعل َوالفاعِ ل.
ال ِف ْعل ُيطا ِبق الفاعِ ل مِ ْن َح ْيث ال َّت ْذكري
َوال ّت�أْنيث.
الفاعِ ل َم ْرفوع دائ ًِما.
ال ْإعراب

ال ِف ْعل

الفاعِ ل

جاء

ا ُ
مل َد ِّر�سُ	
ا ُ
مل َد ِّر�سان
ا ُ
مل َد ِّر�سون

ال�ض ّمة.
فاعِ ل َم ْرفوع ِب َّ
فاعِ ل َم ْرفوع ِبالألِف ِ أل ّنه ُم َث ّنى.
�سال.
فاعِ ل َم ْرفوع ِبالواو ِ أل ّنه َج ْمع ُمذَكَّ ر مِ

		
		
		

جاءت
ْ

ا ُ
مل َد ِّر�س ُ	ة
ا ُ
مل َد ِّر َ�ستان
ا ُ
مل َد ِّر�ساتُ	

ال�ض ّمة.
فاعِ ل َم ْرفوع ِب َّ
فاعِ ل َم ْرفوع ِبالألِف ِ أل َّنه ُم َث ّنى.
ال�ض ّمة.
فاعِ ل َم ْرفوع ِب َّ

		
		

جاء

الطُّ ّال ُ	
ب
الأ�ساتذةُ	

ال�ض ّمة.
فاعِ ل َم ْرفوع ِب َّ
ال�ض ّمة.
فاعِ ل َم ْرفوع ِب َّ

		
		

�أبوك
جاء
		�أخوك
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فاعِ ل َم ْرفوع ِبالواو ِ أل َّنه مِ ن ال ْأ�سماء اخل َْم�سة.
فاعِ ل َم ْرفوع ِبالواو ِ أل َّنه مِ ن ال ْأ�سماء اخل َْم�سة.

2

الطالب �إىل ال�صف .
ح�رض
ُ
َ -1و َ�صلَت ال ِب ْن ُت �إىل ال َب ْيت.
ال�س ّيار ُة َن ْحو ال َق ْرية.
 -2حَ َ
ت َّركَ ت َّ
الر ُجلُ َمع امل َُوظّ ف.
َ -3ت َكلّم َّ
اب َبعي ًدا َع ْن �أ�سرْ َ تِه.
َ -4يعي�ش ّ
ال�ش ُّ
ُدير يف َح ّل امل ُْ�شكِلة.
ُ -5ي َفكِّر امل ُ

ال َو ْحدة

جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
َع نِّي ال ِف ْعل َوالفاعِ ل يف ا ُ
الفعِل

الفاعِ ل

رَ		
َح�ض

الطالِب

			
			
			
			
			

5

َّ�ص الآتي ِبالأ ْفعال ا ُ
ملنا�سِ بة
اِ ْم َ أل ال َفراغات يف الن ّ
م�ستعينًا بالقائمة

3
َركِ ب

َذ َهب

َغ َ�سل

ناول
َت َ

ا ِْ�س َت ْي َقظ

�أكَ ل

َخ َرج

�شرَ ِ ب

َي َد ْيه َو َو َْج َهه ُث ّم
خال ٌد مِ ْن َن ْومِ ه ُم َبك ًّرا		.
		
خال ٌد يف الفَطور اخل ُْبز َواجل نُْب َوال َّز ْيتون َوال َب ْي�ض و
الفَطور		.
		
مِ ن ال َب ْيت و
ال�شايَ .ب ْعد الفَطور		
احلافِلة
كَ �أْ ً�سا مِ ن ّ
�إىل ا َ
مل ْد َر�سة.
و

4

ال�سا ِبق �إىل
َح ِّول ال ِف ْعل املا�ضي يف الن ّ
َّ�ص ّ
املُ�ضا ِرع ُم ْب َت ِد ًئا مِبا َي�أْتي
َي ْ�س َت ْيقِظ خا ِل ٌد مِ ْن َن ْومِ ه ُم َبك ًِّرا 								
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5

5

جل َمل الآتِية �إىل ا ُ
َح ِّول ال ِف ْعل ا ُ
مل�ؤَنَّث كَما يف
مل َذكّر يف ا ُ
املِثال
َر َج َع ْت ال ّأم مِ ْن َع َملِها ُم َت� ِّأخر ًة.
َر َجع ال ُأب مِ ْن َع َملِه ُم َت� ِّأخ ًرا.
 -1كَ َتب امل َُوظَّ ف ال َّت ْقرير َق ْبل َي ْو َم نْي.
َ -2ي ْ�سكُن الطَّ بيب يف �شُ ّقة كَ برية.
َ -3يزور ف َْوزي َ�صدي َقه يف َب ْيتِه.
واج ِبه ا َ
مل ْن ِز يِلّ.
 -4قام ال ِّتلْميذ ِب ِ
ُ -5يحِ ّب ا َ
جل ّد َحفي َده.

6

مل ْف َرد �إىل ا ُ
َح ِّول الفاعِ ل ا ُ
مل َثنّى كَما يف املِثال
َي ْع َمل ا ُ
مل َه ْندِ�س يف َم ْ�ص َنعِه.

َي ْع َمل ا ُ
مل َه ْندِ�سان يف َم ْ�ص َن ِع ِهما.

�َ -1ش َع َرت املَري�ض ُة ِب� مَأل يف َبطْ نِها.
اج ُر �إىل َب َلدِه.
� -2سافَر ال ّت ِ
َ -3ت�شرْ َ ح ا ُ
مل َد ِّر�سة امل َْو�ضوع لِطُ ّال ِبها.
ال�سيرْ .
ال�سائ ُِق يف َّ
ُ -4ي�سرْ ِ ع ّ
الوزير الأطْ فال.
َ -5ي ْ�س َت ْق ِبل َ

7

َح ِّول الفاعِ ل ا ُ
جل ْمع كَما يف املِثال
مل ْف َرد �إىل ا َ
َي ْع َمل ا ُ
َي ْع َمل ا ُ
مل َه ْندِ�سون يف َم ْ�ص َن ِع ِهم.
مل َه ْندِ�س يف َم ْ�ص َنعِه.

 -1عالَج الطّ بيب املَري�ض.
َ -2د َخل الطّ الِب َ�ص َّفه.

َ -3ف ِه َمت الطّ الِبة ال َّد ْر�س.
ُ -4ت�ساعِ د ال ِب ْن ُت � َّأمها.

الول ُد َمع َ�صديقِه.
َ -5ي ْل َعب َ
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8

َن َ�ش�أ ال ْأوالد يف َق ْرية َ�صغرية.

ال ْأوالد َن َ�ش�أوا يف َق ْرية َ�صغرية.

ال�ص ّف.
َ -1د َخل الطّ الِبان َّ
ُ -2ي�سافِر ا َ
جل ّد �إىل َمكّة.

ال َو ْحدة

تتَه َخطّ كَما يف املِثال
َح ِّول ا ُ
جل َمل الآتِية ُم ْب َتدِئاً مِبا حَ ْ

5

ْ � -3أر َ�سل َْت امل َُوظَّ فات فَواتري ال َك ْه ُرباء.
التكِ ّية.
َ -4ت َت َعلَّم ل َْيلى َو َز ْي َنب اللغة رُّ ْ
 -5فاز الالعِ بون ِباملُباراة.
ال�صحيحة َو�أ ْكمِل ِبها ا ُ
جل ْملة كَما يف املِثال
ال�صيغة َّ
اِخْ رَت ّ

9

�أ َق َر ْ�أ مُت ال ُق ْر�آن ال َي ْوم يا � ْأبنائِي؟

َ -1متى
� -2أ

ال�صابون؟
ُو َ
جوهك ُّن ِب ّ

 -3مِ ْن � ِّأي �إذاعة
 -4مِ ْن � ِّأي باب
 -5مِ َ
ل

10

مِ ْن َمكّة يا � ْإخواين؟
ال ْأخبار يا َبناتي؟

امل َْ�س ِجد يا � َأخواتي؟

ال ّنوافِذَ ،هل َ�ش َع ْر مُت ِباحل َّر؟

( َق َر ْ�أتَ /ق َر ْ�أ ُت ّن)

ت)
(ر َج ْع ُتمَ /ر َج ْع نُ ّ
َ
ْت)
َغ َ�س ْل ُتمَ /غ َ�سل نُ ّ

ت)
(�س ِم ْع ُتم�َ /س ِم ْع نُ ّ
َ
ْت)
( َد َخ ْل ُتمَ /د َخل نُ ّ

ت)
( َف َت ْح ُتمَ /ف َت ْح نُ ّ

ال�ضمري
�أَ ِّن ْث الفاعِ ل يف ُك ّل مِ ن ا ُ
ا�ض ُبط َّ
جل َمل الآتِية َو ْ
بِال�شَّ كْل كَما يف املِثال

يا�سعاد؟
ال�شاي ياحامِ د؟	�أ�شرَ ِ ْبتِ ّ
�أ�شرَ ِ ْب َت ّ
ال�شاي ُ
		
ياعل ِّي؟
� -1أكَ َت ْب َت ال َّد ْر�س َ
�-2أ َف ِه ْم ُتم ال َّد ْر�س اجلَديد يا � ْأبنائي؟ 		
		
َّ �-3أى �سورة َحفِظْ َت يا ُب َن ّي؟
َ � -4أ�س ِم ْع ُتم اخل رََب يا � ْأ�صدِقائي؟ 		
�-5إىل� ْأين َذ َه ْب َت َب ْعد ال َّد ْر�س يا �أخي؟		
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ال َو ْحدة

5

اال�ستيعاب
� ْأ�س ِئلة ْ
1

التك ّية يف َد ْف رَ ِتك
َت ْر ِجم ال َّت ْعريف الآتي �إىل رُّ

ِ�صف ُ�سكَّر ؛ كُ وب
ِ�صف َدقيق ؛ كُ وب َون ْ
املَقاديرَ :ب ْي�ض َع َدد  4؛ كُ وبان َون ْ
باو َد ْر ؛ فانِيال.
َحليب ؛ ن ْ
ِ�صف كوب َز ْيت ؛ كي�س َبكني ْ
ال�سكّر �إىل ال َب ْي�ض ,و َيذوب
طَ ريقة ال َع َملُ :ي ْخفَق ال َب ْي�ض َج ِّي ًدا ُي�ضاف ُّ
ال�سكّر َمع ال َب ْي�ض ُي�ضاف ال َّز ْيت �إىل اخلَليط َو ُي ْخفَق َم َعه ُي ْخلَط ال َّدقيق َوال َبكني
ُّ
ريج ًّيا ُث َّم ُي�ضاف احلَليب َم َعه
باو َد ْر َوالفانِيال يف ِوعاء َو ُي�ضاف �إىل اخلَليط َت ْد ِ
ْ
و�ضع اخلَليط يف ف ُْرن لمُِ ّدة َ 40دقيقة.
َت ْد ِ
ريج ًّيا ُي َ
بال�صحة والعافية...
ُي َق َّدم َمع َّ
ال�شاي �أو ال َع�صريِّ .

2

جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
َق ِّدم ال ِف ْعل يف ا ُ
�شرَ ِ َب ال ْأوالد ال َق ْهوة.

ال ْأوالد �شرَ ِ ُبوا ال َق ْهوة.
 -1ال ّنا�س َ�س ِم ُعوا الأذان.

 -2الطُّ الّب كَ َتبوا الأَ ْج ِو َبة.
َ�صل.
-3الطّ الِبات َد َخل َْن الف ْ
ُ -4ز َمالئي َر َجعوا مِ ْن َمكّة.

ا ُ
مل ْف َردات َوال َّت ْعبريات اجلَديدة

َت ْخ َتل ُِف
ال َب ْحر ال ْأ�س َود
َي ْع َت ِم ُد َعلى
َز ْيت
َو َ�سط
الأنا�ضول
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ال َعجائن
مِ ْنطَ قة ال�شرّ ْ ق
حُلوم ال ْأغنام
م َتلِفة
�أ ْنواع خُ ْ
َدقيق ال ُّذ ّرة
ُم َث َّقفَة

ت ُّرك
حَ َ
َحفيد
ُمباراة
� ْأبنائي
�أذان
� ْأج ِو َبة

ال�صحة َوالعافِية
باو َد ْر ِب ِّ
َبكني ْ
تعتني
ُي ْخفَق
ت�رشح
َيذوب
اخلَليط
ِوعاء
ريج ًّيا
َت ْد ِ

ال�سنّة
ال َّد ْر�س الأ ّولُ :
مل ْفعول ِبه وا َ
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ا َ
مل ْفعول
			 املُطْ لَق وا َ
مل ْفعول ِل ْأج ِله

ال َو ْحدة

6

ال َو ْحدة
ال�سنّة ال َّن َب ِو ّية
ُ

6

تهيد
مَ ْ
ما هي املَ�صادِر الأ�سا�سِ ّية يف ال ْإ�سالم؟
ال�س ّنة؟
ما َم ْعنى ُ

ال�شيفة؟
َمتى كُ ِت َبت الأحاديث رَّ

مل ْفعول املُطْ لَق وا َ
مل ْفعول ِبه َوا َ
ماذا َت ْع ِرف َعن ا َ
مل ْفعول ِل ْأجلِه؟
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ال َو ْحدة

6

ال َو ْحدة
1

6

ال�سنّة
ال َّد ْر�س الأ َّولُّ :

ُ�سنّة َر�سول اهلل

تبيي ًنا
جاء ْت ْ
ال�سالم َو�أ ْفعالُه َو َت ْقريرا ُتهَ ،و َق ْد َ
الر�سول َعل َْيه َّ
ُّ
ال�س ّنة هِ ي �أ ْقوالُ َّ

ّا�س ما ُن ِّز َل �إ َل ْي ِهم( {...ال ّن ْحل.)44-
ي لِلن ِ
لِل ُق ْر�آن كَ ما قال َتعاىل }...و�أ ْن َزلْنا �إ َل ْي َك ال ِّذ ْك َر ِل ُت َب نِّ َ

َوهي امل َْ�ص َدر ال ّثاين مِ ن َم�صادِر ال ْإ�سالم َب ْعد ال ُق ْر�آن الكَرمي .قال َتعاىل:

}َ ...وما �آتاكُم ال َّر�سو ُل َف ُخ ُذوه َوما نَهاكُم َع ْن ُه فا ْنتَهوا({...احل رَْ�شَ ،)7-وقال � ْأي ً�ضا:
اع اهللَ ( {...الن�ساء.)80-
} َم ْن ُيطِ ِع ال َّر ُ�سو َل َف َق ْد �أَطَ َ
الو ْحي َح ّتى
ال�سالم كِ تاب َة الأحاديث َم ْن ًعا با ًّتا يف ِبداية َ
الر�سول َعل َْيه َّ
َم َنع َّ
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ال�صادِقة» الَّتي كَ َت َبها َع ْبد اهلل ْب ُن َع ْمرو ْب ُن
«ال�صحيفة ّ
احلَديث يف ال َع�صرْ ال َّن َب ِو ّي ّ
العا�ص.

ال َو ْحدة

متارات
ال َت ْخ َتلِط ِبال ُق ْر�آن الكَرميُ .ث ّم �أذِن ِل َب ْع�ض ال�صَّ حابة ِبالكِتابةَ .ومِ ْن � ْأ�ش َهر خُ ْ

6

َويف َع ْهد ا ُ
ا�س َعن
الرا�شِ دين مَ ْ
ل ُت ْك َت ْب الأحاديث َح ّتى ال َي ْن َ�شغِل ِبها ال ّن ُ
خللَفاء ّ

بن عب ِد ال َعزيز اخلِالفة � َأمر َر ْ�سم ًِّيا ِب َت ْدوين احلَديث.
عم ُر ُ
ال ُق ْر�آنَ .ولمَ ّا َت َولىَّ َ

ل ُت َد َّون الأحاديث
َومِ ن � ْأ�ش َهر كُ ُتب احلَديث الأوىل «امل َُوطَّ�أ» ِللإمام مالِكَ .و مَ ْ

ال�س ّتة ُه ْم:
َح َ�سب ال ْأبواب �إ ّال يف َع�صرْ ال ُب ّ
خاريَ .ويف هذا ال َع�صرْ �ألَّف ال ُعلَماء ال ُك ُتب ِّ
ذي َو�أبو داود َو ْاب ُن ماجة َوال َّن�سائ ِّي.
ال ُبخا ِر ّي َو ُم ْ�سلِم َو رِّ ْ
التمِ ّ

2

َّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
ال�سالم) كِ تابة الأحاديث؟
الر�سول َ
 -1لمِ اذا َم َنع َّ
(علَيه ّ
ال�ص ُحف ا َ
ملكْتوبة يف َع�صرْ ال َّن ِب ّي؟
 -2ما هي � ْأ�ش َهر ُّ
َ -3م ْن � َأمر َر ْ�سم ًِّيا ِب َت ْدوين احلَديث؟
ال�س ّتة؟
َ -4م ْن �ألَّف ال ُك ُتب ِّ
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6

3

ال�سلوك الَّذي ُت َط ِّبقُه يف َحياتِك
َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ُّ

كان
ا
ل
ن
َّ
ب
ِ
ي
�
ص
ل
َّ
ى
َ
ّ
ا
هلل َع َل ْيه َو� َس َّلم...
-1

ُي َ�سلِّم َعلى
ا
ل
أ
و
ال
د
ا
ل
ْ
ّذ
ي
ن
ي ْلع
َ َ بون يف الطَّ ريق.

-2ح
ني
ي
ر
ى
ا
َ
ل
أ
طْ
ف
ا
ل َيف َْرح.
ُ -3يحِ
ب
ا
ل
أ
طْ
ف
ّ
ا
ل
و
ي
َ َ داعِ ُب ُهم.
-4
ي�سِ
ك
مُ
ب
ِ
ْ
ي
د
ا
ل
أ
طْ
َ
ف
ا
ل
َو َيت ََج ّول َم َع ُهم.
َ -5ي ْه َت ّم
ب
ِا
ل
أ
ي
ت
ا
م
و
ْ
ي
ق
ْ
َ �ضي َحوا ِئ َج ُهم.
َ -6ي ْه َت ّم
ب
ِا
ل
أ
و
ال
د
و
ْ
ك
ا
ن
َ
ُي�شاهِ د �أ ْلعا َب ُهم.
ُ -7يعامِ
ل
ا
ل
أ
طْ
ف
ا
ل
م
ع
ا
ُ َملة َح َ�سنة.
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أنت
�أنتِ �/
دا ِئ ًما

�أ ْحيانًا

�أ َب ًدا

َجزاه

الطَّ ريق

ن ِّي ٍة

َزكاة

الآخِ رة

(( � مَّإنا ال ْأع َما ُل بال ِّن َّيات ،و� مّإنا ِل ُك ّل ا ْم ِرىءٍ ما َن َوى)).
ُي َبينِّ َر�سول اهلل يف هذا
ِلم ْ�سلِمني
بي ل ُ
ُي َبينِّ ال ّن ّ
ِبالعِبادة َف َقط مِ ْن َ�صالة َو َ�ص ْوم َو

احلَديث

نور

6

خاري ،الإميان)41 ،
(ال ُب ّ

�سان ِبن ِّياتِه ،ف� ْإن كان ذا َقل ٍْب
� ّأن اهلل َي ْجزي الإ ْن َ

َح َ�س ٍ
نة َق ِبل اهلل مِ ْنه � ْأعمالَهَ ،و

طَ ِّي ٍب َو

ال�سعادة يف ال ُّد ْنيا َو
�إىل ّ

خريا.
ً
َ ،وذلِك ل َْي�س

َو َح ّجَ ،ول ِك ّنه � ْأي ً�ضا مِبا َي ْ�ص َن ُعه ا ُ
مل�ؤْمِ ن

واج ٌب َعلى امل ُْ�سلِم ،فال ِعلْم
مِ ْن َخيرْ ِل َغيرْ ِ هَ .وطَ ل َُب ال ِعلْم ِ

5

ال َو ْحدة

4

َّ�ص الآتي مِ ن القائِمة
�أ ْكمِل ال َفراغات الآتِية يف الن ّ

َوطَ ريق �إىل ا َ
جل ّنة.

ال�سنّة ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ت ّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ُ
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية

ال�س ّنة؟
 -1اُ ْذكُ ر الآيات الَّتي ُت�شري �إىل ُّ
الر�سول كِ تابة الأحاديث؟
 -2ما هو َ�س َبب َم ْنع َّ
ال�س ّنة يف َحياتِك ال َي ْومِ ّية؟
 -3كَ ْيف ُتطَ ِّبق ُّ
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6

6

�أمام نُ�صو�ص الأحاديث ا ُ
ملنا�سِ بة
َ�ض ْع َعالمة
ُم ْ�ستَعينًا ِبالألْوان الآتِية
ال�سالم)
الر�سول َ
َت ْقريرات َّ
(علَيه ّ

ال�سالم)
الر�سول َ
�أ ْقوالُ َّ
(علَيه ّ

ال�سالم)
الر�سول َ
�أفْعالُ َّ
(علَيه ّ

نُ�صو�ص الأحاديث
�َ -1ص ُّلوا كَما َر�أ ْي ُت ُموين �أُ َ�صلّي.

خاري ،باب َب ْدء الأذان)592/2 ،
(ال ُب ّ

هلل �إنيّ َل ْأ�س َت ْغ ِفرُ اهلل َو�أتوب �إ َل ْيه يف ال َي ْوم �أك رَْث مِ ْن
َ -2وا ِ
�س ْبعني َمرّةً( .ال ُبخاري ،كِ تاب ال َّد َعوات )145/7
َ
 � -3مّإنا ُبعِ ْث ُت لأُ مَ ِّ
مل َوطّ �أُ ،ح ْ�سن ا ُ
أخالق( .ا ُ
خللْق )8-
ت َم َمكا ِر َم ال ْ
�سائي ،املَنا�سِ ك)220 ،
ُ -4خذوا َعنّي ما َي َت َعلَّق مِ َ
بنا�سِ ك احل ّ
َج( .ال َّن ّ
َ -5خ رْيُكُم َم ْن َت َعلَّم ال ُق ْر�آن َو َع َّل َم ُه.

خاري ،فَ�ضائل الق ُْر�آن)108/6 ،
(ال ُب ّ

ا�سدوا َوال تَدا َبروا َوكونوا عِ با َداهلل
 -6ال تَباغَ �ضوا َوال حَت َ
خاري ،كِ تاب الأ َدب)88/7 ،
�ْ
إخوانًا( .ال ُب ّ
روف َ�ص َدق ٌة.
ُ -7ك ُّل َم ْع ٍ

خاري ،كِ تاب الأ َدب)33 ،
(ال ُب ّ

َ -8ت َي َّمم َ�صحا ِب ّيان ُث ّم َ�صلَّيا ل ِك ّن ُهما َو َجدا املاء َب ْع َد َف رْتة
ال�صالة �أ ّما ال َآخر َف َل ْم ُيعِ د
ال�صالةَ .ف�أعاد � َأح ُد ُهما َّ
قَ�صرية مِ ن َّ
ال�صالة .مَ ْ
ال�صحا ِب ّيان.
ل َي ْع رَ ِت ْ
�ض ال َّر�سول َعلى ما َف َعلَه هذان َّ
َّ
(�أبو داود ،الطّهارة)126 ،

-9مِ ْن ُح ْ�س ِن � ْإ�سالم ا َ
مل ْرء َت ْركُه ما ال َي ْعنيه.
�َ -10س�أل ال َّن ِب ّي َ�صلَّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم ُمعاذ ْب َن َج َبل :كَ ْيف
ال�س ّنة
حَ ُ
تلُّ املَ�سائِل .قال ُمعاذْ � :أب َحث َع ْنها يف ال ُق ْر�آن ُث ّم يف ُّ
ل � ِأج ْد في ِهما ُحك ًْما ف� ْأج َت ِهد .فَوافَق َعل َْيه َر�سول اهلل
ال ّن َب ِو ّية َف� ْإن مَ ْ
�سلّمِ ( .ب َت�صرَ ّ ف) (�أبو داود ،ال َق�ضاء)11 ،
َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ
ذي ،كِتاب الز ُّْهد )11-
رّ
(التْمِ ّ
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1

وامل ْفعول املُطْ لق وا َ
مل ْفعول ِل ْأجلِه

الحِ ظْ ا َ
مل ْفعول به

ال َو ْحدة

ال َو ْحدة

6

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ا َ
مل ْفعول ِبه

6

ا َ
مل ْفعول ِبه

الب ال َّد ْر َ�س.
َق َر�أ الطّ ُ
َري�ض.
بيب امل َ
عالَج الطّ ُ
ا ِْ�ش رَتى وا ِلدِي َب ْيتًا.
أحاديث.
كَ َتب ال�صَّ حاب ُة ال
َ
الر�سول كِتاب َة الأحاديثِ يف ال ِبداية
َم َنع َّ
ال ِف ْعل

الفاعِ ل

ا َ
مل ْفعول ِبه

َق َر�أ

عالَج

الب
الطّ ُ
بيب
الطَّ ُ

ر�س
ال َّد َ
َري�ض
امل َ

ا�ش رَتى
ْ

والِدي

َب ْي ًتا

كَ َتب

ال�صحاب ُة
ّ

أحاديث
ال
َ

َم َنع

الر�سولُ
َّ

كِ تاب َة

ا َ
ا�سم َي َقع َعل َْيه ِف ْعل الفاعِ ل.
مل ْفعول ِبه ْ

ا َ
ا�سم ي�أتي َب ْع َد ال ِف ْعل َوالفاعِ ل عاد ًة.
مل ْفعول ِبه ْ

ا َ
�صوب دائ ًِما.
مل ْفعول ِبه َم ْن ٌ
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6

َر� ْأي ُت
َر� ْأي ُت
َر� ْأي ُت
َر� ْأي ُت

2

ا ُ
مل َعل َِّم
ا ُ
مل َعل َِّمي
ا ُ
ني
مل َعلِّم َ

(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبال َف ْتحة ِ أل ّنه ُم ْف َرد)
َ
(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبالياء ِ أل ّنه ُم َث ّنى)
َ
(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبالياء ِ أل ّنه َج ْمع ا ُ
رال�س مِال)
َ
ملذَكّ ّ

ا ُ
مل َعلِّم َة
ا ُ
مل َعل َِّمتَينْ ِ
ا ُ
ِّمات
مل َعل ِ
الب
الطّ َ

(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبال َف ْتحة ِ أل ّنه ُم ْف َرد)
َ
(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبالياء ِ أل ّنه ُم َث ّنى)
َ
(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبالكَ�سرْ ة ِ أل ّنه َج ْمع ا ُ
ال�س مِال)
َ
مل َ�ؤ ّنث ّ
(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبال َف ْتحة ِ أل ّنه َج ْمع َتكْ�سري)
َ

�أباكَ

(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبالألِف ِ أل ّنه مِ ن ال ْأ�سماء اخل َْم�سة)
َ

الأ�ساتِذ َة
�أخاكَ

(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبال َف ْتحة ِ أل ّنه َج ْمع َتكْ�سري)
َ

(م ْفعول ِبه َم ْن�صوب ِبالألِف ِ أل ّنه مِ ن ال ْأ�سماء اخل َْم�سة)
َ

يا َ
جل َمل التّالِية كَما يف املِثال
مل ْفعول ِبه يف ا ُ
َع نِّ ْ
الر�سولُ امل َْ�س ِج َد.
َد َخل ّ
َ -1ق َر� ْأت الطّ الِب ُة اجلَريد َة.
َطار.
 -3غا َد َر ْت الطّ ائِر ُة امل َ
ال�س ّتةَ.
�	-4أل َّف ال ُعلَما ُء ال ُك ُت َب ِّ
ِبات �سور َة ي�س.
َ -5حفِظَ ْت الطّ ال ُ
ين.
البي َد الإ َلكْرتو َّ
ْ �	-6أر َ�سل ْابني رَ
 -7كَ َتب ُمرا ٌد ِر�سال ًة �إىل َ�صديقِه يف �إ ْزمري.
 -8ا ِْ�س َت ْق َبل �صاحِ ُب ال َب ْيت ال�ضَّ ْي َف لَدى الباب.
بوعا يف �أ ْنطالْيا.
الب �أُ ْ�س ً
ْ �	-9أم�ضى الطّ ُ
ُ -10ق ْل احل ََّق َول َْو َعلى َنفْ�سِ كَ .
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امل َْ�س ِج َد
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مل ْفعول ِبه ا ُ
ا ِْخ رَ ْت ا َ
ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما
ملنا�سِ ب مِ ّ
يف املِثال

3

َر�أى ا ُ
مل َعل ُِّم الطّ ا ِل َبينْ ِ يف ال�صَّ ِّف.
 -1كَ َت َب ْت ا ُ
مل َعلِّم ُة
.
�شب الطِّ ْفل
 -2رَ ِ
يف َحديقة امل َْ�ص َن ِع.
َ -3ر� ْأيت
.
اجر
 -4باع ال ّت ِ
.
ال�ض ْيف
�	-5أكَ ل ّ
يف احلَديقة.
َ -6ر� ْأي ُت
ِ أل ْق َر�أها.
َ �	-7أخ ْذ ُت
ُهناك.
َ -8د َخل ُْت ال َب ْي َت ف ََر� ْأي ُت
ال ّد ْر ِ�س.

4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

(الطّ ال ُِب -الطّ الِبان -الطّ ا ِل َبينْ ِ )
وان)
وانُ -ع ْن ِ
(ع ْن ُ
وانُ -ع ْن َ
ُ
اللب)
(اللب -نَ ِ
اللب -نَ ُ
نَ َ
مل َه ْندِ�سون ا ُ
مل َه ْندِ�سني -ا ُ
(ا ُ
مل َه ْندِ�سان)
يوت)
(ال َب ْي َت -ال َب ْيتان -ال ُب ُ
عام)
(الطّ ِ
عام -الطّ ُ
عام -الطّ َ
نات)
(ال ِب ْن َت -ال ِب ْنتان -ال َب ُ
(اجلَرا ِئ َد -اجلَرا ِئ ُد -اجلَرا ِئدِ)
(�أخوكَ � -أخاكَ � -أخيكَ )

6

ي الفاعِ َل َوا َ
جل َمل التّالِية كَما يف
مل ْفعول ِبه يف ا ُ
َع نِّ ْ
املِثال
ِ�صة َجديدة.
َي ْق َر�أ الطّ الِب ق ّ

الوزير ا َ
مل ْد َر�سة.
زار َ
َت َعل َّم الطّ الِب ال َع َر ِب ّية.
َحفِظَ ت ال ِب ْنت ال ُق ْر�آن.
ال�ص ّف.
َر�أى � ْأح َمد �أخاك يف ّ
ال�سوق.
َر�أى الوالِد ْابنه َي َت َج ّول يف ّ
البلمَ ان هذا العام.
اِ ْن َت َخب ّ
ال�ش ْعب � ْأع�ضاء رَ ْ
نظّ َمت ا َ
مل ْد َر�سة َح ْفلة لِطُ لاّ ِبها.
عالجَ َت الطّ بيبة املَري�ض.
َركِ ب املُ�سافِر الطّ ائِرة يف املَطار.
َق ّدم ال ّز ْوج َهد ِّية ِل َز ْو َجتِه يف عيد ميالدِها.

الفاعِ ل

ا َ
مل ْفعول ِبه

الطّ ال ُِب

ِ�ص ًة
ق ّ
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6

5

ا ِْخ رَ ْت َم ْفعوالً ِبه ُمنا�سِ با مِ ْن َح ْيث ا َ
مل ْعنى كَما يف
املِثال
ق�صةً)
(ال ُّت ّف َ
اح� -شا ِر ًعاّ -

ِ�صةً.
َق َر�أ الأب ق ّ
.

َ -1ت َعلَّم ال ّتالميذ
.
�شب الطِّ ْفل
 -2رَ ِ
َ -3ح ّل ا ُ
.
مل َعلِّم
َ -4دفَع ا ُ
.
ملحا�سِ ب
َعلى ال َق ْهوة.
َ�ضل
�	-5أُف ِّ
يف َح ِّق ا ُ
مل َّت َهم.
ْ �	-6أعلَن القا�ضي
ِلأبيها.
ْ �	-7أح�ضرَ َ ت ال ِب ْنت
.
البلمَ ان
 -8ا ِْختار � ْأع�ضاء رَ ْ

6

َع ِّنْي الفاعِ ل َوا َ
مل ْفعول ِبه يف ا ُ
ا�ض ُبطْ
جل َمل الآتِيةَ .و ْ
بِال�شّ كْل �آخِ َر ُك ّل مِ ْن ُهما كَما يف املِثال

جل ْملة
ا ُ

كَ �سرَ الطّ ْفل ال َقلَم.
َ -1غ َ�سل َْت �آمِ نة ا َ
مل ْنديل.

�ش َبت ال َب َقرة املاء.
 -2رَ ِ
َ -3حفِظَ َح ْمزة ال ُق ْر�آن.

الر ُجل احل ََّية ِباحل ََجر.
َ -4ق َتلَ ّ
�َ -5سم َِع خالِد الأذان َو َذ َهب �إىل امل َْ�س ِجد.
 -6كَ َت َب ا ُ
ال�س ُّبورة.
مل َد ِّر�س ال َّد ْر�س َعلى َّ

ال�ساعة الثامِ نة.
َ -7ف َت َح ال َب َّقال ال ُّدكَّ ان يف ّ
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ال�س ّيار َة)
(القِراء َة -الأكْ لَّ -
اللب -املوز)
(الأكْ لَ -نَ َ
ِطار)
ّ
(ال�ش َ
اي -امل َْ�س�ألةَ -الق َ
الرات َِب)
(الك َ
ِتاب -ال َب ْي َتّ -
(ال�شاي -القِراء َة -امل َْ�ش َي)
َ
اال�س رِتاحةَ -ا ُ
حلك َْم)
(ال�س َ
المْ -
ّ
( َق ْه َو ًةَ -ب ْي ًتاْ � -أر ً�ضا)
ُدير)
الر َ
ئي�س -امل َ
(اخلاد َِمَّ -

الفاعِ ل
الطِّ فْلُ

ا َ
مل ْفعول ِبه
ال َقل ََم

ال َو ْحدة

7

الحِ ظ ا َ
مل ْفعول املُطْ لَق

6

ا َ
مل ْفعول املُطْ لَق

		

َتف ََّجر املاء مِ ن ال ْأر�ض َتف َُّج ًرا.
" َو َكلَّم اهللُ ُمو�سى َتكْلي ًما"(ال ِّن�ساء)164 ،
ت ُّر ال ّأيام َم ًّرا.
مَ ُ
بريا.
َتطَ َّو َرت ِبال ُدنا َتطَ ُّو ًرا كَ ً
َم َ�شى مِ ْ�ش َي َة املُلوك.

َنعي�ش عي�ش َة ال ْأغنِياء.
		
ال�ساعة د ّقةً.
َد َّقت ّ

َق َر� ُأت الكِتاب قِراء َتي.
الث َو ْق ٍ
فات.
َو َق ْف ُت َث َ

َم�صادِر َم ْن�صوبة َت�أْتي َب ْعد ِف ْعلٍ مِ ْن
َلفْظِ ه ِل ُت َ�ؤكِّد َم ْعناه.

َم�صادِر َم ْن�صوبة َت�أتي َب ْعد ِف ْعلٍ مِ ْن
َلفْظِ ه ِل ُت َبينِّ َ َن ْو َعه.

َم�صادِر َم ْن�صوبة َت�أتي َب ْعد ِف ْعلٍ مِ ْن
َلفْظِ ه ل َت ُدلَّ َعلى َع َددِه.

ا َ
مل ْفعول املُطْ لَق  :هو َم ْ�ص َدر َم ْن�صوب َي�أتي َب ْعد ِف ْعلٍ مِ ْن َلفْظِ ه:
(ِ )1ل َت�أكيد َم ْعنى ال ِف ْعل
(ِ )2ل َبيان َن ْوع ال ِف ْعل
(ِ )3ل َبيان َع َدد ال ِف ْعل
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6

8

ا ِْ�ست َْخ ِرج ا َ
ي َن ْو َعه
مل ْفعول املُطْ لَق فيما َي�أتي َو َب نِّ ْ

املفعول املطلق

اجلملة
َ -1حفِظْ ُت ال َّد ْر�س حِ ْفظً ا.

}�ص ُّلوا َع َل ْيه َو َ�س ِّل ُموا
َ -2

َ�سلي ًما{ (ال ْأحزاب)56 ،
تْ

}وت ّبون املا َل ُح ًّبا َج ًّما{
 -3حُ ِ

(الفجر)20 ،

اث	�أَكْلاً لمَ ًّا{.
َ } -4و َت�أ ُكلُو َن رُّ
الت َ

(الفجر)19 ،

بريا.
 -5ا ِْر َت َف َعت ق ِْيمة ال ّدوالر ا ِْرت ً
ِفاعا كَ ً

9

َ�ضع َم ْفعوالً ُمطْ َلقًا ُمنا�سِ ًبا مِ ن عِ ْندِك يف ال َفراغات الآتِية
أ�ش َقت ال�شَّ ْم ُ�س
 � -1رْ َ
� -2ضرَ َ ْب ُت الكُر َة
م َّمد ال َب ْيت احلَرام
َ
-3ح ّج حُ َ
َ -4حفَر املُزا ِرع ال ْأر�ض
الر�سالة
َ -5ق َر� ْأت الفَتاة ِّ

10

جل ْملة الّتي تَ�شْ َتمِل َعلى َم ْفعول
َ�ضع َعالمة ( ) �أمام ا ُ
جل ْملة الَّتي ال تَ�شْ َتمِل َع َل ْيه
ُمطْ لَق َو َعالمة ( ) �أمام ا ُ
-1

�صيحتَينْ .
َن َ�ص ْح ُت َزميلي َن َ

-2

َي ْذ َهب امل َُوظَّ ف �إىل َع َملِه ُم َبك ًِّرا.

-3

بيحا.
ُت َ�س ِّبح املَالئِكة لهلِ َت ْ�س ً

� ا ًبا.
�	-4أ�ضرْ َ ب ال ُع ّمال َعن ال َع َمل �إ ضرْ
-5
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11

الحِ ظ ا َ
مل ْفعول ِل ْأجلِه
ا َ
مل ْفعول ِل ْأجلِه
ديرا ِل َن�شاطِ ه.
ُمن َِح الطّ ال ُِب اجلائِز َة َت ْق ً
ِل�صناعة.
ُت َنظَّ ُم امل
ُ
َعار�ض َت ْ�شجي ًعا ل ِّ
هاما يف َد ْخل الأ�سرْ ة.
َت ْع َمل امل َْر�أة � ْإ�س ً
َي ْق َر�أ الإ ْن�سان َب ْح ًثا َعن ا َ
مل ْع ِرفة.

6

ا َ
مل ْفعول ِل ْأجلِه  :هو َم ْ�ص َدر َم ْن�صوب َي َقع َب ْعد ِف ْعل ِل َبيان َ�س َبب ُوقوعِ هَ .و َي�أتي
"لَ؟".
َجوا ًبا ِلأداة اال ِْ�س ِت ْفهام" :لمِ اذا؟" �أو مِ
املثال
ني.
هور َت ْ�شجي ًعا ل ُ
ِلم ْن َت َخب َ
َ�ص َّفق اجل ُْم ُ
الوطَ ّ
هور؟
لمِ اذا َ�ص َّفق اجل ُْم ُ
ني.
َت ْ�شجي ًعا ل ُ
ِلم ْن َت َخب َ
الوطَ ّ

12

َع نِّي ا َ
جل َمل الآتِية
مل ْفعول ِل ْأجلِه يف ا ُ

تفني.
ِلم َم ِّثلني َغيرْ امل ُْح رَ ِ
َ -1ذ َه ْبنا �إىل املَ�سرْ َ ح َت ْ�شجي ًعا ل ُ
ْ � -2أر َ�سل ا ُ
الو ْقت امل َُح َّدد.
ذارا لَه ِل َد ْفع الإيجار يف َ
مل�ؤ َِّجر ِر�سالة �إىل امل ُْ�س َت� ِأجر �إ ْن ً
َ -3و َقف ا ُ
ناق َقلْعة''.
''ج ْ
ياء ِلذِكْ رى ُ�ش َهداء َ
ملواطِ نون َو ْقفَة � ْإجالل � ْإح ً
ِلج ْمهور.
 -4ل ََّوح ِب َي َد ْيه حَ ِ
ت ّي ًة ل ُ
بع ِبال ُك ُتب لمِ َ ْك َتبات ال ُقرى كَ ْ�س ًبا لمِ َْر�ضاة اهلل.
َ -5ت رََّ
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6

13

َ�ض ْع َم ْفعوالً ِل ْأجلِه ُمنا�سِ ًبا يف ال َفراغات الآتِية كما يف املثال

طاع ًة
َ

َد ْع ًما

ا ِْبتِغاء

َ -1ي ْ�س ُجد امل َُ�صلّي

طاع ًة
َ

ُهرو ًبا
لهلِ .

بع امل ُْح�سِ نون ِباملال
َ -2ت رََّ

َم ْر�ضاة اهلل.

َ -3ي ْل َتحِ ق الطَّ لَبة بِاجلامِ عات

لِل ِعلْم.

مل ْنطَ قة
 -4غا َدر ال�صَّ َحف ِّيون ا ِ

مِ ن احل َْرب.
البلمَ ان.
ِل ْأع�ضاء رَ ْ

�َ -5ص َّو َت ال ّناخِ بون

14

ِ�ص ْل َب نْي ُج َمل ال َعمود الأ َّول مِبا ُينا�سِ ُبها مِ ْن عِ بارات يف ال َعمود
الثّاين كَما يف املِثال

َ -1ي ْق َر�ؤُون كُ ّل َي ْوم ال ُك ُتب َوامل ََجلاّ ت

ِلج ْمهور.
حَ ِ
ت ّية ل ُ

ال�صوف ِّية
َ -2ن ْل َب�س املَال ِب�س ّ

ا ِْح رِت ًاما ل ُِ�ش َهدائِنا يف َح ْرب ال َّت ْحرير.

� -3أُناقِ�ش �أطْ فايل

84

طَ َل ًبا

1

ريهِ م.
ويرا ِل َت ْفك ِ
َتطْ ً

َ -4ي َت َو َّجه ال�شَّ باب �إىل اجلامِ عات

َت ْعوي ًدا َل ُهم َعلى املُنا َق�شة.

َ -5نق ُِف َو ْقفة ال ْإجالل

البد.
َخ ْ�شي َة رَ ْ

َ -6ر َف َعت ا َ
مللِكة َي َد ْيها

طَ َل ًبا لِل ِعلْم َوا َ
مل ْع ِرفة.

1

2

ال�سنّة؟ ا ُ ْكت ُْب َخ ْم�سة � ْأ�سطُر مِ ن عِ ْندِك
ما َم ْعنى ُّ

ال َو ْحدة

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب

6

ال�س ّنة 												
ُّ
												
												
												
											

ا ِْج َع ْل ُكلاًّ مِ ن ال َكلِمات الآتِية َم ْفعوالً ِبه يف ُج َمل
ا�ض ُبطْ �آخِ رها بال�شّ كْل
َو ْ

 -1ال ُق ْر�آن 				
ال�س ّنة
ّ -2

				

 -3الأحاديث				
 -4ال ّد ْر�س	 				
 -5الكِتاب 				
 -6احل َّق

				

 -7ال ْأعمال 				
-8اجل ُُمعة 				
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6

3

مل ْفعول ِبه َوا َ
ت ِّيز َب نْي ا َ
مل ْفعول املُطْ لَق
ما اخلَ�صائِ�ص ا ّلتي مُ َ
َوا ْ َ
مل ْفعول ِل ْأجلِه؟

											
												
												
												
											
												
												
ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
َم�صا ِدِر
�أ�سا�سِ َّية
َت ْقريرات
تبيي ًنا
ْ
با ًّتا
ا ِّتباع
ت ُر ُم
حَ ْ
خُما َلفَة
� َّأي َد ْت
َن َهى
اِ ْن َت َهوا
َت ْخ َتل ُِف
َ�س َّجلوا
َي ْن َ�شغِلُ
ظَ َّل
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َت ْدوين
ُب ِع ْث ُت
أت ُم
� مَ ِّ
َمكا ِرم
َع َّل َمه
َم ْرء
ُي َ�سل ُِّم على
َي ْف َر ُح
َي َت َج َّولُ
َي ْق�ضي
َحوائِج
َجزاه
ن َِّية
ا ِْمرئ
َن َوى

ُي َبينِّ ُ
َي ْج ِزي
كُ ْر َبة
كُ َرب
ُم ْع�س
� ْأ�س َت ْغف ُِر
باغ ُ�ضوا
َت َ
ا�سدوا
حَت َ
َتدا َبروا
َت َي َّم َم
واف ََق
�أل ََّف
ا ِْ�س َت ْق َب َل
�أَ ْم َ�ضى
َن ْف َ�سكَ

َي َت َج َّولُ
اِ ْن َت َخ َب
رات َِب
َ�ش ْعب
�أَ ْع�ضاء
َب ْرلمَ ان
عِ يد
ميالدِها
ُم َّت َهم
احة
ا ِْ�س رِت َ
َم ْنديل
َح َّية
َح َجر
�أذان
َب ّقال

تفجر
ّ
كَ لَّم
تطور
ّ
ُح ًّبا َج ًّما
راث
ُت َ
حفر
�أ�ضرْ َ َب
تربع
ّ
ِغاء
ْابت َ
يلتحق
�ص ّفق
�صو َت
َّ
ناخب
يداعب

ال َّد ْر�س الأ َّول  :ال َعالقات
(ال�س مِال)
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل َّ
ال�صحيح ّ
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7

الوحدة
ال َعالقات َب نْي النّا�س

7

تهيد
مَ ْ
«�صباح اخل رَْي» دون ال َّنظَ ر �إل َْيه َو ِب َ�ص ْوت َ�ضعيف.
ُق ْل ِل َزميلِكَ /زمي َلتِك َ
ت ّي َتك ،لكِن هذه امل َّرة ُم ْب َت�سِ ًما َوناظِ ًرا �إىل َع ْي َن ْيه.
ُث ّم �أعِ ْد حَ ِ
أثريا؟ َولمِ اذا؟
ناق ْ
ِ�ش َمع َزميلِكَ /زمي َلتِكّ � :أي ال َّتحِ ّي َت نْي �أكْ رَث ت� ً
مل ْف َردات ا ُ
�ض ا ُ
اجحة؟
مل َت َعلِّقة ِبال َعالقات اال ِْجتِماعِ ّية ال ّن ِ
اُ ْذكُ ر َب ْع َ
(ال�س مِال)
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل َّ
ال�صحيح ّ
87
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7

ال َّد ْر�س الأ َّول  :ال َعالقات

ّاجحة
االِجتِماعِ ّية الن ِ
ال َعالقة ْ

ناجحةً؟ � ّأو ًال َعل َْيك �أ ّال َتكون َع َ�ص ِب ًّيا يف
االجتِماعِ ّية ِ
كَ ْي َف جَ ْ
ت َعل َعالقاتِك ْ
عام َلتِك َمع ال ّنا�سَ ،و�إل َْيك قائِمة ال َّنجاح يف ال َعالقات اال ِْجتِماعِ ّية:
ُم َ
• املُ�صا َفحة
احترِامَ .و َي ِجب � ْأن َت ْنظُ ر �إىل
َي ِجب � ْأن َتكون املُ�صافَحة َب نْي ّ
ال�ش ْخ َ�ص نْي ِب ْ
ُعيون َم ْن ُت�صاف ُِح ُهم.
•اِ ْرتِداء املَال ِب�س النّظيفة
َعل َْيك � ْأن حُتافِظ َعلى َنظافة َمالبِ�سِ ك َو� ْأن َت ْر َتدي َح َ�سب ال ِبيئة اال ِْجتِماعِ ّية.
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•االِ ِّت�صال ِبال َعي
عِ ْن َدما ُتقا ِبل َ�ش ْخ ً�صا ِل ّأول َم ّرة ال ُب ّد � ْأن َت ْنظُ ر �إل َْيه عِ ْن َدما َت َت َح ّدثِ ,ل ّأن َع َدم
ال�ش ْخ�ص َي ْعني � ّإما �أ ّنك َخجول � ْأو َغ رْي ُم ْه َت ّم ِبه.
َنظَ ِرك �إىل ّ
•االِ ْبتِ�سامة
ِ�سام َتك يف َو ْجه �أخيك َ�ص َد َقة.
عام َلتِك َمع ال ّنا�س ِل ّأن ْابت َ
كُ ْن ُم ْب َت�سِ م ًا عِ ْند ُم َ
تم
َال ُب ّد � ْأن َيكون الإ ْن�سان لَطي ًفا َمع ال َآخرين يف كُ ّل َمكانَ .ويف عاداتِنا َي ْح رَ ِ
عاملة ال ّنا�س
ري ِبلُطْ ف َو َ�ش ْفقةَ .و َي�أْ ُمر دي ُننا مِ ُ
ري َو ُيعامِ ل الكَب ُ
ال�صغ ُ
ال�صغ َ
ري الكَب َ
ب َ
ري ّ
ّ
عاملة َح َ�سنة دائ ًِما.
ُم َ

7

ّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
 -1اُ ْذكُ ْر َم ْب َد�أَ ْين يف ْارتِداء املَال ِب�س.
 -2ماذا َي ْعني �ألاّ َت ْنظُ ر �إىل َ�ش ْخ�ص َي َت َح ّدث َم َعك؟
عام َل ُتك َمع ال َآخرين؟
 -3كَ ْيف َي ِجب � ْأن َتكون ُم َ
 -4اهلل َي� ُأم ُرنا ديننا؟

3

اختِ�صار
ا ُ ْكتُب �س َري َت َك الذا ِت ّية ِب ْ
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7

4

جل َمل ا َ
مل ْذكورة �أ ْدناه ُث ّم ا ْك ُت ْبها
ال�ص َور َح َ�سب ا ُ
َر ِّتب ُّ

باحا.
َ -1يقول �َ صباح اخل َْير ِ ألُ ِّمه عِ ْن َدما َي ْ�س َت ْيقِظ َ�ص ً
راهم َو ُهو يف طَ ريقِه �إىل ا َ
مل ْد َر�سة.
َ -2ي ْ�س�أل َع ْن � ْأحوال � ْأ�صدِقائِه الّذين َي ُ
الم َتك.
َ -3ب ْعد ال ّد ْر�س َي ْذ َهب �إىل امل ُْ�س َت ْ�شفى ِل ِزيارة َ�صديقِه َو َيقول لَه �َ س َ
اجتِياز الطّ ريق عِ ْند ال َع ْودة �إىل ال َب ْيت.
ُ -4ي�ساعِ د َعجو ًزا َعلى ْ
تب مِ ْن َب ْيتِه َي ْب َت�سِ م ِللأطْ فال الّذين ُيل َِّوحون لَه َو َي ْ�س َتجيب ِل َتلْويحِ ِهم.
 -5عِ ْن َدما َي ْق رَ ِ
الو�صول �إىل ا ْل َب ْيت.
َ -6يقول ّ
لل�ضيوفْ �أه ًال َو َ�س ْهال ِبكُم عِ ْند ُ
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5

� -1أحِ ّب َت ْقدمي ال َهدايا ِلأحِ ّبائي.
أت ّدث َمع نا�س َال � ْأع ِر ُف ُهم.
ال�ص ْعب � ْأن � حَ َ
 -2مِ ن ّ
�شاهدة ال ّت ْل ِف ْزيون طُ ولَ ال َّنهار.
 -3ال �أحِ ّب ال َع َمل � ْأو ُمذاكَ رة ال ُّدرو�س َب ْل �أُحِ ُّب ُم َ
�ساعدة ال َآخرين.
� -4أحِ ُّب ُم َ
ْ � -5أج َعلُ ال ّنا�س َي ْ�ض َحكون.
ْ � -6أه َت ُّم ِب َن ْف�سي دائ ًِما َوال � ْأه َت ّم ِبال َآخرين �أ َب ًدا.
اجتِماعِ ّي َو�أحِ ّب ال ّت َع ُّرف َعلى ال ّنا�س.
� -7أنا َ�ش ْخ�ص ْ
دائما.
 -8ع ْندما �أعِ ُد َو ْع ًدا �أفيِ به ً

6

ال َو ْحدة

َ�ض ْع َعالمة (

ال�صحيحة ِبال ِّن ْ�سبة لَك
) �أمام ا ُ
جل ْملة ّ

7

قا ِر ْن َمع َزميلِك َ /زمي َلتِك �إجاباتِك � ْأعاله.

												
											

7

جل َمل ا َ
مل ْذكورة � ْأعاله كَما
�صِ ْل َب نْي ال َكلِمات التّالِية َوا ُ
يف املِثال
كَ رمي

1

ين
�أنا ّ

لَطيف

ُم ْن َفتِح

َخفيف ال َّدم

َخجول

كَ ْ�سالن

�أمني
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7

8

َك ْيف َتتَعا َمل َمع �شَ ْخ�ص قا َب ْلتَه/ـها لِل َمرّة الأوىل؟
َ�ض ْع َعالمة ( ) عِ ْن َدما َيكون خِ يا ُرك �إيجا ِب ًّيا َو َعالمة
( )عِ ْن َدما َيكون خِ يا ُرك َ�س ْل ِب ًّيا.

� -1أ َت�صافَح َم َعه.

ِا�سمِه.
� -2أناديه ب ْ

ْ � -8أب َت�سِ م.

�ض ا َ
مل�شرْ وبات.
� -4أ َق ِّدم لَه َب ْع َ

� -9أحا ِول َم ْع ِرفة �أ ْفراد �أ�سرْ َ تِه.
اخلا�ص بي.
الكارت
ّ
� -10أُ َق ِّدم لَه ْ
� -11أَلمْ َُ�س ِب َيدي كَ ِتفَه.

� -6أ ْنظُ ر �إل َْيه َنظْ ر ًة طَ ويلةً.

� -13أعا ِن ُقه عِ ْند املُغا َدرة.

ْ � -3أ�س�أل َع ْن مِ ْه َنتِه.

ال�ش ْه ِر ّي.
ْ � -5أ�س�أل َع ْن َرا ِتبِه َّ

� -12أقِف َقري ًبا مِ ْنه.

� -7أ َق ِّبل َخ ّد ْيه.

جلدار.
َ � -14أ�ض ُع َي َد َّي يف َج ْيبي و� ْأ�س َت ِن ُد �إىل ا ِ

9

َم ِّث ْل َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك احلِوا َر ْين التّا ِل َيي
()1

()2

ال�س ِّيد � ْأح َمد؟
َم ْريمَ �َ :سلْوى! � ْأهالً!
ُمدير ال�شرَّ ِكةَ :ح رْ َ
�ض ُتك ّ
هِ �شام  :ال� ،أنا هِ �شام َع ْبد اهللَ ,ع ْف ًوا لِهذا ال ّت�أْخري.
َ�سلْوى� :آهَ ,م ْريمَ ْ � ،أه ًال بِك.
ال�س ِّيد هِ �شام! َت�شرَ َّ ْفنا.
ُمدير ال�شرَّ ِكة� :آه� ،أ ْنت ّ
َم ْريمَ  :ال �أراكِ ُم ْن ُذ َز َمن ،كَ ْيف حالُكِ ؟
هِ �شام :ف ُْر�صة َ�سعيدةْ � ،أ�شك ُُرك َعلى َد ْع َوتِك ل ُ
ِلمقا َبلة�َ .سلْوى :احل َْم ُد لهلِ ب َِخ رْي ،لكِن �أنا َم ْ�شغولة
ُمدير ال�شرَّ ِكة َ :هل �أ َت ْي َت بِ�سِ ريتِك ال ّذات ِّية؟
بِال ِّدرا�سة.
هِ �شامَ :ن َعم ،كُ ّل ال ْأوراق َمعي.
َم ْريمَ  :اهلل ُي َو ِّفقُكِ .

												
												
												
												
			
						

92

1

(ال�س مِال)
الحِ ظْ ال ِف ْعل ّ
ال�صحيح ّ

ال َو ْحدة

ال َو ْحدة

7

(ال�س مِال)
ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل ّ
ال�صحيح ّ

7

ناجحة؟
االجتِماعِ ّية ِ
كَ ْيف جَ ْ
ت َعل َعالقاتك ْ
إىلعيون َم ْن ُت�صاف ُِحه.
َي ِجب � ْأن َت ْنظُ ر � ُ
َعل َْيك � ْأن حُتافِظ َعلى َنظافة َمالبِ�سِ ك.
عِ ْن َدما ُتقا ِبل َ�ش ْخ ً�صا ِل ّأول َم ّرة لاَ ُب ّد � ْأن َت ْنظُ ر �إل َْيه عِ ْن َدما َت َت َح ّدث.
وجد َب نْي ُحروفِه ال ْأ�صل ِّية ما َيلي:
الُ :هو ال ِف ْعل الّذي ال ُي َ
ال�س مِ
ال ِف ْعل ّ
َح ْرف مِ ْن ُحروف ال ِعلّةَ ،وهِ ي الألِف (ا) َوالواو (و) َوالياء (ي).
	ال َه ْمزة (�أ� ،إ ،ء� ،ؤ ،ئ)
()-
	ال ّت ْ�ضعيف ّ
ت َعل:
جَ ْ

ج
َح ْرف َ�صحيح

ع
َح ْرف َ�صحيح

ل
َح ْرف َ�صحيح

َت ْنظُ ر:

ن
َح ْرف َ�صحيح

ظ
َح ْرف َ�صحيح

ر
َح ْرف َ�صحيح

حُتافِظ:

ح
َح ْرف َ�صحيح

ف
َح ْرف َ�صحيح

ظ
َح ْرف َ�صحيح

ُتقا ِبل:

ق
َح ْرف َ�صحيح

ب
َح ْرف َ�صحيح

ل
َح ْرف َ�صحيح
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ال َو ْحدة

7

2

جل َمل التّالِية كَما
(ال�س مِال) يف ا ُ
َح ِّد ْد ال ِف ْعل ّ
ال�صحيح ّ
يف املِثال�َ .ض ْع َعالمة ( ) �إذا مَ ْ
�سال يف
ل َ
يوجد ِف ْعل مِ
جل ْملة
ا ُ
(ال�س مِال)
						ال ِف ْعل ّ
ال�صحيح ّ
نح
االمتِحان			.
جَ َ
جَ َ
نح َع ْبد اهلل يف ْ
الو ْقت امل َُح َّدد.
َ -1و َ�صلَ القِطار يف َ
ال�ض ْيف ال َق ْهوة ِباحلَليب.
َ -2ي�شرْ َ ب ّ
ال�سك َْرترية.
�َ -3س�أل املُدير َعن ّ
 -4الطُّ لاّ ب َف ِهموا ال ّد ْر�س َج ّي ًدا.
ِ�صف �ساعة.
َ -5
نام ْت الطِّ ْفلة َب ْعد ُبكاء َد َام ن ْ

3

�سال مِ ن القائِمة
اِ ْملأ الفِراغ ِب َو ْ�ضع ِف ْعل مِ

�أ ْد ُر ُ�س

94

َت ْع َملُ

تكَ
ا ِْ�ش رَ َ

اِ ْن َتظَ ْر ُت

-1

َر ُجل ال ْأعمال �إىل ُد َبي لِل ِّتجارة.

-2

�ص َديقي �ساعة يف املَطار.

-3

الطّ بيبة يف امل ُْ�س َت ْ�شفى.

-4

اللغة ال َع َر ِب ّية ُم ْنذ َثالث َ�س َنوات.

-5

يف ا ُ
ْتر �أ�ساتِذة اللغة ال َع َر ِب ّية.
مل�ؤ مَ َ

�سا َف َر

ال َو ْحدة

جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغ يف ا َ
ال�صحيح)
(ت رْ
َ�صيف ال ِف ْعل املا�ضي َواملُ�ضارع ّ

4
هو
هما
هم
هي
هما
هن
ّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ
�أنا
نحن
هو
هما
هم
هي
هما
هن
ّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ
�أنا
نحن

َد َخلَ

َد َخلَتا

َد َخلْتما

َي ْد ُخلُ
الن
ي ْد ُخ ِ

الن
َت ْد ُخ ِ

َن ْد ُخلُ

ن َح
جَ َ
نحا
جَ َ

ن ْح َن
جَ َ

جَ َ
نحتنُ َ

ي ْن َج ُح
ي ْن َج ُحون

ت ْن َج ُحون

تكَ
ا ِْ�ش رَ َ
تكوا
ا ِْ�ش رَ َ

تكْ َت
ا ِْ�ش رَ َ

َ�ضحِ كَ
َ�ضحِ ك َْت

َ�ضحِ كْتما

كت
ا ِْ�ش رَ َ
ت ُ
تكُ
َي ْ�ش رَ ِ
تكُ
َت ْ�ش رَ ِ

ني
َت ْ�ش رَ ِ
تكِ َ

�ساع َد
َ

�ساع َدتا
َ

ت
�ساع ْد مُّ ْ
َ

َنظَ َر

7

َنظَ ْر َن

َنظَ ْر ِت

�ساع ْدنا
َ
َي ْ�ض َحكُ

َت ْ�ض َحكان

َت ْ�ض َحكان

ُي�ساعِ د

ُي�ساعِ ْد َن

ُت�ساعِ ْد َن

َي ْنظُ ُر

َت ْنظُ ُر

�أَ ْنظُ ُر
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7

5

جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغ يف ا َ
ال�صحيح)
(�صيغة الأ ْمر لِل ُمخاطَ ب َولِل ُمخاطَ بة مِ ن ال ِف ْعل ّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ

اِ ْف َتحا

هو
هما
هم
هي
هما
هن
ّ

ِل َي ْد ُخ ْل
لِي ْد ُخال
لِي ْدخلوا
ِل َت ْد ُخ ْل
ِل َت ْد ُخال
ِل َي ْد ُخل َْن

لِي ْف َت ْح

لِي ْف َتحا

ا ِْ�ض َحكي

�ساعِ دا

اُ ْنظُ ْر َن

تكْ
ِل َي ْ�ش رَ ِ

تكوا
ل ْ
ِي�ش رَ ِ

ِل َي ْ�ض َحكْ

ِت�ض َحكْ
ل ْ

ِل ُي�ساعِ ْد

ِل ُت�ساعِ دا

ِل َي ْنظُ ْر

ِل َي ْنظُ ْر َن

ال�صحيح َو ُحرو َفه ال ْأ�ص ِل ّية كَما يف املِثال
َب ِنّ ْ
ي ال ِف ْعل ّ

باحا.
ّ
ال�ش ْم�س ُت�شرْ ِ ق َ�ص ً
َ -.1ي ْن َتظِ ر القِطار يف امل ََحطّ ة.
ال�س ّياح َي ْن ِزلون يف ال ُف ْن ُدق.
ُ -2
َ -3ت ْذ َهب الطّ الِبات �إىل امل ُْخ َت رَب.
حاليا.
َ -4ت ْر َتفِع � ْأ�سعار ال ّن ْفط ًّ

ِ�ض َحرارة املَري�ض الآن.
َ -5ت ْن َخف ُ
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تكوا
ا ِْ�ش رَ ِ

جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغ يف ا َ
ال�صحيح)
(�صيغة الأ ْمر لِلغائِب َولِلغائِبة مِ ن ال ِف ْعل ّ

6

7

َي ْد ُخلُ
اُ ْد ُخ ْل
اُ ْد ُخال
اُ ْد ُخلوا
اُ ْد ُخلي
اُ ْد ُخال
اُ ْد ُخل َْن

َي ْف َت ُح

تكُ
َي ْ�ش رَ ِ

َي ْ�ض َحكُ

ُي�ساعِ ُد

َي ْنظُ ُر

الفعل ال�صحيح
ُت�شرْ ِ ق

َج ْذر الفعل
�ش ر ق

ال َو ْحدة

اال�ستيعاب
� ْأ�س ِئلة ْ
1

العبارات التي تَ�ستخدمها عنْدما تلتقي مع
ا ُكتُب ِ
ملثال الآتي
الأ�شخا�ص �أ ْدناه كَما يف ا ِ
		
ال�صف
زميل مِ ن ّ

7

َ�صباح اخلَي

ُ -1م َد ِّر�س
 -2عامِ ل
 -3جار
�َ -4صديق الأب
�َ -5صديقة ال ّأم

2

ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ال َعالقات ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية
-1عِ ْن َدما َت ْل َتقي ِبال َآخرين ماذا َت ْف َعل؟
َ -2هل ُت�صافِح ال َآخرين؟

َ -3هل َت ْ�س�أل َعن حال ال َآخرين؟
ِماعي؟
َ -4هل �أ ْنت �إ ْن�سان ْ
اجت ّ
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7

3

ال�س مِال َوا ْكتُب َج ْذر الأ ْفعال الآتِية
َع ِّرفْ ال ِف ْعل ّ
ال�صحيح ّ

ال�س مِال:
ال ِف ْعل َّ
ال�صحيح ّ
			
ا�صطَ َد َم
ْ -1

� -6أكْ َر ْم ُتم

 -2اك َت َ�س ْب ُت

دون
َ -7ي ْب ُع َ

َ -3ي ْن َدهِ ْ�ش َن

َ -8ت�شرْ َ ْح َن

مان
َ -4ي ْن َه ِز ِ

َ -9ي َت�سا َقطُ

َ -5حك َْمنا

ني
َ -10ت ْرف ِ
ُ�ض َ

ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
َعالقات

ِبلُطْ ف

�أعانِق

ا ِْ�صطَ َد َم

ت َّية
حَ ِ

َ�ش ْف َقة

ُدون ال َّنظَ ر

ُمغا َد َرة

َي ْن َدهِ ْ�ش َن

ا ِْجتِياز

� ْأ�س َتنِد

ُيل َِّو ُح

�أحِ ّبائِي

َحك َْمنا

َت ْر َتدي

َي ْ�س َتجيب

َح ِّدد

�أكْ َر ْم ُتم

�أنادي

َخ ُجول

م َّدد
حُ َ

َي ْب ُع ُدون

�أ َق ِّبلُ

رية
�سِ ْك ِرت َ

َت�شرْ َ ْح َن

�ألمْ َُ�س
كَ تِف

ُت�شرْ ِ ُق

َي َت�سا َقطُ

َت ْر َتف ُِع

ُ�ضني
َت ْرف ِ

َع َ�ص ِب ًّيا
ُم�صاف ََحة

ي ُم ْه َت ّم بـ
َغ رْ ُ
ِ�سامة
ا ِْبت َ
دائ َِمة
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مان
َي ْن َه ِز ِ

8

ال َّد ْر�س الأ َّول :ال ُّدعاء هلِل تَعاىل

ال َو ْحدة

ال َو ْحدة
ال ُّدعاء

8

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل ا َ
مل ْهموز َوامل َُ�ض َّعف

تهيد
مَ ْ
ال�صلة الَّتي َب نْي ال َع ْبد َو َر ِّبه؟
ما هي ِّ
اُ ْذكُ ر � َأه ِّمية ال ُّدعاء.
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل ا َ
مل ْهموز َوامل َُ�ض َّّعف؟
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8

ال َّد ْر�س الأ َّول  :ال ُّدعاء هلِل تَعاىل

� َأه ِّمية ال ُّدعاء

1

متاج هلِل تعاىل؟
ال ُّدعاء ُهو ِ�صلَة َب ْي َننا و َب نْ َ
ي اهلل َتعاىلَ .ف َم ْن مِ ّنا َغ رْي حُ ْ

متاجون �إىل اهلل! ول َْي�س لَنا َم ْن ُي َف ِّرج َع ّنا كُ َر َبنا َغ رْي اهلل! َن َع ْم ،فاهلل
كُ لُّنا حُ ْ

ُم َف ِّرج الك َُرب �..أ َفال َن ْدعوه؟

وقال َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم :ال ُّدعاء ُهو العِ با َدةُ ،ث َّم َق َر�أ } َوقال َر ُّبكُم
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	� َأه ّم �آداب ال ّدعاء:
• ال ْإخال�ص
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ا ُ ْدعوين � ْأ�ست َِج ْب َل ُك ْم{...

�سورة غافر()60

َوقال � ْأي ً�ضا� :أ ْف َ�ضل العِ با َدة ال ُّدعاء.

8

ال�صالة َعلى ال ّن ِب ّي َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم.
• اِ ْفتِتاح ال ّدعاء ِب َح ْمد اهلل َو ِب ّ
اال�س ِت ْغفار مِ ْنه.
•
ْ
االع رِتاف ِبال َّذ ْنب َو ْ

• ال َّت َو ُّ�سل �إىل اهلل ِب� ْأ�سمائِه احل ُْ�سنى َو ِ�صفاتِه ال ُعال.
• اخلُ�شوع َو ُح�ضور ال َقلْب يف ال ُّدعاء.

خا�ص ًة يف ال ْأوقات َوالأماكِ ن
ال�سالم َعلى ال ُّدعاء ّ
َح َّث ال َّن ِب ّي َعل َْيه َّ

ال�صلَوات ا َ
ال�سجودُ ،دعاء
امل ُْ�س َتجابة ،مِ ْنها :ل َْيلة ال َق ْدرَ ،ع َقب َّ
ملكْتوبة ،حال ُّ
ال�صائِم عِ ْند �إ ْفطا ِره.
ّ
احلاج يف َع َرفةُ ،دعاء ّ

2

َّ�ص
ا َِج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
 -1ما َم ْعنى ال ُّدعاء؟
 -2لمِ اذا َن ْدعو اهلل؟
�ض �آداب ال ُّدعاء.
 -3اُ ْذكُ ْر َب ْع َ
�ض ال ْأوقات امل ُْ�س َتجابة فيها ال ُّدعاء.
 -4اُ ْذكُ ْر َب ْع َ
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3

موعتَي
�صِ ْل َب نْي امل َْج َ
متاج
َ
-1م ْن مِ ّنا َغ رْي حُ ْ

ي اهلل َتعاىل.
َب ْي َننا و َب نْ َ

-2ال ُّدعاء ُهو ِ�صلَة

َعلى ال ُّدعاء هلِل.

ال�سالم
َ -3ح َّث ال ّن ِب ّي َعل َْيه ّ

هلِل َتعاىل؟

-4ال َّت َو ُّ�سل �إىل اهلل

4

ِب� ْأ�سمائِه احل ُْ�س َنى.

 -5قال َر ُّبكُم اُ ْدعوين

�آداب ال ُّدعاء.

أهم
 -6ال ْإخال�ص من � ّ

� ْأ�س َت ِج ْب َلكُم.

َر ِّتب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج ْملة ُمفيدة
نا-م ْن
 -1ل َْي�س َ -غ رْي ُ -يف َِّرج  -اهلل  -ل َ
َنا-ع ّنا-كُ َر َب َ
 -2قال � -أ ْف َ�ضل  -العِبا َدة  -ر�سول  -اهلل  -ال ُّدعاء
يلِك
 - -3مِ ّنا َ -ه ًّما َ -وال ُ -ح ْز ًنا  -ف ََم ْن  -ال مَ ْ
ال�ص رْب  -وال ُّدعاء  -الف ََرج  -ا ُ
مل�ؤمِ ن -مِ ْفتاح� -سِ الح
َّ -4
وربه  -الإ ْن�سان
 -5ال ُّدعاء  -بني � -صلة ِّ -
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5

ّ�ص
َ�ص ِّحح ا ُ
جل َمل الآتِية َح َ�سب الن ّ
-1

ي �أقا ِر ِبنا.
ال ُّدعاء ُهو ِ�صلَة َب ْي َننا و َب نْ َ

-2

ال�سالم َعلى َج ْمع املال.
َح َّث ال َّن ِب ّي َعل َْيه َّ

-3

ِتاحه ِب َق�صيدة.
مِ ْن �آداب ال ُّدعاء اِ ْفت ُ

-4

َب ْع�ض ال ّنا�س ال َي ْحتاجون �إىل ال ُّدعاء.

8

َ -5
	ال ُي ْع َت رَب ال ُّدعاء عِ بادة.

6

َت ْر ِجم الآيات الآتية
} -1قَا َل َر ِّب َه ْب يِل مِ ْن َل ُد ْن َك ُذ ِّر َّي ًة طَ ِّي َب ًة �إِ َّن َك َ�سمِي ُع
�... } -2إِ َّن َر ِّبي ل ََ�سمِي ُع

عاءِ{ (�آل عمران)38-
ال ُّد َ

عاءِ{ (�أبراهيم)39-
ال ُّد َ

ال�ص اَل ِة َومِ ْن ُذ ِّر َّيتِي َر َّبنَا َو َت َق َّب ْل
َ } -3ر ِّب ْ
اج َع ْلنِي ُمقِي َم َّ

عاءِ{(�أبراهيم)40-
ُد َ

ال�ش ُد َعا َء ُه ِب خْ
الن َْ�سا ُن
َي َوكَا َن ْ إِ
َ } -4و َي ْد ُع ْ إِ
ال رِْ
الن َْ�سا ُن ِب رَّ ِّ

جول{ (ال رْإ�ساء)11-
َع ُ

م ْن َد َعا �إِلىَ اهللِ َو َع ِم َل َ�ص حِالًا َوقَا َل �إِ َّننِي مِ َن المْ
َ } -5و َم ْن �أَ ْح َ�س ُن َق ْو اًل مِ َّ

ُ�صلت)33-
ُْ�سلِم َ
ِني{(ف ِّ
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ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل ا َ
مل ْهموز
َوامل َُ�ض َّعف
		

الحِ ظْ ال ِف ْعل ا َ
مل ْهموز َوامل َُ�ض َّعف

1

َت�أْكُ ل ال َبنات اجل نُْب َوال َّز ْيتون يف
الفَطور كُ َّل َ�صباح.
َ�س�أل ا ُ
مل َد ِّر�س الطُّ الّب عِ ّدة � ْأ�سئِلة.
ِ�ص ً�صا َق�صري ًة.
َي ْق َر�أ الطُّ الّب ق َ

ال�سالم َعلى ال ّدعاء.
َح َّث ال ّن ِب ّي َعل َْيه ّ

ي ّر ال ْأوالد ِب� ْأ�صدِقا ِئ ِهم يف � ْأوقات
مَ ُ
فَراغِ ِهم � ْأحيا ًنا.
ال�س ّيارة َعلى ال َيمني.
َتل ُُّف َّ

ال ِف ْعل ا َ
مل ْهموز هو ال ِف ْعل الَّذي َي ْ�ش َتمِل � َأحد ُحروفِه ال َّثالثة ال ْأ�صل ِّية
َعلى ال َه ْمزة ,مِ ْثلَ � :أخذ – َ�س�أل – َق َر�أ.
ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف هو ال ِف ْعل الَّذي َي َتك ََّون َح ْرفُه ال ّثاين َوال ّثالِث مِ ْن َن ْف�س
ال ْأ�صل ,مِ ْثلَ :م َّر – ف ََّر – َ�ش َّد.
املا�ضي املُ�ضا ِرع

الحِ ظ

املا�ضي املُ�ضا ِرع

املا�ضي املُ�ضا ِرع

هو

َم َّر

ي ُّر
مَ ُ

هما

َم ّرا

هي

َم َّر ْت

ت ُّر
مَ ُ

هما

ت ّران
َم َّرتا مَ ُ

ه َّن

أنت
� َ

َم َر ْر َت

ت ُّر
مَ ُ

ت ّران
�أنتما َم َر ْر مُتا مَ ُ

�أنتم

�أنتِ

ت ِّرين
َم َر ْر ِت مَ ُ

ان
ت ّر ِ
�أنتما َم َر ْر مُتا مَ ُ

ت ُر ْر َن
�أن ّ
نت َم َر ْر ُت ّن مَ ْ

�أنا

َم َر ْر ُت

� ُأم ُّر

نحن

الحِ ظ

َم َر ْرنا

ي ّران
مَ ُ

هم

َم ّروا

ي ُر ْرن
َم َر ْر َن مَ ْ
ت ّرون
َم َر ْر مُت مَ ُ

ن ُّر
مَ ُ

الر ْفع ا ُ
مل َت َح ِّركة
ُيفَكُّ �إ ْدغام ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف �إذا �أُ ْ�سنِد �إىل َ�ضمائِر َّ
(ال ّتاء ا ُ
مل َت َح ِّركة ،نا الفاعِ لني ،نون ال ِّن ْ�سوة).
104

ي ّرون
مَ ُ

َي� ُأخذ املُ�سافِر َحقي َب َته مِ ن ال ُف ْن ُدق.
	�أكْ َملَ ا ُ
مل َه ْندِ�س ا َ
مل�شرْ وع.
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2

َع نِّي الأ ْفعال ا َ
جل َمل الآتِية � ْإن ُو ِج َدت كَما
مل ْهموزة يف ا ُ
يف املِثالَي

الفعل املهموز
( ي�أخذ )
(

8

)

X

باحا.
ال�سادِ�سة َ�ص ً
ال�ساعة ّ
�	-1أكَ ْل ُْت الفَطور يف ّ
أ�ستِه.
ْ �	-2أر َ�سلَ ّ
اب ِر�سال ًة �إىل � رْ َ
ال�ش ّ

 -3ا ُ
مل�ؤْمِ ن َي�أْ ُمل اِكْ تِ�ساب ِر�ضاء اهلل.
ُ -4يريد امل َُوظَّ ف ال ِّزيادة يف را ِت ِبه.
الر�سول (�ص)� « :أ َّد َبني َر ّبي َف� ْأح َ�س َن َت�أْديبي».
 -5قال َّ
َ -6م َلأت ال ِب ْن ُت َدل َْوها ِباملاء.

3

جل َمل الآتِية � ْإن ُو ِج َد ْت كَما
َع نِّي الأ ْفعال امل َُ�ض َّعفة يف ا ُ
يف املِثالَينْ	

ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف

َي ُح ّل املُدير َم�شاكِ ل امل َُوظَّ فني.

يح ّل )
( ُ

ُي َد ِّر�س ال ْأ�ستاذ ما ّدة ال ّتاريخ.

)

(

X

َ -1ر َّدت امل َْر�أة َعلى ُ�س�ؤال َز ْو ِجها.
َ -2ت َ�سلَّم املُ�سافِرون َحقا ِئ َب ُهم.
الروايات.
ُ -3يحِ ّب ّ
اب قِراءة ِّ
ال�ش ّ
ال�ش ّقة.
� -4أريد � ْأن � ْأ�س َت�أْ ِجر هذِه ُّ

ت ّر احلافِلة مِ ْن �شا ِرع املَطار.
 -5مَ ُ
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8

َ�ض ْع َخ ًّطا حَتْت ال ِف ْعل ا َ
مل ْهموز َو َخطَّ نْي حَتْت ال ِف ْعل
َّ�ص الآتي
املُ�ضَ َّعف يف الن ّ

4

ناول الفَطور َب ْعد َغ ْ�س ِل َو ْج ِهه َو َي َد ْيه� .أكَ ل
ا ِْ�س َت ْي َقظَ جَنيب مِ ن ال َّن ْوم ُم َبك ًِّراَ ،ب َد�أ َي َت َ
ال�شاي
جَنيب يف الفَطور َقلي ًال مِ ن اخل ُْبز َو َب ْي�ضة َوقِطْ عة مِ ن اجل نُْب َو َم َ أ
ل كَ ْ�أ ً�سا مِ ن ّ
اته
ُراجعة ال َع َمل يف ِوزارة اخلا ِر ِج ّية َو جّ َ
َف�شرَ ِ َبه ُ ،ث ّم � َأخذ امل ُْ�س َت َندات املَطْ لوبة َم َعه لمِ َ
ت ّر ِبال ِوزارة  ،لِذلِك َ�س�أل � َأحد
�إىل َم ْوقِف احلافِلةَ ،ول ِك َّنه مَ ْ
ل َيك ُْن َي ْع ِرف � ّأي حافِلة مَ ُ

ا ُ
به َر ُجل ِب َر َقم احلافِلة َو َدلَّه َعلى
مل ْن َتظِ رين يف امل َْوقِف َعن َر َقم احلافِلة َ ،ف� ْأخ رَ َ
ال�ض ْبطَ � .أح ّ�س جَنيب ِب َ�سعادة َغريبة َ ،و ّد لَو َق ِبلوه لِل َع َمل،
َمكان ُنزولِه مِ ن احلافِلة ِب َّ
ثريا ِج ًّدا.
�إ ْذ �إ ّنه كان ُيحِ ّب ال َع َمل يف ِوزارة اخلا ِر ِج ّية كَ ً
ال�ضمري الّذي َب نْي
�أعِ د ا ُ
جل ْملة التّالِية ُم ْ�ست َْخ ِد ًما َّ
ال َق ْو َ�س نْي كَما يف املِثال

5

َ�س�أل ُْت � ْأ�ستاذي َع ْن َنتيجة اال ِْمتِحان.

( هي )

�َ -1س�أل َْت � ْأ�ستا َذها َع ْن َنتيجة اال ِْمتِحان.

( هم )

-2

( �أ ْن َت )

-3

نت )
( �أن ّ

-4

( نحن )

-5

ِلمذَكَّ ر )
( هما -ل ُ

-6

ِلم َ�ؤ َّنث )
( هما -ل ُ

-7

هن )
( ّ

-8
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 -1الوالِدان
 -2يا َ�س ِّي َدتي! هل
 -3كان الأطْ فال
 -4طائِرات ال َع ُد ّو
أنت
 -5هل � َ
� -6أنا َو� ْإخ َوتي

7

ثريا.
� ْأوال َد ُهما كَ ً
ِب� مَأل يف َق ْلبِكِ ؟
احل َْبل بِ�شِ ّدة.
غارات َج ِّو ّية.

مِ َن املُباراة؟
هذا ال َع ْر�ض.

رائِحة كَ ريهة؟
 -7يا َبنات! هل
�أَ ْ�سنِد الأ ْفعال الآتِية �إىل ا ُ
مل َت َك ِّلم كَما يف املِثالني
حامِ د ظَ َّن

( ُيحِ ّب )
( ُيحِ ّ�س )
( َي ُج ّر )

ال َو ْحدة

6

َ�ضع ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف يف َت�صرْ يف َ�صحيح

8

( َي ُ�ش ّن )
( َم ّل )
( َر ّد )
( َ�ش ّم )

�أنا ظَ َن ْن ُت

 -1فَاطِ َمة َع َّد ْت
َ -2ح َ�سن َم َّر
َ -3ز ْي َنب َج َّر ْت
-4مو�سى َح ّج
-5خالِد َر َّد
َ
		
حامِ د ظَ َّن

نحن ظ َن ّنا

-1ج ْعفَر َ�ش َّق
َ
ْ �-2أح َمد َ�ش َّم
-3ل َْيلى َ�ص َّب ْت
-4ماهِ ر َم َّ�س
َ
-5كَ ِرمي ف ََّر
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8

8

جل ْملة الآتِية ُم ْ�ست َْخ ِد ًما مبا َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما يف
�أعِ د ا ُ
املِثال
ال�سوق امل َْركَ ِز ّي.
الطّ الِب مَ ُ
ي ّر ِب ّ

( الطالِبان )

ال�سوق امل َْركَ ِز ّي.
 -1الطّ الِبان مَ ُ
ي ّران ِب ّ

( الطّ الّب )

-2

( الطّ الِبة )

-3

( الطّ ا ِل َبتان )

-4

( الطالِبات )

-5

( احلافِلة )

-6

( احلافِالت )

-7

9

� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية ِبال َّن ْفي ُم ْ�س َت ْعمِال مَ
(لْ)
كَما يف املِثال
� َأح َج ْج َت؟
� -1أ َع َد ْد ِت هذه ال ُك ُتب يا ِب ْنتي؟
�-2أ َدلَّك ال�شرُّ ْ طِ ّي َعلى الطَّ ريق؟
� -3أ َم َّر املُدير َعلى الفُ�صول؟

� -4أ َ�ص َب ْبت املاء الَّذي يف الكُوب؟
� -5أ َ�ش َم ْم َت رائِح ًة كَ ريه ًة يف البيت؟
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ال ،مل �أَ ُح َّج.
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� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب
1

2

8

ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ال ُّدعاء ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ِبال ْأ�س ِئلَة الآتِية
َ -1متى َت ْدعو عاد ًة؟
 -2ا ْذكُ ْر الآيات الَّتي ُت�شري �إىل ال ُّدعاء.
 -3ا ْذكُ ْر � َأه ّم �آداب ال ّدعاء.
 -4ما هي ال ْأوقات َوالأماكِ ن امل ُْ�س َتجابة؟
												
												
												
												
			
						
ال�ضمائِر ُث ّم َت ْر ِج ْمها كَما يف
�صرَ ِّف الأ ْفعال الآتِية َح َ�سب َّ
املِثال
َر�أَ َ�س
َ �- 1أخ َذ
َ �- 2أم َر
�َ - 3أذِن

(نحن)
(هن)
ّ
(هم)

�- 4أكَ لَ
�س�ألَ 5

(�أنتما)
نت)
(�أن َّ

ر�أفَ 7

(هي)

�سئِمَ 6

ل
م َ أَ 8
َ - 9ق َر�أ
 -10لجَ َ �أ

(هما)

َر�أَ�سا

)başkanlık ettiler (ikil

(�أنا)

(هو)
(�أنتِ )
أنت)
(� َ
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8

3

(ع َّد) �إىل ال�ضّ مائِر كَما يف املِثال
ا َْ�س ِن ْد َ
َعل ِّي َع َّد
 -1فَاطِ َمة َع َّد ْت.

ال ْأوالد َع ُّدوا
ال َبنات

� -2أ ْن َت َع َد ْد َت �	.أنتم

4

� -3أنتِ َع َد ْد ِت.

نت
�أن ّ

� -4أنا َع َد ْد ُت .

نحن

�أ ْدخِ ل ( ال النّاهِ ية ) َعلى ال ِف ْعل الَّذي �أمام ُك ّل ُج ْملة
جل ْملة كَما يف املِثال
َو�أ ْكمِل ِبه ا ُ
-1

ال َت ُ�ص َّب يل َم ِزيداً مِ ن ال َق ْهوة.

� ّأن اال ِْمتِحان َ�س َيكون َ�س ْهالً.

( َتظُ ُّن)

ياالت.
الر ِ
هذِه ِّ

( َت ُع ُّد)

-2

�أخاك امل ُْ�سل َِم.

-4

مِ ْن �أمام امل َُ�صلّي.

(ت ُّر)
مَ ُ

-5

الطّ ا ِولة مِ ن َمكَانِها.

(ت ُّر)
جَ ُ

-3

5

اُطْ ل ُْب كَما يف املِثال
اُطْ ل ُْب مِ ن ال ِّتلْميذ � ْأن َي ْق َر�أ كِ تا َبه.
َ�ضلِك.
اِ ْق َر�أْ كِ تا َبك مِ ْن ف ْ
ِل�سفَر.
 -1اُطْ ل ُْب مِ ْن عائِ�شة � ْأن َت� ُأخذ َتذْكِ ر ًة ل َّ
ال�سوق.
 -2اُطْ ل ُْب مِ ْن � ْأح َمد َو َ�سمري � ْأن َي ْ�س�أال َعن ال ْأ�سعار يف ّ
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( َت ُ�ص ُّب)
( َت ُ�س ُّب)

ال َو ْحدة

عام ُهم يف اخلا ِرج.
 -3اُطْ ل ُْب مِ ْن � ْأ�صدِقائِك � ْأن َي�أكُ لوا طَ َ

8

تلآ الفَراغات يف ال َّت ْدريب.
 -4اُطْ ل ُْب مِ ن الطّ ا ِل َب َت نْي � ْأن مَ ْ
�سعة.
 -5اُطْ ل ُْب مِ ن الالعِ بات � ْأن َي ْب َد�أن ال ّلعِب ِب رُ ْ

ا ُ
مل ْف َردات َوال َّت ْعبريات اجلَديدة
ال ُّدعاء
ِ�صلَة
يلِك
مَ ْ
َه ًّما
ُيف َِّرج
كُ َرب
� ْأ�س َت ِج ْب
� َأه ّم
�آداب
اِ ْفتِتاح
ام
ْ
َاخ ِت َت ِ

ا ِاللحْ اح
االع رِتاف
ْ
ال ّذ ْنب
ال َّت َو ُّ�سل
اخلُ�شوع
َخ ْف�ض
ال�ص ْوت
َّ
َح ّث َعلى َ
امل ُْ�س َتجابة
ُد ُبر
ال�سجود
حال ّ

�إ ْفطا ِر
الف ََرج
َه ْب
مِ ْن َل ُد ْنكَ
َت َق َّب ْل
َي ْد ُع
َع ُجول
�أَ ُ�ش ّم
ف ََّر
َتل ُُّف
َ�ش َّد

ِت َه
ا جَّ َ
َدلَّ
�أَ َح َّ�س
بِ�شِ َّدة
َي ُج ّر
َي ُ�ش ّن
َم َّل
َ�ش َّق
َ�ص َّب
َم َّ�س
َح َّج

َر َّد
ع َّد
َر�أْ�س
ذن
�أَ َ
َر� َأف
لجَ َ �أَ
َت ُ�س ُّب
َت ُع ُّد
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ال َو ْحدة
ت َل ُّوث ال ِبيئة

9

9

ال َّد ْر�س الأ ّول  :ال َّت َل ُّوث
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل ا ُ
ملثال)
مل ْع َت ّل (ا ِ

تهيد
مَ ْ
ما َن�شاطات نادي حِ ماية البي َئة يف َم ْد َر َ�ستِك؟
اُ ْذكُ ْر � ْأ�سماء َب ْع�ض اجل َْمع ِّيات حِلِماية البيئة َو ُمكافَحة ال َّتل َُّوث يف َب َلدِنا.
ما � َأه ّم ا َ
مل�شاكِ ل البيئ ِّية يف َمدي َنتِك؟ ( َتل َُّوث ال َهواءَ ،تل َُّوث املِياه،
ال�ض ْو�ضاء� ...إلخ)
َّ
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل ا ُ
مل ْع َت ّل (المِ ثال)؟
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1

َم�شاكِل ال َّت َل ُّوث

ال َو ْحدة

الوحدة

9

ال َّد ْر�س الأ ّول  :ال َّت َل ُّوث

9

م َتلِفة ,مِ ن � َأه ّمها َتل َُّوث اجل َّو َو َتل َُّوث املِياه وال َّتل َُّوث
ِل َتل َُّوث ال ِبيئة �أ ْنواع خُ ْ
�ص ّي.
وال�ض ْو�ضاء وال َّتل َُّوث ال َب رَ ِ
بال َّنفايات َّ
ارة .و َي ْ�ش ُمل َتل َُّوث املِياه ،املِياه ال َع ْذبة
ُت�ؤَ ّدي �إىل َتل َُّوث اجل َّو الغازات ّ
ال�ض ّ
واملِياه ال َب ْح ِر ّيةّ � .أما ال َّتل َُّوث ِبال ّنفايات َف َي َْ�ش ُمل ال َقمامة وال ّنفايات الطِّ ِّب ّية.
ال�ض ْو�ضاء مِ ْن َم�شاكِ ل ا ُ
مل ُدن الكَبريةَ ،و َقد ُت�ؤَ ّدي �إىل ال َّت َو ُّتر ال َّنفْ�سِ ّي
َو ُت ْع َت رَب َّ
لدى ال ّنا�س.
	�أما ال َّتل َُّوث ال َب رَ�ص ّي َف ُي ْم ِك ُننا �أن َن ِ�صفَه ِب َت ْ�شويه مناظِ ر املَدينة.
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9

2

ّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآ ِتِية َح َ�س َب الن ّ
 -1ما هي �أ ْنواع ال َّتل َُّوث؟

ال�س َبب الّذي ي�ؤ ّدي �إىل َتل َُّوث الهواء؟
-2ما هو ّ

 -3ماذا َي َت َ�ض َّمن ال َّتل َُّوث بال َّنفَيات؟

ال�ضو�ضاء؟
�-4إىل ماذا ت�ؤ ّدي ّ

3

َ�ضع َخ ًّطا حَتْت ال َكلِمة الغَريبة كَما يف املِثال
 -1الغازات َ -تل َُّوث اجل َّو -املِياه ال َع ْذبة
ال�ض ْو�ضاء
 -2ال َّن َفايات الطِّ ِّب ّية -ال َّت َو ُّتر ال َّنفْ�سِ ّيةَّ -
َ -3ت ْ�شويه ا َ
�ص ّي
ملناظِ ر -املِياه ال َب ْح ِر ّية  -ال َّتل َُّوث ال َب رَ ِ
 -4ال ُقمامة َ -تل َُّوث املِياه  -ال َّتل َُّوث بال َّنفايات
ال�ض ْو�ضاء  -ال ُّدخان  -الغازات
َّ -5
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4

جل َمل التّالِية ُث ّم � ْأج ِر ال َّت ْدريب �أ ْدناه ِب َو ْ�ضع
اِ ْق َر�أ ا ُ
َعالمة ( ) حَت َْت الل ْون ا ُ
ملنا�سِ ب

9

اجم َع ْن َموا ّد ال ّت ْدفِئة
َتل َُّوث اجل َّو ال ّن ِ

اجم َع ْن َو�سائِل ال َّن ْقل ذات امل َُح ِّرك.
َتل َُّوث اجل َّو ال ّن ِ

ال�صناعات
َتل َُّوث اجل َِّو ال ّن ِ
اجم َع ْن ِّ

ال ّتدابري الّتي َي ِجب ا ّتخا ُذها
َ -1ت ْركيب ُم َر ِّ�شحات لمِ َداخِ ن ا ُ
ال�صناعِ ّية.
مل ْن َ�ش�آت ِّ
َماعي.
َ -2ت ْ�شجيع َو�سائِل ال َّن ْقل اجل ّ
 -3ا ِْ�ست ِْخدام الف َْحم ذي اجل َْودة العالِية.
زية يف املَ�ساكِ ن.
 -4ا ِْ�ست ِْخدام ال َّت ْدفِئة امل َْركَ ّ
ال�س ّيارات كُ ّل َ�سنة ِبا ْنتِظام.
 -5ف َْح�ص عادِمات َّ
َ -6ت ْنظيف َمداخِ ن املَ�صانِع ِب َ�شكْل َد ْوري.
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9

5

ال�صو َرت نَْي َوا ْذ ُك ْر �آراءك َع ْن ُهما ُم ْ�ستَعينًا
ا ُ ْن ُظ ْر �إىل ّ
ِبال َكلِمات الآتِية

( ب)

( �أ)
َ�س ِّيء
َ�شالّل

ُب َحيرْ ة
َرائِع

َتل َُّوث البيئة

ري لَه
ال َنظ َ

ال�صناعِ ّية
ال ِّنفايات ِّ

َجميل

						
ال�صورة ( �أ) َم ْنظَ ر َجميل لِلطَّ بيعة.
يف ّ
												
												
												
											

ال�صورة ( ب ) َم ْنظَ ر َ�س ِّيء لِلغاية 							
يف ّ
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6

ال�ص َور َوناقِ�ش َمع ُز َمالئِك املَ�شاكِل البي ِئ ّية
ا ُ ْن ُظ ْر �إىل ُّ
الَّتي تَعي�شُ ها يف َب َلدِك ُث ّم ا ْكت ُْب ف ْق َر ًة َعن ا َ
مل ْو�ضوع

َتل َُّوث املِياه

ِقلّة الأماكِ ن ا َ
خل�ضرْ اء

9

ِقلّة ُنزول املَطَ ر

التبة
ت�آكُ ل رُّ ْ

ال�ض ْو�ضاء
ا ِال ْزدِحام َو َّ

َتل َُّوث اجل َّو
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9

الوحدة
1

9

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل ا ُ
مل ْع َت ّل
ملثال)
		
(ا ِ

الحِ ظْ ال ِف ْعل ا ُ
مل ْع َت ّل (املِثال)
َو َ�صلَ القِطار مِ ْن �إ ْزمري.

و

�ص	

ل

َو َج َد َح َ�سن كِ تا َبه َعلى الطّ ا ِولة.

و

ج

د

َو َقفَت احلافِلة يف امل َْوقِف.

و

ق

ف

مل ْه َمالت يف َ�سلّة ا ُ
َو َ�ضعوا ا ُ
مل ْه َمالت.

و

�ض

ع

يوجد يف � ّأولِه َح ْرف ال ِعلّة (الواو �أو الياء).
ال ِف ْعل املِثال :هو ال ِف ْعل الّذي َ
ت َذف الواو يف �صيغة املُ�ضا ِرع َوال ْأمر �إذا كان ال ِف ْعل ُثالث ًِّيا.
حُ ْ
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املا�ضي

املُ�ضا ِرع

الأ ْمر

َو َع َد

َي ِع ُد

عِ ْد

َو َرد َ

َي ِر ُد

ِر ْد

و�ض َع
َ

ي�ض ُع
َ

َ�ض ْع

َو َهب

َي َه ُب

َه ْب

َي ِب َ�س

َي ْي َب ُ�س

ْاي َب ْ�س

ال ِف ْعل املِثال
الول ُد َخل َْف املائِدةِ.
َ -1جل ََ�س َ

x

ال�س ّيارة.
ْ �	-2أو َق َف ال�شرُّ ْ طِ ّي َّ

			

ال َو ْحدة

2

جل َمل التالِية كَما يف املِثال
ي ال ِف ْعل املِثال يف ا ُ
َع نِّ ْ

9

َ -3ق َر�أ الطَّ ال ُِب ال َّد ْر َ�س.
َ -4و َعد ا ُ
ني ا َ
هلل ا ُ
مل�ؤمِ ن َ
جل َّنةَ .
ال�س َّيارة.
َ -5
باع �أبي َّ

َو َعد

ال�س ْه َم.
َ -6رمى الفا ِر ُ�س َّ
َ -7و َ�ض َع الطَّ ال ُِب كِ تا َبه َعلى ا َ
مل ْك َتب.
َ -8و َ�صل َْت الطّ ائِرة َق ْبل َقليل.

3

ي �صيغة املا�ضي املُ�ضا ِرع َوالأ ْمر مِ ن ال ِف ْعل املِثال
َع نِّ ْ
كَما يف املِثال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

املا�ضي
َو َ�ص َل
َو َق َف
َو َج َد
َو َ�ص َف
َو َ�ض َع
َو َه َب
َو َز َن
َو َث َب
َو َع َد

املُ�ضا ِرع
َي ِع ُد
َ -4ي ِ�ص ُف
َيث ُِب
َي ِ�صل
َي ِز ُن
َي ِج ُد
َيق ُِف
َي َ�ض ُع
َي َه ُب

الأ ْمر
َ�ض ْع
ِج ْد
ِز ْن
�ِ -4ص ْف
عِ ْد
ث ِْب
ِف
ق ْ
ِ�ص ْل
َه ْب
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9

4

جل َمل التّالِية �إىل �صيغة املا�ضي كَما يف املِثال
َح ِّو ْل ا ُ

مطّ ة القِطار ِب ُ�سهولة.
َي ِج ُد الطّ الِب حَ َ
مطّ ة القِطار ِب ُ�سهولة.
َو َج َد الطّ الِب حَ َ

-1

الرا ِبع.
َيق ُِف امل ْ
ِ�ص َعد يف الطّ ا ِبق ال ّثاين َوالطّ ا ِبق ّ

-2

َت ِ�صلُ َز ْي َنب �إىل ا َ
مل ْد َر�سة ُم َبكِّر ًة.

مل ْفتاح َعلى ا َ
مل ْك َتب.
َ �	-3أ�ض ُع ا ِ
-4

5

ال�سور.
َتث ُِب القِطَّ ة مِ ْن ف َْوق ُّ

� ِأج ْب كَما يف املِثال

اُطْ ل ُْب مِ ْن � ْأح َمد � ْأن َي ِ�صف ا َ
مل ْد َر�سة الَّتي َي ْد ُر�س فيها.
ِ�ص ْف ا َ
مل ْد َر�سة الَّتي َت ْد ُر�س فيها يا � ْأح َمد.

 -1اُطْ ل ُْب مِ ْن َز ْي َنب �ألاّ َت َ�ضع َحقي َب َتها َعلى الأريكة.

ال�ض ْوء ال ْأح َمر.
 -2اُطْ ل ُْب مِ ْن يا�سرِ َو ِزياد � ْأن َيقِفا عِ ْند ظُ ُهور َّ
 -3اُطْ ل ُْب مِ ن املُدير � ْأن ُي َو ِّقع َعلى امل ُْ�س َت َندات.
 -4اُطْ ل ُْب مِ ن امل ُْ�سلِمني �أ ّال َي ْي�أ�سوا من َر ْحمة اهلل.
 -5اُطْ ل ُْب مِ ن الطّ الِبات � ْأن َي ِق ْفن ُهنا َو َي ْن َتظِ ْرن َد ْو َر ُه ّن.
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6

َب نِّي ال ِف ْعل املِثال َو� ْأ�صله ال ُّثالثي كَما يف املِثال

اِ َّت َ�صل ُْت ب�أ�سرْ َ تي � ْأم�س.
ال�س ّيارة َو َ�سط الطّ ريق.
َ -1ت َو َّقفَت َّ
ال�ض ْوء
ال�سائِق َ�سيرْ َ ه َب ْعد ظُ هور َّ
َ -2
وا�صلَ ّ
ال ْأخ�ضرَ .
اء.
َ � -3أ�ض ُع َحقي َبتي يف ال ّدوالب َم َ�س ً

�أ�صله الثالثي
و �ص ل

الفعل املثال
ا َّت َ�صل َُْت

9

 -4واف ََق اجلانِبان َعلى ا ِال ِّتفاق اجلَديد.

ِت َدت اجل َْمع ِّيات ا َ
مل َدن ِّية لمِ ُكافَحة ال ّأم ّية.
 -5ا حَّ َ

7
هو
هما
هم
هي
هما
هن
ّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ
�أنا
نحن

جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغات يف ا َ
َ�صيف ال ِف ْعل املِثال يف املا�ضي)
(ت رْ
َو َ�صلَ
َو َ�صال
َو َ�صلوا
َو َ�صل َْت
َو َ�صلَتا
َو َ�صل َْن
َو َ�صل َْت
َو َ�ص ْل ُتما
َو َ�صلْتم
َو َ�صلْتِ
َو َ�صلْتما
نت
َو َ�ص ْل ّ
َو َ�صل ُْت
َو َ�صلْنا

َو َق َف

َو َ�ض َع

َو َج َد

َو َع َد

َو َث َب
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9

8

جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغات يف ا َ
َ�صيف ال ِف ْعل املِثال يف املُ�ضا ِرع)
(ت رْ
َيق ُِف

هو
َي ِ�صلُ
َي ِ�صالن
هما
َي ِ�صلون
هم
هي
َت ِ�صلُ
َت ِ�صالن
هما
َي ِ�صل َْن
هن
ّ
أنت
َت ِ�صلُ
� َ
َت ِ�صالن
�أنتما
َت ِ�صلون
�أنتم
َت ِ�صلني
�أنتِ
َت ِ�صالن
�أنتما
َت ِ�صلْن
نت
�أن ّ
�أنا
� ِأ�صلُ
نحن
َن ِ�صلُ
			
جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغات يف ا َ
�( 9صيغة الأ ْمر لِل ُمخاطَ ب َواملُخاطَ بة مِ ن ال ِف ْعل املِثال)

		
ِ�ص ْل
أنت
� َ

�أنتما ِ�صال
ِ�صلوا
�أنتم
ِ�صلي
�أنتِ
�أنتما ِ�صال
ِ�صل َْن
نت
�أن ّ
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ِف
ق ْ

		
َي َ�ض ُع

		
َ�ض ْع

َي ِج ُد

ِج ْد

َي ِع ُد

َيث ُِب

عِ ْد

ث ِْب

هو

ِل َي ِج ْد

ِل َي ِ�ص ْل

ِل َيق ِْف

ِل َي َ�ض ْع

ال َو ْحدة

10

جل ْد َول كَما يف املِثال
اِ ْملأ ال َفراغات يف ا َ
(�صيغة الأ ْمر لِلغائِب َوالغائِبة مِ ن ال ِف ْعل املِثال)

ِل َي ِع ْد

هما

ِل َي ِ�صال					

هي

ِل َت ِ�صلْ					

هما

ِل َت ِ�صال					

هم

هن
ّ

11

ثب
ِل َي ْ

9

ِل َي ِ�صلوا					

ِل َي ِ�صل َْن					

هات َج ْمع ال َكلِمات الآتِية
ُ -1م ْ�شكِلة
� -2ضرَ َ ر
َ -3م ْو ِرد
ُ -4ع ْن�ص
 -5مِ لْيون
 -6نِفاية
ِ -7بناء
-8ر�صيف
َ

123

ال َو ْحدة

9

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب
َّ�ص ُم ْ�ستَعينًا ِبالقائِمة
اِ ْملأ ال َفراغات يف الن ّ

1

ُم َع َّدالت

مِ ْثل

الدي َزل

مِ ْن

ا ُ
مل ُدن

املدن الكبرية تعني امل�شاكل الكبرية
ُهناك يف العامل �أكْ رَث مِ ْن َخ ْم�س َوعِ �شرْ ين َمدينة كَ برية � ْأو «ميغا مدينة»،
َو َجمي ُعها َت ْ�شكو _____ َم�شاكِ ل َتل َُّوث ال َهواءَ .و َمدينة َمكْ�سيكو من �أكْ رَث ا ُ
مل ُدن َتل َُّوثاً.

ني َوالقاهِ رة َوجاكَ ْرتا مِ ْن َبينْ _____ الأكْ رَث َت َخلُّف ًا يف َتطْ بيق املَعايري
كَ ما ُت ْع َت رَب َبك ْ
ال�س ّيارات العامِ لة بـِ _____
ِّ
الرئي�سة يف هذِه املَناطِ ق هي َّ
ال�ص ِّح ّيةَ .وامل ُْ�شكِلة َّ
مل ْعلومات َح ْول _____ الأوزونَ ،غيرْ ُم َتوافِرة يف ا ُ
ال�صناعاتَ .وا َ
مل ُدن _____
َو ِّ
باي َوكالكوتا َو َدلْهي َومانيال.
بوم ْ
ْ

2

ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ال َّت َل ُّوث ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية
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واجه العال
 -1ما هي امل ََ�شاكِ ل الكَبرية الّتي ُت ِ
َح ْول ال ِبيئة؟
 -2ما هي َم�صادِر ال َّتل َُّوث؟
 -3اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض �أ ْنواع ال َّتل َُّوث.
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3

� ْأج ِر ال َّت ْدريب الآتي كَما يف املِثال

املا�ضي

امل�ضارع
املرفوع
َيق ُِف

امل�ضارع
املن�صوب

َو َق َف
َو َ�صلَ
َو َ�ض َع
َو َج َد
َو َع َد
َو َث َب
َو َه َب
َو َز َن
َو َ�ص َف
َو َرد
ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
حِ ما َية
َج ْمع ِّيات
ُمكاف ََحة
� ْأب َ�سط
َي ْن ُجم َعن
كائِنات َح َّية
� ْإحداث
َت َو ُّ�سع
ُي�سِ يء
َموا ِرد
َعوادِم
ُد ّخان
جَمال

مِ ن ا ُ
مل َت َو َّقع
َتزي ُد
ظاهِ َرة
َنفايات
َي ْ�ش َتمِلُ
مامة
ُق َ
َت َو ُّتر
�صي
َب رَ ِ
َت ْ�شويه
اِ ْنعِدام
َذ ْوق
� ْأر ِ�صفَة
َت ْد ِف َئة

ل َْن َيق َِف

م ِّرك
حُ َ
َتدابري
ا ِّتخاذ
ُم َر ِّ�شحات
ُم ْن َ�ش�آت
ف َْحم
َج ْو َدة
َمداخِ ن
ِب َ�شكْل َد ْو ِري
ريف
ُب َحيرْ َ ة
ال َنظري لَه
َ�شالّل

امل�ضارع
املجزوم
ل َيق ِْف
مَ ْ

ِقلَّة
الت َبة
ت�آكُ ل رُّ ْ
ُم ْه َمالت
َو َر َد
َو َه َب
فا ِر�س
َو َز َن
َو َث َب
ِب ُ�س ُهولَة
مِ ْ�ص َعد
ُ�سور
َ�سيرْ ه
ِت َد
ا حَّ َ

الأمر
ِف
ق ْ

9

ُم َع ّدالت
دِي َزل
َت ْ�شكو
َ�ض ْخ َمة
ُم َتوافِر
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10

10

ال َو ْحدة
ال�صحابة
َّ

ال�سالم
ال َّد ْر�س الأ ّول ْ � :أ�صحاب َر�سول اهلل َع َل ْيه َّ
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل ال ْأج َوف

تهيد
مَ ْ
ال�صحا ِب ّي؟
َم ْن هو ّ

ال�صحابة امل َْ�شهورين.
اُ ْذكُ ْر َب ْع َ
�ض ّ
ُهاجرين" ؟
ما َم ْعنى كَ لِمة "الأ ْن�صار" َو"امل ِ
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل ال ْأج َوف؟
126

1

ال ْأ�صحاب املِثا ِل ّيون
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ال َو ْحدة 10

ال َّد ْر�س الأ َّول ْ � :أ�صحاب َر�سول اهلل
ال�سالم
		
َع َل ْيه َّ

10

ال�سالم الَّذين َل ُقوه َو� َآمنوا ِبه َوماتوا
َّ
ال�صحابة ُه ْم � ْأ�صحاب َر�سول اهلل َعل َْيه َّ
الر�سول َ�صلّى اهلل
َعلى ال ْإ�سالمَ .ل َق ْد َ
�ساع َده � ْأ�صحا ُبه َعلى َت ْبليغ ِر�سا َلتِهَ .و َب ْع َد َوفاة َّ
جلهاد.
ال�صحابة يف ال ْأم�صار ِل َن رْ�ش ال ِعلْم َوا ِ
َعل َْيه َو َ�سلَّم َتف ََّرق َّ
هاجروا
ُهاجرين َوالأ ْن�صارَ .وامل ِ
ال�صحابة �إىل امل ِ
ُهاجرون ُهم الَّذين َ
َو َي ْنقَ�سِ م َّ
مِ ْن َمكّة �إىل املَدينة� .أما الأ ْن�صار َف ُهم � ْأهل املَدينة ا ُ
عاونوا َمع ال َّن ِب ّي َ�صلّى
مل َن َّورةَ ،ت َ
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اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم يف َجميع احلاالت.

10

ال�صحابة ِبا َ
جل ّنةَ ،و ُهم
َو َل َق ْد َب رَّ�ش ال َّن ِب ّي َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم يف َحياتِه َب ْع�ض َّ
ال�ص ّديق َو ُع َم ُر ْب ُن ا َ
مل َب رَّ�شين ِبا َ
ُي ْع َرفون ِبال َع رَ�شة ا ُ
خلطّ اب
جل ّنةَ ،و� ْأ�ش َه ُر ُهم �أبو َبكْر ِّ
َو ُع ْثمان ْب ُن َع ّفان َو َعل ِّي ْب ُن �أبي طالِب.
ا�ش َت َه َر ْت مِ ْثل عائِ�شة ِب ْنت �أبي َبكْر َو َح ْف�صة ِب ْنت ُع َمر
ال�صحا ِب ّيات َمن ْ
َومِ ن َّ
الر�سول َ�صلَّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم.
َوفاطِ مة ال َّز ْهراء ِب ْنت َّ

2

َّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
ال�صحابة؟
ا�سم َّ
 -1على َم ْن ُيطْ لَق ْ
الر�سول َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم؟
 -2ماذا َف َعل َّ
ال�صحابة َب ْعد َوفاة َّ
َ -3من الأ ْن َ�صار؟
مل َب رَّ�شين ِبا َ
َ -4م ْن ُهم � ْأ�ش َهر ا ُ
جل ّنة؟
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3

اِ ْملأ ال َفراغات ِبال َكلِمة ا ُ
ملنا�سِ بة مِ ن القائِمة الآتِية

َخديجة الك رُْبى

10

ِبالل ا َ
�شي
حل َب ّ
َز ْيد بن حا ِرثة

�سي
َ�سلْمان الفا ِر ّ

�أ َن�س بن مالِك

الوليد
خالِد بن َ

َح ْمزة بن عبد املُطَّ لِب

زيد بن ثا ِبت

�أبو ُه َر ْيرة

		
ال�سالم.
 -1هو �أكْ رَث َم ْن َروى الأحاديث َعن ال َّن ِب ّي َعل َْيه َّ

 -2هو � َّأول َم ْن َق َر�أ الأذان يف املَدينة ا ُ
			
مل َن َّورة.

�أبو ُه َر ْيرة

 -3هو �أكْ رَ ُ
ث َم ْن َخ َد َم ر�سولَ اهلل.

ا�س ُت ْ�ش ِه َد يف َم ْعركة �أُ ُحد.
الر�سول َو َقد ْ
 -4هو َع ّم َّ

 -5هو َ�صحا ِب ّي مِ ْن � ْأ�صل فا ِر�سِ ّيَ ،وكان ال َّن ِب ّي َي ُع ُّده مِ ْن � ْأهل َب ْيتِه.
تك يف ال َغ َزوات َويف ِج ْ�سمِه �آثار ُجروح.
 -6هو القائِد الَّذي ْ
ا�ش رَ َ
ِلو ْحي.
 -7هو � ْأ�ش َهر كاتِب ل َ

 -8هو � َّأول َم ْن � َآمن ِبال َّن ِب ّي مِ ن ال َعبيد.
 -9هي َز ْوجة ال َّن ِب ّي َو�أوىل امل ُْ�سلِمات.
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10

4

جل َمل الآتِية
ال�صحيحة ِبجانِب ا ُ
ا ُ ْكت ُْب َرقَم ال ِفقْرة َّ
الإ ْثبات ِب�أ ّنه ال � َأحد َي ْن َجح َو ْح َده يف كُ ّل َ�ش ْيء.
		
� َأح ٌدَ � ،أح ٌد!
�أ ْن َت َعلى َق ْيد احلَياة فَهذا َيكْفيني.
م ّم ًدا َر�سول اهلل.
� ْأ�ش َهد � ْأن ال �إله �إ ّال اهلل َو� ْأ�ش َهد � ّأن حُ َ

1

لمَ ّا َعلِم �أُ َم َّية ِب� ّأن َع ْب َده ِب اً
احلارة َو َو َ�ضع
الرمال
الل َق ْد � ْأ�سل ََم َرماه َو ْقت الظَّ هرية َعلى ِّ
َّ
م ّم ًدا َو� ْأن ُي�ؤْمِ ن ِباللاّ ت َوال ُع ّزى َولكِن
َعلى َبطْ نِه َح َج ًرا كَ ً
بريا ُث ّم طَ لَب مِ ْنه � ْأن َي ْ�ش ُتم حُ َ
ِب اً
						
الل قال يف كُ ِّل َم ّرة:

2

الوليد،
حِ ني َت َولىّ ُع َمر اخلِالفة َولىّ �أبا ُع َب ْيدة قا ِئ ًدا َعلى اجل َْي�ش َب َد اًل مِ ْن خالِد بن َ
الوليد� ،أجا َب ُه ْم ِب� ّأن َ َ�س َبب
َوحِ ني ُ�سئِلَ ُع َمر َع ْن َ�س َبب َع ْزل قائِد ِ
ناجح مِ ْثل خالِد بن َ
							
َع ْزلِه خا ِل ًدا َع ْن قِيادة اجل َْي�ش هو:

3

ال�ص ْيد َر�أى ْامر�أ ًة َت ْبكي ف ََ�س�ألَها َع ْن َ�س َبب
عِ ْن َدما كان َح ْمزة بن َع ْبد املُطّ لِب َي ْر ِجع مِ ْن َّ
با�شة �إىل
عامل ًة َ�س ِّيئةَ .ذ َهب َح ْمزة ُم رَ
عامل ال َّن ِب ّي ُم َ
ُبكائِها َف َعل َِم مِ ْنها ِب� ّأن �أبا َج ْهل َ
�أبي َج ْهل َو�ضرَ َ ب َر ْ�أ َ�سه ِبال َق ْو�س الّذي ِب َيدِه ف ََج َر َحهُ .ث ّم َذ َهب �إىل ال َّن ِب ّي َ�صلّى اهلل َعل َْيه
ل ُي ْع ِجب ال َّن ِب ّي ف ََ�س�ألَه َح ْمزة ماذا ُي ْع ِج ُبك �إ َذ ْن ،قال
به ِبال ْأمرَ ،ولكِن ما َف َعلَه مَ ْ
َو َ�سلّم َو� ْأخ رَ َ
ُي ْع ِج ُبني � ْأن َت ْق َبل ال ْإ�سالم َو ِبناء َعلى هذا قال َح ْمزة:
							

4

ال�ش َهداء
ا�س ُمها ُ�س َم ّية �إىل َم ْيدان احل َْرب ف ََ�س�أل َْت َع ْن ُّ
�أ ْثناء َم ْع َركة �أُ ُحد َذ َه َب ْت َ�صحا ِب ّية ْ
ا�س ُت ْ�ش ِهدوا َولك ّنها َ�س�أَ َل ْت ُهم كَ ْيف حال
ف� ْأخ رَبوها ِب� ّأن �أباها َو�أخاها َو َز ْو َجها َقد ْ
الر�سول َفل َّما َعل َِم ْت �أ َّنه ِب َخيرْ َذ َه َب ْت �إىل ال َّن ِب ّي َوقالَت:
َّ
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5

هات َج ْمع ال َكلِمات الآتِية
ْ
�َ -1صحا ِب ّي

َ -6بلَد

َ -2ح ْرب

َ -7ن ْف�س

َ -3مدينة

 -8مال

َ -4د ْولة

َ -9ز ْوج

َ -5م ْع َركَ ة

َ -10حديث

10

ُهاجرين َوالأنْ�صار
حَ َ
ت ّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن امل ِ
ُم ْ�ستَعينًا ِبال ْأ�سئِلة الآتِية
ُهاجرين؟
ا�سم امل ِ
َ -1على َم ْن ُيطْ لَق ْ

ُهاجرون مِ ْن َمكّة �إىل املَدينة؟
هاجر امل ِ
 -2لمِ اذا َ
 -3هل �أقام ال ّن ِب ّي َد ْول ًة يف املَدينة؟
ُهاجرين َوالأ ْن�صار؟
الر�سول (�ص) مِ ن امل ِ
 -4ماذا طَ لَب َّ
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ال َو ْحدة 10

10

1

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل ال ْأج َوف

الحِ ظْ ال ِف ْعل ال ْأج َوف

املا�ضي

امل�ضارع

�صام امل ُْ�سل ُِم يف َر َم�ضان.
زار والِدي املَدينة ا ُ
مل َن َّورة.
َري�ض مِ ْن �سرَ ي ِره.
قام امل ُ

ي�صوم امل ُْ�سل ُِم يف َر َم�ضان.
َيزور والِدي املَدينة ا ُ
مل َن َّورة.
َري�ض مِ ْن �سرَ ي ِره.
يقوم امل ُ

ي�سري ال ْأ�ستا ُذ يف احلَديقة.
�سار ال ْأ�ستاذ يف احلَديقة.
باع �أخِ ي َب ْي َته يف هذا العامَ .يبيع �أخِ ي َب ْي َته يف هذا العام.
َ
عي�ش يف َمكّة.
عا�ش ال َّنب ِّي يف َمكّة.
كان ال َّنب ِّي َي ُ
الناج ُح جائِز ًة.
نال الطّ ال ُِب ِ
نام الطِّ ْفل ُم َبك ًِّرا.
ال�شطِ ّي.
الل�ص مِ ْن رُّ ْ
خاف ُّ

الناج ُح جائِز ًة.
ينال الطّ ال ُِب ِ
ينام الطِّ فْلُ ُم َبك ًِّرا.
ال�شطِ ّي.
الل�ص مِ ن رُّ ْ
يخاف ُّ

ال ِف ْعل ال ْأج َوف هو ال ِف ْعل الّذي َو َ�سطُ ه َح ْرف عِ لّة.

الأمر
ُ�ص ْم يف َر َم�ضان.
ُز ْر املَدينة ا ُ
مل َن َّورة.
ُق ْم مِ ْن �سرَ ي ِرك.
�سرِ ْ يف احلَديقة.
ب ِْع َب ْي َتك يف هذا العام.
عِ ْ�ش يف َمكّـة.
َن ْل اجلائِز َة.
ن ُم َبك ًِّرا.
مَ ْ
ال�شطِ ّي.
َخ ْف مِ ن رُّ ْ

ال�ساكِ َنينْ .
ُي ْح َذف َح ْرف ال ِعلّة مِ ْن َو َ�سط ال ِف ْعل ال ْأج َوف عِ ْند التِقاء ّ

132

قال

هما

قاال

هم

قالوا

�أنتما

ُق ْل ُتما

�أنتم

ُق ْل ُت ْم

هي

قال َْت

�أنتِ

ُقلْتِ

هما

قالَتا

�أنتما

ُق ْل ُتما

ه َّن

ُقل َْن

نت
�أن ّ

ْت
ُقل نُ َّ

ال َو ْحدة

الحظْ
ِ

هو

قال

أنت
� َ

ُقل َْت

�أنا

ُقل ُْت

نحن

ُقلْنا

10

�إذا � ْأ�سنِد ال ِف ْعل ال ْأج َوف �إىل َ�ضمِري َر ْفع ُم َت َح ِّرك (ال ّتاء ا ُ
مل َت َح ّركة -نا الفاعِ َلينْ -
نون ال ِّن ْ�سوة) ُي ْح َذف َح ْرف ال ِعلّة مِ ْن َو َ�سطِ ه.
�إذا � ْأ�سنِد ال ِف ْعل ال ْأج َوف �إىل َ�ضمري َر ْفع �ساكِ ن (واو اجلَماعة� -ألِف اال ْث َنينْ -
ياء املُخاطبة) ال َي ْح ُدث فيه َت ْغيري.

2

َ�صيف ال ِف ْعل ال ْأج َوف يف املا�ضي
الحِ ظْ ت رْ

هو
هما
هم
هي
هما
ه َّن
أنت
� َ
�أنتما
�أنتُم
�أنتِ
�أنتما
أنت
� نُ َّ
�أنا
نحن

قال
قاال
قالوا
قال َْت
قالَتا
ُقل َْن
ُقل َْت
ُق ْل ُتما
ُق ْل ُت ْم
ُقلْتِ
ُق ْل ُتما
ْت
ُقل نُ َّ
ُقل ُْت
ُقلْنا

�سار
�سارا
�ساروا
�سار ْت
َ
�سارتا
َ
�سرِ ْ َن
�سرِ ْ َت
�سرِ ْ مُتا
ت
�سرِ ْ مُ ْ
�سرِ ْ ِت
�سرِ ْ مُتا
�سرِ ْ ُت ّن
�سرِ ْ ُت
�سرِ ْ نا

نال
ناال
نالوا
نال َْت
نالَتا
ِنل َْن
ِنل َْت
ِن ْل ُتما
ِن ْل ُتم
ِنلْتِ
ِن ْل ُتما
ْت
ِنل نُ َّ
ِنل ُْت
ِنلْنا
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10

3

هو
هما
هم
هي
هما
ه َّن
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
أنت
� نُ َّ
�أنا
نحن

4
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َ�صيف ال ِف ْعل ال ْأج َوف يف املُ�ضا ِرع
الحِ ظْ ت رْ
َيقولُ
َيقوالن
َيقولون
َتقولُ
َتقوالن

ري
َي�س ُ
َي�سريان
َي�سريون
ري
َت�س ُ
َت�سريان

َي ُقل َْن
َتقولُ
َتقوالن
َتقولون
َتقولني
َتقوالن
َت ُقل َْن
�أقول
َنقولُ

َي�سرِ ْ َن
ري
َت�س ُ
َت�سريان
َت�سريون
َت�سريين
َت�سريان
َت�سرِ ْ َن
ري
�أ�س ُ
ري
َن�س ُ

َينالُ
َيناالن
َينالون
َتنالُ
َتناالن
َي َنل َْن
َتنالُ
َتناالن
َتنالون
َتنالني
َتناالن
َت َنل َْن
�أنالُ
َننالُ

ت�صيف ال ِف ْعل ال ْأجوف ِللأ ْمر
الحِ ظْ رْ

أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
أنت
� نُ َّ

ُق ْل
قوال
قولوا
قويل
قوال
ُقل َْن

�سرِ ْ
�سريا
�سريوا
�سريي
�سريا
�سرِ ْ َن

َن ْل
ناال
نالوا
نايل
ناال
َنل َْن

هو
هما
هم
هي
هما
ه َّن
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
أنت
� نُ َّ
�أنا
نحن

6
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5

َ�صيف ال ِف ْعل ال ْأج َوف يف املُ�ضا ِرع ا َ
ملنْفي ِب َل ْم
الحِ ظ ت رْ

ل
مَ ْ

َي َن ْل
َي ُق ْل
َي�سرِ ْ
َيناال
َي�سريا
َيقوال	
َينالوا
َي�سريوا
َيقولوا
َت َن ْل
َت ُق ْل
َت�سرِ ْ
َتناال
َت�سريا
َتقوال	
َي َنل َْن
َي�سرِ ْ َن
َي ُقل َْن
َت َن ْل
َت ُق ْل
َت�سرِ ْ
َتناال
َت�سريا
َتقوال	
َتنالوا
َت�سريوا
َتقولوا
َتنايل
َت�سريي
َتقويل
َتناال
َت�سريا
َتقوال	
َت َنل َْن
َت�سرِ ْ َن
َت ُقل َْن
�أ ُق ْل	�أ�سرِ ْ	�أ َن ْل
َن َن ْل
َن ُق ْل
َن�سرِ ْ

10

َ�صيف �أ ْفعال الأ ْمر التّالِية كَما يف الأ ْمثِلة
�أ ْك ِم ْل ت رْ

أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن َّ

َي�صوم

َيزيد
ِز ْد

َيعود

عودوا
�صومي

َيطوف

َينام

طوفا

ناما
ُع ْد َن
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10

7

8

جل َمل التّالِية كَما يف املِثال
َع نِّي ال ِف ْعل ال ْأج َوف يف ا ُ
ال�سالم :ال ّدين املُعا َملة.
قال َعل َي ْه ّ
-1

ُق ْل هو اهلل �أَ َحد.

-2

ال�سالم َثال ًثا َو�سِ ّتني َ�سنة.
عا�ش ال َّن ِب ّي َعل َْيه ّ

-3

وح ُ�س َن َع َملُه.
َخيرْ ال ّنا�س َم ْن طال ُع ْم ُره َ

-4

غا َبت الطّ الِبة َعن املُحا�ضرَ ة.

-5

َدية جائِزة كَ برية.
نال َرئي�س ال َبل ّ

َح ِّول ال ِف ْعل ال ْأج َوف املا�ضي �إىل املُ�ضا ِرع كَما يف املِثال
نال ا ُ
مل�ؤْمِ ن ِر�ضا اهلل.
االجتِماع.
ال�ص َحف ِّي َعن ْ
 -1غاب ِّ
 -2بات الطّ ْفل جا ِئ ًعا.
الر ْحلة.
 -3عاد املُ�سافِر مِ ن ِّ
زارت امل َُم ِّر�ضة املَري�ض.
-4
َ
 -5طاف احل ُّجاج َح ْول ال َك ْعبة.
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َينال ا ُ
مل�ؤْمِ ن ِر�ضا اهلل.
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9

جل َمل التّالِية كَما يف املِثالَي
�أعِ ْد كِتابة ا ُ

-1

َري�ض يف امل ُْ�س َت ْ�شفى�( .أنتم)
عاد � ْأح َمد امل َ
أنت)
باع ال ّت ِ
�ضاع َته ِب ِر ْبح َقليلَ �( .
اجر َب َ
ال�ض ْيف الأماكِ ن الأ َث ِر ّية( .هم)
زار َّ
الولَد مِ ْن َن ْومِ ه ُم َبك ًِّرا( .هي)
قام َ

-4
-5

احلاج َ�ش ْهر َر َم�ضان يف املَدينة�( .أنتما)
�صام
ّ
الر ُجل يف طَ ريق ا َ
نت)
خليرْ �( .أن ّ
�سار َّ

-2
-3

10

ُع ْد مُت املَري�ض يف امل ُْ�س َت ْ�شفى.
�ضاع َتكَ ِب ِر ْبح َقليل.
ِب ْع َت ِب َ

10

(هن)
غا َبت الطّ الِبة َعن ال َّد ْر�سّ .

� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية ِبال َّن ْفي ُم ْ�س َت ْعمِال ( مَ ْ
ل)
 -1هل ُز ْرت املُدير يا َعل ِّي؟
 -2هل قام �أخوك مِ ن ال َّن ْوم؟
 -3هل نام الطِّ ْفل َعلى الفِرا�ش؟
 -4هل ُ�ص ْمتِ � ْأم�س يا عائِ�شة؟
ِ�صة الأوىل؟
 -5هل كُ ْن َت يف الف ْ
َ�صل يف احل َّ
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10
1

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب
موعتَي
ِ�ص ْل َب نْي امل َْج َ
ِ -1بالل ا َ
حل َب�شِ ّي
� -2أبو ُه َر ْيرة
َ -3ح ْمزة

الر�سول
خادِم َّ

� ْأع َجم ِّي ال ْأ�صل

�َ -4سلْمان الفا ِر�سِ ّي
َ -5علي بن �أبي طالِب

الو ْحي
كاتِب َ

ُ -7ع ْثمان بن َع ّفان

اخلَليفة ال ّثالِث

َ -6خديجة الك رُْبى
َ -8ز ْيد بن ثا ِبت

الوليد
 -9خالِد بن َ

� -10أ َن�س بن مالِك

2

�أ

ب
ال�ش َهداء
َ�س ِّيد ُّ

قائِد اجل َْي�ش
� َّأول ُم�ؤْمِ نة

ال�ص ْبيان
� َّأول ُم�ؤْمِ ن مِ ن ِّ

ُم�ؤَ ِّذن ال ّن ِب ّي
راوي الأحاديث

ال�صحابة ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن َّ
ال�س�ؤال نَْي الآ ِت َيي
ِب ُّ
ال�صحابة؟
َ -1م ْن ُه ْم َّ

 -2كَ ْيف كانوا َي َت�صرَ َّ فون؟

												
												
												
												
											
											
138

4

هو
هما
هم
هي
هما
هن
َّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن َّ
�أنا
نحن

َي�صوم

َيزيد

َيعود

َيطوف
َيطوفان

َينام

�صوم
َت ُ

ال َو ْحدة

3

َ�صيف الأ ْفعال التّالِية كَما يف الأ ْمثِلة
�أ ْك ِم ْل ت رْ

10

َي َن ْم َن
َتزيدون

َنعو ُد

�أكم ْل ت�رصيف الأفعال التالية
هو
هما
هم
هي
هما
هن
ّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن َّ
�أنا
نحن

�صام

زاد

عاد

طاف
طافا

نام

�صام ْت
َ
ن َن
مِ ْ
ِز ْدت

ُع ْدنا
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10

5

�أ ْدخِ ْل َعلى الأ ْفعال املُ�ضا ِرعة الآتِية �أداة مَ
«لْ» َوغَ رِّ ْي
ما َي ْل َزم كَما يف املِثال
املار بجوار الر�صيف.
َي�سري ُّ
َ -1ينال الطّ الِب جائِزة كَ برية.
ُبارك.
َ -2ي�صوم املَري�ض يف َ�ش ْهر َر َم�ضان امل َ
َ -3تذوب ال ُّثلوج يف هذه ال ّأيام.
�ضاع َته �أمام الباب.
 -4ال ّت ِ
اجر َيبيع ِب َ
 -5احل ُّجاج َيطوفون َح ْول ال َك ْعبة الآن.
 -6فَريق ال ُكل ِّّية َيفوز ال َي ْو َم يف املُباراة.
َ -7يغيب الطُّ الّب َعن ا َ
مل ْد َر�سة.
�ساء.
 -8املُ�سافِران َيعودان �إىل َب َلدِهِ ما َم ً
ال�س ّياح َيزورون ا َ
مل ْت َحف ال َي ْو َم.
-9
ُّ
َ -10يقول ا ُ
مل ّت َهم احل َّق هذه امل َّر َة.
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الر�صيف.
مَ ْ
املار ِب ِجوار َّ
ل َي�سرِ ْ ُّ

ال َو ْحدة

ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
�أَ ْن�صار
هاجر
ُم ِ

ُج ُروح

ماتوا

َعبيد
�أوىل

َي ْن َت�صرِ ُ
َع ْزل

َل ُقوه

َمال ِئكَة

َ�س ِّي َئة

دا َف ُعوا َعن

َعلى َق ْيد احلَياة

�أَ ْم�صار

َرماه

َج َر َح
ُيطْ ل ُِق

َي ْنقَ�سِ ُم
عاون
َت ُ

َح َجر

َت ْبليغ
َتف ََّر َق

ِجهاد

�ش بـ
َب رَّ َ

�إ ْثبات

َيكْفيني
ِرمال
َي ْ�ش ُتم
الت

ا ِْ�ش َت َه َر
ا ُْ�س ُت ْ�ش ِهد

َ�ش ْعب

آثار
� َ

َي ْع َت ِق ُد

َي ُع ُّدين

َب َدلَ

َي ِثقُ

ُبكاء

َق ْو�س

َع ُد ّو
فِرا�ش
ذاب
َ
ُثلُوج
ُم ْ�شمِ�س
حا َز

�ضاعة
ِب َ
�أ َث ِر َّية

أقام
� َ
�سار
َ

ثار على
َ

جا ِئ َزة

ُذ ْقت

خاف
َ

َر�صيف

نالَ

طالَ
غاب َعن
َ

10

بالَ

ُم َّت َهم

بات
َ
طاف
َ
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11

ال َو ْحدة
ملثا ِل ّية
ال�شَ ْخ�ص ّيات ا ِ

11

ال َّد ْر�س الأ َّول َ :خديجة الك رُْبى
ال َّد ْر�س الثاين  :ال ِف ْعل النّا ِق�ص

تهيد
مَ ْ
الر�سول.
اُ ْذكُ ر َّ
ال�ش ْخ ِ�ص ّيات املِثال ِّية يف عهد َّ
الر�سول.
اُ ْذكُ ر � ْأ�سماء � ْأوالد َّ
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل ال ّناق�ص؟
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1

َخديجة ِبنْت ُخ َو ْيلِد َر ِ�ضي اهلل َعنْها

ال َو ْحدة

ال َو ْحدة 11

ال َّد ْر�س الأ ّولَ :خديجة الك رُْبى

11

ُو ِل َدت َخديجة ِب ْنت ُخ َو ْيلِد َ�سنة  556م يف َمكّة .كا َنت ْام َر�أة َعفي ًفا َح ّتى َدعاها
م ّم ًدا �صلّى
َق ْو ُمها يف اجلاهِ ل ِّية بالطّ اهِ رةَ .وكا َن ْت َخديجة ِ
تاجرة َغن ِّيةَ ،ف َب َل َغها � ّأن حُ َ
اهلل َعل َْيه َو َ�سلّم ُي َل َّقب ِبال�صادِق الأمني َو�أ ّنه كَ رمي ال ْأخالق ،فَطَ َل َب ْت مِ ْنه � ْأن َي ْخ ُرج يف
"م ْي رَ�سة" َخديجة َع ْن � ْأخالق
جِتارة لَها �إىل ّ
ال�شام َم َع ُغ ٍ
"م ْي رَ�سة"َ .و� ْأخ رَب َ
الم ُي ْدعى َ
به ِب َر ْغبة
م ّمد َو ِ�ص ْدقِه و�أما َنتِه ،ف� ْأع َج َبها َو� ْأر َ�سل َْت �إل َْيه َ�صدي َق َتها " َنفي�سة" ِل ُت ْخ رِ َ
حُ َ
ال�س ِّيدة َخديجة
َخديجة يف ال َّزواج مِ ْنهَ .و َت َز َّو َج َ�س ِّي ُدنا حُ َ
م َّمد َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم مِ ن َّ
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11

ال�س ِّيدة َخديجة َر ِ�ض َى اهلل َع ْنها
َر ِ�ضى اهلل َع ْنهاَ ،وكان ُع ْم ُره َخ ْم�سة َوعِ �شرْ ين عاماًَ ،و َّ
� ْأر َبعني عاماً.
ال�سالم َح َّتى َب ْع َد َوفاتِها.
خا�صة يف َقلْب حُ َ
ك َا َن ْت خِلَديجة َم ْنـِزلة ّ
م َّمد َعل َْيه ّ
ال�صالة َو َّ
الر�سول �إىل املَدينة ا ُ
مل َن َّورة ِب َثالث َ�س َنوات َوكان
ُت ُو ِّف َي ْت َّ
ال�س ِّيدة َخديجة َق ْبل هِ ْجرة َّ
ُع ْم ُرها َخ ْم ً�سا َو�سِ ّتني َ�سنة.

2

َّ�ص
� ِأج ْب عن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ

 -1لمِ اذا ُل ِّق َب ْت َخديجة َر ِ�ضي اهلل َع ْنها بِالطّ اهِ رة ؟
..........................................................................................................................................................................................

ال�سالم ؟
ال�س ِّي َدة َخديجة َ�صدي َق َتها َنفي�سة �إىل حُ َ
 -2لمِ اذا � ْأر َ�سل َْت َّ
م َّمد َعل َْيه َّ
..........................................................................................................................................................................................

ال�س ِّيدة َخديجة؟
الر�سول عِ ْن َدما َت َز َّو َج مِ ن َّ
 -3كَ ْم كان ُع ْم ُر َّ
..........................................................................................................................................................................................

ال�س ِّيدة َخديجة ؟
 -4كَ ْم َ�سنة ْ
الر ُ�سول مِ ن َّ
ا�س َت َم َّر َزواج َّ
..........................................................................................................................................................................................

3
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موعت نَْي كَما يف املِثال
ِ�ص ْل َب نْي امل َْج َ

 -1كا َن ْت َخديجة

ال�س ِّيدة َخدِيجة َر ِ�ضي اهلل َع ْنها.
مِ ن َّ

ال�سالم
-2كان حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ

تاجرة َغن ِّية.
ِ

ال�سالم
َ -3ت َز َّوج َ�س ِّيدنا حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ

الر�سول �إىل املَدينة.
َق ْبل هِ ْجرة َّ

ال�س ِّيدة َخديجة
ُ -4ت ُو ِّف َي ْت َّ

ال�سالم.
يف َقلْب حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ

خا�صة
 -5كانت خِلَديجة َم ْن ِزلَة ّ

بال�صادِق الأمني.
ُي َل َّقب ّ

ال َو ْحدة

4

ال�صحيح
َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام اال ِْختِيار َّ
� -1أين ُو ِل َدت َخديجة ِب ْنت ُخ َو ْيلِد؟

	�أ -يف َب ْغداد

ب -يف املَدينة

ج – يف َمكّة

ب�َ -سنة  655م

ج – َ�سنة  565م

 -2متى ُو ِل َدت َخديجة ِب ْنت ُخ َو ْيلِد؟

	�أ�َ -سنة  556م

 -3ملاذا َدعاها َق ْو ُمها يف اجلاهِ ل ِّية بالطّ اهِ رة؟

غنية ب -لأنها كا َنت ْام َر�أة َعفي ًفا
	�أ -لأنها كانت ّ

11

–ل َّنها كا َنت �صا ِبرة
ج ِأ

بي � ْأن َي ْخ ُرج يف جِتارة لَها؟
� -4إىل � َ
أين طَ َل َب ْت خديجة مِ ن ال ّن ّْ

ال�شام
	�أ� -إىل ّ

ب�-إىل ا َ
حل َب�شة

ج –�إىل املَدينة

به ِب َر ْغ َبتِها يف ال َّزواج مِ ْنه؟
م ّمد ِل ُت ْخ رِ َ
َ -5من الَّتي � ْأر َ�س َل ْتها َخديجة �إلىَ حُ َ
"م ْي رَ�سة" ب�َ -صدي َق َتها " َنفي�سة" ج – َ�صديقتها "عائ�شة "
	� َ
أ�-صديقتها َ
ال�س ِّيدة َخديجة؟
 -6كم كان ُع ْم ُر ال َّن ِب ّي (�ص) عِ ْن َدما َت َز َّوج مِ ن َّ

	�أَ -خ ْم�سة َوعِ �شرْ ين عام ًا ب-عِ �شرْ ين عام ًا ج –واحِ د وعِ �شرْ ين عام ًا
ال�س ِّيدة َخديجة عِ ْن َدما َت َز َّو َجت مِ ن ال َّن ِب ّي (�ص)؟
 -7كم كان ُع ْم ُر َّ

عاما
عاما بَ -خ ْم�سني ً
	�أَ -خ ْم�سة َو َثالثني ً
ال�شام؟
ال�سالم �إىل ّ
َ -8مع َمن �سافَر حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ

	�أَ -نفي�سة

بَ -م ْي رَ�سة

	�أ�َ -سنة

ب�َ -س َن َتينْ	

ج –� ْأر َبعني عام ًا

ج – كَ رمي

ال�س ِّيدة َخديجة ِب ْنت ُخ َو ْيلِد؟
َ -9ق ْبل كَ ْم َ�سنة مِ ن ال ِه ْجرة ُت ُو ِّف َيت َّ
ال�س ِّيدة َخديجة عِ ْن َدما ُت ُو ِّف َيت؟
 -10كَ ْم كان ُع ْم ُر َّ

ج َثالث َ�س َنوات

	�أَ -خ ْم ً�سا َو�سِ ّتني َ�سنة بَ -خ ْم ً�سا َخم�سني َ�سنة جَ -خ ْم ً�سا َو َ�س ْبعني َ�سنة
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11

اِ ْملأ ال َفراغات ِبال َكلِمات ا ُ
ملنا�سِ بة ُم ْ�ستَعينًا ِبالقائِمة

5

ال�س ِّيدة
َّ
عاما
ً

ال ْأخالق
م َّمد
حُ َ

حِ راء
ُي َل ّقب

م ّم ًدا �صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم
َ -1بل ََغ َخد َ
ِيجة � ّأن حُ َ
-2

ال�صادِق الأمني َو�أ َّنه كَ رمي
ِب ّ
.

َزواج ال َّن ِب ّي مِ ن َخديجة َن ْحو َخ ْم�س َوع�شرْ ين

َ -3ت َز َّو َج َ�س ِّي ُدنا

َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم مِ ن

َ -4ن َزلَ

م َّمد ِل َّأول َم ّرة يف غار
َعلى حُ َ

 -5كان

ال�س ِّيدة َخديجة َر ِ�ض َى اهلل َع ْنها
َّ

6

ا�س َت َم ّر
ْ
الو ْح ُي
َ

َخديجة َر ِ�ضى اهلل َع ْنها.
.

ت َّد ْث َمع َزميلِك/زميلَتك َعن ا َ
مل ْو�ضوع الآتِي
حَ َ
و�صفَا ِت ِهم ا ُ
الر�سول.
ال�ش ْخ ِ�ص َّيات ِ
ا ْذكُ ر َب ْع�ض َّ
مل ِه َّمة فيِ َع ْهد َّ
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ُع ْمر
� ْأر َبعني

عاماً.

.

الحِ ظ ال ِف ْعل النّاقِ�ص

1

املا�ضي

دعا امل ُْ�سل ُِم َر َّبه.
َرمى ا ُ
جل ْند ِّي َ�س ْه ًما.
َر ِ�ض َي اهلل َع ْن ُهم.
الر ُجل �إىل اخل رَْي.
َ�س َعى َّ

املُ�ضا ِرع

َي ْدعو امل ُْ�سل ُِم َر َّبه.
َي ْرمي ا ُ
جل ْند ِّي َ�س ْه ًما.
َي ْر�ضى اهلل َع ْن ُهم.
الر ُجل �إىل اخل رَْي.
َي ْ�سعى َّ

ال َو ْحدة

ال َو ْحدة 11

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل النّا ِق�ص

11

ال ْأمر

اُ ْد ُع َر َّبكَ .
ا ِْر ِم َ�س ْه ًما.
�ض َع ْن ُهم.
ا ِْر َ
ا ِْ�س َع �إىل اخل رَْي.

ال ِف ْعل ال ّناقِ�ص هو ال ِف ْعل الَّذي �آخِ ُره َح ْرف عِ لّة.
ُي ْح َذف َح ْرف ال ِعلّة مِ ن �آخِ ر ِف ْعل الأمر وال ِف ْعل املُ�ضا ِرع امل َْجزوم.

2

َ�صيف ال ِف ْعل املا�ضي النّاقِ�ص
الحِ ظْ ت رْ

		
هو
		
هما
		
هم
		
هي
		
هما
		
هن
َّ
		
أنت
� َ
		
�أنتما
		
�أن ُتم
		
�أنتِ
		
�أنتما
		
أنت
� نُ َّ
		
�أنا
		
نحن

		
َدعا
		
َد َع َوا
		
َد َع ْوا
		
َد َع ْت
		
َد َعتا
		
َد َع ْو َن
		
َد َع ْو َت
َد َع ْو مُتا
َد َع ْوتمُ		
		
َد َع ْو ِت
َد َع ْو مُتا
		
َد َع ْو ُت َّن
		
َد َع ْو ُت
		
َد َع ْونا

			
رمى
َ
			
َر َم َيا
			
َر َم ْوا
			
َر َم ْت
			
َر َمتا
			
َر َمينْ َ
			
َر َم ْي َت
			
َر َم ْي ُتما
			
َر َم ْي ُتم
			
َر َم ْيتِ
			
َر َم ْي ُتما
			
ت
َر َم ْي نُ َّ
			
َر َم ْي ُت
			
َر َم ْينا

			
ر�ض َي
ِ
			
َر ِ�ضيا
			
ر�ضوا
ُ
			
َر ِ�ض َي ْت
			
َر ِ�ض َيتا
			
ني
َر ِ�ض َ
			
يت
َر ِ�ض َ
َر ِ�ضي ُتما		
			
َر ِ�ضي ُتم
			
َر ِ�ضيتِ
َر ِ�ضي ُتما		
يت		
َر ِ�ض نُ َّ
			
يت
َر ِ�ض ُ
			
َر ِ�ضينا

َ�س َعى
َ�س َع َيا
َ�س َع ْوا
َ�س َع ْت
َ�س َع َتا
َ�س َعينْ َ
َ�س َع ْي َت
َ�س َع ْي ُتما
َ�س َع ْي ُتم
َ�س َع ْيتِ
َ�س َع ْي ُتما
ت
َ�س َع ْي نُ َّ
َ�س َع ْي ُت
َ�س َع ْينا
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ال َو ْحدة

11

3

َ�صيف ال ِف ْعل املُ�ضا ِرع النّاقِ�ص
الحِ ظْ ت رْ

		
هو
		
هما
		
هم

			
َي ْد ُعو
َي ْد ُعوان		
			
ون
َي ْد ُع َ

			
َي ْرمِ ي
ميان		
َي ْر ِ
			
مون
َي ْر َ

		
َي ْر َ�ضى
يان
َي ْر َ�ض ِ
َي ْر َ�ض ْو َن

َي ْ�س َعى
يان
َي ْ�س َع ِ
َي ْ�س َع ْو َن

		
هي
		
هما
		
هن
َّ

			
َت ْد ُعو
وان		
َت ْد ُع ِ
			
ون
َي ْد ُع َ

			
َت ْرمِ ي
يان		
َت ْرمِ ِ
			
ني
َي ْرمِ َ

		
َت ْر َ�ضى
يان
َت ْر َ�ض ِ
َي ْر َ�ضينْ َ

َت ْ�س َعى
يان
َت ْ�س َع ِ
َي ْ�س َعينْ َ

		
أنت
� َ
		
�أنتما
		
�أنتم

			
َت ْد ُعو
َت ْد ُعوان		
			
ون
َت ْد ُع َ

			
َت ْرمِ ي
يان		
َت ْرمِ ِ
			
ون
َت ْر ُم َ

		
َت ْر َ�ضى
َت ْر َ�ضيان
َت ْر َ�ض ْو َن

َت ْ�س َعى
َت ْ�س َعيان
َت ْ�س َع ْو َن

		
أنت
� ِ
		
�أنتما
		
أنت
� نُ َّ

			
ني
َت ْدعِ َ
وان		
َت ْد ُع ِ
			
ون
َت ْد ُع َ

			
ني
َت ْرمِ َ
يان		
َت ْرمِ ِ
			
ني
َت ْرمِ َ

َت ْر َ�ضينْ َ
يان
َت ْر َ�ض ِ
َت ْر َ�ضينْ َ

َت ْ�س َعينْ َ
يان
َت ْ�س َع ِ
َت ْ�س َعينْ َ

		� ْأ�س َعى
			� ْأر َ�ضى
			� ْأرمِ ي
		�أ ْد ُعو
�أنا
َن ْ�س َعى
		
َن ْر َ�ضى
			
َن ْرمِ ي
			
َن ْد ُعو
		
نحن

4
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َ�صيف ال ِف ْعل النّاقِ�ص ِللأ ْمر
الحِ ظْ ت رْ
		
أنت
� َ
		
�أنتما
		
�أنتم

		
اُ ْد ُع
		
اُ ْد ُع َوا
		
اُ ْد ُعوا

			
ا ِْر ِم
			
ا ِْرمِ َيا
			
ا ِْر ُموا

		
�ض
ا ِْر َ
		
ا ِْر َ�ض َيا
		
ا ِْر َ�ض ْوا

ا ِْ�س َع
ا ِْ�س َع َيا
ا ِْ�س َع ْوا

		
أنت
� ِ
		
�أنتما
		
أنت
� نُ َّ

		
اُ ْدعِ ي
		
اُ ْد ُع َوا
		
ون
اُ ْد ُع َ

			
ا ِْرمِ ي
			
ا ِْرمِ َيا
			
ني
ا ِْرمِ َ

		
ا ِْر َ�ض ْي
		
ا ِْر َ�ض َيا
		
ا ِْر َ�ضينْ َ

ا ِْ�س َع ْي
ا ِْ�س َع َيا
ا ِْ�س َعينْ َ

ال َو ْحدة

َ�صيف ال ِف ْعل املُ�ضا ِرع النّاقِ�ص ا َ
مل ْنفِي ِب َل ْم
الحِ ظْ ت رْ

5
هو

هما
هم
هي

ل
مَ ْ

هما

ل
مَ ْ

أنت
� َ
�أنتما

ل
مَ ْ

هن
َّ

�أنتم
�أنتِ
�أنتما
أنت
� نُ َّ

ل
مَ ْ

َي ْد ُعوا

َي ْر ِم
َي ْرمِ َيا
َي ْر ُموا

�ض
َي ْر َ
َي ْر َ�ض َيا

َي ْ�س َع
َي ْ�س َع َيا

َي ْد ُع
َي ْد ُع َوا

َت ْد ُع
َت ْد ُع َوا
ون
َي ْد ُع َ

َت ْر ِم
َت ْرمِ َيا
َي ْرمِ ينْ َ

�ض
َت ْر َ
َت ْر َ�ض َيا

َت ْ�س َع
َت ْ�س َع َيا
َي ْ�س َعينْ َ

َت ْد ُع
َت ْد ُع َوا
َت ْد ُعوا

َت ْر ِم
َت ْرمِ َيا
َت ْر ُموا

�ض
َت ْر َ
َت ْر َ�ض َيا

َت ْ�س َع
َت ْ�س َع َيا
َت ْ�س َع ْوا

َت ْدعِ ي

َت ْرمِ ي

َت ْد ُعون

َت ْرمِ ينْ َ

َت ْر َ�ض ْي
َت ْر َ�ض َيا
َت ْر َ�ضينْ َ

َت ْ�س َع ْي
َت ْ�س َع َيا
َت ْ�س َعينْ َ

َت ْد ُع َوا

َت ْرمِ َيا

َي ْر َ�ض ْوا

َي ْر َ�ضينْ َ

َت ْر َ�ض ْوا

11

َي ْ�س َع ْوا

ل
مَ ْ

�ض	� ْأ�س َع
�أنا	�أ ْد ُع	� ْأر ِم	� ْأر َ
َن ْ�س َع
�ض
َن ْر ِم
َن ْد ُع
نحن
َن ْر َ
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ال َو ْحدة

11

6

جل َمل التّالِية كَما يف املِثال
َ�ضع َخ ًّطا حَتْت ال ِف ْعل النّاقِ�ص يف ا ُ

َن�سِ ي الطّ الِب ْامتِحان ال َي ْوم.

َ -1م َ�شت الطّ الِبات يف َحديقة ال ّثا َن ِو ّية.
َ -2لقِي ا ُ
مل�ؤْمِ ن َر َّبه.
 -3الطِّ ْفل َي ْرمي الكُرة ل َِ�صديقِه.
ال�صفا َوامل َْروة.
-4
احلاج َي ْ�سعى َبينْ َّ
ّ
َري�ض.
�َ -5شفَى اهلل امل َ
َ -6ف َدى ا ُ
ِلوطَ ن.
جل ْند ِّي َن ْف َ�سه ل َ
َ -7يكْفي هذا ال َق ْدر مِ ن احلَليب.
عظيم { �سورة الأنْعام(.)15
ذاب َي ْو ٍم َ
� } -8إنيّ �أخافُ � ْإن َ
ع�ص ْي ُت َر ِّبي َع َ

7

جل َمل
َح ِّول ال ِف ْعل املا�ضي النّاقِ�ص �إىل املُ�ضا ِرع يف ا ُ
التّالِية كَما يف املِثال
		
الر�سول � ْأهل َمكّة �إىل ال ْإ�سالم.
دعا ّ
َ -1ع�صى ف ِْر َع ْون َر َّبــه.
-2

طَ غى الظّ مِال يف ُح ْكمِه.

-3

نام يف احلَديقة.
الراعي ال ْأغ َ
َرعى ّ

-5

َ�شق َِي العامِ ل يف َع َملِه.

�	-4أ َبى � ْإبراهيم الإميان ِبال ْأوثان.
-6

َرق َِي امل ُْج َت َمع يف ال َق ْرن ال ِع�شرْ ين.

-8

ِ�صة َجميلة.
َحكى َج ّدي ق ّ

-7

َن�سِ َي ْت ِب ْنتي َحقي َب َتها يف ال َب ْيت.

-9

�سعة.
َجرى الالعِ ب َوراء الكُرة ِب رُ ْ

ال�شديد.
�َ -10شكا املَري�ض مِ ن ال مَأل َّ
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الر�سول � ْأهل َمكّة �إىل ال ْإ�سالم.
َي ْدعو ّ

أنت)
َ -1ر ِ�ضي الوالِدان َعن ْاب ِن ِهماَ �( .

ال َو ْحدة

8

جل َمل التّالِية كَما يف املِثالَي
�أعِ ْد كِتابة ا ُ
َر ِ�ض ْي ُتم ِباهلل َر ًّبا.
َر ِ�ض َي ِباهلل َر ًّبا�( .أنتم)
ال�صفا َوامل َْروة.
ال�صفا َوامل َْروة( .نحن) َ�س َع ْينا َبينْ َّ
َ�سعى احل ُّجاج َبينْ َّ

11

�	-2أبى امل َُوظّ ُف الأوامِ ر اجلَديدة( .هي)
(هن)
ِ�صة َجميلةّ .
َ -3حكى ال ْأ�ستاذ ق ّ
ِلم َد ِّر�س�( .أنتما)
�َ -4شكا الطّ الِب َ�صدي َقه ل ُ
نت)
الولَد ا ِ
مل ْفتاح َعلى الباب�( .أن ّ
َ -5ن�سِ ي َ

9

َ�صيف الأ ْفعال التّالِية كَما يف الأ ْمثِلة
�أ ْك ِم ْل ت رْ

هو
هما
هم
هي
هما
ه َّن
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
�أننت
�أنا
نحن

َرجا

َن�سِ ي

َم�شى

َ�شقِي
َ�ش ِق َيا

َق�ضى

َر َج ْت
َق َ�ضينْ َ
َن�سِ ي ُتم

َم َ�ش ْينا
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ال َو ْحدة

11

َ�صيف الأ ْفعال التّالِية كَما يف الأ ْمثِلة
�أ ْك ِم ْل ت رْ

10

هو
هما
هم
هي
هما
ه َّن
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
�أننت
�أنا
نحن

11

152

َي ْرجو

َي ْن َ�سى

يمَ ْ �شِ ي

َي ْ�شقى

يان
َي ْ�ش َق ِ

َي ْق ِ�ضي

َت ْرجو
ني
َي ْق ِ�ض َ
َت ْن َ�س ْو َن

ن�شِ ي
مَ ْ

�أ ْدخِ ْل َعلى الأ ْفعال املُ�ضا ِرعة الآتِية �أداة مَ
«لْ» َوغَ رِّ ْي ما
َي ْل َزم َتغْيريه كَما يف املِثال
َي ْحكي ا َ
		
تاريخيا.
جل ّد َح َد ًثا
ًّ

-1

الطّ الِب َي ْن�سى َح ّل ال َّت ْدريبات.

-2

َي ْرمي الالعِ ب الكُرة لالعِ ب � َآخر.

-3

ال�صغري عادة.
َي ْر�ضى الكَبري َعن َّ

-4

مل ْفتاح َعلى الباب.
ال ّأم َت ْن�سى ا ِ

-5

الل�ص.
ال�رشطي يجري وراء ّ
ّ

ل يحكِ ا َ
تاريخيا.
جل ّد حد ًثا
مَ ْ
ّ

1

�شخ ِ�ص ّيات مِ ثا ِل ّية
حَ َ
ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َع ْن ْ
يف زمن ال َّر�سول ُم ْ�ستَعينًا بال ْأ�سئلة الآتية

ال َو ْحدة

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب

11

الر�سول.
 -1اُ ْذكُ ْر َبع�ض � ْأ�سماء ْ
�شخ ِ�ص ّيات مِ ثال ِّية يف َز َمن َّ
ال�ش ْخ ِ�ص ّيات؟
 -2مباذا ي َت َم َّيز ه�ؤالء َّ
�صيات المِ ثال ِّية الَّذين َل ُهم �آ َثار يف َحياتِك؟
َ -3هل َت ْع ِرف َّ
ال�ش ْخ ّ
-4وما � ْأ�سما�ؤ ُُهمْ �/أ�سما�ؤ ُُهن؟
												
												
												
												
			
						

2

َر ِّتب ال َكلِمات الآتِية لِتكون ُج ْملة ُمفيدة
تاجرة  -كا َنت  -ع ْنها َ -غن ِّية
َ -1خديجة  -اهلل َ -ر ِ�ضي ِ -
ّة-و ِل َدتِ -ب ْنت  -يف
ُ -2خ َو ْيلِد �َ -سنة َ -خديجة  556 -م َ -مك ُ
ال�س ّيدة
الر�سول َ
ْ -3
خديجة ُ -ت ُو ِّف َيت  -هِ ْجرة َّ -قبل َّ -
خا�صة
َ -4قلْب  -خِلَديجة َ -م ْنـِزلة  -يف -حُ َ
ال�سالم  -ك َا َن ْت ّ -
م َّمد َ -عل َْيه َّ -
-5ال�شام  -فَطَ َل َب ْت � -إىل  -لَها  -مِ ْنه َ -ي ْخ ُرج  -يف -جِتارة ْ � -أن
ّ
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ال َو ْحدة

11

3

َ�صيف الأ ْفعال التّالِية يف �صيغة الأ ْمر كَما يف الأ ْمثِلة
�أ ْك ِم ْل ت رْ

أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن َّ

َي ْن َ�سى
اِ ْن َ�س

َي ْرجو

يمَ ْ �شِ ي
ا ِْم ُ�شوا

ا ُْر ِجي

ني
اِ ِْم�شِ َ

َي ْ�ش َقى

َي ْق ِ�ضي

ا ِْ�ش َق َيا

اِ ْق ِ�ضيا

ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
ال�شخ�صيات
ّ

� ْأع َج َب
َت َز َّو َج

َعفي ًفا

َق ْبل َ

املثالية
ّ
ُو ِل َدت

الطّ اهِ رة

ُع ْم ُر
ا ِْ�س َت َم ّر

� ْأخب

فَدى

ُي َل ّقب
الم
ُغ ٍ
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ُت ُوف

َر ِ�ضي

َلقِي
َع َ�ص ْي ُت
كَ ْيد
َ�شفَى
َع َ�صى
طَ َغى
َر َعى
�أ َبى

َ�شق َِي
رقي
َحكَى
َج َرى
َ�شكا

َرجا

ال َّد ْر�س الأ َّول � :أَ ْو�ضاع املُرور
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل اللَّفيف

ال َو ْحدة

12

ال َو ْحدة
املُرور

12

تهيد
مَ ْ
ما َو ْ�ضع املُرور يف َمدي َنتِك؟
ما ا َ
ِل�سعة يف ُت ْركِ يا؟
حل ّد الأ ْدنى ل رُّ ْ
ال�ض ْوئ ِّية.
اُ ْذكُ ْر �إ�شارات املُرور َّ
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل اللفيف؟
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ال َو ْحدة

الوحدة 12

12

1

ال َّد ْر�س الأ َّول� :أَ ْو�ضاع املُرور

املُرور

ُوا�صالت يف الطُّ ُرق ا ْزدِياداً كَ برياً.
الراهِ ن ا ْزدا َد ْت َو�سائِل امل َ
يف َع�صرْ ِ نا ّ
ال�شاحِ نات َواحلافِالت َوال َّد ّراجات ال ّنا ِر ّية.
ال�س ّيارات َو ّ
� ّإن طُ ُر َقنا ال َي ْوم ُم ْز َدحِ مة ِب َّ
اجتِماعِ ّيةَ .ولحِ َ ّل هذِه امل ُْ�شكِلة ُو ِ�ض َع ْت �إ�شارات
َو ِبذلِك � ْأ�ص َب َح ْت َحوادِث املُرور ُم ْ�شكِلة ْ
املُرور.
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ال�ض ْوء ال ْأخ�ضرَ َوهو َي ْعني ال ُعبور،
• َّ
ال�ض ْوء ال ْأخ�ضرَ ،
ِلوقوف َب ْعد َّ
َّ
اال�س ِت ْعداد ل ُ
•ال�ض ْوء ال ْأ�صفَر َوهو َي ْعني ْ

ال َو ْحدة

	� َأه ّم �إ�شارات املُرور هي:

12

ال�ض ْوء ال ْأح َمر،
اال�س ِت ْعداد لِل ُعبور َب ْعد َّ
َو ْ
ال�ض ْوء ال ْأخ�ضرَ .
الوقوف َواال ْنتِظار َح ّتى َيظْ َهر َّ
َّ
•ال�ض ْوء ال ْأح َمر َوهو َي ْعني ُ
ارتِه يف الطَّ ريقَ ،ي ِجب َعل َْيه َت َع ُّلّم هذِه
	�إذا كان الإ ْن�سان ُيريد قِيادة َ�س ّي َ
الإ�شارات َوال ْإ�سعافات ال َّأول ِّيةَ .وال ُب َّد لمِ ُْ�س َت ْخدِم الطَّ ريق ا ِّتباع �إ�شارات املُرور ِل َيقِي
َن ْف َ�سه وال َآخرين من ال ْأخطار.

2

َّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
ُوا�صالت؟
 -1اُ ْذكُ ْر � ْأ�سماء َب ْع�ض َو�سائِل امل َ
	-2لمِ اذا ُو ِ�ض َع ْت �إ�شارات املُرور .؟
َ -3متى َي ْع رُب املُ�شاة الطَّ ريق؟
ال�ض ْوء ال ْأ�صفَر؟
 -4ماذا َي ْعني َّ
ال�ض ْوء ال ْأح َمر؟
 -5ماذا َي ْعني َّ
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12

ال�سائِقان �أ ْدناه ُم ْ�ستَعينًا
ّ�ص َو َع نِّ ْ
اٍق َر�أ الن ّ
ي ما قالَه ّ
ال�ص َور
ِب ُّ

3

1

2

3

4

5

6

�شاه ْد ُت �أمامي حافِلة َب ْي�ضاء�َ .ض َغطْ ُت َعلى
�ساِئق القاطِ رة :عِ ْن َدما ا ْق رَ َ
ت ْب ُت مِ ن ال َّتقاطُ ع َ
ل َي ْح ُد ْث
املَكا ِبح ف َْو ًراَ ،و� ْأغ َم ْ�ض ُت َع ْي َن ّي َو َب َد ْ�أ ُت �أ ْدعو اهلل .عِ ْن َدما َف َت ْح ُت َع ْي َن ّي َر� ْأي ُت �أ ّنه مَ ْ
� ّأي َ�ش ْيء .كان القِطار َق ْد َت َو ّقف َعلى ُب ْعد ِب ْ�ضعة مرتات (� ْأمتار) َف َقطْ مِ ن احلافِلة الّتي
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َع ّز َو َج ّل َعلى ال َّنجاة .

ال َو ْحدة

كا َنت �أمامي .كُ ّنا َق ْد جَن ْونا مِ ْن حادِث ُم ْرعِ ب ِبفا ِرق لمَ ْحة َب�صرَ .
ال�ض ْبطَ .و َ�شك َْرنا اهلل
يل يف َحيرْ ة كَ برية َ ،و ْ
كان الأطْ فال َي ْنظُ رون �إ َّ
مل َي ْف َهموا ما َح َدث ِب َّ

12

�سائِق احلافِلة :كُ ْن ُت �أُ َو ِّ�صل الأطْ فال �إىل ُبيو ِت ِهم َب ْعد ا ْنتِهاء ال ِّدرا�سةَ .ب ْي َنما كُ ْن ُت � ْأع رُب
تيرَّ ْ ُت يف � ْأمري َ .وكان الطَّ ريق
ال�سكّة احلَديد ِّية َت َو ّقف َْت ف ُْج�أ ًة �شاحِ نة َز ْرقاء �أمامِ ي َ ،و حَ َ
ِّ
تب مِ ّناَ .ويف احلال
الحظْ ُت قِطاراً َي ْق رَ ِ
الوراءَ .ويف هذِه الأ ْثناء َ
َم ْ�سدوداً مِ ن الأمام َو َ
�سعة كَ بريةَ .وجاء �سائِق
َف َت ْح ُت �أبواب احلافِلة طَ ل َْب ُت مِ ن الأطْ فال ال ُّنزول مِ ن احلافِلة ِب رُ ْ

مل ْعطَ ف َو� ْأعطَ ْي ُته
َ�ضلِك " ف ََخ َل ْع ُت ا ِ
ّ
ال�شاحِ نة َوقال يل " � ْأعطِ ني مِ ْعطَ فَك ال ْأح َمر مِ ْن ف ْ
إلينا .ف ََر�آه �سائِق القاطِ رة يف
ال�سائِق ِبا ِ
ال�سائِر � ْ
ِب رُ ْ
مل ْعطَ ف مِ ً
رارا َن ْحو القِطار ّ
�سعةَ .ول ََّوح ّ
�آخِ ر لحَ ْظة َو� ْأو َقف القِطار َعلى ُب ْعد ِب ْ�ضعة � ْأمتار مِ ن احلافِلةَ .و َهكَذا َل َق ْد َت َخل ّْ�صنا مِ ن

الر ُجل ال�شُّ جاعَ .ل َقد كان َبطَ ًال َحقيق ًِّيا ذلِك ال َي ْوم.
كا ِرثة كَ برية ِبف ْ
َ�ضل هذا َّ

1

2

3

4

5

6

�سائِق القاطِ رة
�سائِق احلافِلة

4

� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة َح َ�سب ال ْأح َداث � ْأعاله
-1

هل َت ْع َتقِد � ّأن �سائِق احلافِلة َعلى َح ّق فيما َيقول؟

-2

ل َْو كُ ْن َت َمكان �سائِق ال�شاحِ نة هل كُ ْن َت َت ْف َعل ما َف َعلَه؟

-3

�شاه ْد َت يف ُع ْم ِركَ حادِث ُمرور َوما َر�أْ ُيك فيه؟
هل َ

159

ال َو ْحدة

12

5

� ْأج ِر ال َّت ْدريب الآتي كَما يف املِثال

َم ْوقِف

� ْأ�شغال َو� ْإ�صالحات
َعلى الطَّ ريق

منوع اال ْنتِظار
مَ ْ

ُم ْ�س َت ْ�شفى

َمدا ِر�س

منوع ال ُّدخول
مَ ْ

ِل�سعة
�أ ْق�صى َحد ّل رُّ ْ
( )30كم

ُعبور ُم�شاة

منوع اال ْنعِطاف
مَ ْ
لِل َيمني

هاتِف

الإ�شارات ال َّت ْنظيم ِّية
منوع اال ْنتِظار
 -1مَ ْ

-2
-3
-4
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مِ ْنطَ قة َ�سيرْ َعلى
اه نْي
جِّ
االت َ

مروقات
حَ َ
مطَّ ة حَ ْ

الإ�شارات ال ْإر�شاد ِّية

الإ�شارات ال َّت ْحذي ِر ّية

ار َتك عِ ْن َدما َترى
اللوحة َت ْعني َم ْنع ُ
هذِه ْ
الوقوف ،فَال ُت َو ِّق ْف َ�س ّي َ
اللوحة.
هذِه ْ

ال َو ْحدة

6

َع ِّرفْ �إ�شارات املُرور كَما يف املِثال

12

										 -1
									
										 -2
									
										 -3
									
										 -4
									
										 -5
									
										 -6
									
										 -7
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ال َو ْحدة 12

12

1

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل اللَّفيف

الحِ ظ ال ِف ْعل اللَّفيف
لَوى العامِ ل احلَديد.
كَ َوت ال ّأم َمالبِ�س � ْأوالدِها.
َت ْ�شوي ال ْأخت لحَ ْم ال َّدجاج لِل َغداء.
ِ�ص�ص الأ ْنبِياء الكِرام.
َي ْروي لَنا ال ُق ْر�آن الكَرمي ق َ
الرواتِب.
َوفَى �صاحِ ب ال َع َمل ِب َع ْهدِه يف ِزيا َدة َّ
َو َعت الطّ الِبة � َأه ِّمية املُحا َدثة بال َع َرب ِّية.

ال ِف ْعل اللفيف ما َي ْح َتوي مِ ن الأ ْفعال ال ُّثالث ِّية َعلى َح ْرفيَ ْ ال ِعلّة
َوهما (و -ى)
اللفيف ا َ
مل ْقرون ،مِ ْثل:
�إذا كان هذان احل َْرفان ُم َتتا ِل َي نْي ُي َ�س ّمى ال ِف ْعلُ
َ
لَوى�َ -شوىَ -روى.
اللفيف ا َ
مل ْفروق ،مِ ْثل:
�إذا كان هذان احل َْرفان ُم َتباعِ َد ْين ُي َ�س ّمى ال ِف ْعلُ
َ
َوفَىَ -و َعى -و َقى.

هو
هما
هم
هي َ
هما
هن
ّ
أنت
� َ
�أنتما
أنتم
� ْ
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املا�ضي
َر َوى
َر َويا
َر َو ْوا
َر َو ْت
َر َوتا
َر َو ْي َن
َر َو ْي َت
َر َو ْي ُتما
َر َو ْي ُتم

امل�ضارع
َي ْروي
َي ْر ِويان
َي ْر ُوون
َت ْروي
َت ْر ِويان
َي ْروين
َت ْروي
َت ْر ِويان
َت ْر ُوون

الأمر
ا ِْر ِو
ا ِْر ِويا
ا ِْر ُووا

2

3

ال َو ْحدة

�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ
�أنا
نحن

املُ�ضا ِرع
املَا�ضي
تروين
َر َو ْيتِ
ترويان
َر َو ْيتما
تروين
ت
َر َو ْي نُ ّ
َر َو ْي ُت	� ْأر ِوي
َن ْروي
َر َو ْينا

ال ْأمر
ا ِْروي
ا ِْر ِويا
ا ِْر ِوين
-

12

ملقْرون مِ ن اللَّفيف ا َ
َم ِّيز اللَّفيف ا َ
جل َمل
مل ْفروق يف ا ُ
الآتِية كَما يف املِثال
َعوى ال ِّذ ْئ ُب مِ ْن �شِ ّدة اجلوع.

( اللفيف ا َ
مل ْقرون )

ال�صالِح َيقي ا ُ
مل�ؤْمِ ن مِ ْن َعذاب ال ّنار.
 -1ال َع َمل ّ

(

)

 -2اخلَليفة ُع َمر وَليِ َ ا ُ
حلك َْم َب ْعد اخلَليفة �أبي َبكْر (�ض)

(

)

َ -3ي ْحوي هذا الكِتاب َم ْو�ضوعات ُم ِه ّمة.

(

)

َ � -4أو ْي ُت �إىل كوخ َ�صغري يف الغابة.

(

)

جل ْملة الآتِية ُم ْ�ست َْخ ِد ًما ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي
�أعِ د ا ُ
َمع َتغْيري ما َي ْل َزم كَما يف املِثال
ا َ
ِ�ص ً�صا َق�صري ًة ِل ْأحفادِها.
جل ّدة َر َو ْت ق َ

(ا َ
جل ّد )
(ا َ
جل َّدتان )

-2

(ا َ
جل ّدان )
( ال ْأجداد )

ا َ
ِ�ص ً�صا َق�صري ًة ِل ْأحفادِه.
جل ّد َروى ق َ

-1
-3

-4
-5

(ا َ
جل َدات )

أنت )
(� َ
( �أنتِ )

-6
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12

َ�ضع الأ ْفعال الَّتي َب نْي ال َق ْو َ�س نْي يف �صيغة َ�صحيحة

4

ُ -1علَماء ال ّتاريخ
-2

 -3عائِ�شة
 -4الأ ْد ِوية

ت
 -5هل �أ ْن نُ ّ
 -6لمِ اذا

-7

� ْأن �أُ َ�صل َِّي َ�صالة الظُّ ْهر.

ال�سياحِ ّية.
ُر�ؤْية الأماكِ ن ّ
ال ّنا�س مِ ن ال ْأمرا�ض.
كَ الم �أبيك ُّن َج ِّي ًدا.

� ْأورا َقك ُْم هكَذا؟

ال ُك ُتب ا َ
�سية ُ�ص َو ًرا كَ ثري ًة.
مل ْد َر ّ

َمال ِب َ�سنا ِب�أ ْنفُ�سِ نا.
َ -8ن ْحن
� ْأج ِر احلِوار كَما يف املِثال

5
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اريخية.
ال ْأحداث ال ّت
ّ

-1

-2

( َي ْروي )
( َنوى )

( َي ْهوى )
( َيقي )

( َوعى )

( طَ وى )
( َي ْحوي)
( كَ وى )

اللحم )
( َ�شوى – �أ ْن ُت ْم – ْ
اللحم؟
هل َ�ش َو ْي ُت ْم ْ
اللحم َب ْع ُد.
ال ،ما َ�ش َو ْينا ْ
َمتى َ�س َت ْ�ش ُوو َنه �إ َذ ْن؟
َ�س َن ْ�ش ِويه َب ْعد َقليل.
أنت – امل َْ�س�ألة )
( َوعى – � َ

-3

( كَ وى – �أنتِ – ال ُق ْم�صان )

( لَوى – �أ ْن ُتما – احلَديد )

-4

ِ�صة )
( َروى – �أ ْن نُ ّ
ت – الق ّ

ال َو ْحدة

6

ا ُطْ ل ُْب كَما يف املِثال
ال�ش ْيطان.
اُطْ ل ُْب مِ ْن جا ِبر � ْأن َيق َِي َن ْف َ�سه مِ ن َّ
ال�ش ْيطان يا جا ِبر!
ِق َن ْف َ�سك مِ ْن َّ
ِل�ص ْوم.
-1اُطْ ل ُْب مِ ْن َخديجة � ْأن َت ْنوي ل َّ

12

-2اُطْ ل ُْب مِ ن ا ُ
مل َه ْند َِ�س نْي � ْأن َيفِيا ِب َو ْعدِهِ ما.
ال�ضا ِبط كامِ الً.
ني � ْأن َي ْرووا َق ْول ّ
ال�سائِق َ
-3اُطْ ل ُْب مِ ن ّ
�سعة.
-4اُطْ ل ُْب مِ ن ال َبنات � ْأن َيكْوين املَال ِب�س ِب رُ ْ
-5اُطْ ل ُْب مِ ْن َ�سمرية َو َ�صف ِّية � ْأن َتطْ ِويا املَال ِب�س َج ّي ًدا.

7

ِ�ص ْل َب نْي املا�ضي َواملُ�ضا ِرع َوالأ ْمر كَما يف املِثال

املا�ضي

املُ�ضارع

-1كَ وى
-2لَوى

َيطْ وي
َي ْروي

الأ ْمر

َيلي

اِكْ ِو
ِل
ِع
اِطْ ِو

-3عوى
َ

-4روى
َ
-5وليِ	
َ
�-6شوى
َ

َي ْ�شوي
َيفي
َيعي

-9وقى
َ
-10طَ وى

َيكْوي

-7وفى
َ
-8وعى
َ

َيقي
َي ْعوي
َيلْوي

قِ
ا ِْ�ش ِو

ا ِْر ِو
اِ ْل ِو

ا ِْع ِو
ِف
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12

166

ال�ص َور الآتِية
َك ِّو ْن ُج َمالً َعن ُّ

8

1

4

2

5

3

6

1

2

ت َّد ْث َمع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن املُرور ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
َو�ضوع
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية ُث ّم ا ْكتُب فقْرة َعن امل ُ

ال َو ْحدة

� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب

12

ُوا�صالت يف الطُّ ُرق.
 -1اُ ْذكُ ْر � ْأ�سباب اِ ْزدِياد َو�سائِل امل َ
 -2ما ال َه َدف مِ ْن �إ�شارات املُرور؟
�سارا ماذا َت ْف َعل؟
 -3عِ ْند اال ْنتِقال مِ ْن َم�سار �إىل َم�سار � َآخر � ْأو ا ِال ْنعِطاف مَيي ًنا � ْأو َي ً
اال�ستِدارة؟
 -4ملاذا َن ْعطي �إ�شارة ا ِال ْنعِطاف �أ ْثناء ْ
												
												
												
												
			
						

َر ِّتب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج َمالً ُمفيدة
مل ُدن ُ -ت ْركِ يا  -ما ا َ
ِل�سعة  -داخِ ل  -يف  -ا ُ
حل ّد
 -1ال ْأعلى  -ل رُّ ْ
ال�س ّيارات
َ -2ي َت َعلَّم � -سِ يا َقة  -ال ّنا�س ْ � -أين َّ -
ِلم�شاة
ِل�سائِقني  -املُرور ْ � -أم  -هل  -ل ُ
� -3أُ ْنظُ مة  -ل ّ
ال�س ّيارات
 -4طُ ُر َقنا ُ -م ْز َدحِ مة ّ � -إن  -ال َي ْوم َ -واحلافِالت ِ -ب َّ
 -5ال ُتخالِف  -املُرور َ -ح ّتى  -قَواعِ د  -ال َت ْدفَع َ -غرامة
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12

3

� ْأج ِر ال َّت ْدريب الآتي كَما يف املِثالَي
مل ْقرون َواللفيف ا َ
َّفيف ا َ
مل ْفروق
الل ُ
املا�ضي املُ�ضا ِرع امل َْرفوع املُ�ضا ِرع ا َ
مل ْن�صوب املُ�ضا ِرع امل َْجزوم ال ْأمر
اِكْ ِو
ل َيكْو
ل َْن َي ْك ِو َي
َي ْك ِوي
كَ َوى
مَ ْ
ل َْن َيق َِي
َيقِي
َو َقى
مَ ْ
قِ
ل َيقِ
لَوى
َعوى
َول
َروى
َ�شوى
َوفى
َوعى
َوقى
طَ وى
ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
راهِ ن
�شاحِ نات
َحوادِث املُرور
ُم�شاة
َ�ض ْوء
ُعبور
ا�س ِت ْعداد
ْ
قِيا َدة
� ْإ�سعافات � َّأول َِّية
ا ِّتباع
اِ ْن َت ِب ْه
َ�سكْران
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قاطِ َرة
َ�ض َغطْ ُت
َمكا ِبح
�ض
� ْأغ َم َ
َ�ص ْد َمة
ِب ْ�ض َعة
ُم ْرعِ ب
ِبفا ِرق لمَ َْحة
َب ْه َجة
جَناة
�سِ كّة َحديد ِّية
َم ْ�س ُدو ًدا

الحظْ ُت
َ
ت ُب
َي ْق رَ ِ
ل ََّو َح
مرارا
ً
�أَ ْو َق َف
َت َخل َّْ�صنا مِ ْن
ُ�شجاع
�أ ْق�صى
� ْإ�صالحات
َت ْنظيم َِّية
� ْإر�شاد َِّية
تذي ِر َّية
حَ ْ

َم�سار
كاف
َو َعى
َو َقى
َعوى
َو َ�شى
َي ْحوي
� َأو ْي ُت
َي ْه ِوي
كَ َوى
َت ْن ِوي
ِدارة
ا�س ِت َ
ْ

ّبيع ّية يف َحيا ِتنا
ال َّد ْر�س الأ َّول :ال ْأحداث الط ِ

ال َو ْحدة

13

الوحدة
ّبيع ّية
ال َكوا ِرث الط ِ

13

ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل امل َُج َّرد

تهيد
مَ ْ
�ض َب ْت َب َل َدنا.
اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض ال َّزال ِزل الَّتي رَ َ

ما هِ ي َن�شاطات ال ِهالل ال ْأح َمر �أ ْثناء الكَوا ِرث.
اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض �أ ْنواع الكَوا ِرث الطَّ بيع ِّية.
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل امل َُج َّرد؟
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ال َو ْحدة 13

13

1

ّبيع ّية
ال َّد ْر�س الأ َّول :ال ْأحداث الط ِ
يف َحيا ِتنا
		

�أنْواع الكَوا ِرث الطّبيعِ ّية

الكَوا ِرث الطَّ بيع ِّية هي َدمار كَ بري َي ْح ُدث ِب َ�س َبب َح َدث طَ بيع ِّيَ .ولَها �أ ْنواع
م َتلِفة ,مِ ْنها:
خُ ْ
تت َ�سطْ ح ال ْأر�ض َنتيج ًة ل ُِوجود ا ْن ِزالقات
•ال ِّزلْزالَ :ه َّزة � ْأر ِ�ض ّية طَ بيع ِّية َت ْن َ�ش�أ حَ ْ
يف طَ َبقات ال ْأر�ضَ .و َيت ِّم قِيا�س َد َرجة ال َّزال ِزل مِ ْن َد َرجة �إىل َع�شرْ َد َرجات.
يكِن ال ْإح�سا�س ِبها
مِ ْن (� )1إىل (َ :)4زال ِزل َق ْد ال حُ ْ
تدِث � ّأية � رْ
أ�ضار � ْأي مُ ْ
			
َف َقطْ
ِلمنا ِزل َوالعِمارات
مِ ْن (� )4إىل (َ :)6زال ِزل ُم َت َو ِّ�سطة َق ْد حُ ْ
تدِث رَ َ
�ض ًرا ل َ

170

2

ال َو ْحدة

يدمر هذا النوع من 		
مِ ْن (� )7إىل ( :)10ال َّد َرجة ال ُق ْ�صوى مِ ن ال َّزال ِزلَ ،وقد ِّ
ال َّزال ِزل َمدينة ِب�أكْ َملِها.
			
•ال َف َي�ضانات
ت ُدث َنتيجة ِل ُهطول ال ْأمطار ِلف رَْتة طَ ويلة يف
و هي � ْأي ً�ضا كا ِرثة طَ بيع ِّية حَ ْ
م َّددة .
مِ ْنطَ قة حُ َ
•اجلَفاف
ا�ست ِْمرار حالة الطَّ ْق�س اجلاف َو َع َدم ُهطول ال ْأمطار لمِ ُ ّدة طَ ويلةَ .و ُي ْع َت رَب
َوهو ْ
مِ ن � ْأخطَ ر الكَوا ِرث َعلى ُم ْ�س َتوى الكُرة ال ْأر ِ�ض ّية.
َوال َ�شكّ � ّأن مِ ْثل هذِه الكَوا ِرث َقد ُت َ�ؤ ّدي �إىل � ْأمرا�ض ُم ْعد ِّية َو َخطرية.

13

َّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
-1ما � َأه ّم ال ْأحداث الطَّ بيع ِّية؟
ِلمنا ِزل َوالعِمارات؟
-2ما مِ ْقيا�س ال َّزال ِزل الّتي حُ ْ
تدِث رَ َ
�ض ًرا ل َ
-3ما مِ ْقيا�س ال َّزال ِزل الّتي َقد ُت َد ِّمر َمدينة ب�أكْ َملِها؟
ت ُدث ال َف َي�ضانات؟
-4لمِ اذا حَ ْ
-5ما َ�س َبب اجلَفاف؟
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13

3

ال�ص َور ُث ّم ا ْكت ُْب ُج َم اًل َعنْها مِ ْن
ِ�ص ْل َب نْي العِ بارات َو ُّ
عِ ْندِك كَما يف املِثالَي

2

1

ال�سكّان
ِ -1زيادة َع َدد ُّ
 -2احلُروب
َ -3تل َُّوث ال ِبيئة
ال�س ّيارات
ُ -4دخان َعوادِم َّ

الباكِ ني
 -5ا ْنفِجار رَ
 -6اجلَفاف
 -7اِ ْنخِ فا�ض ن ِْ�سبة الغابات
�َ -8ص ّب َنفايات املَ�صانِع يف ال ِبحار

ال�سكّان ُت َ�س ِّبب اال ْنخِ فا�ض يف املَوا ِرد.
ِ -1زيادة َع َدد ُّ
ُ -2ت�ؤَ ّدي احلُروب �إىل ا َ
مل�آ�سي.
												 -3
												 -4
												 -5
												 -6
												 -7
												 -8
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العا�صفة
-1
ِ

الب.
ا ِْرتِفاع ماء ال َب ْحر َعلى ّ
ال�شاطِ ئ َو ْامتِداده �إىل رَ ّ

 -2ال َف َي�ضان

ريح َ�شديدة َي ْ�ص َح ُبها عاد ًة َمطَ ر َغزير � ْأو َثلْج � ْأو َب َرد.

البكان
 -3رُ ْ

ُمعاناة مِ ْنطَ قة مِ ْن ِقلَّة املَطَ ر

 -4ا َ
مل ّد ال َب ْح ِر ّي

َه ّزة � ْأر ِ�ض ّية َعنيفة.

 -5اجلَفاف

			
َج َبل َي ْن َتهي ِبفوهة َت ْخ ُرج مِ ْنها �أَلْغام.

 -6ال ِّزلْزال

وا�ضح يف َم ْن�سوب ال َّن ْهر َع ْن مِ ْقدا ِره ا ُ
مل ْعتاد
ا ِْرتِفاع ن ِْ�س ِب ّي ِ

5

ال َو ْحدة

4

ِ�ص ْل َب نْي ال َكلِمات َوتَعاريفِها كَما يف املِثال

13

ت َّد ْث َم َع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن ال ِّزلْزال ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية ُث ّم ا ْكتُب ِفقْرة عن املَو�ضوع
 -1ماذا َت ْف َعل �إذا َح َد َثت َه َّزة � ْأر ِ�ض َّية؟

ال�س ْيطَ َرة َعل َْيها؟
َ -2ما هي امل ََ�شاعِ ر ا َّلتِي َي ِجب َّ
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13

6

ِلج َمل الآتِية
َع نِّي ُّ
ال�صحيحة ل ُ
ال�صورة َّ

ا�س َت ْي َقظْ ُت َعلى َه َّزة َ�شديدة َح يَ
ال�ساعة ال ّثالِثة.
 -1مِ ْ
ن ُت يف �ساعة ُم َبكِّرة مِ ْن ِتلْك الل ّْيلةَ .و ْ
وال ّ
ال�صغري َف� َأخ ْذ ُته َبينْ � ْأح�ضاين.
 -2اِ ْنطَ َل ْق ُت مِ ن الفِرا�ش َو�أ�سرْ َ ْع ُت �إىل �أخي َّ
تت ال�سرَّ ير!"
اخ َتبِئوا حَ ْ
 -3يف هذِه الأ ْثناء كا َن ْت � ّأمي َت�صيح":يا َجماعةُ ،هناك ِزلْزال! قوموا َو ْ
تت ال�سرَّ ير َوا ْن َتظَ ْرنا.
َ -4ف�أ ْل َق ْينا ِب�أ ْنفُ�سِ نا حَ ْ
ات ْهنا �إىل الباب.
َ -5ب ْعد ال َه ّزة َخ َر ْجنا مِ ْن َح ْي ُث كُ ّناَ ،و جّ َ
َ -6خ َر ْجنا َب ْعد ذلِك َم ًعا َولجَ َ �أْنا �إىل َمكان �آمِ ن.

7

ِلج َمل � ْأعاله
ا ِْخ رَ ْت ُعنْوانًا ُمنا�سِ ًبا ل ُ

اُكْ ُتب ال ُع ْنوان ُهنا:
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تتَه َخط
الحِ ظ ال ِف ْعل امل َُج َّرد الَّذي حَ ْ

1

ال َو ْحدة

الوحدة 13

ال َّد ْر�س ال ّثاين :ال ِف ْعل امل َُجرّد

13

َي ْكت ُُب الطّ الِب ِر�سالة لِ�صاحِ ِبه.
َي�أْ ُخذ َم َعه كُ ُت ًبا لِلقِراءة يف ال ُعطْ لة.
ِلم ْنكوبني يف ال ِّزلْزال.
َم ّد َّ
ال�ش ْعب َيد ال َع ْون ل َ
َو َ�صلَت الطّ ائِرة �إىل املَطار َق ْبل �ساعة.
ال�سياحِ ّية َتنْ�شِ ط يف ُت ْركِ يا َي ْو ًما َب ْعد َي ْوم.
ال�سياحة � ّإن احل ََركة ِّ
َيقول َوزير ِّ
َروى �أبو ُه َر ْيرة �أحاديث كَ ثرية.
ال ِف ْعل ال ُّثالثي امل َُج ّرد:
هو ال ِف ْعل الّذي َت َتك ََّون ُحروفُه ال ْأ�صل ِّية مِ ْن َثالثة � ْأح ُرف.
ُي ْر َمز احل َْرف ال ّأول مِ ن ال ِف ْعل ال ُّثالثي ِبالفاء (ف) َوال ّثاين ِبال َعينْ (ع) َوال ّثالِث
ِبالالم (ل).
كَ َت َب:

1
ك

2
ت

3
ب

ف

ع

ل

َت ْر َج َم َع ْبد القادِر َثالث ِروايات ُت ْركِ ّية �إىل ال َع َر ِب ّية.
ُي َد ْح ِرج الطِّ ْفل كُ رة ال َّثلْج.
"�إذا ُز ْل ِزلَت الأ ْر�ض ِزلْزالَها"
الرباعِ ي امل َُج َّّرد:
ال ِف ْعل ُّ
هو ال ِف ْعل الّذي َت َتك ََّون ُحروفُه ال ْأ�صل ِّية مِ ْن � ْأر َبعة � ْأح ُرف.
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َت ْر َج َم:

13

2

ت

ر

ف

ع

3

ج

م

ل

ل

املا�ضي

امل�ضارع

امل�صدر

الأمر

َت ْر َج َم
َد ْح َر َج

ت ِج ُم
ُي رَ ْ
ُي َد ْح ِر ُج

َت ْر َجمة
َد ْح َرجة

َت ْر ِج ْم
َد ْح ِر ْج

ا ُ ْكت ُْب يف ال َفراغات احلُروف ال ْأ�ص ِل ّية ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثالني

َ -1م َّد :

م
ف

د
ع

د
ل

َ -5و َ�صل َْت:

 -2قالَ :

ق
ف

و
ع

ل
ل

َ -6روى:

َ -3ي�أْ ُخذون:

َ -4ت ْع ِر ُف :
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1

2

4

ف

ف

ع

ع

ل

ل

ُ -7ي َز ْل ِزلُ :

ُ -8ي َر ْف ِر ُف:

ف

ع

ف

ف

ف

ل

ع

ع

ع

ل

ل

ل

ل ل

ال َو ْحدة

3

جل َمل
َع نِّي ال ِف ْعل ال ُّثالثي امل َُج َّرد َو� ْأ�صلُه ال ُّثالث ِّي يف ا ُ
كَما يف املِثال
ال ِف ْعل ال ُّثالث ِّي امل َُج َّرد ال ْأ�صل ال ُّثالث ِّي
ج ل �س
َي ْجلِ�سون

الطُّ لاّ ب َي ْجلِ�سون يف ا َ
مل ْق َ�صف.
ِقاءه.
� -1سامي زار � ْأ�صد َ

13

َ -2و َ�صلَت الباخِ رة �إىل امل َْر َف�أ.

� -3سوزان َو َ�سمرية َت ْ�سكُنان يف دار الطّ الِبات.
االمتِحان.
 -4مَ ْ
ل َي ْر ُ�سب الطُّ الّب يف ْ
ال�صديق.
 -5عِ ْند ِّ
ال�ضيق ُي ْع َر ُف َّ

املا�ضي َواملُ�ضا ِرع َوامل َْ�ص َدر مِ ن
ِ�ص ْل َب نْي �صيغة
ِ
الأ ْفعال ال ُّرباعِ ّية كَما يف املِثال

4

َد ْح َر َج

ُي َح ْمل ُِق

طَ ْم�أنة

َو ْ�س َو َ�س

ُي َق ْعقِع

َت ْر َجمة

طَ ْم� َأن

ُي َز ْل ِزلُ

َد ْح َرجة

َت ْر َج َم

ُيطَ ْمئ ُِن

َو ْ�س َو�سة

َز ْل َزلَ

ُي َد ْح ِر ُج

َح ْملَقة

َح ْمل ََق

ت ِج ُم
ُي رَ ْ

َق ْع َقعة

َق ْع َق َع

ُي َو ْ�س ِو ُ�س

َز ْل َزلة
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13

5

جل ْد َول التّايل
َ�صيف الأ ْفعال مِ ن ا َ
�أ ْك ِم ْل ت رْ

هو

هما
هم
هي
هما
هن
ّ
أنت
� َ
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ
�أنا
نحن

6

َت ْر َج َم

َت ْر َج َما
َت ْر َجموا
َت ْر َج َم ْت
َت ْر َج َمتا
َت ْر َج ْم َن
َت ْر َج ْم َت
َت ْر َج ْم ُتما
َت ْر َج ْم ُت ْم
َت ْر َج ْمتِ
َت ْر َج ْم ُتما
َت ْر َج ْمتنُ َّ
َت ْر َج ْم ُت
َت ْر َج ْمنا

َد ْبل ََج

َد ْح َر َج
َد ْح َرجوا

َد ْبل ََج ْت

َد ْح َر ْج َت

َد ْبل َْج ُتما

َد ْح َر ْج ُتما

َد ْبل َْجتنُ َّ

َح ْمل ََق

َح ْم َل َقتا

َح ْم َل ْق ُت ْم

َح ْم َل ْق ُت

ِ�ص ْل َب نْي الأ ْفعال ال ُّرباعِ ّية َو َمعانيها كَما يف املِثال
َن َقلَ مِ ْن ُل َغ ٍة ِ�إلىَ � ْأخ َرى

َو ْ�س َو َ�س
ه َّز ُه َو َح َّركَ ُه َح َركَ ًة َ�شديد ًة
طَ ْم� َأن
ا�ض ٍح
َد ْح َر َج
م َتل ٍِط َغيرْ ِ َو ِ
َت َكل ََّم ِب َكال ٍَم َخاف ٍِت خُ ْ
ار َي ْن َقل ُِب َعلَى َنفْ�سِ ِه
َق ْع َق َع
َد َف َع ُه ف َ
َ�ص َ
َت ْر َج َم	�أَ ْح َد َث َ�ص ْو ًتا عِ ْند ال َّت ْحريك �أَو ال َّت َح ُّرك
َغيرَّ َ ُل َغ َة الف ِي ْل ِم ال ْأ�صل َِّي َة �إلىَ ُل َغ ٍة �أُ ْخ َرى
َز ْل َزلَ
ه َّد�أ و�سك ََّن
َد ْبل ََج
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جل َمل
َب نِّي ال ِف ْعل ال ُّثالث ِّي امل َُج َّرد َوال ُّرباعِ ّي امل َُج َّرد يف ا ُ
كَما يف املِثال

7

نوع الفعل
 -1الطُّ لاّ ب َي ْجلِ�سون يف ا َ
مل ْق َ�صف.

م َّرد
ُثالثي جُ َ

13

 -2الأطْ فال ُي َد ْح ِرجون كُ رات ال َّثلْج.
�َ -3ش َّدت ال ِب ْن ُت احل َْبلَ .
ِ�صة ال َق�صرية �إىل ال َع َر ِب ّية.
�َ -4س�أ َت ْر ِجم الق ّ
ال�س ّيارة.
َ -5
باع �أبي َّ
 -6ال ُت َد ْبلِجوا الفيلمَ ،ف ُل َغ ُته َ�س ْهلة َو َم ْفهومة.
جل ْد َول التّايل
َ�صيف الأ ْفعال مِ ن ا َ
�أ ْك ِم ْل ت رْ

8
هما
هم
هي
هما
هن
ّ
�أنت
�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ
�أنا
نحن

هو

ت ِج ُم
ُي رَ ْ

مان
ت ِج ِ
ُي رَ ْ
ون
ُي رَ ْ
ت ِج ُم َ
ت ِج ُم
ُت رَ ْ
ت ِجمان
ُت رَ ْ
ت ِج ْم َن
ُي رَ ْ
ت ِج ُم
ُت رَ ْ
مان
ت ِج ِ
ُت رَ ْ
ون
ُت رَ ْ
ت ِج ُم َ
ني
ُت رَ ْ
ت ِجم َ
مان
ت ِج ِ
ُت رَ ْ
ت ِج ْم َن
ُت رَ ْ
�أُ َت ْر ِج ُم
ت ِج ُم
ُن رَ ْ

ُي َد ْح ِر ُج
ون
ُي َد ْح ِر ُج َ

ُت َد ْح ِر َُج

ُت َد ْح ِرجان

ُي َد ْبل ُِج
ُت َد ْبل ُِج

ان
ُت َد ْبل َِج ِ

ُت َد ْبل ِْج َن

ُي َح ْمل ُِق

ت ْملِقان
حُ َ

ت ْملِقون
حُ َ

�أُ َح ْمل ُِق
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13

اال�ستيعاب
� ْأ�س ِئلة ْ
1

2

ت ّد ْث َم َع َزميلِكَ /زمي َلتِك َعن الكَوا ِرث الطَّ بيعِ ّية
حَ َ
ال�سا ِبقة ُث ّم اكتُب فقرة عن املَو�ضوع
ُم ْ�ستَعينًا ِبال ُّدرو�س ّ

												
												
												
												
												
											
َرتّب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج َمالً ُمفيدة
�ضب.
�َ -1س َنتَينْ  -ال ِّزلزال  -باكِ ْ�ستان َ -ق ْبل  -رَ َ
الباكني.
 -2كَ َنتيجة  -ال ِّزلْزال  ِ -أل ْن�شِ طة َ -ي ْن َ�ش�أ  -رَ
 -3قِيا�س َد َرجة  -ال َّزال ِزل َ -يت ِّم َ -د َرجات � -إىل َ -ع�شرْ .
َ -4ت ْع ِرف َ -بينْ  -هل  -الف َْرق َ -وال ُّت�سونامي  -ال ِّزلْزال؟
 -5ا ْنتِهاء  -املَخا ِبيء  -مِ ن َ -خ َر ْجنا َ -ب ْعد  -ال َه ّزات.
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3

أنت
� َ

�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ

َت ْر ِجما
َت ْر ِجموا
َت ْر ِجمي
َت ْر ِجما
َت ْر ِج ْم َن

هما
هم
هي
هما
هن
ّ

ت ِجما
ِل ُي رَ ْ
ت ِجموا
ِل ُي رَ ْ
ت ِج ْم
ِل ُت رَ ْ
ت ِجما
ِل ُت رَ ْ
ت ِج ْم َن
ِل ُي رَ ْ

أنت
� َ

ت ِج ْم
ال ُت رَ ْ

هو

�أنتما
�أنتم
�أنتِ
�أنتما
نت
�أن ّ

هو

هما
هم
هي
هما
هن
ّ

َت ْر ِج ْم

ت ِج ْم
ِل ُي رَ ْ

ت ِجما
ال ُت رَ ْ
ت ِجموا
ال ُت رَ ْ
ت ِجمي
ال ُت رَ ْ
ت ِجما
ال ُت رَ ْ
ت ِج ْم َن
ال ُت رَ ْ

ت ِج ْم
ال ُي رَ ْ

ت ِجما
ال ُي رَ ْ
ت ِجموا
ال ُي رَ ْ
ت ِج ْم
ال ُت رَ ْ
ت ِجما
ال ُت رَ ْ
ت ِج ْم َن
ال ُي رَ ْ

َد ْح ِر ْج

َد ْبل ِْج

َح ْمل ِْق

ِل ُي َد ْح ِر ْج

ِل ُي َد ْبل ِْج

ِل ُي َح ْمل ِْق

ال ُت َد ْح ِر ْج

ال ُت َد ْبل ِْج

ت ْمل ِْق
ال حُ َ

ال ُي َد ْح ِر ْج

ال ُي َد ْبل ِْج
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جل ْد َول التّايل
َ�صيف الأ ْفعال مِ ن ا َ
�أ ْك ِم ْل ت رْ

13

ال ُي َح ْمل ِْق
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13

182

ا ُ
مل ْف َردات َوال َّت ْعبريات اجلَديدة
كَ وا ِرث طَ بيع ِّية

ُهطول

ُم ْعتاد

َه ّد�أ

َدمار

� ْأمطار

َه ّزة

َ�سكّن

َث ْو َرة

َجفاف

لجَ َ �أْنا

ُي َد ْبلِج

ُب ْركان

ُم ْع ِد َية

َم ْنكوبني

َبراكني

�أ ْن�شِ طَ ة

َعوادِم

ُي َد ْح ِرج

خَما ِبئ

اِ ْن ِزالقات

َ�ص ّب

َي ْر ُ�س ُب

� ْإح�سا�س

ُمعاناة

طَ ْم� َأن

ُق ْ�صوى

َعنيفَة

َح ْمل ََق

م ّد َب ْح ِري

ف َُّو َهة

َق ْع َق َع

َف َي�ضانات

� ْأبخِ َرة

م َتلِط
خُ ْ

ال َّد ْر�س الأ َّول  :الأ ْن ِبياء ا ُ
مل ْر َ�سلون
ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل املَزيد

ال َو ْحدة

14

ال َو ْحدة
الأ ْن ِبياء

14

تهيد
مَ ْ
َم ْن � َّأول الأ ْن ِبياء َو َم ْن �آخِ ُر ُهم؟
َم ْن � ْأر َ�سل الأ ْن ِبياء �إىل ال ّنا�س َو مِلاذا؟
ال�سالم؟
� ُّأي ُهما �أ ْق َدم َز َم ًنا عي�سى � ْأم مو�سى َعل َْي ِهما َّ
ماذا َت ْع ِرف َعن ال ِف ْعل املَزيد؟
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ال َو ْحدة 14

14

1

ال َّد ْر�س الأ َّول  :الأ ْن ِبياء ا ُ
مل ْر َ�سلون

الأ ْن ِبياء

� ّإن اهلل ُ�س ْبحا َنه َو َتعاىل َخلَق ال ّنا�س َو َز َّو َد ُهم ِبال َع ْقلَ ،و َمع ذلِك � ْأر َ�سل اهلل ُر ُ�س ًال
�إل َْي ِهم ِل َيكونوا � ْأ�سوة َح َ�سنة.
ماء ُهم.
ِ�ص َ�ص ُهمَ ،و ْم ْن ُهم َم ْن مَ ْ
ل َي ْذكُ ر � ْأ�س َ
�ص اهلل َعل َْينا ق َ
الر ُ�سل َم ْن َق ّ
َومِ ْن ه�ؤالء ُّ
} َو َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْلنَا ُر ُ�سلاً ِم ْن َق ْب ِل َك ِم ْن ُه ْم َم ْن ق ََ�ص ْ�صنَا َع َل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َم ْن مَ ْ
�ص َع َل ْي َك ( {...ال ْأحقاف )78-
ل َنق ُْ�ص ْ
الر ُ�سل:
َومِ ن ه�ؤالء ُّ

ال�سالم
�إ ْبراهيم َع َل ْيه َّ

ال�سالم َيعي�ش يف َق ْوم َي ْع ُبدون الكَواكِ ب َوال ْأ�صنامَ ،و َب َد�أ � ْإبراهيم
كان � ْإبراهيم َعل َْيه َّ
حاولوا � ْإحرا َقه َف� جْأناه
ال�سالم َي ْدعو َق ْو َمه ل َِو ْحدان ِّية اهلل َوعِ با َدتِهَ ،ول ِك َّن ُهم كَ َّذبوه َو َ
َعل َْيه َّ
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اهلل مِ ن ال ّنار.
ال�سالم
مو�سى َع َل ْيه َّ
ال�سالم َق ْوم ف ِْر َع ْون �إىل
� ْأر َ�سلَه اهلل َتعاىل �إىل ف ِْر َع ْون َو َق ْومِ هَ ،دعا مو�سى َعل َْيه َّ
ال�سالم ا ْن َت�صرَ َعل َْيه ِب�إ ْذن اهلل.
َو ْحدان ِّية اهلل ف َ
َحار َبه ف ِْر َع ْون َولكِن مو�سى َعل َْيه َّ
ال�سالم
عي�سى َع َل ْيه َّ
الب ِّينات َو�أَ َّي َده ِبروح ال ُق ُد�سَ ،و َق ْد كَ لَّم
هو عي�سى ْبن َم ْر مَي َر�سول اهلل� .آتاه اهلل ّ
ال ّنا�س َوهو يف َ
ال�سالم.
امل ْهدَ ،وهو الَّذي َب رَّ�ش ِبال َّن ِبي حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ
ال�سالم
حُ َ
م َّمد َع َل ْيه َّ
ُولِد يف َمكّة َب ْع َد َوفاة �أبيه َع ْبد اهلل ِب� ْأ�ش ُهر َقليلةُ ،ت ُو ِّف َي ْت � ُّأمه �آمِ نة َوهو ال َيزال
ال�س ِّيدة
طِ فْلاً َ � ،أخ َذه َج ُّده َع ْبد املُطَّ لِب ُث ّم َع ُّمه �أبو طالِبَ ،و َرعى ال َغ َنم ِل َز َمنَ ،و َت َز َّوج مِ ن َّ
ِ�شين مِ ْن ُع ْم ِرهَ ،دعا ال ّنا�س �إىل الإميان
َخديجة ِب ْنت ُخ َو ْيلِد َوهو يف اخلامِ �سة َوالع رْ
ور ُ�سلِه.
ِباهلل الواحِ د ُ

14

َّ�ص
� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ
	-1ملاذا � ْأر َ�سل اهلل الأ ْن ِبياء؟
-2

ماذا َف َعل َق ْوم � ْإبراهيم؟

-3

ال�سالم مِ ن ال ّنار؟
َم ْن � جْأنى � ْإبراهيم َعل َْيه َّ

-4

ال�سالم؟
� ّأي َن ِب ّي َب رَّ�ش مِ ُ
ب َح َّمد َعل َْيه َّ

ال�سالم؟
َ
الر�سول َعل َْيه َّ
-5متى ُولِد َّ
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14

ال�ص َور
اِ ْم َ أل ال َفراغات مِ ن القائِمة الآتِية ُم ْ�ستَعينًا ِب ُّ

3
ال ِب ْئر

َب َقرات

ال َع ْر�ش	

أبيه	ال�س ْجن
ِل
ِّ

� ْإخوان

قافِلة

ِب َدم

حل ْنطة
� َأحد َع�شرَ	ا ِ

َخطَّ طوا	

َحكى	ا ِْ�ستِالم

يو�سف يف َمنامِ ه
َ -1ر�أى ُ
ال�ش ْم�س َوال َق َمر َي ْ�س ُجدون لَه ُث ّم
َو َّ
الر�ؤْيا ِلأبيه.
ُّ

كَ ْوكَ با
هذِه

َ -2علِم وا ِل ُده �أ َّنه َ�س َيكون لَه َ�ش�أْن يف امل ُْ�س َت ْق َبل
ـه.
الر�ؤْيا لِـ
فَطَ لَب مِ ْنه �أن ال َي ُق ّ
�ص هذِه ُّ
يو�سف.
َول ِك َّن ُهم َعلِموا ِبذلِك َو
ِل َق ْتل ُ

يو�سف َم َع ُهم
ا�س َت ْ�أ َذنوا � ُ
أباهم َو� َأخذوا ُ
ُ -3ث ّم ْ
مي�صه
َول ِك َّن ُهم َر َم ْوه يف ِب ْئر ُث ّم لَطّ خوا َق َ
كَ ذِب َوقالوا ِلأبي ِهم �أكَ لَه ال ِّذ ْئ ُب.

ت ّر مِ ْن َن ْف�س املَكان
َ -4وكا َنت
مَ ُ
ُث ّم � َأخذوه
يو�سف َو� ْأخ َرجوه مِ ن
ف ََو َجدوا ُ
الوزير ِب َث َمن َقليل.
َم َع ُهم �إىل مِ �صرْ َوباعوه �إىل َ
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لِل ُّن ْزهة
َرخاء
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يو�سف َو�أ ْد َخ َل ْته
 -5اِ ْف رَ َ
ت ْت َز ْوجة َ
الوزير َعلى ُ
ُ .هناك َت َع َّرف َعلىطَ ّباخ
يف
َو�ساقي َ
ال�س ْجن
امللِك َو ْ
ا�ش َت َهر ُ
يو�سف يف ِّ
الر�ؤْيا.
ِب َت�أْويل ُّ

14

َ -6ر�أى َ
�سِ مان
"�س ْب َع
امللِك يف َمنامِ ه َ
َي�أْكُ ُل ُهن َ�س ْب ٌع عِ جاف َو َ�س ْب َع ُ�س ْن ُبالت ُخ�ضرْ
ال�س ْجن
َو�أُ َخ ُر يا ِب�سات" ُث ّم � ْأخ َرج ُ
يو�سف مِ ن ِّ
َوطَ لَب مِ ْنه َت�أْويل ُر�ؤْياه.
مِ ُ
ل ّدة
يو�سف ِب�أ َّنه َ�س َيكون
ْ � -7أخ رَب ُ
َ�س ْبع �سِ نني َب ْعد ذلِك َ�س َيكون َق ْحط مِ ُ
ل ّدة َ�س ْبع �سِ نني
� ْأي ً�ضاِ .بناء َعلى َهذا ال َّت ْ�أويل َعينّ َ َ
يو�سف
امللِك ُ
يف َ�س َنوات
يو�سف املَخا ِزن ِبـ
زيراَ .م َلأ ُ
َو ً
ال�ش ْعب يف �سِ نني ال َق ْحط.
الرخاء َو َو َّز َعها َعلى َّ
َّ
 -8مَ
ولّا جاء � ْإخوان
يو�سف �إىل مِ �صرْ
ُ
يو�سف َو َعفا
لـ
ا ِ
حل ْنطة � ْأخ رَ َ
ب ُهم ِب�أ َّنه ُ
َع ْن ُهم ُث ّم َدعا وا ِل َده َو� ْإخوا َنه ال َأخرين �إىل مِ �صرْ
� ْأي ً�ضا.
 -9مَ
يو�سف �إىل مِ �صرْ � ْأجلَ�س
ولّا َح�ضرَ َ ت عائِلة ُ
� ّأما � ْإخوا ُنه ال َأحد َع رَ�ش
وا ِل َد ْيه َعلى
ف ََو َقفوا ِبجا ِن ِبه.
"يا �أ َبتي هذا
يو�سف
 -10قال ُ
َت�أْويل ُر�ؤْياي مِ ْن َق ْب ُل َق ْد َج َعلَها َر ِّبي َح ًّقا".
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14

4

� ْأج ِر ال َّت ْدريب الآتي كَما يف املِثال

�آ َدم

3

2
4

-1

8

7

5

6

كان � َّأول �إ ْن�سانَ ،وكان َيكْ�سِ ب ُقوت َي ْومِ ه مِ ن ال ِّزراعة.

-2

كان َيكْ�سِ ب ُقوت َي ْومِ ه مِ ن اخلِياطة.

-4

كان َي ْع َمل يف احلِدادة.

-3

كان َي ْع َمل يف ال ِّنجارة.

-5

ال�ص ْي َدلة.
كان َي ْع َمل يف جَمال الطِّ ّب َو َّ

-6

ال�س َمك.
كان َيكْ�سِ ب ُقوت َي ْومِ ه مِ ْن َ�ص ْيد َّ

-8

كان حاكِ ًما َو َي ْع ِرف لُغة الطُّ يور

-7

188

1

كان َي ْع َمل يف ال ِّتجارة.

5

 -1كان � ْأهل با ِبل َي ْع ُبدون ال ْأ�صنام
َ -2ويف مِ ْثل هذِه ال ْأعياد كانوا َي ْذ َهبون �إىل َب ْيت ال ْأ�صنام
 -3يف َي ْوم مِ ْن � ّأيام العيد َد َخل � ْإبراهيم َب ْيت ال ْأ�صنام
�َ -4ش َّّك � ْأهل با ِبل يف � ْإبراهيم َوقالوا لَه
ال�س�ؤال قائِال:
َ -5ر َّد � ْإبراهيم َعلى هذا ُّ
َ -6ول ِك َّن ُهم قالوا ِل ْإبراهيم ،ال ْأ�صنام
 -7قال � ْإبراهيم� :إ َذ ْن كَ ْيف َت ْع ُبدون ال ْأ�صنام
				
َ -8ب ْعد َهذا احلِوار َعلِم � ْأهل با ِبل � َّأن � ْإبراهيم
َ -9ق َّرروا �إلْقاء � ْإبراهيم يف ال ّنار َومِ ْن ُث َّم َج َمعوا احلَطَ ب َو� ْأو َقدوا ال ّنار
ت َّولَت �إىل
َ -10ولكِن ال ّنار حَ َ

ال َو ْحدة

موعت نَْي كَما يف املِثال
ِ�ص ْل َب نْي امل َْج َ

14

ن ُرود ِبذلِك.
هو الَّذي كَ �سرَ ال ْأ�صنام َو� ْأخ رَبوا مَ ْ
ال َت َت َكلَّم كَ ْيف َن ْ�س�أَ ُل ُهم؟
ت ِر ْق � ْإبراهيم.
الورود ِب� ْأمر مِ ن اهلل َو مَ ْ
ل حُ ْ
َحديقة مِ ن ُ

"�أَ �أ ْن َت َف َعل َْت هذا ِب�آ ِل َهتِنا يا � ْإبراهيم".

ألوهم � ْإن كانوا َي ْنطِ قون".
فا�س� ُ
" َب ْل َف َعلَه كَ ب ُ
ري ُهم هذا ْ
1

َوكانوا ُي َنظِّ مون لَها َح ْفلة دِين ِّية كُ ّل َ�سنة.
الّتي ال َت َت َكلَّم َوال ُتدافِع َع ْن َنفْ�سِ ها؟
َح ْيث َي ْ�س ُجدون لَها ُث ّم َي ْر ِجعون �إىل ُبيو ِت ِهم.
َب ْع َد ذلِك َق َذفوا � ْإبراهيم ِبا َ
مل ْن َجنيق يف َو َ�سط ال ّنار.

ال�ص َنم الكَبري ُث ّم غا َدر املَكان.
َوكَ �سرَ ال ْأ�صنام كُ لَّها َو َعلَّق ال َف�أْ�س َعلى َّ
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ال َو ْحدة 14
1

ال َّد ْر�س ال ّثاين  :ال ِف ْعل املَزيد

الحِ ظ ال ِف ْعل املَزيد
 َو َل َقد � ْأر َ�سلْنا ُر ُ�س ًال مِ ْن َق ْبلِك.ا�س َو َز َّو َد ُهم ِبال َع ْقل.
 َخلَق اهلل ال ّن َحارب ف ِْر َع ْو ُن مو�سى.
 َ اِ ْن َت�ص مو�سى َعلى ف ِْر َع ْون ِب�إ ْذن اهلل.ال�س ِّيدة َخديجة ِب ْنت ُخ َو ْيلِد.
 َت َز َّوج حُ َال�سالم مِ ن َّ
م َّمد َعل َْيه َّ
التحيب.
 ا ِْ�س َت ْق َبل الأ ْن�صار ال َّن ِب ّي َوامل ُِهاجرين ِب رَّ ْ
فاعلة – َت ْفعيل.
الرباعِ ّية املَزيدة هي � :إفعال – ُم َ
� ْأبواب الأ ْفعال ُّ

� ْأبواب الأ ْفعال ا ُ
فاعل – اِ ْفتِعال – اِ ْنفِعال.
خلما�سِ ّية املَزيدة هي َ :ت َف ُّعل – َت ُ

ال�سدا�سِ ّي املَزيد هو  :ا ِْ�س ِت ْفعال.
باب ال ِف ْعل ُّ
باب الإ ْفعال
ما�ض	
�أَ ْف َعلَ
�أَ ْر َ�س َل

190

ُم�ضا ِرع

َم ْ�ص َدر

ُي ْفعِلُ
ُي ْر�سِ لُ

ِ�إ ْفعال
�إِ ْر�سال

ُفاعلة
باب امل َ
ما�ض	

ُم�ضا ِرع

َم ْ�ص َدر

فاعلَ
َ
�شاه َد
َ

ُيفاعِ لُ
ُي�شاهِ ُد

فاعلَة
ُم َ
�شاه َدة
ُم َ

ُم�ضا ِرع

باب ال َت َف ُّعل
ما�ض	

ُم�ضا ِرع

َّفاعل
باب الت ُ
ما�ض	
فاعلَ
َت َ
عاون
َت َ

ُم�ضا ِرع
فاعلُ
َي َت َ
عاو ُن
َي َت َ

باب ا ِال ْفتِعال
ما�ض	

ُم�ضا ِرع

باب ا ِال ْنفِعال
ما�ض	

ُم�ضا ِرع

باب اال ِْ�س ِت ْفعال
ما�ض	

ُم�ضا ِرع

ف َّع َل
َعل َّم

َت َف َّع َل
َت َعل ََّم

اِ ْف َت َعلَ
تكَ
ا ِْ�ش رَ َ

اِ ْن َف َعل
اِ ْن َك�سرَ َ

ا ِْ�س َت ْف َعلَ
ا ِْ�س َت ْق َب َل

ُي َف ِّعل
ُي َعل ُِّم

َي َت َف َّعلُ
َي َت َعل َُّم

َم ْ�ص َدر
َت ْفعيل
َت ْعليم

ال َو ْحدة

باب ال َّت ْفعيل
ما�ض	

14

َم ْ�ص َدر
َت َف ُّعل
َت َعلُّم

َم ْ�ص َدر
فاعل
َت ُ
عاون
َت ُ

َم ْ�ص َدر

َي ْف َتعِلُ	اِ ْفتِعال
تكُ	ا ِْ�شترِاك
َي ْ�ش رَ ِ

َم ْ�ص َدر

َي ْن َفعِل	اِ ْنفِعال
َي ْن َك�سرِ ُ	اِ ْنكِ�سار

َم ْ�ص َدر

َي ْ�س َت ْفعِلُ	ا ِْ�س ِت ْفعال
َي ْ�س َت ْقبِلُ	ا ِْ�س ِت ْقبال
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14

2

تتَه َخطّ كَما يف املِثال
ال�صحيح لِل ِف ْعل الّذي حَ ْ
ا ُ ْكتُب الباب َّ
فاعلة
ِلح�صول َعلى مِ ْنحة دِرا�سِ ّيةُ ( .م َ
راجع َ�صديقي ال ِوزارة ل ُ
َ
َ -1د َّر�س الأُ ْ�ستاذ ما ّدة ال ّتاريخ.

)

ناول املَري�ض الأ ْد ِوية.
َ -2ت َ
َ -3ت َعلَّم الطّ الِب اللغة ال َع َر ِب ّية.
 -4ا ِْج َت َمع املُدير ِبامل َُوظّ فني ا ُ
جل ُدد.
ْ � -5أعلَن املُذيع َع ْن ُو�صول الطّ ائِرة.
 -6ا ِْ�س َت ْي َقظ خالِد مِ ْن َن ْومِ ه ُم َبك ًِّرا.
اجر �إىل اليابان.
ُ -7ي�سافِر ال ّت ِ
ال�ش ْهر ال ّتا�سِ ع.
َ -8ت ْن َفتِح املَدا ِر�س يف َّ

3

ال�صحيحة الَّتي َب نْي
ال�صيغة َّ
َ�ضع ال ِف ْعل الثّالث ِّي يف ّ
ال َق ْو َ�س نْي كَما يف املِثال
ُ
ْتر ال َه ْن َد�سة مَ
العال ِّي.
تكوا يف ُم�ؤ مَ َ
امل َه ْندِ�سون ا ِْ�ش رَ َ
طِ ْفلَها �سِ ّتة ُ�شهور.
 -1امل َْر�أة
�شح ُ
امل َعلِّم.
-2
ال ِّتلْميذات �إىل رَ ْ
 -3ال ِب ْنت

-4

اب ُر ْخ�صة القِيادة.
ّ
ال�ش ّ

-6

ال�ض ْوء ال ْأح َمر.
ال�س ّيارة عِ ْن َدما ظَ َهر َّ
َّ

-5
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� َّأمها يف � ْأعمال ال َب ْيت.

ال ُّد َول الإفريق ِّية ِ�ض ّد الأُ ِّم ّية.

�شك  /ا ْفتِعال )
( رَ ِ
(ر َ�ضع � /إفعال )
َ

( َ�سمِع  /اِ ْفتِعال )

فاعلة )
( َ�س َعد ُ /م َ

( َخ َرج  /ا ِْ�س ِت ْفعال )

فاعل )
( َ�س َند َ /ت ُ
( َو َقف َ /ت َف ُّعل )

ال َو ْحدة

4

اِ ْم َ أل ال َفراغات كَما يف املِثال
فاعلة
�س م ح ُ /م َ

ر ج ع  /ا ِْ�س ِت ْفعال

ما�ض
�سامح
َ

ُم�ضا ِرع
ُي�سامِ ح

َم ْ�ص َدر
�سامة
ُم حَ

14

ل ز م  /اِ ْفتِعال
ق ل ب  /اِ ْنفِعال
�ص د ر َ /ت ْفعيل
ك م ل � /إ ْفعال
فاعلة
ق ب ل ُ /م َ
فاعل
ع ر ف َ /ت ُ
خ ر ج َ /ت َف ُّعل

5

هات ال ْأ�صل ال ُّثالث ِّي ِللأ ْفعال الآتِية كَما يف املِثال

دا َفع
َ -1ج َّرب
	-2ا ِْ�ش َت َغل

دفع
	-5اِ ْن َغلَق
	-6ا ِْ�س َت ْملَك

ت َّدث
 -3حَ َ

-7

� ْأجب

فاهم
َ -4ت َ

-8

ف ََّرق
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14

تتَها َخطّ �إىل املُ�ضا ِرع
َح ِّول الأ ْفعال
املا�ضية الَّتي حَ ْ
ِ
جل َمل الآتِية كَما يف املِثال
يف ا ُ

6

� ْأح�ض الطّ الِب كُ ُت َبه �إىل َ
امل ْد َر�سة.

ُي ْح�ضرِ الطّ الِب كُ ُت َبه �إىل َ
امل ْد َر�سة.

� -1أ ْد َخلَت امل َُم ِّر�ضة املَري�ض �إىل ُغ ْرفة الك َْ�شف.
جلراحِ ّية.
 -2الأطِ ّباء عالجَ وا املَري�ض ِبال َع َمل ِّية ا ِ
ال�س ّيارة.
 -3امل ُْ�ش رَ ِ
تيان َج َّربا َّ
 -4ال ِّن�ساء َت َعل َّْمن اخلِياطة ِب�سرُ ْ عة.
عاون �أ ْفراد امل ُْج َت َمع يف َح ّل امل ُْ�شكِلة.
َ -5ت َ
 -6اِ ْن َتظَ ْرنا �أمني َ
امل ْك َتبة يف القاعة.
العا�صفة.
 -7اِ ْن َك�سرَ َ ْت � ْأغ�صان ال ْأ�شجار يف
ِ
 -8ا ِْ�س َت ْغف َْر ُت اهلل ال َعظيم.

7

اِ ْب َح ْث َعن ال َكلِمات الآتِية يف ا ُ
مل ْع َجم كما يف املثال
		
ْ � -1أر َجع
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رجع

 - 6اِ ْف َتكَر

 -2نا َق�ش

 - 7اِ ْن َ�سكَب

�َ -3ص َّدر

 - 8ا ِْ�ش َت َمل

َ -4ت َع َّر�ض

 - 9ا ِْ�س َتكْب

ار�ض
مَ
-5ت َ

 -10ا ِْ�س َت ْب َدل

ال َو ْحدة

اال ْ�ستيعاب
� ْأ�س ِئلة ِ
1

ت َّد ْث َمع َزميلِك َ /زمي َلتِك َعن الأ ْن ِبياء ُم ْ�ستَعينًا
حَ َ
ِبال ْأ�سئِلة الآتِية ُث ّم ا ْكت ُْب ف ْق َرة َعن ا َ
مل ْو�ضوع

14

 -1هل َت ْع ِرف الأ ْن ِبياء الّذين َو َر َد ذِكْ ُر ُهم يف ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
 -2اُ ْذكُ ر � ْأ�سماء َب ْع�ض الأ ْن ِبياء الّذين َو َر َد ذِكْ ُر ُهم يف ال ُق ْر�آن الكَرمي؟
َ -3م ْن � َّأول الأ ْن ِبياء َو َم ْن �آخِ ُر ُهم ؟
خات الأ ْن ِبياء؟
ال�سالم ِب مَ
 -4مِلاذا ُ�س ِّم َي حُ َ
م َّمد َعل َْيه َّ
 -5مِلاذا � ْأر َ�سل اهلل الأ ْن ِبياء �إىل ال ّنا�س؟

												
												
												
												
												
											
2

اِ ْملَ أ ال َفراغات فيما َيلي مِبا هو َمطْ لوب َب نْي الأقْوا�س كما يف املثال
رو�سه.
ْ �- 1أه َملَ الطّ الِب ُد َ

-2
-3
-4
-5

( ِف ْعل َمزيد ِب َح ْرف � ْأ�صلُه :هـ  -م  -ل)

اهلل َعلى َم ْن َي ْكفُر ِبهِ ( .ف ْعل َمزيد ِب َح ْرف � ْأ�صلُه :ع  -ذ  -ب)

الطّ الِب َعن ال َّد ْر�سِ ( .ف ْعل َمزيد ِب َح ْر َفينْ � ْأ�صلُه :م  -ن -ع)
امل ُْ�سلِم َر ّبه.
م َّرد � ْأ�صلُه :د  -ع  -و)
( ِف ْعل جُ َ
م َّمد َعل ًِّيا.
حُ َ

( ِف ْعل َمزيد ِب َح ْرف � ْأ�صلُه :ح � -س  -ن)
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ال َو ْحدة

14

3

َح ِّول الأ ْفعال امل َُج َّردة الآتِية �إىل �أ ْفعال َمزيدةُ ،ث ّم
ا�س َت ْع ِملْها يف ُج َمل ُمفيدة كما يف املثال
ْ

		
َه َدم:

ال ِف ْعل املَزيد
اِ ْن َه َد َم

اجل ُْملة

اِ ْن َه َد َم ال ْأبنِية.

َق ِبل:
َ�سلِم:
َر َ�سل:
�شف:
رَ ُ
ا ُ
مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة
َز َّود
� ْأر َ�سلَ
ا ْق ِ ِ
تداء
� ْأ�س َوُة
كَ ْوكَ ب
ا ِْ�صطَ فاه
� ْإحراق
� جْأناه
�ألْقاها
� َّأي َد
َم ْهد
ُقوت
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ارة
جِن َ
حِ دا َدة
َرخاء
حِ ْنطَ ة
َخطَّ طَ
لَطَّ َخ
ت ْت
اِ ْف رَ َ
طَ ّباخ
َت�أويل
َمنام
�سِ مان
عِ جاف

يا ِب�سات
َق ْحط
َعفا َعن
َ�شكّ
َي ْ�س ُج ُد
َق َذفوا
� ْأو َقدوا
ت َّولَ
حَ َ
َعلَّق
َف�أْ�س
اِ ْن َت�صرَ َ
راج َع
َ

مِ ْن َحة
َت ْن َفت ُِح
�أَ ْر َ�ض َع ْت
ُت�سا ِن ُد
َج َّر َب
ت َّدث
حَ َ
اِ ْن َغل ََق
ا ِْ�س َت ْملَكَ
اِ ْن َ�سك ََب
ْب
ا ِْ�س َتك رَ َ
�ض
ار َ
مَت َ
ا ِْ�س َت ْب َدلَ

SÖZLÜK
Kelime Listesi

قائمة املفردات

:�إحداث
:�أحداث (م) َح َدث
Olay.
:�إحراق
Yakmak.
:� َأح َّ�س
Hissetti.
:�إح�سا�س
Hissetmek.
:� ْأح�ضان
Kucak.
:� ْأحفاد
Torunlar.
: ًي ْخ ًت ِب ُئ-� ْإخ َت َب�أ
Saklanmak.
: َي ْخ َتل ُِف-ا ِْخ َتل ََف
Farklı olma.
:� ْأخطَ ر
En tehlikeli.
:�أخالق َحميدة
Güzel ahlak.
:�أداة ا�ستفهام
Soru edatı.
: ُي�ؤَ ِّد ُب-�أ َّد َب
Terbiye etmek.
: ُ ُي ْد ِرك- َ�أَ ْد َرك
İdrak etmek, anlamak.
:�إ ْدمان
Alışkanlık, bağımlılık.
:�أ ْدناه
Aşağıdaki.
:�أ ْدوار � ْأر ِ�ض ّية
Zemin katlar.
Yol açmak, sebep olmak. : ُي�ؤَ ِّدي �إىل-�أَ َّدى
: ُي�ؤَ ِّدي-�أَ َّدى
Yerine getirdi.
:�أذان
Ezan.
: َي ْ�أ َذ ُن-�أَذ َِن
İzin vermek.
:) َي ْر َت ِبطُ (ب- َا ِْر َت َبط
Bağlı olmak.
:� ْإرتِباك
Karışıklık.
: َي ْر َتدي-ا ِْر َتدى
Giymek.

�أ

		

Ortaya çıkarmak.

197

Reddetti.
Gülümseme.
Buhar.
Daha basit.
Oğul.
Uymak, tabi olmak.
Yönelmek.
Birlik olmak.
Edinmek.
Sakınmak.
Telef etmek.
Tamamlamak.
Eser.
Kanıtlamak.
Tercih etmek.
Tarihî.
Geçmek.
Yabancı.
Kanat.
Cihaz.
Cevap.
Dost, sevgili.
İşgal etmek.

		

:�أ َبى
:ا ِْبتِ�سامة
:� ْأبخِ رة (م) ُبخار
:� ْأب َ�سط
:� ْأبناء (م) ا ِْبن
:ا ِّتباع
: َي َّت ِج ُه-ِت َه
َ َّا ج
: َي َّتحِ ُد-ِت َد
َ َّا ح
: َي َّتخِ ُذ-اِ َّت َخ َذ
: َي َّتقي-اِ َّتقى
:�إ ْتالف
: ُيت ُِّم-أت
ّ َ� م
:�آثار (م) �أ َثر
:�إثبات
:�أ َثري
: ُي ْ�ؤث ُِر-�آ َث َر
:ا ِْجتِياز
:� ْأج َن ِبي (ج) �أَ َجانِب
:� ْأجنِحة (م) َجناح
:�أجهزة (م) ِجهاز
:� ْأج ِو َبة (م) َجواب
:�أحِ ّباء (م) َحبيب
: ُّ َي ْح َتل-َّا ِْح َتل

:اِ�ستيعاب
:ا ِْ�س ِت ْن�ساخ
Kopya etmek.
:ا ِْ�س ِت ْهالك
Tüketmek.
: �آ�ساد، ُ�أ�سود،� َأ�سد (ج) �أُ ُ�سد
Aslan.
:لية
İlk yardım.
ّ � ْإ�سعافات � ّأو
:�أُ ْ�سلوب (ج) �أ�ساليب
Üslup.
:�أُ ْ�س َوة َح َ�سنة
Güzel örnek.
:)تاق (�إىل
ُ  َي ْ�ش-تاق
َ ا ِْ�ش
Özlemek.
: َي ْ�ش َت ُّد-ا ِْ�ش َت َّد
Şiddetlenmek.
: َي ْ�ش َت ِه ُر-ا ِْ�ش َت َه َر
Meşhur olmak.
:� ْأ�شخا�ص (م) َ�ش ْخ�ص
Şahıs, kişi.
:� َأ�ش ّد (م) �شديد
Daha şiddetli.
:�أ�شِ ّدا ُء
Katı, sert.
:�ش ُق
ِ ْ ُي ر-�ش َق
Parlamak.
َ ْ�أَ ر
: ُي ْ�ص ِب ُح-� ْأ�ص َب َح
Olmak.
:ا ِْ�صطَ َد َم
Çarptı.
: َي ْ�صطَ في-ا�صطَ فى
Seçmek.
ْ
:�إِ�صالح
Onarmak.
:�إ�ضافة
Ek, ilave.
:رض َب َعن
Grev yapmak.
َ ��أ
:�إطاعة
İtaat etmek.
:طيع
İtaat etme.
َ �
ُ  ُي-أطاع
:�أظافِر (م) ظُ ْفر
Tırnak.
: َي ْع َتني-ا ِْع َتنى
Özen göstermek.
: ُي ِع ُّد-� َأع َّد
Hazırlamak.
:� ْأع َزب
Bekar.
:� ْأع�شاب (م) ُع ْ�شب
Ot.
Anlama, kavrama.

: َي ْر َتف ُِع-ا ِْر َتف ََع
:� ْأر َ�سل
Gönderdi.
:� ْإر�شادي
Yönlendirici.
�أَ ْر ِ�صفة (م) َر�صيف
Kaldırım.
: ُي ْر ِ�ض ُع-� ْأر َ�ض َع
Emzirmek.
:� ْأركان (م) ُركْ ن
Şart.
:� ْأرياف (م) ِريف
Kırsal, köy.
:ا ْزدِياد
Artış.
:�أ ْزواج (م) َز ْوج
Eş.
:أ�سا�سي
�
Temel.
ّ
:ا ِْ�س َت ْ�أ َج َر
Kiraladı.
: َا ِْ�س َت ْب َدل
Değiştirdi.
:ا�ستبيان
Anket.
:ا�ستحمام
Banyo yapmak.
:ا ِْ�ست ِْخدام
Kullanmak.
:ا ِْ�ستِدارة
Dönmek.
:ا ِْ�سترِاحة
Dinlenmek.
: َي ْ�س َت�شري-�شار
Danıştı.
َ ا�س َت
ْ
:ا ُْ�س ُت ْ�ش ِه َد
Şehit oldu.
Yapabilmek, edebilmek. : َي ْ�س َت ِطيع-طاع
َ اِ ْ�س َت
:)ا ِْ�س ِت ْعداد �إىل (لـ
Hazırlık.
:ا ِْ�س َت ْغف ََر
Bağışlanma diledi.
:ا ِْ�ستِفادة
İstifade etmek.
: ُ َي ْ�س َت ْقبِل- َا ِْ�س َت ْق َبل
Karşılamak.
: َي ْ�س َتك رِْب-ْب
Büyüklenmek.
َ َا ِْ�س َتك ر
: َا ِْ�س َت ْملَك
Mülk edinmek.
Dayanmak, yaslanmak. :�س َتنِد
ْ  َي-ا ِْ�س َت َن َد
Yükselmek.
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:� ْأمطار (م) َمطَ ر
:كانية
İmkân.
ّ � ْإم
:�أَناقة
Şıklık.
:�أنان ِّية
Bencillik.
:اِ ْنتِباه
Dikkat etme.
: َي ْن َت ِب ُه �إىل-اِ ْن َت َب َه
Dikkat etmek.
: َي ْن َتخِ ُب-اِ ْن َت َخ َب
Seçmek (üye).
Zafer kazanmak. : َي ْن َت�صرِ ُ على- َ َاِ ْن َت�صر
: َي ْن َت ِهي-اِ ْن َت َهى
Bitmek.
:�أ ْنحاء (م) َن ْحو
Taraf.
:�إ ْنخِ فا�ض
Düşüş
:اِ ْن ِزالق
Kayma.
: َي ْن َ�سك ُِب-اِ ْن َ�سك ََب
Dökülmek.
:�أ ْن�شِ طَ ة (م) َن�شاط
Faaliyet, etkinlik.
:�أُ ْنظُ مة
Kurallar.
:اِ ْنعِدام
Yokluk, bir şeyin olmaması.
: َي ْن َغل ُِق-اِ ْن َغل ََق
Kapanmak.
:اِ ْنفِجار
Patlama.
:اِ ْن ِف
Olumsuz yap.
:�إنقاذ
Kurtarma.
:�أ ْنواع (م) َن ْوع
Tür.
: َي ْه َت ُّم-ا ِْه َت َّم
Önem vermek.
:� ْأهداف (م) َه َدف
Hedef.
(bir yere) sığınmak. :) َي�أوي (�إىل- � َأوى
:� ْأوثان (م) َو َثن
Put.
: ُيو ِق ُد-� ْأو َق َد
Yakmak.
: ُيوق ُِف-� ْأو َق َف
Durdurmak.
Yağmur.
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:� ْأع�ضاء (م) ُع ْ�ضو
:�أغطِ ية (م) غِ طاء
Örtü, kapak.
:�أَ ْغل ََق
Kapattı.
:ِ�ض
ُ  ُي ْغم-�ض
َ � ْأغ َم
Göz yummak.
:ت ُ�س
ِ َ َي ْف ر-ت َ�س
َ َاِ ْف ر
Avlamak.
:�أ ْف َ�سح املجال
Yer veririm.
:تونية
Çizgi film.
ّ �أفالم كَ ْر
:)(ر ْعب
Korku filmi.
ُ �أفالم ُم ْرعِ بة
:�أفالم َوثائِقية
Belgesel film.
:�أفواج (ج) ف َْوج
Grup, bölük.
:�إقامة
İkamet etmek.
		
:قيم
İkamet etme.
ُ  ُي-أقام
َ �
:اِ ْقتِداء
Takip etmek.
:ت ُب مِ ن
ِ َ َي ْق ر-ت َب
َ َاِ ْق ر
Yaklaşmak.
:اِ ْقتِ�صاد
Ekonomi.
: َي ْق َتل ُِع-اِ ْق َتل ََع
Sökmek.
:�أق�صى
Uzak.
:�أ ْقمِ�شة (م) ُقما�ش
Kumaş.
:�أقوياء (م) َق ِو ّي
Güçlü.
: ُي ْك ِر ُم-�أكْ َر َم
İkram etmek.
:اِ ْلتِزام
Bağlı olma.
: ُي�ؤَل ُِّف-�أَل ََّف
Telif etmek.
: ُي ْلقِي-�أ ْل َقى
Atmak.
:�أليف
Evcil.
: ْ� ْأم�صار (م) مِ �صر
Şehir.
:�أمرا�ض الرئة
Göğüs hastalıkları.
:ي ِ�ضي-ى
Geçirmek.
ْ ُ� ْأم َ�ض م
Üye.

:َبطَّ ة
:َبطَ ل فيلم
Film başrol oyuncusu.
:ِبطَ القة
Akıcı bir şekilde.
:َب ّقال
Bakkal.
:َب َقر
Sığır.
:ُبقول
Bakliyat.
:ُبكاء
Ağlama.
:ِبلُطْ ف
Kibarca, nazikçe.
: ََب َّلّل
Islatmak.
:َب ْهجة
Mutluluk, sevinç.
:ِبيئة
Çevre.
:�شخ�صية
بيانات
Kişisel bilgiler.
ّ
:ِبيانو
Piyano.
: ِّ ُي َبين- َ ََّبين
Açıklamak.
Ördek.

ت
: ُيتا ِب ُع-تا َب َع
:التبة
ْ ُّت�آكُ ل ر
Erozyon.
:َت�أْويل
Yorum.
:�ض
َ  َي َت-�ض
َ َت
ُ باغ
َ باغ
Kin gütmek.
:بع
Bağışlamak.
َّ ََت ر
:َت ْبليغ
Tebliğ.
:ِيح
Sunmak, vermek.
ُ ُتت
:ت ّر
ُ َج
Çekiyor.
:تويد
ْ َج
Tecvit.
:ا�س ُدوا
Birbirini çekememek.
َ حَت
: َي َت َح َّد ُث-ت َّد َث
َ َح
Konuşmak.
İzlemek, takip etmek.

:�إيتاء ال َّزكاة
:إيجابي
�
ّ
: ُي� ِّؤيد-� َّأي َد

Zekât vermek.
Olumlu.
Desteklemek.

ب
:يت
َ
ُ  َي ِب-بات
:با ًّتا
Kesinlikle.
:باخِ َرة
Vapur.
:َب�أْ�س
Sıkıntı, şiddet.
:با�ص
Otobüs.
: ُيبال ُِغ-بال ََغ
Abartmak.
: ُ َي ُبول- َبال
İşemek.
:ُب َحيرْ ة
Göl.
:َب َدل
Bedel, alternatif.
: َي ْبذُلُ ُج ْه َده- ََبذَل
Çaba harcamak.
Volkan, yanardağ. :َبراكني (م) ُب ْركان
:ب ُز
Ortaya çıkmak.
ُ ْ َي ر-َب َر َز
:َب ْرلمَ ان
Parlamento.
:ين
Elektronik posta.
ّ بريد �إلكرتو
:ِب ُ�س ُهولة
Kolayca.
:بِ�شِ َّدة
Aşırı bir şekilde.
:)�ش (بـ
Müjdelemek.
ُ ِّ ُي َب ر-�ش
َ ََّب ر
:ري
Periyodik bir şekilde.
ّ ِب َ�شكْل َد ْو
:َب ُ�شو�ش
Güler yüzlü.
:َب�صرَ ّى
Görsel.
:ِب�ضاعة
Mal, emtia.
:ِب ْ�ضعة (م) ِب َ�ضع
Birkaç.
Geceyi geçirmek.
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:عاون
ُ َت
:َتطْ عيم
Aşı.
:َتطَ ُّور
Gelişme.
:ًت ْعبري َ�شفَوي
Sözlü anlatım.
:تريري
ْ ََت ْعبري ح
Yazılı anlatım.
:) َي ْع َت رِب-ب (ا ِْع َت رَب
Sayılır.
ُ َُت ْع َت ر
ِ �ض
ُ  َي َت َع َّر-�ض
َ َت َع َّر
Maruz kalmak. :)(ل
:َت ْغذِية
Besleme.
: َي َتف ََّجر-َتف ََّجر
Parçalandı.
: َي َتف ََّر ُق-َتف ََّر َق
Dağılmak.
:َتقاطُ ع
Yol ayrımı.
:َت ْقرير (ج) َتقا ِرير
Rapor.
:َت ْق ِوية
Güçlendirme.
: َي َتال َقى-َتال َقى
Buluşmak.
:تِالوة
Okuma.
:ار�ض
Numaradan hastalanmak.
َ مَت
:تت
َّ َم
Tamamlanmak.
:!مت ّهلي
َ ،ت َّهل
َ َم
Yavaşla, ağır ol!.
(bitki vb.) Bitmek. :) َي ْن ُبت-َت ْن ُبت ( َن َبت
:َت ْن�شِ َئة
Yetiştirmek.
:) َي ْن ِ�صب-َت ْن ِ�صب ( َن َ�صب
Nasb eder.
:َت ْنظِ يم ِّية
Düzenleyici.
:) َي ْن َفتِح-َت ْن َفتِح (اِ ْن َف َتح
Açılmak.
:َت ْنمية
Gelişme.
:) َي ْنوي-تنوي ( َنوى
Niyet etme.
ِ  ُي-(واجه
ِ ُت َو
Yüz yüze gelmek.:)واجه
َ اجه
: َي َت َو َّتر-َت َو ّتر
Gerginlik.
Yardımlaşma, iş birliği.
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:تذير
ْ َح
: ُ َي َت َح َّرك- َت َّرك
َ َح
Hareket etmek.
:) َي ْح ُر ُم-(ح َر َم
ْ َح
Yasaklamak.
َ ت ُر ُم
: ُ َي َت َح َّول- َت َّول
َ َح
Dönüşme.
:)(ت ّيات
ِ َت َّية ح
ِ َح
Selam vermek.
:َت َخ ّ�ص�ص
Branş.
:)َّ�ص (من
Kurtulma.
ُ  َي َت َخل-َّ�ص
َ َت َخل
:َت َخ ُّل ًفا
Geri kalmış.
: َي َتدا َبر-َتدا َبر
Sırt çevirmek.
:َتدا ِبري (م) َت ْد ِبري
Tedbir.
:َت ْدخني
Sigara içme.
:َت ْد ِف َئة
Isıtma.
:َت ْد ِوين
Yazma, toparlama.
:َت َذ ُّوق
Zevk alma.
:راث
َ ُت
Kültürel miras.
:) َي ْر َتدي-َت ْر َتدي (ا ِْر َتدى
Giyiyor.
:) َي ْر َتفِع-َت ْر َتف ُِع (ا ِْر َتفَع
Yükseliyor.
:) َي ْرفَع-(رفَع
Kaldırıyor.
َ َت ْرفَع
:َت َز َّو َج
Evlendi.
:) َي ِزيد-َتزي ُد ( َزاد
Artıyor.
:) ُي�سانِد-ُت�سا ِن ُد (�سا َند
Dayandırmak.
:) َي ْ�ش َت ّد-(ا�ش َت ّد
ْ ت�شت ّد
Şiddetlenir.
:...�شج ًعا لـ
ِ َت
Desteklemek için.
:َت ْ�شوي
Kızartıyorsun.
:ت�شويه
Çirkinleştirme, bozma.
:َت َ�ص ُّحر
Çölleşme.
: َي َت َ�ص َّدق-َت َ�ص َّدق
Sadaka ver!
Uyarı.

Vücudumuz.
Kuraklık.
Cilt, deri. (sıfat)
Cilt, deri. (isim)
Dernekler.
Cenaze.
Cihat, çaba.
Çaba.
Kalite.
Cevher, öz.

:ِج ْ�سم (ج)� ْأج�سام
:َجفاف
:لدي
ّ ِج
:ُجلود (م) ِجلْد
:عية
ّ َج ْمع ِّيات (م) َج ْم
:َجنازة
:ِجهاد
:جهود (م) َج ْهد
:َج ْودة
:َج ْو َهرة

ح
İhtiyaç.
Elde etti.
Korumak.
Secde hâli.
Çok sevmek.
Teşvik etti.
Hac etti.
Taş.
Hacim, büyüklük.
Demircilik.
Belirlemek.
Sınırlar.
Kazdı.
Torun.
Hükmetti.

:حاجة
:حا َز
: ُيحافِظ َعلى- َحافَظ
:ال�سجود
ّ حال
:ُح ًّبا َج ًّما
: َي ُح ّث َعلى-َح ّث
:حج
َّ  َي-َح ّج
:َح َجر
:َح ْجم (ج)� ْأحجام
:حِ َدا َدة
: ُي َح ِّد ُد-َح َّد َد
:ُحدود
:َحفَر
:َحفيد (ج) � ْأحفاد
: َي ْحكُم-َحك ََم

:) َي َو ِّجه-(و َّجه
َ ُت َو ِّجهنا
:) ُي َو ِّ�سخ-(و َّ�سخ
Kirletir.
َ ُت َو�سِّ خ
:) ُي َو ِّ�سع-(و َّ�سع
Genişleme.
َ ُت َو ِّ�سع
: َي َت َو َّ�سع-َت َو َّ�س َع
Genişledi.
:َت ْوفري
Sağlamak.
:ال َّت َو ُّ�سل
Yalvarmak.
:ُت ُو يِّف
Vefat etti, öldü.
:َت َو َّق َع َي َت َو َّق ُع
Ummak.
Üstlendi, yönetimi devraldı. : ّ َي َت َولى- َّت َولى
Bizi yönlendirir.

ث
:ثار على
َ
:َثراء
:ث ْعلَب
:ُثلوج (م) َثلْج
:َث ّمة
:َثمِني
:البكان
ْ َُث ْورة ر

Ayaklanmak, baş kaldırmak.
Zenginlik.
Tilki.
Kar.
Orada.
Değerli, kıymetli.
Volkan patlaması.

ج
Ödül.
Cebraîl.
Denemek.
Onu yaraladı.
Yara.
Aktı.
Karşılık verdi.

:جائزة (ج) َجوائز
:ِجربيل
: ُي َج ِّرب-َج َّر َب
: َي ْج َرح-َج َر َح
:ُجروح
: َي ْجري-َج َرى
: ُي ْجزي-َجزا
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-i savundu.
Arka, sırt.
Duman.
Dua.
Mısır unu.
Gösterdi.
İmha.
Beyin.
Kurs.
-e bakmaksızın.
Dizel.

:) يدافِع (عن- دافع
:ُد ُبر
:ُدخان
:ُدعاء
:َدقيق ال ُّذ ّرة
: َي ُدلُّ على- ََّدل
:َدمار
:دِماغ
:َد ْورة
:ُدون النظر �إىل
:ديزل

ذ

Erimek.
Tatmak.
Günah.
Hafıza.
Altın.

Akciğer.
Görüş.
Rehber, öncü.
Maaş.
Müracaat etti.
Başkanlık etti.
Acıdı.
Hâlihazır, şimdiki.
İlkbahar.
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ر

:ذوب
ُ  َي-ذاب
َ
:ذوق
ُ  َي-ذاق
َ
:َذ ْنب (ج) ُذنوب
:ذاكِ رة
:َذ َهب
:ِر َئتان
:ُر�ؤْية
:رائِد
:راتِب
:راج َع
َ
:َر�أَ َ�س
: َي ْر�أف-َر�أَ َف
:َراهِ ن
:ربيع

Anlatmak.
Korumak.
Dik dik bakmak.
Buğday.
İhtiyaçlar.
Trafik kazaları.
Duyu organları.
Yılan.
Yaşamsal.

:حِ كاية- َي ْحكي-َحكى
:حِ ماية
:َح ْمل ََق
:حِ ْنطة
:حوائج (م) حاجة
:حوادث املرور
:حا�سة
ّ )َوا�س (م
ّ احل
:حية (ج) َح ّيات
َّ
:وي
ّ َح َي

خ
Korkmak.
Boş.
Ihanet etmek.
Utangaç.
Sonbahar.
Ahşap.
Huşu.
Özellikler.
Verimli (toprak).
Planladı.
İndirmek.
Karışım.
Hücreler.
Yalnız kalma.

Devamlı.

:خاف
ُ  َي-خاف
: ٍخال
: َيخون-خان
:َخجول
:اخلَريف
:َخ َ�شب (ج) �أخ�شاب
:اخلُ�شوع
:)(خ ْ�صلة
َ خِ �صال
:ُخ�صوبة
: ََخطَّ ط
:َخ ْف�ض
:َخليط
:َخاليا (م) َخل ِّية
: َي ْخلُو-َخال

د

:دائم

Perdeler.
Kaydettiler.
Bulut.
Hızlı.
Yüzey.
Sarhoş.
Sekreter.
Demir yolları.
Sakinleştirdi.
Olumsuz.
Sağlam.
Semiz.
İşitti, duydu.
Köpek balığı.
Sur, çeper.
Kötü.
Öz geçmiş.

:َ�ستائر (م) �سِ تار
: ُي َ�س ِّجل-�سجل
ّ
:َ�سحاب
:�سرَ يع
:) ُ�سطوح،َ�سطْ ح (� ْأ�صطُ ح
:َ�سكْران
:�سكرتري َة
:َديدية
ّ ال�سكَك احل
ِّ
: ُي َ�سكِّن-َ�سكّن
:َ�س ْل ِب ّي
:َ�سليم
:َ�سمِني (ج) �سِ مان
:�س ْمع-مع
 َي ْ�س-َ�سم َِع
َ
:�سمك القر�ش
:�سور
:�سيئ
ّ
:�سرية ذاتية

: َي ْرجو-َرجا
:ريجيم
Rejim, diyet.
:َرخاء
Bolluk, refah.
:َر َّد
Yanıt verdi.
:ر�صيف (ج) �أَ ْر ِ�صفَة
Kaldırım.
: َي ْر�ضى-ر�ض َي
Razı oldu.
ِ
:َرطِّ ْب
Düzenle.
Hayvan güttü; riayet etti. : َي ْرعى-َرعى
:ُ�ض
Reddetmek.
ُ  َي ْرف-َ�ض
َ َرف
: َي ْرف َُع-َرف ََع
Kaldırmak, yükseltmek.
:َرفيق
Arkadaş, yoldaş.
:ُرق ِّي
İlerleme, kalkınma.
:ِرمال (م) َر ْمل
Kumlar.
: َي ْرمي-َرمى
Attı, fırlattı.
:َروائح (م) رائِحة
Kokular.
Anlattı, rivayet etti. : ِرواية- َي ْروي-َروى
:ريف (ج) � ْأرياف
Kırsal kesim.
Rica etti; umdu.

�ش
:�شاحنات (م) �شاحِ نة
:َ�شاطِ ر
Zeki.
: ُي�شا ِور-�شاور
İstişare etmek.
َ
:�شاهِ د عِ يان
Görgü tanığı.
:َ�شباب
Gençlik dönemi, gençler.
:�شِ تاء
Kış.
:ُ�شجاع
Cesur.
:َ�ش ْخ ِ�ص ّيات (م) َ�ش ْخ ِ�ص ّية
Şahsiyetler.
Kamyonlar.

ز
: َي ِزي ُد-زا َد
:)َز َّو َد (ب
:َز ْيت ال َّز ْي ُتون

Artırma.
Donattı.
Zeytinyağı.

�س
Yürüdü.
Destek olmak.
Sövmek, küfretmek.

: ْ�سير-�سري
 َي-�سار
َ
: ُي�سا ِن ُد-�سا َن َد
: َي ُ�س ُّب-َ�س َّب
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:�ضرَ ْ ب
:(م)�ض ْغط
ُ�ضغوط
َ
:َ�ضمان
:َ َ�ضمري
:َ�ض ْوء (ج) � ْأ�ضواء

Darp, vurma.
Baskılar.
Garanti.
Vicdan.
Işık.

ط
:طَ واف-طوف
ُ  َي-طاف
َ
:طول- َيطول- َطال
Uzadı.
:طاهِ ر
Temiz.
:طاهِ ية
Aşçı.
:طَ ّباخ
Aşçı.
: ُيطَ ِّب ُق-طَ َّب َق
Uygulamak.
:طِ ِّب ّية
Tıbbî.
:طَ ِبي َعة
Doğa, tabiat.
طبيعية
ّ
Doğal, tabii.
:طَ َرف (ج) �أطراف
Kısım, bölüm.
: َيطْ غى-طغى
Azdı, haddini aştı.
:طَ ْق�س
Hava, iklim.
: ُيطَ ْمئِن-طَ ْم� َأن
İçini rahatlatma.
:طَ هارة
Temizlik.
:طَ ِّيب
İyi, peki.
:طَ يرَان
Uçuş.

ظ
Karanlık.
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Halk.
Hissetmek.
Şefkat.
Şifa verdi.
Mutsuz olmak.

Ttavaf etti.

Gölge.

Çekti.

:ظِ ّل (ج) ظِ الل
:ظَ الم

Şüphe.
Şikâyet etti.
Şelale.
Koklamak.
İhtiyarlık dönemi.

:�ش ٌّدَ  َي ُ�ش ُّد-َ�ش َّد
:عوب
ُ َ�ش ْعب (ج) ُ�ش
:)ُ�شعور (بـ
:َ�شفَقة
:�شِ فاء- َي ْ�شفي-َ�شفَى
:�شقاء- َي ْ�ش َقى-َ�شق َِي
: ّ�شك
:�شِ كاية-  َي ْ�شكُو-َ�شكا
:َ�شالّل
: َي ُ�ش ُّم-َ�ش َّم
:َ�ش ْيخوخة

�ص
: َي ِ�صري-�صار
:ِ�صباغة
Boyama.
:�ص ٌّبDöktü.
َ  َي ُ�ص ّب-�صب
ّ
:َ�ص ْدمة
Şok, çarpma.
: ُي َ�ص ِّفق-َ�ص َّفق
Alkışladı.
:ِ�صلَة
Bağ, ilgi.
:َ�ص ْوت (ج) � ْأ�صوات
Oy, ses.
Oylamak, ses vermek. :�ص ِّوت
َ  ُي-�صو َت
َّ
:َ�ص ْيف
Yaz.
Oldu.

�ض

Gülmek.
İri.
Vergiler.

: َي ْ�ض َحك-َ�ضحِ ك
:َ�ض ْخم
:�ضرَائِب (م) �ضرَ يبة

Kemik.
-i affetti.
İffetli.
Ardından.

:عِ ظام (م) َعظْ م
:) َي ْعفو (عن-َعفا
:َعفيف
:َعقِب
:عِ الج
:على َق ْيد احلَياة
:عالقات (م) عالقة
:) َي َعلِّق (على-علّق
: ُي َعلِّم-َعل ََّم
:على �سبيل املثال
:عِ ماد
:عِ مارة
:ُع ْم ُر (ج) � ْأعمار
:ق=ع ُنق
ُ ُع ْن
:َعنيف
:َع ْهد (ج) ُعهود
:َعوادم (م) َعادِم
:َعوامل (م) عامِ ل
: َي ْعوي-َع َوى
:عِ يد (ج) �أعياد
:عِ يد املِيالد
: ُ � ْأعين،َعينْ (ج) ُع ُيون

:ظُ هور- َيظْ َه ُر-ظَ َه َر
:الظُّ ْهر

Ortaya çıktı.
Öğle.

ع

:عا َد
:عادِمات(م) عوادم
Hayatta, sağ.
Egzoslar.
ُ  ُيعان-عا َن َق
İlişkiler.
Kucaklamak, sarılmak. :ِق
:ُعبور
Astı, yorumladı.
Geçiş.
:َعبو�س
Öğretti.
Asık surat.
:(ج)ع ْبد
َعبيد
Örneğin.
Köleler.
َ
:ال َعجائن
Sütun.
Hamur işleri.
:َع ُجول
Apartman.
Çok aceleci.
: َي ُع ّد- َع َّد
Yaş.
Saydı.
:َع َدم ا ِْهتِمام
Boyun.
İlgisizlik.
:َع َد ُم ُمقاطَ عة الكَالم
Şiddetli, sert.
Kesmemek.
:َع ُد ّو (ج) � ْأعداء
Dönem, söz.
Düşman.
:َعديد
Egzoslar.
Çok.
:َعذاب
Faktörler.
Azap.
:َع ْذب
Uludu.
Tatlı.
:َع َْزل
Bayram.
Görevden alma.
:ُع ْزلَة
Doğum günü.
Uzlet, yalnızlık.
:العِ�شاء
Göz.
Yatsı.
:بي
Asabi, sinirsel.
ّ َع َ�ص
غ
İkindi; asır.
َْع�صر
:َع ً�صا
Battı, uzaklaştı (güneş). : َي ِغيب عن- غابAsa, baston.
: َي ْع ِ�صي-ع�صى
: غا ِل ًباİsyan etti.
Daha çok.
َ
:َع َ�ضلَة
: غِ ذاء (ج) � ْأغذيةKas.
Gıda.
Tedavi.

Geri döndü, ziyaret etti.
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ق
Lokomotif.
Öpmek.
Yumruk.
Kıtlık.
Ayak.
Attı, fırlattılar.
Köyler.
Maksimum.
Gürültü, patırtı.
Kaygı, endişe.
Azlık.
Çöplük.
Azık.
Yay.
Liderlik, komutanlık.
Değerler.

:قاطِ رة
: ُ ُي َق ِّبل-ََق َّبل
:َق ْب َ�ضة
:َق ْحط
:َق َدم (ج) �أ ْقدام
: َي ْقذِف-َق َذف
:ُقرى (م) َق ْرية
:ُق ْ�ص َوى
:َق ْع َق َعة
:َقلَق
:ِقلّة
:ُقمامة
:ُقوت
:َق ْو�س (ج) �أ ْقوا�س
:قِيادة
:ِق َيم (م) قِيمة

Yalancı.
Yeterli.
Hepsi, tüm.
Omuz.
Sıkıntı.
Konuşmak.
Kilise.
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ف
Taşkın(nehir, su).
Atlı.
Balta.
Fecr.
Ahlaksızlık.
Kömür.
Feda etmek.
Yatak.
Takımlar.

ك
Kâinat, yaratıklar.

:َغرامة
:غر�ض (ج) � ْأغرا�ض
Amaç.
:ُغروب
Gün batımı.
:َغزير
Sağanak.
:ُغالم
Genç.
:غِ ياب
Yokluk; gün batımı.
:َغيرْ ُم ْه َت ّم بـ
-e önem vermeyen.
Ceza.

:كائِنات
:كاذِب
:كاف
:ًكا ّفة
:كَ تِف (ج) �أكْ تاف
:كُ ْر َبة (ج) كُ َرب
: ُي َكلِّم-كَ لَّم
:كَ ني�سة

Kaçtı.
Kurtuluş.
Mevsimler.
Açıklamak.
Artıklar.
Ağız.
Seller.
Daha sonra.

:فائِ�ض
:فا ِر�س
:َف�أْ�س
:ف َْجر
:فُجور
:ف َْحم
:فداء- َي ْفدي-َف َدى
:فِرا�ش
:ف َِرق (م) فَريق
:فرار- َيف ِّر-ف ََّر
:الف ََرج
:َ�صل
ْ فُ�صول (م) ف
: ُ ِّ ُيفَ�سر- َ َّفَ�سر
:َ�ضالت
َ ف
:ُوهة
َ ف
:َف َي�ضانات
:فيما َب ْعد

:ل َْي َ�س

Değil.

م

:َم�آ�سي
:ؤتر
َ َُم� م
Konferans.
:ُم�ؤَ ِّثر
Etkili.
:ما ُد ْم َت
-dığın sürece.
:مار
Yaya.
ّ
:ما َي َزال-مازال
Hâlâ.
: َي ْنوي-نوى
Niyet ettiği (şey).
:يمَوت-مات
َ
Öldüler.
:ماهِ ر
Becerikli.
:باريات
Maç.
َ مباراة (ج) ُم
:ا�ش
ُِم َب ر
Doğrudan.
:َم ْبعوث
Temsilci, gönderilen.
:ُم َت َج ِّول
Gezici.
:َم ْت َحف (ج) َم َتاحِ ف
Müze.
:ُم َّت ِ�صل
Bağlı.
:تخرج
Mezun.
ِّ ُم
:ُم َتزايِد
Artan, artış gösteren.
:)ُم َت َعلِّق (ب
... İle ilgili.
:ُم َتفاهِ م
Anlayışlı.
:ُم َتف َِّرج
İzleyici, seyirci.
:ُم َتف َِّوق
Başarılı.
:ُم َتقاعِ د
Emekli.
:ُم َتنافِ�س
Rakip, yarışmacı.
:ُم ََّت َهم
Sanık.
Trajediler.

:كَ وا ِرث (م) كا ِرثة
:كوخ
:كَ ْوكَ ب (ج) كَ واكب
: َيكْوي-كَ َوى
:كَ ْيد

Felaketler.
Kulübe.
Gezegen.
Ütüledi.
Hile.

ل
Gerekir.
Eşsiz, biricik.
Lat.
Gözlemledi.
İltica etti, sığındı.
Komisyon, komite.
Etler.
Bulandırdı.
Lav.
Boş söz.
Dönmek.
Karşılaştı, buluştu.
Ani bakış.
Dokunmak.
Kimin.
Lehçeler.
Eğmek, bükmek.
Kirletti.
El salladı, işaret etti.
Ben olmasam.

:ال ُب ّد
:ري لَه
َ ال َنظ
:الت
: ُيالحِ ظ-الحظ
:) َيل َْج�أ (�إىل-جل�أ
:لجَ ْنة
:لحُوم (م) لحَ ْم
: ُيلَطِّ خ-لَطَّ خ
:�ألغام-َل ْغم
:َل ْغو
: َيل ُُّف-ل ََّف
:َلقِي_ َيلْقى
: َلمَ ْحة َب�صر
: َيل ُْم ُ�س-لمَ ََ�س
:لمِ َْن
:َل ْهجات (م) َل ْهجة
: َيلْوي- ل ََوى
: ُيل َِّوث-ل ََّوث
:) ُيل َِّوح (ب-ل ََّوح
:الي
َ ل َْو
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:ُم ْر َتفِع
:ُم َر ّ�شح
Adaylar.
:ُم ْرعِ ب
Korkutucu.
:َم ّ�س
Dokundu.
:َم ْ�س�ؤول ِّية
Sorumluluk.
:َم�سار
Yol şeridi.
:ُم ْ�س َتجاب
Kabul edilen.
:ُم ْ�س َتم ِّر
Devamlı.
:ُم ْ�س َت َندات
Belgeler.
:َم ْ�سدود
Kapalı.
ٍ )ُم�شاة (م
:ما�ش
Yayalar.
:ُم ْ�شمِ�س
Güneşli.
:َم�صادِر (م) َم ْ�ص َدر
Kaynaklar.
:ُم�صافَحة
Tokalaşma.
:مِ ْ�ص َعد
Asansör.
:ُمعاناة
Sıkıntılar.
:َمعايري
Ölçütler.
:َم ْعبود
Mabut.
:ُم ْعتاد
Mutat, alışılmış.
:ُم َع َّدل
Oran, ortalama.
:ُم َع َّدالت
Ortalamalar.
ُ ا-ٍم ْعد-دية
:مل ْعدي
ُم ْع
Bulaşıcı.
ُ
:م ْعطَ ف
Palto.
:مغا َدرة
-den ayrılmak.
:غامرات
Maceralar.
َ ُم
َ ا
:مل ْغ ِرب
Akşam namazı.
:ُمف ََّر ًقا
Dağınık bir şekilde.
Yüksek.
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Bol bulunan.
Dikkatli, uyanık.
İdeal.
Kültürlü.
Alan.
Komşu, mücavir.
Kurutulmuş.
Belirlenmiş.
Motor.
İstasyon.
Okyanus.
Sığınıklar.
Korku.
Aykırı davranma.
Özet.
Karışık.
Tsunami.
Bacalar.
Devam etme.
Övgü.
Borçlu.
Adam, insan.
Defalarca.
Eşlik etme.
Uğradı.
Kere, kez, defa.
İlgili.

:ُم َتوافِر
:ُم َت َي ِّقظ
:ثال
ِمِ ي
:ُم َث ّقف
:جَمال
:جُما ِور
:م َّفف
َ ُج
:م َّدد
َ ُح
:م ِّرك
َ ُح
:مطَّ ة
َ َح
:حُميط
:م َب�أ
ْ َخَما ِبئ (م) خ
:خَمافة
:خُما َلفَة
: َم َت�صر
ْ ُخ
:م َتلِط
ْ ُخ
:َم ّد َب ْحري
:َمداخِ ن (م) مِ ْد َخ َنة
:داومة
َ ُم
:َم ْدح
َمدين
:َم ْرء
:رارا
ً ِم
:ُمرافَقة
:ي ّرُ ََم َّر م
:َم َّرة
:)ُم ْر َت ِبط (ب

ن

:ناخِ ب
: ُ َي َنال- َنال
Elde etti, (ödül) aldı.
:جَناة
Kurtuluş.
:ارة
Marangozluk.
َ جِن
:َن ْخلة
Hurma ağacı.
İndirdi, vahiy getirdi. :)حي
ْ  َي ْن ِزل (ب َو-َن َزل
: َي ْن�سى-ن�سي
Unuttu.
َ
:َن�شاطات
Aktiviteler.
:نِفاق
İkiyüzlülük.
:ُنفايات (م) ُنفا َية
Atıklar.
:ُنفو�س (م) َن ْف�س
Nefisler.
:َنق ِّي
Temiz.
:َنكْرة
Belirsiz, nekre.
:مَنيمة
Dedikodu.
Nehyetmek, yasaklamak. : َن ْهي- َي ْن َهى-َن َهى
:ن ِّية- َي ْن ِوي-َن َوى
Niyet.
Seçmen.

هـ
Sakinleştirdi, hafifletti.
Sarsıntı.
Yağmur yağmak.
Kızılay.
Cesaret kırıcı.
Hava.
İskelet.

: ُي َه ِّدئ-َه َّد�أ
:َه ّزة
:ُهطول
:ال ِهالل ال ْأح َمر
:َه ّم (ج) ُهموم
:َهواء
:َه ْيكَل َعظْ مي

:لي
ّ َم ْق
:َمكا ِبح (م) َم ْك َبح
Fren.
:َمكا ِر ُم ال ْأخالق
Güzel ahlak.
:ُمكافَحة
Mücadele etmek.
: ُّيل-َّ
Bıktı.
َ ََمل م
:َمالئِكة
Melekler.
:ي َلأ-أ
Doldurdu.
ْ ََم َل م
:َمل َّف
Dosya.
:متِع
Keyifli, zevkli.
ْ ُم
ُ من ا
:مل َت َو َّقع
... Beklenmektedir.
:ُمناخ
İklim.
: َمِ ْن َل ُد ْنك
Katından.
:َمنام
Uyku, rüya.
:ُم ْن َتظِ ر
Bekleyen.
:مِ ْنحة (ج) مِ َنح
Burs.
:ُم ْن َخفِ�ض
Düşük.
:مِ ْنديل-َم ْنديل
Mendil.
:ُم ْن َ�ش�آت (م) ُم ْن َ�ش�أة
Tesisler.
:ال�شق
Doğu bölgesi.
ْ ّمِ ْنطَ قة ر
:َم ْنكوبني
Felaketzedeler.
:هاجر
ِ ُم
Göçmen.
:َم ْهد
Beşik.
:ُم َه ّذب
Terbiyeli.
:َموا ِرد (م) َم ْو ِرد
Kaynaklar.
Uzman tekniker. :ِي ذي خِ رْبة
ّ مِ يكانِيك
Kızarmış.
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Açıklamak.
(bir şeyi) karşılıklı yapmak.
Kaçınmak, uzak durmak.
Dolaşıyor.
Sallanmak.
Dökülüyor.
Davranır.
İlerliyor.
Gerçekleşiyor.
Tamamlıyor.
Güveniyor.
Çekmek.
İcra etmek.
Ödüllendirmek.
Koruyor.
Tıraş ediyor.
Içeriyor.
Çırpılır.
Çıkarıyor.
Boş, yoksun.
Şakalaşıyor.
Dublaj yapıyor.
Yuvarlıyor.
-e karşılık veriyor.
Başarısız oluyor.
Gönderiyor.
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: ُ ُِّي َبين
:َي َتبا َدل
:َي َت َج َّن ُب
: َُي َت َج َّول
:َي َت َز ْح َز ُح
: ََي َت�سا َقط
:َي َت�صرَ ّ ف
:َي َت َق َّدم
:َيت ُِّم
:ُي َت ِّمم
:َيث ُِق
:َي ُج ُّر
:ُي ْج َرى
:َي ْج ِزي
: ُُي ْح َفظ
:َي ْحل ُِق
:َي ْح ِوي
:ُي ْخف َُق
َي ْخ َل ُعك
َي ْخلُوك
ُيداعِ ُبك
:ُي َد ْبل ُِج
:ُي َد ْح ِر ُج
:َي ُر ُّد َعلى
:َي ْر ُ�س ُب
: ُُي ْر�سِ ل

و
: � ْأودِية،وادٍ (ج) ِو ْديان
: َيثِب-َو َث َب
Sıçradı.
: َي َو ّد-َو َّد
Sevdi, istedi.
: َي ِرد-َو َر َد
Geldi.
: َي ِزن-َو َز َن
Tarttı, ölçtü.
:َو َ�سط الأنا�ضول
Orta anadolu.
:َو�سائِل (م) َو�سيلة
Araçlar.
: َي�شِ ي-َو َ�شى
Gammazlamak.
:ُو�ضوء
Abdest.
: َيعِي-َو َعى
Bilincine vardı.
Vefa gösterdi.
:ف
ٌّ َو
:َوفري
Bol, fazla.
:ال�ش ّدة
İhtiyaç zamanı.
ِّ َو ْق ُت
:َوقود
Yakıt.
: ِوقاية- َيقي-َوقى
Korumak.
: َّولى
Görevlendirdi, tayin etti.
:ُو ِل َد
Doğdu.
: َي َهب-َو َه َب
Bağışladı, verdi.
Vadi.

ي
-e yol açmak.
Kuru otlar.
Umut ediyor.
-den uzaklaşmak.
Uzak olmak.

ُي�ؤ ّدي �إىل
:يا ِب�سات
:َي�أْ ُمل
:َي ْب َتعِد عن
:َي ْب ُع ُد

Geçiriyor. (vakit)
Ölçmek.
Bana yeter.
Katılmak.
Adlandırılır.
El sallıyor.
-den uzaklaşıyor.
Sağ taraf.
Ayırt eder.
Kaynaklanıyor, doğuyor.
Gereklidir.
Zafer elde etmek.
-den kaynaklanmak.
Şaşırıyorlar.
Uyumlu oluyor.
-den kaçınmak.
Konuşuyor.
Ayrılıyor. (bölümlere).
Büyüyor.
Yeniliyor.
Arzuluyor, seviyor.

:َي ْق ِ�ضي
:ِي�س
ُ َيق
:َيكْفيني
:َي ْل َتحِ ُق
:)ُي َل َّق ُب (بـ
:ُيل َِّو ُح
:ي َتن ُِع َعن
ْ َم
:ي َنى
ْ ُم
:ي ِّي ُز
َ ُم
:َي ْن َب ُع
:َي ْن َبغي َعلى
: ُ َِي ْن َت�صر
:َي ْن ُج ُم َعن
:َي ْن َدهِ ُ�ش
:َي ْن َ�س ِج ُم َمع
:)َي ْن َ�شغِلُ (عن
:َي ْنطِ ُق
:َي ْنقَ�سِ ُم
:َي ْن ُمو
:َي ْن َه ِز ُم
:َي ْهوي

:َي ْز َح ُف
:ُي َ�ساوي
Denk,eşit.
:يء
Kötülük yapıyor.
ُ ُِي�س
Kabul ediyor, karşılık veriyor. :َي ْ�س َتجيب
:َي ْ�س َت ْحيِي
Utanıyor.
:َي ْ�س َتم ِّر يف
Devam ediyor.
:َي ْ�س ُج ُد
Secde ediyorlar.
: َُي ْ�س ُقط
Düşüyor.
:ُي َ�سل ُِّم َعلى
-e selam veriyor.
:ري
Yürüyor.
ُ َِي�س
:َي ْ�ش ُت ُم
Küfrediyor.
:َي ْ�ش َتمِلُ َعلى
İçeriyor.
:جوما
Düzenliyor. (saldırı)
ً َي ُ�ش ُّن ُه
:ُي�صاف ُِح
Tokalaşıyor.
:ب
Sabrediyor.
ُ َِي ْ�ص ر
:َي ِ�ص ُّح
Doğru, gerçek olmak.
:ُي ْ�صد ُِر � ْأم ًرا
Emir verir.
:عليه ا ِْ�سم
Adlandırılır.
ْ ُيطْ ل َُق
:َي ْع َت ِق ُد
İnanıyor, düşünüyor.
:َي ْع َتمِد َعلى
Sanıyor.
:ُي َغطِّ ي
Örtüyor.
:ت ُ�س
ِ ََي ْف ر
Avlar.
:�ص
Muayene etmek.
ُ َي ْف َح
:ُيف َِّر ُج
Çıkış vermek.
:َي ْف َر ُح
Seviniyor.
:ت ُب
ِ ََي ْق ر
Yaklaşıyor.
Sürünüyor.

212

KAYNAKÇA

املراجع

Buharî (1981). el-Camiu’s-Sahih. İstanbul.
Dyson, John (2001). Exploring English. İstanbul.
Ebu Davud, Suleyman b. el-Eş’as (1992). es-Sunen (I-V). İstanbul.
İşler, Emrullah ve Musa Yıldız (2008). Arapça Çeviri Kılavuzu. İstanbul: Elif Yayınları.
Jones, Leo (2002). Let’s Talk. Cambridge: Cambridge University Press.
Mâlik, b. Enes (1992). el-Muvatta (I-II). İstanbul.
Sînî, Mahmud vd. (1984). el-Kavâidu’l-Arabiyye el-Muyessera I-II-III. Riyad: Melik Suud 		
Üniversitesi.
Suçin, Mehmet Hakkı (2008). Aktif Arapça. Ankara: Engin Yayınevi.
Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa (1992). es-Sunen (I-V). İstanbul.
Uralgiray, Yusuf (1986). İlk ve İleri Dilbilgisi (I-II). İstanbul: Tebliğ Yayınları.

Görsel Malzeme Bakımından Yararlanılan Web Siteleri
http://3lo-alhmh.blogspot.com/2011/08/blog-post_16.html
http://medomanxx.blogspot.com/2011/02/blog-post_6102.html
http://www.maktoobblog.com/sendPost/blog/8297/post/1626925
sayfa 99-100 resimler: http://3lo-alhmh.blogspot.com/2011/08/blog-post_16.html
sayfa 142-143 resimler: http://medomanxx.blogspot.com/2011/02/blog-post_6102.html
http://www.maktoobblog.com/sendPost/blog/8297/post/1626925
sayfa 169-170-172 resimler: http://pixabay.com/tr/a%C4%9Fa%C3%A7-kurukurakl%C4%B1k-kurak-ta%C5%9F-rock-4595/
http://www.fotokolay.net/2011/10/van-depremi-kurtarma-calsmalar.html

213

