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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

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

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

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

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

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

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Dinleme: Bu sembol “dinleme” et-
kinliği yapılacağını göstermektedir.

Konuşma: Bu sembol “konuşma” et-
kinliği yapılacağını göstermektedir.

Okuma: Bu sembol “okuma” etkinliği 
yapılacağını göstermektedir.

Yazma: Bu sembol “yazma” etkinliği 
yapılacağını göstermektedir.

Değerlendirme Testi
Her temanın sonunda kendinizi de-

ğerlendirebileceğiniz bir test yer al-
maktadır.

Hazırlık Soruları
Tema önce-

sindeki hazırlık 
çalışmalarını 
gösterir.

Sayfa Numarası

Her sayfanın 

altında Arapça 

yazılışı verilmiştir.

Etkinlik Yönergesi

Tüm etkinlik yönergeleri 

koyu mavi renkte verilmiştir.

Tema İçerikleri
Temada işle-

necek konuları 
gösterir.

Tema Numarası
Kaçıncı tema 

olduğunu gösterir.

Tema Adı

Kelime ve Deyimler
Her temanın sonunda, o temada 

sıklıkla kullanılmış kelime ve deyimler 
verilmiştir.
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الَمْدَرَسة َوالتَّْعِليم

التَّْمهيد
ل في الَمْدَرَسة. ْث َمَع َأْصِدقاِئَك َعن الَيْوِم األوَّ 1- َتَحدَّ

َك؟ 2- َكْم َصديًقا َجديًدا في َصّفِ
ِمين؟ 3- َمَتى َيْوم الُمَعّلِ

ل ِفي الَمْدَرَسة ل: الَيْوم األوَّ وَّ ْرس اأْلَ الدَّ
ّف ْرس الّثاِني:  َصديق َجديد في الصَّ الدَّ

مين ْرس الّثاِلث: َحْفَلة َيْوم الُمَعّلِ الدَّ
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ِتي............... َجدَّ أْخِتي................

أِخي ................أنا ...............

َهِذه واِلَدِتي َهذا واِلدي 
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أِحبُّ 
ْسم  الرَّ

ااِلْسِتماع إَلى 
الموسيقى

ُمشاَهَدة الَمْسَرِحّيات 
ياَضة ُمماَرَسة الّرِ

ُعُه؟  أّي َفريق ُتَشّجِ
ُع  أَشّجِ

ّراَجة ُركوب الدَّ
ُمشاَهَدة الّسيَنما

َمك َصْيد السَّ
ُمشاَهَدة الّتِْلفاز

ُمشاَهَدة الَمْسَرِحّيات
أْلعاب حاسوبيَّة

الَمْشي
الِقراَءة
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الَوْحدة 2
ل: الَحَياة ِفي الَقْرَية ْرس األوَّ  الدَّ

ِفي الَقْرَية
ِمن الُمْمِكن ااِلْسِتيَقاظ ِفي الَفْجر ُدون ُمَنّبِه ِفي الَقْرَية. ُشُروق   

ِبيِعّية ُمِريَحة ِفيها، َكأْصَوات  ْمس َراِئع ِفيها. الَقْرَية َهاِدَئة َواألْصَوات الطَّ الشَّ
َفاِدع، َوالِكَلب. والهواء نقي في القرية. الَعَصاِفير، َوالضَّ

اِزَجة. َوَيُكون النََّهار َطِويًل  ُيْمِكن اإِلْفَطار ِفيَها ِبالُخَضار َوالَفَواِكه الطَّ  
َناِبل. ه ُمْمِتع َبْين األْشَجار َوالسَّ ْيف. َوالتََّنزُّ ِفي الصَّ

ْمس َراِئع، َوَمْنَظُر ُشُروق الَقَمر  اأُلْفق ُمْمَتّد أَمام َعْيَنْيك. َوُغُروب الشَّ  
ا. ْيل َراِئع أْيًضا. َوالَعْيش ِفي الَقْرَية َجِميل ِجدًّ ِباللَّ

 ................................. ْمس ِفي الَقْرَية ؟ 1- َكْيف ُشُروق الشَّ
َناِبل؟...............................  ه َبْين األْشَجار َوالسَّ 2- َكْيَف التََّنزُّ
 ........................ 3- َما ِهي األْصَوات الَِّتي َنْسَمُعَها ِفي الَقْرَية؟
 ............................ 4- َهل ُتِريد أن َتِعيش ِفي الَقْرَية؟ َوِلَماذا؟

1- ِاْسَتِمْع إَلى النَّص اآلتي ُثمَّ اْقَرْأه

2- أِجْب َعن األْسِئَلة اآلِتَية َحَسب الّنّص أْعَله
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َاْلَوْحدة 1               
َاْلَمدَرسة َوالتَّعليم

َالتَّمهيد
ل في الَمدَرَسة. ْث َمَع َأْصِدقاِئك َعِن الَيوِم اأَلوَّ 1- َتَحدَّ

2- َكْم َصديًقا َجديًدا في َصّفِك؟
3- َمتى َيوم الُمَعّلِمين؟

ل في الَمدَرسة ل: َاْلَيْوم اأَلوَّ وَّ ْرُس اأْلَ َالدَّ
ّف الدرس الّثاني:  َصديق َجديد في الصَّ

مين الدرس الّثاِلث: َحفلة َيْوِم الُمَعّلِ

UNITE 1 DK.indd   9 10.02.2015   14:59:45



10

الَوْحدة 1

رس األول: الَيوم األول في الَمدَرسة  َالدَّ
1- ِاْسَتِمْع إلى اْلِحوار اآلتي ُثمَّ اْقَرْأُه

........................................................................................ - ما ُعنوان الِحوار؟   -1

........................................................................................ - َبيَن َمن َيدوُر الِحوار؟   -2

........................................................................................ - إلى أين َسعيد ذاِهب ؟   -3

........................................................................................ - ما َدْور َسعيد في الَحْفلة؟   -4

........................................................................................ - عر؟  ما هو ُعنوان الّشِِ  -5

عر ِقراَءة الّشِ
: َصباح الَخير يا أحَمد! َسعيد 
: َصَباُح النُّور يا َسعيد. َأحَمد 
: إلى َأيَن َأنت ذاِهب؟ َسعيد 

: إلى الَمدَرسة، لي َدور في الَحفلة. أحَمد 
: ما ُهَو َدوُرك في الَحفلة؟ َسعيد 

عر. : ِقراءة الّشِ أحمد 
عر؟ : ما ُعنوان الّشِ َسعيد 

ل في الَمدَرسة«. : ُعنواُنه »َالَيوم األوَّ أحَمد 
ور.  : ُمباَرك َلك ٰهَذا الدَّ َسعيد 

: ُشكًرا َكثيًرا. أحَمد 

2- َأِجْب َعِن األْسِئلة اآلِتية َحَسَب الِحوار

UNITE 1 DK.indd   10 10.02.2015   14:59:47
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الَوْحدة 1

َور 3- ِصل َبيَن األعداد َوالصُّ

........................................................................................ - ما ُعنوان الِحوار؟   -1

........................................................................................ - َبيَن َمن َيدوُر الِحوار؟   -2

........................................................................................ - إلى أين َسعيد ذاِهب ؟   -3

........................................................................................ - ما َدْور َسعيد في الَحْفلة؟   -4

........................................................................................ - عر؟  ما هو ُعنوان الّشِِ  -5

واِحد  أرَبعةِاْثنان  

َثالثة 
َخمسة

ِسّتة

6
5

4
3

2
1
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الَوْحدة 1

4- ِاسَتِمع  إلى الِحوار ُثّم امَل الَفراغات اآلِتية 

باح؟ : َمتى .......................  في الصَّ َجميل 

: َأسَتيِقُظ في الّساعة ....................... . َجليل 

ا؟ َوأنا َأسَتيِقظ في .......................  الّساِبعة َأيًضا. : َحقًّ َجميل 

: يا َسالُم! َمتى .......................  إلى الَمدَرسة؟ َجليل  

: َأْذَهُب إلى .......................  في الّساعة الّثاِمنة. َجميل 

: َهْل َنذَهب إلى الَمدَرسة ....................... َصباح الَغد؟ َجليل  

: آِسف، أنا .......................  إلى الَمدَرسة َمَع واِلدي. َجميل 

ا. : آه! أنا ....................... ِجدًّ َجليل  
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الَوْحدة 1

األكاديِمّية الَعسَكِرّية )إسَطنبول(

طة الَعسَكِرّية )َسالنيك( الَمدَرسة الُمَتَوّسِ

الَمدَرسة الّثاَنِوّية الَعسَكِرّية )إسَطنبول(

5-الِحظ الَمداِرس الَّتي َدَرس فيها أتاتورك

َمدَرسة َشمسي أَفندي ااِلبِتداِئّية )َسالنيك(

َمدَرسة َحّي ااِلبِتداِئّية )َسالنيك(
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الَوْحدة 1

6- ِامَل الَفراغات اآلِتية ِبالَكِلمات  الُمناِسبة ِمن 
     القاِئمة َكما في الِمثال

َأسَتيِقظ في الّساَعة الّساِبعة ُكّل َيوم.   -1

َأذَهُب إلى ....................... في الّساعة الّثاِمنة.  -2

َأرَكب .................................... ُثمَّ أنِزُل أمام الَمدَرسة.  -3

طة. أنا ............................... في الَمدَرسة الُمَتَوّسِ  -4

َمدَرَستي ............................. َوَجميلة.  -5

ٰهذا َصّفي َو....................... َصديقي.  -6

أنا ُأِحّب ............................... الَعَرِبّية.  -7

َمتى ............................... عادًة؟  -8

ُأريُد  ............................... إلى الَمدَرسة ِبالحاِفلة.  -9

10- لي َدور في ............................... .

هاب - اللُّغة الّساِبعة - الَحفلة  - َتسَتيِقظ - الذَّ

َكبيرة - هذا - الحاِفلة -ِتلميذ - الَمدَرسة
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الَوْحدة 1

َور واقَرأ الُجَمل اآلِتية 7- ُانُظر إلى الصُّ

هي في الَمدَرسة.

ّف. ِهَي في الصَّ

هي في الُغرفة.

هي َتحَت الّشَجرة.

هو في الَبيت.

هو في الَمدَرسة.

ّف. ُهَو في الصَّ

هو في الُغرفة.

هو َتحت الّشَجرة.

هي في الَبيت

الُمديرةالُمدير
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الَوْحدة 1
َور َوامَل الَفراغات َكما في الِمثال 8-ُانُظر إلى الصُّ

َور َوامَل الَفراغات َكما في الِمثال 9- ُانُظر إلى الصُّ

َمْن هذا؟ 

من هِذه؟ من ٰهِذه؟ 

َسعيد

هذا َسعيد.

َزيَنب

خاِلد

َفريدة

من هذا؟ 

َمن هذا، َوِمن أين هو؟

َمن هِذه، َوِمن أين هي؟

َمن هِذه، َوِمن أين هي؟

ما اسُمَك؟ َوِمن أين أنَت؟

َمن هذا، َوِمن أين هو؟

..........................................................َهِذه ُشْعَلة ِهَي ِمن ُتْرِكيا.

ماِريا

ريم جورج

َمن هِذه، َوِمن أين هي؟

صاِلحُشعلة

ِهشام

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

..............................................................................................................................................................................
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الَوْحدة 1

10- اِسَتِمع إلى النَّشيد اآلتي َوأِعدُه ُثّم اكُتبه في َدفَتِرك

َالنَّشيد الَوَطِنّي التُّرِكّي
د عاِكف أْرصوي  ِللّشاِعر ُمَحمَّ

ماء، الَتَخف، َلْن ُتطَفَأ الّراياُت في َكِبِد السَّ

َوَلَسوَف َتبقى ُشعلًة َحمراَء ِمن َغيِر اْنِطفاء،

إنَّها َكوَكُب َشعبي، َسوَف َيبَقى في الُعالء،

َوهي ُملكي، ُملُك َشعبي الِجداَل أو ِمراء،

***

ال َتقِطْب حاِجًبا، أرجوك، يا أحلى ِهالل،

ْم، َفِلَم الَقسوة؟ ما هذا اْلَجالل؟ َنحُن أبطاٌل َتَبسَّ

ِابَتِسْم َدعنا َنرى أَحراٌم ما َبَذلنا ِمن ِدماٍء أم َحالل؟

تي أن َتسَتِقلَّ ال ِجدال. تي، َوالَحقُّ َحقُّ ُأمَّ َالَحّق َتعُبُد ُأمَّ

ما اسُمَك؟ َوِمن أين أنَت؟

َمن هذا، َوِمن أين هو؟
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الَوْحدة 1

ّف الدرس الّثاني: َصديق َجديد في الصَّ

1- ِاسَتِمع إلى الِحوار اآلتي َوأِعده

2- أِجب َعن األسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار

َبين َمن َيدور الِحوار؟  -1
................................................................................................  

ما اسُم الّتِلميذ الَجديد؟  -2
................................................................................................  

ِمن أين الّتِلميذ الَجديد؟  -3
................................................................................................  

َضع ُعنواًنا ُمناِسًبا ِللِحوار الّساِبق  -4
................................................................................................  

َكريم :  َصباح الَخير.
َحَسن: َصباح الّنور .

َكريم : َمن هذا؟ َوِمن أين هو؟
َحَسن: هذا ِهشام، هو ِمن سوِريا.

ّف أم َضيف. َكريم : أ هو ِتلميذ َجديد في الصَّ
نا. َحَسن: هو ِتلميذ َجديد في َصّفِ

َكريم : أهاًل َوَسهاًل يا ِهشام.
ِهشام: أهاًل ِبَك.

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

18
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الَوْحدة 1
3- ِامَل الَفراغات اآلِتية  ِبالُحروف الُمناِسبة ِمن القاِئمة 

ور َكما في الِمثل َحَسَب الصُّ
َمَع َعلى   َعنْ  ِمنْ  إلى  في  

1- الَوَلد ذاِهب مع واِلِده إلى الُمسَتشفى. 

2- التلميذ جاِلس ............................... الُكرِسّي. 

3- الَمدَرسة َقريبة .................................... الَمسِجد. 

4- َبيت خاِلد َبعيد .................................... َبيت ِهشام.

5- ِكتاب التلميذ ....................................  الَحقيبة. 

6- أنا ذاِهب ............................... الَمدَرسة ُكّل َصباح.

ور َكما ِفي الِمثال 4- ِصل َبين األعداد والصُّ

1

2

3
4

5

6

َثماِنية َعَشرةأَحَد َعَشَرِتسعة ِاثنا َعَشَرَسبعة
5 46 3 2 1

1
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الَوْحدة 1

4- اُكُتب الَكِلمات اآلِتية  ِبـ »ـَك/ـ ِك« »ـه /ـ ها« َكما في األمِثلة

5- أِجب َعن األسِئلة اآلِتية  ِبـ » َنَعم « َكما في الِمثال

َبيت

َمدَرسة

َحقيبة

َسّيارة

َك  ِك

َبيُتِكَبيتَك

َبيت

َمدَرسة

َحقيبة

َسّيارة

ـُه ها

َبيُتهاَبيُته

- َنَعم، هذا َبيُته.       َهل هذا َبيُته ؟  
........................................................................ - 1- َهل هِذه  َمدَرَسُته ؟  
........................................................................ - 2- َهل هذا ِحصانَُك؟  
........................................................................ - 3-  َهل َهذه َسّياَرتُِك ؟ 
........................................................................ - 4-  َهل هذا َقَلمي ؟ 
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الَوْحدة 1

6- أِجب َعن اأَلسِئلة اآلِتية  ِبـ » ال « َكما في الِمثال

7- أِجب َعن اأَلسِئلة اآلِتية َكما في الِمثال

َهل أنا ِتلميذ َكسالن؟               )ُمجَتِهد(       - ال، أنَت ِتلميذ ُمجَتِهد.

طة(    - ............................................... 1- َهل أْنَت ِتْلميذ في ااِلبِتداِئّية؟ )الُمَتَوّسِ

طة(  - ............................................... 2- َهل أنِت ِتلميذة في ااِلبِتداِئّية ؟ )الُمَتَوّسِ

طة(     - ............................................... 3- َهل هو ِتلميذ في ااِلبِتداِئّية ؟ )الُمَتَوّسِ

طة(   - ............................................... 4- َهل هي ِتلميذة في ااِلبِتداِئّية ؟ )الُمَتَوّسِ

طة. طة أم في ااِلبِتدائّية ؟  -  أنا ِتلميذ في الُمَتَوّسِ أَ  أنَت ِتلميذ في الُمَتَوّسِ

طة أم في ااِلبِتدائّية ؟ - ..................................................... . 1- أَ  أنِت ِتلميذة في الُمَتَوّسِ

. ..................................................... - طة أم  في ااِلبِتدائّية ؟  2- أ  هو ِتلميذ في الُمَتَوّسِ

. ..................................................... - طة أم في ااِلبِتدائّية ؟  3- أ  هي ِتلميذة في الُمَتَوّسِ
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الَوْحدة 1
الدرس الثاِلث: َحفلة  َيوم الُمَعّلِمين

1- ِاْسَتِمع إلى الِحوار اآلتي ُثّم اقَرأه

2- أِجب َعن األسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار

َحفلة في الَمدَرسة

ّيِدة َخديجة! : َصباح الَخير السَّ أكَرم 

: َصباح الّنور يا ُمديري.  َخديجة 

: عنَدنا َحفلة الُمَعّلمين.   أكَرم 

ا؟ َمتى الَحفلة؟ َوأين؟ : َحقًّ َخديجة 

: َمساء الَغد َوفي صالة ااِلجِتماع. أكَرم 

: هذا راِئِع. ِفكرُة َمن هذه؟ َخديجة 

: هِذه ِفكَرتي. أكَرم 

: ُشكرًا  يا ُمديري.  َخديجة 

........................................................................................  - 1-  بين َمْن َيُدور الِحوار؟ 

........................................................................................   - 2-  ما َموضوع الِحوار؟ 

........................................................................................  - 3-  َمتى َوأين الَحفلة؟ 

........................................................................................  - 4-  ِفكرة َمن هِذه الَحفلة؟ 
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الَوْحدة 1

3-  ُاكُتب الَكِلمات اآلِتية ِبـ » ـي َو نا « َكما في الِمثاَلين

ِعْنَد

َمدَرسة

َحقيبة

َسّيارة

  ـي نا

ِعنَدنا         ِعندي

َصديق َصّف  ُمَعّلِم  واِلد  َمدَرسة  َسّيارة 

- َنَعم، َسّياَرتي َجميلة. َهل َسّياَرتَُك َجميلة؟ 
- َنَعْم، َمدَرَستي َقريبة ِمن الَبيت. 1- ..............................................................؟ 

- َنَعم، واِلدي ُمَهنِدس. 2- ..............................................................؟ 
- َنَعم، ُمَعّلِمي َنشيط. 3- ..............................................................؟ 
- َنَعم، َصّفي واِسع. 4- ..............................................................؟ 

- َنَعم، َصديقي ُمجَتِهد. 5- ..............................................................؟ 

ن أسِئلة ِللجَوبة  اآلِتيِة ُمسَتعيًنا بِالَكِلمات ِمن    4- َكّوِ

     القاِئمة َكما في الِمثال
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الَوْحدة 1

5- َأِجب َعن اأَلسِئلة اآلِتية  ِبـ » ال « َكما في الِمثال

- ال، هو ُمديُرنا. ُمنا؟              )ُمدير(  َهل ُهو ُمَعّلِ

............................................  - َمُتَنا         )ُمديرة(؟   1- َهل هي ُمَعّلِ

............................................  - ه(  2- َهل أنَت واِلُده؟         )َعمُّ

............................................  - 3- َهل أنِت واِلدة عاِئشة؟ )واِلدة َزيَنب( 

............................................  - ِك؟        )َصّف أحَمد(  4- َهل هذا َصفُّ

- َلونُه أسَود. - ما َلون الَقَلم؟    )أسَود( 

. ............................. - - ما َلون الَحقيبة؟ )بُرتُقالّي( 

. ............................. - هرة؟ )َبَنفَسِجّي(  - ما َلون الزَّ

. ............................. - ّيارة؟ )َورِدّي(  -  ما َلون السَّ

. ............................. - َجرة )أخَضر(  -  ما َلون الشَّ

َور َكما  6 – أِجب َعن األسِئلة اآلِتية َحَسب الصُّ
      في الِمثال
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الَوْحدة 1

أنا َوَمدَرَستي
طة. في  َمدَرَستي َكبيرة .................... . أنا أدُرُس في ........................ الُمَتَوّسِ
.......................ِعشرون ِتلميًذا. .................... َمدَرَستي....................... َوُمَعّلِمون 

َوُمَعّلِمات َوخاِدمون. أنا ذاِهب إلى .................... ِبالحاِفلة. .................... أُِحّبُّ 
روس. أنا ...................... في َمدَرَستي ...................... . ...................... الدُّ

7- اِسَتِمع إلى الُجَمل ُثمَّ اقَرأها َواكُتبها في الَفراغات.

...................................................................................... 1- في الَحديقة َشَجرة َطويلة. 

...................................................................................... ّف ُمَعّلِم َطويل.  2- في الصَّ

...................................................................................... 3- في الَمدَرسة َصّف واِسع. 

...................................................................................... 4- في الحِقيبة َقَلم َقصير. 

...................................................................................... 5- على الّطاِولة ِكتاب ُمفيد. 

...................................................................................... 6- على الُكرِسّي ِتلميذ َصغير. 

...................................................................................... َجرة طاِئر َكبير.  7- على الشَّ

8-ِاسَتِمع إلى النَِّصّ اآلتي َوامَل الَفراغات ُثمَّ اكُتب
    النَّّص في الَفراغاِت أدناُه.
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الَوْحدة 1
ِاخَتِبر َنفَسك

 1- أيَن َدَرَس أتاتورك ااِلبِتداِئّية؟

باح عادًة؟   2- َمتى َتسَتيِقظ في الصَّ

3- ِمن أين أْنت؟  

4- َمن هذا ؟   

5-  ما َلون الَحقيبة؟   

6-  َمدَرَستي ............................................. .

ب- في الَمدَرسة الّثاَنوّية الَعسَكِرّية.  طة الَعسَكِرّية.   أ- في الَمدَرسة الُمَتَوّسِ

ج- في األكاديِمّية الَعسَكِرّية.     د- في َمدَرسة َشمسي أَفندي ااِلبِتداِئّية.

تاء أ- في الَمساء        ب- َغًدا      ج- في الّساعة الّساِبعة       د- في الّشِ

ب- أنا ِمن ُترِكيا أ- ُهو ِمن أمريكا                     
ج- أنت ِمن َفَرنَسا                 د- هي ِمن ُلبنان

َلوُنها َبَنفَسِجّي.   ج- َلوُنها َورِدّي.  د- َلوُنها ُبرُتقاِلّي. أ- َلوُنها ُبّنِّي.    ب-  

أ- َقريب ِمن الَمسِجد.                  ب-  َبعيد من الَمسِجد.
ا. ج- َقريبة ِمن الَمسِجد.                  د- َجميل ِجدًّ

ج- هذا ِتلميذ.     د- هذا َطبيب. م.     ب- هِذه ُمَعّلِمة.  أ- هذا ُمَعّلِ
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الَوْحدة 1
الَكِلِمات  َوالتَّعبيرات الَجديدة

ب- في الَمدَرسة الّثاَنوّية الَعسَكِرّية.  طة الَعسَكِرّية.   أ- في الَمدَرسة الُمَتَوّسِ

ج- في األكاديِمّية الَعسَكِرّية.     د- في َمدَرسة َشمسي أَفندي ااِلبِتداِئّية.

ب- أنا ِمن ُترِكيا أ- ُهو ِمن أمريكا                     
ج- أنت ِمن َفَرنَسا                 د- هي ِمن ُلبنان

َلوُنها َبَنفَسِجّي.   ج- َلوُنها َورِدّي.  د- َلوُنها ُبرُتقاِلّي. أ- َلوُنها ُبّنِّي.    ب-  

َسبعة 
الّلغة الَعَرِبّية

َثماِنية 
ِتسعة

َعَشرة   
أَحَد َعَشَر
ِاثنا َعَشَر

ِعشرون  
َتسَتيِقظ

في الّساعة الّساِبعة
أيًضا

يا َسالم!
َتذَهب
أذَهب

في الّساعة الّثاِمنة.
آِسف

آه!
ا أنا آِسف ِجدًّ

َمدَرسة َشمِسي أَفندي 
بِتداِئّية َااْلِ

َمدَرسة َحّي ااِلبِتداِئّية
طة   َاْلَمدَرسة الُمَتَوّسِ

الَعسَكِرّية
 َاْلَمدَرسة الّثاَنِوّية 

الَعسَكِرّية
َاأْلكاديِمّية الَعسَكِرّية

َالَحاِفلة
ِتلميذ

َتسَتيِقظ
هاب َالذَّ

َحفلة
ُكلَّ َيوم
أذَهب
أرَكب

ُثمَّ
أنِزل
أمام

َكبيرة
أنا

طة َالَمدَرسة الُمَتَوّسِ

ل َالَيوم األوَّ
َالَمدَرسة

َصديق / َأصِدقاء
َجديد 
ّف الصَّ
َحفَلة

َيوم الُمَعّلِمين
َمَتى
َعَلى
 َدور

عر  ِقراءة الّشِ
ُعنوان

ُمباَرك َلك
واِحد  
ِاثنان  
ثالثة  
أرَبعة 

ا َحقًّ
َخمسة 

ِسّتة 
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َجميلة
عادًة

َمن هذا؟
ن أين هو؟ ِمِ

هو
هي
أنَت
أنِت

َالنَّشيد الَوَطِنّي التُّرِكّي
َالّشاِعر
َجديد
َضيف
َيدور

الِحوار
َضْع

ُعنوان
ُمناِسب
َالّساِبق

في
إلى
من

على
َمَع

الُمسَتشفى
جاِلس

ّي الُكرِسِ
َقريب ِمن
َالَمْسِجد
َبعيد َعْن
َك  / ِك

ـُه/ ها
ِحصان

أم
َمعّلِمة

َحفلة ِللُمَعّلِمين
َمساء الَغد

صالة ااِلجِتماع
راِئِع

ِفكَرتي
بين

َموضوع
نَد ِعِ

َجميلة
ُمَهنِدس

َنشيط
واِسع

ُمجَتِهد
َلون

أسَود
ُبرُتقاِلّي

َبَنفَسِجّي
َورِدّي
َشَجرة
َطويل
َقصير
ُمفيد

َصغير
أدُرس

َالخاِدمون
ُأِحّب
َسعيد
ا ِجدًّ

ِاخَتِبْر َنفَسك
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التَّمهيد
َور؟  1- ماذا َترى في الصُّ

2- ُاذُكر أْسماء َبعض الِبالد الَّتي َتعِرُفها.
3- أين ُتريد أن َتعيش؟

الّدرس األّول : الَحياة في الَقرية
الّدرس الّثاني: الَحياة في الَمدينة

الّدرس الّثاِلث: الَحياة في خاِرج الِبالد

الوحدة 2
الَمكان اّلذي َنعيش فيه
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 الّدرس األّول: الَحياة في الَقرية

في الَقرية
ِمن الُممِكن ااِلستيقاظ في الَفجر دون ُمَنّبِه في الَقرية. ُشروق   

بيِعّية ُمريحة فيها، َكأصوات  مس راِئع فيها. الَقرية هاِدئة َواألصوات الطَّ الشَّ
فاِدع، َوالِكالب. والَهواء َنِقّي في الَقرية. الَعصافير، َوالضَّ

ُيمِكن اإِلفطار فيها ِبالُخضار َوالَفواِكه الّطاِزجة. َوَيكون النَّهار َطوياًل   
ه ُممِتع َبين األشجار َوالّسناِبل. في الّصيف. َوالتََّنزُّ

مس راِئع، َوَمنَظر ُشروق الَقَمر  فق ُممَتّد أمام َعيَنيك. َوُغروب الشَّ َاأْلُ  
ا. يل راِئع أيًضا. َوالَعيش في الَقرية َجميل ِجدًّ ِباللَّ

مس في الَقرية ؟ .......................................................................... 1- َكْيَف ُشروق الشَّ

ناِبل؟ ..................................................................... ه َبين األشجار َوالسَّ 2- َكيف التََّنزُّ
3- ما هي األصوات الَّتي َنسَمُعها في الَقرية؟ ......................................................
4- هل ُتريد أن َتعيش في الَقرية؟ َوِلماذا؟ ...............................................................

1- ِاسَتِمع إلى النَّص اآلتي ُثمَّ اقَرأه

2- أِجْب َعن األسِئلة اآلِتية َحَسب الّنّص أعاله
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الَوْحدة 2

3- َرّتِب الَكِلمات اآلِتية َحَسب الُحروف األبَجِدّية َكما في الِمثال

4- ِاسـَتِمع إلى الَكِلمات َواكُتبها في الَفراغات اآلِتية

1- َجميل 1- هاِدئة 
 ................................-2 2- راِئع 
 ................................-3 3- ُشروق 
 ................................-4 4- َجميل 
 ................................-5 5- َفجر 
 ................................-6 6- َقرية 

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

.............................................. -4  ..............................................-3
.............................................. -6   ..............................................-5
.............................................. -8     ..............................................-7

.............................................. -10 ............................................. -9
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5- ِاسَتِمْع إلى النَّّص ُثمَّ َمّيِز األعداد فيه

ُاكُتْب ِرسالة إلى َصديٍق َلَك َعن َجمال َقرَيِتَك  -6
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الَوْحدة 2

7- ِامَل الَفراغات اآلِتية ِبَكِلمات ُمناِسبة ِمن القاِئمة مسَتعيًنا ِبالّصورة

8- ِاسَتِمْع إلى النَّشيد اآلتي َواقَرأه ُثمَّ اكُتبه في َدفـَتِرك

ِعْنَد    َعلى    َأمام    في    َخلَف    َتحَت    في    َعلى

َجرة. َالّديك....................................... الشَّ 1- أين الّديك؟   
َاْلَبَقرة....................................... ااِلصَطبل. 2- أين اْلَبَقرة؟   
َاأْلغنام....................................... الَمرعى. 3- أين اأْلغنام؟   

جاجات ................................. الّديك.  َالدَّ جاجات؟    4- أين الدَّ
َاْلُعْصُفور....................................... الَحْبل. 5- أين اْلُعصفور؟  

َاْلَجّد....................................... الَبيت. 6- أْين اْلَجّد؟    
َاْلَجّدة ....................................... الَبيت. 7- أْين اْلفَجّدة؟   

َقرَيتي
يا َقرَيتي يا َقرَيتي 

أجَمَل َوقتي أقضي فيِك 
َواألغنام َبين األشجار 

مع أحبابي  مع أصحابي  
يا َقرَيـتي يا َقرَيتي  

33
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الَوْحدة 2
َالّدرس الّثاني: َاْلَحياة في الَمدينة

1- ِاسَتِمْع إَلى الِحوار اآلتي َوأِعده

في إسَطنبول

هاب إلى ُجُزر األميرات في ِنهاية اأُلسبوع؟ :  ما َرأُيُكم في الذَّ َاأَلب 

: هِذه ِفكرة راِئعة!... َاأُلمّ 

ا. : يا َسالم! أِحبُّ ُركوب الباِخرة ِجدًّ َااِلبن 

: َكيَف َنقضي َوقَتنا ُهناَك يا أبي؟ َالِبنت 

اًل، ُثمَّ َنزوُر اأَلماِكَن التَّاِريِخّية.  : َنَتناَوُل الَفطوَر َعلى شاِطِئ الَبحر َأوَّ اأَلب 

لطان َأحَمد.  : ُأريُد ِزيارة َمسِجِد السُّ الِبنت 

هاب إلى الُجُزر َنزوُره إن شاَء الّل. : َبعَد الذَّ اأَلب 
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2- أِجْب َعن اأَلسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار

ْث َمَع َزميِلك ِباخِتصار َعن الَمدينة الَّتي َتعيش فيها 3- َتَحدَّ

1- إلى أين َتذَهب األسرة؟
.........................................................................................................................  

اًل؟ 2- ماذا َتفَعُل األسرة أوَّ
.........................................................................................................................  

لطان َأحَمد؟ 3- َمن ُيريد ِزيارة َمسِجد السُّ
.........................................................................................................................  

4- َكيَف َتقضي اأُلسرة َوقَتها؟
.........................................................................................................................  

َأعيش في َمدينة َأنَقرة. ............................................................................................  

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

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

..............................................................................................................................................................
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4- ِصد الَكِلمات الُمَتقاِطعة َكما في الِمثال

مانيسا
إسَطنبول

ِإزمير

َأنطاليا

غازي َعنتاب
َهّكاِري

َأنَقرة

دوزجة

َأرضروم

آْفيون

باتنعيزأغ
دسانةرقنأ
ويريمزإطل

زنمورضران

جايراكهـلم

ةمنويفآية
لوبنطسإاك
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سالة األَلكتروِنّية اآلِتية ُثّم اِمَل الَفراغات 5- اِسَتِمْع إلى الّرِ

6- أْجِر التَّمرين اآلتي َكما في الِمثال

َعزيزي صاِدق، َتِحّيًة َطّيِبًة َوَبعُد،
َأكُتُب َلَك هذا الَبريَد األَلكتروِنّي ِمن ريزة.

َأنا َأقضي ُعطَلتي في ........................ ِبَمدينة ريزة. 
َوُهنا َمناِظر َطبيِعّية َوَجميلة. ........................  هاِدئ.

ل َنَزَل الَمَطر. َولِكنَّ اآلن الَجّو........................ .  في اأُلسبوع اأَلوَّ
َأْذَهب إلى الَبحر........................ . 

َوَأسَبُح ُكلَّ َصباح وَأرَكُب ........................ َعلى شاِطئ الَبحِر َمساًء.
مع َأطَيب التَِّحّيات.  َأخوَك الُمخِلص َأمين         

)هو( ُأِريد ِزيارة الُمُدن اأُلخرى في ُترِكيا. 
)هي( ُيريد ِزيارة الُمُدن األخرى في ُترِكيا. 
)أنَت(  .................................................................................
)َنحن(  .................................................................................

)أنا(  .................................................................................
 .................................................................................

إسَطنبول
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الّدرس الّثاِلث: الَحياة في خاِرج الِبالد

سالة اآلِتية ُثمَّ اقَرأها 1- ِاسَتِمع إلى الّرِ

سالة 2- أِجْب َعن اأَلسِئلة اآلِتية َحَسب الّرِ

َأخي الَعزيز عاِرف؛
الم، َبعَد التَِّحّية َوالسَّ

سالة ِمن  َمدينِة َبيروت.  هي عاِصمة  َأكُتُب إَليَك هِذه الّرِ  
ُم الّناس فيِه ِباللُّغة الَعَرِبّية. َيعيُش  ُلبنان. َوُلبنان َبَلد َعَرِبّي، َيَتَكلَّ
َعّمي في َمدينِة َبيروت. َأنا ُأِحبُّ ُلبنان، أِلنَّ فيها َأماِكن َجميلة 

َوتاريِخّية ُمخَتِلفة. 
ا ِبُوجودي ُهنا. َأنا َسعيد ِجدًّ  

أَتَمّنى َأْن َتكون في ِصّحٍة َجّيِدة.  
َأخوَك الُمخِلص ل 2014   َبيروت في 29 ِتشرين اأَلوَّ
َمحمود َأر أوغلو  

سالة؟ .........................................................................................  1- َمن هو كاِتب الّرِ
 ..................................................................... سالة؟ 2- إلى َمن َيكُتب َمحمود الّرِ
3- ما هي عاِصمة ُلبنان؟.............................................................................................. 
سالة؟......................................................................  4- ِمن أين َيكُتب َمحمود الّرِ
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3- َرّتِب الَكِلمات اآلِتية ِلَتكون ُجملًة ُمفيدًة َكما في الِمثال

1- ُلبنان - َبيروت - عاِصمة.
....................................................................................................................................................

ُم - ِبالّلغة - فيه - الّناس. 2- الَعَرِبّية - َيَتَكلَّ

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

3- َبَلد - ُلبنان - َعَرِبّي.

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

4- ِصّحة - َأَتَمّنى - َأن -في - َجّيِدة- َتكون. 

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

ا - ِبُوجودي - َسعيد - ُهنا - َأنا. 5- ِجدًّ

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

َعّمي - َمدينة - َيعيش - في َبيروت -  

َيعيش َعّمي في َمدينة َبيروت.
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4- َأِجْب َعن األسِئلة اآلِتية َكما في الِمثال

5- ِصل َبين الَبَلد َوعاِصَمِته َكما في الِمثال

َسميرة في أمريكا )َأمريكا(        َأين َسميرة؟ 

.............................................................................. )باِريس(   1- َأين ُمنير؟ 

.............................................................................. )ِمصر(   2- َأين ُمنيرة؟ 

.............................................................................. )سوِريا(   3- َأين َنذير؟ 

.............................................................................. )َألمانيا(   4- َأين َأديب؟ 

ياض 1- َالّرِ
2- َالقاِهرة
3- ِدَمشق
4- َعّمان
5- َبغداد
6- َلنَدن

7- باريس
8- واِشنُطن

9- َبرلين
10- َأنَقرة

عوِديّة السُّ اَلِعراقِمصر

سوِريا

تُرِكيا

َفَرنسا أَمريكا

أَلمانيابريطانيا اَألُْرُدن

4
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 6- ِاقَرأ الِحوار اآلتي ُثمَّ اكُتبه في َدفَتِرك

7- ِصل َبين الُمفَرد َوَجمِعه َكما في الِمثال

- آلو، َمْن َمعي؟
- َأنا ُسَليمان، َوَمن َأنَت؟

- َأنا ياِسر، َكيف حاُلَك يا ُسَليمان؟
. - أنا ِبَخير، َالَحمد لِلّ

- َصديقي الَعزيز َأدعوك إلى َحفلة عيد ميالدي.
- َمتى الَحفلة؟

- َمساء َغد إن شاء الّل. 
- َسُأشاِرك الَحفلة َغًدا إن شاء الّل.

- ُشكًرا، َأنَتِظُرَك.
- في َأمان الّل.

قاء. - إلى الّلِ

ُمتَحف 
ِكتاب

َحضارة
َغَنم

َدجاجة
َبحر

َمدينة

ُكُتب
َأغنام

َدجاجات
َمتاِحف

َحضارات
ِبحار
ُمُدن
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ِاخَتِبْر َنفَسك

1- ُاكُتب اأَلعداد َكما في الِمثال
  ................................................ 1- واِحد                         2-
 ............................................... -4   ...............................................-3
 ............................................... -6   ...............................................-5
 ............................................... -8   ...............................................-7
 ........................................... -10   ...............................................-9
 ........................................... -12   ...........................................-11

2- ِامَل الَفراغات اآلِتية بالَكِلمات الُمناِسبة ِمّما َبين الَقوَسين

َجرة - الِكتاب( )الَقرية - الشَّ 1- ُأريد الَعيش في .......................................... 
)َجميل - َجميلة - أزَرق( 2- َالَقرية  ..........................................   

)َعلى- في - إلى( َجرة.  3- َالُعصفور ..................................... الشَّ
)واِسع - ناِفذة - واِسعة( 4- َمديَنتي..........................................   
5- َبيروت هي .......................................... ُلبنان )عاِصمة - َقرية - َشَجرة(

َور َوامَل الَفراغات اآلِتية َكما في الِمثال 3- ُاْنُظر إلى الصُّ

َغَنم
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َالَكِلمات  َوالتَّعبيرات الَجديدة

َااِلسِتيقاظ

ُمَنّبِِّه

راِئع

هاِدئة

َاأَلصوات

َالَعصافير

فاِدع َالضَّ

َالِكالب

َاإلفطار

يف َالصَّ

َاألشجار

َالنَّهار

َاأُلفق

ُممَتّد

َأغنام

َبَقرات

َالباِخرة

ُجُزر اأَلميرات

َالَبريد

َأطَيب التَِّحّيات

عاِصمة

َأَتَمّنى

َمن َمعي؟

َالَحفلة

َأنَتِظُرك 
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الوحدة 3
َاأُلْسرة

َتمهيد
ن ُأسَرُتك؟  ن َتَتَكوَّ 1- ِممَّ

2- َكيف َتِصف أْفراد ُأْسَرِتك؟
3- هل ُزرت َحديقة الَحيوانات؟

: َأفراد ُأسَرتي الّدرس االّول 
: مع َجّدي الّدرس الّثاني 

: ُأسرة َمحبوبة الّدرس الّثاِلث 
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الَوْحدة 3
ل : َأفراد ُأسَرتي الّدرس األوَّ

1- ما ِمهنة َخديجة؟                   ...........................................................................
س َأم ُشرِطّي؟   ........................................................................... 2- هل واِلدها ُمَدّرِ
3- َكيف واِلَدُتها في الَعَمل؟          ...........................................................................
4- ما اْسُم ُأخت َخديجة؟             ...........................................................................

َمرَحًبا. ِاسمي َخديجة.
طة.  أنا طاِلبة في الُمَتَوّسِ

 َوهِذه صورة ُأسَرتي. 

هِذه واِلَدتي. ِاسُمها َزيَنب.
سة.  هي ُمَدّرِ

 َوهي َنشيطة في َعَمِلها.

هذا َأخي. ِاسُمه َأَنس.
هو طاِلب في الجاِمعة.

ا. هو َطويل ِجدًّ
ّلة. َوهو ماِهر في ُكرة السَّ

هذا واِلدي.ِاسُمه َأحَمد.
هو ُشرِطّي.

ا.  َوهو َقِوّي ِجدًّ

1- اِسَتِمع إلى الِحواِر اآلتي َواقَرأه ُثمَّ اكُتبه في َدفَتِرك 

2- أِجب َعن اأَلسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار

َوهِذه ُأختي. ِاسُمها َسناء. 
هي طاِلبة في ااِلبِتداِئّية.
سم.  َوهي ماِهرٌة في الرَّ
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الَوْحدة 3

َكبير َصغير

َقِوّي َضعيف شاّبة َعجوزة

َسمينَنحيف َشعر َطويل َشعر َقصير

َقبيحة َجميلة َطويل َقصير

َور اآلِتية ُثّم اقَرأ اأَلوصاف 3- الِحظ الصُّ
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الَوْحدة 3

َأنا َقِوّي.

َأخي َضعيف.

تي َقصيرة. َجدَّ

ُأختي َطويلة.

خالي َنحيف.

َجّدي َسمين.

َبيت خالي َصغير

َبيت أخي َكبير

َور اآلِتية ُثّم اقَرأ الُجَمل  4- الِحظ الصُّ
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الَوْحدة 3

5- ِاسَتِمع إلى النَّشيد اآلتي َوأِعده    
عاَد َأبونا ِمن الَعَمل

ُقمُت ِبِبشٍر َألقاه
ُأختي قاَلت في َفَرٍح

َأهاًل أهاًل أَبتاه
عاَد أبونا عاَد أبونا

عاد َأبونا ِمن الَعَمِل
قاَم َأخونا ُمبَتِسًما،  ُمبَتِسًما،

ِبُحلِو َكالم َحّياه، َحّياه،
ُدمَت َلنا يا أحلى الّناس

عاد َأبونا عاد َأبونا
عاد َأبونا ِمن الَعَمل

َقم الُمناِسب َأمام الَكِلمة الُمناِسبة ُمسَتعيًنا  6- َضع الرَّ
َور َكما في الِمثال        ِبالصُّ

َصغير

َقصير

َطويل

َكبير

َنحيفة

َسمينة

1 1

3

5

2

4

6
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الَوْحدة 3

7- َرّتِب الَكِلمات اآلتية ِلَتكون ُجَمًل ُمفيدًة َكما في الِمثال

طة - في طاِلبة -  َأنا - الُمَتَوّسِ
...............................................................................

ياضة - هي -  في -  ماِهرة الّرِ

ياضة. هي ماِهرة في الّرِ

في - َعَمِلها - هي - َنشيطة
...............................................................................

عة - في -  طاِلب هو - الجاِمِ
...............................................................................

ّلة - في   َأنَت - ماِهر  - ُكرة السَّ
...............................................................................
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الَوْحدة 3

: َصباح الَخير يا َجّدي، َكيف حاُلك؟   بوسة 
: َصباح الّنور يا بوسة،  ِبَخير ُشكًرا وَأنِت؟ الَجدّ 

: الَحمد ِلّ ِبَخير. بوسة 
: ما ِبك يا ِبنتي؟ َهل َلَديِك ُمشِكلة؟ الَجّد  

ل. : ال، َولِكن ضاَقت َنفسي، ُأريد التََّجوُّ بوسة 
هاب إلى شاِطئ الَبحر هذا الَمساء؟ : ما َرأُيِك في الذَّ الَجدّ 

: هذه ِفكرة راِئعة! بوسة 
: إَذْن أخِبري واِلَديِك ُثّم َنخُرج.  الَجدّ 

: َحَسًنا يا َجّدي. بوسة 

2- أِجب َعن األسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار

1- ما اسُم الَحفيدة؟    ...............................................................................
2- ما ُمشِكلة الَحفيدة؟ ...............................................................................
3- ما هي ِفكرة الجّد؟ ...............................................................................
هاب إلى شاِطئ الَبحر؟ ................................................. 4- َمتى الذَّ
5- َكيف هِذه الِفكرة؟ ...............................................................................

1- ِاسَتِمع إلى الِحوار اآلتي َواقَرأُه 
     ُثّم اكُتبه في َدفَتِرك      

الّدرس الّثاني : مع َجّدي

ُأِحّب َجّدي
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الَوْحدة 3

َعجولة َخجولة َنشيط 

َسعيدةَكسالن هاِدئ

ُمبَتِسم ُممِتع صاِبر 

َحنونةَعَصِبّي ُمجَتِهد َحزين

خِصّية   َور اآلِتية ُثّم اقَرأ الَخصاِئص الشَّ 3- الِحظ الصُّ
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الَوْحدة 3

4- اخَترالَكِلمة الُمناِسبة ِللّصورة ِمّما بين الَقوَسين ُثّم 
     اكُتبها في الَفراغ َكما في الِمثال

َحنونة  ُممِتع  َسعيدة
َسعيد  َحزين  ُمجَتِهد

َكسالن  ُممِتع  َخجول

َخجول  صاِبر  َعجول
هاِدئ  َنشيط   ُمجَتِهد
َسعيد  َحزين  ُممِتع  

 1- سعيدة 
-2

 5- ُاكُتب الُحروف في َمكاِنها الُمناِسب َكما في
      الِمثال ُثمَّ اقَرأ الُجملة 

هـ
1

أ
2

خ
3

ج
4

ي
5

ت
6

د
7

م
8

م
7      1       6      4      8           5      3      2  

-3
-4

-5
-6
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الَوْحدة 3

َعّمي َعَصِبّي

 ُأختي ُمجَتِهدة        

َجّدي َنشيط             

َأنا صاِبر                                     

واِلدي َعجول

واِلَدتي َنشيطة

6- ِاسَتِمع إلى الُجَمل اآلِتية َوأِعدها ُثّم اقَرأها.
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الَوْحدة 3

م
م

ةل

د وا

ا

ك
ح يفس

ت

ت

وون
جج

س ظ ل
خ ا

ص ن

عج

عع

و

ررب

َكسالن      ُمْمِتِع    َخجولة     صاِبر     َعجول

 7- َصيد الَكِلمات
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الَوْحدة 3
الّدرس الّثاِلث : ُأسرة َمحبوبة

1- اِسَتِمع إلى الِحوار اآلتي َواقَرأه ُثّم اكُتبه في َدفَتِرك 

 ..................................................................................................... 1- ما ِبَيد كوثر؟ 
 ......................................................................................... 2- ما اسم َصديَقِتها؟ 
 ............................................................................................... فلة؟  3- ما اسم الّطِ

  ..................................................... 4- هل هذه األسرة كبيرة أم صغيرة؟ 

َكوَثر: َمرَحًبا يا أّمي.
اأُلّم : َمرَحًبا يا َكوَثر. ما ِبَيِدِك؟

كوثر: هِذه صورة أِلسرة َفريدة. ُانُظري يا أّمي.
ا. هل هذه أّم َفريدة؟ األّم : آه، أسرة َكبيرة ِجدًّ

كوثر: َنَعم هذه أّمها. َوهذا واِلُدها.
ها؟ األّم : هل هذا خاُلها أم َعمُّ

كوثر: هذا خال َفريدة وِبجاِنِبه َزوَجُته أليف.
ا. األّم : يا َسالم! َمن هذه الّطفلة؟ هي ُحلوة ِجدًّ

كوثر: هي ُأخت فريدة. ِاسُمها عاِئشة.
األّم : ما شاء اّل. هذه أسرة محبوبة.

2- أِجب عن األسِئلة اآلِتية َحَسَب الِحوار 

ُأسرة َفريدة
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الَوْحدة 3

حيحة تحت الّصورة الُمناِسبة َكما في الِمثال 3- اُكُتب الُجملة الصَّ

 َسّيارة َعّمي َجديدة 
َبيت َجّدي كبير ِحذاء خاَلتي جميل         

 َدفتر أخي صغير      ساعة أّمي َحديثة
َنّظارة أبي َقديمة

 َسّيارة َعّمي جديدة 
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الَوْحدة 3

13 َثاَلَثَة َعَشرَ 

14 أْرَبَعَة َعَشرَ 

15 َخْمَسَة َعَشرَ 

16 ِستََّة َعَشرَ 

17 َسْبَعَة َعَشرَ 

18 َثَماِنيَة َعَشرَ 

19 ِتْسَعَة َعَشرَ 

20 ِعشرون 

4- ِاْسَتِمْع إَلى النَِّشيِد اآلِتي َوأِعْدُه

5- الِحظ األعداد اآلِتية َواقَرأها ُثّم اكُتبها في دفترك

ي َرّبة َبْيٍت أّمِ
ي ما أْحاَلها ي َربَُّة َبْيٍت  ُأّمِ ُأّمِ

َكْيف الَبْيُت َيكوُن  ال أْعِرُف َلْوالها

أْنسى َحّتى َنْفِسي لِكْن ال أْنساها
َوَكما ِهي َتْرعانا واّل َسَنْرعاها

ي ما أْحاَلها ي َربَّة َبْيت  أّمِ أّمِ
َكْيف الَبْيت َيكون  ال أْعِرف َلْوالها
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الَوْحدة 3

- َدّراجة أخي جديدة.        )أخي - حذاء - سّيارة(      

- سّيارة .................. سريعة.     )َنظيفة - أبي - كبير(           

- حقيبة .................. كبيرة.       )صغير- أّمي - صورة(          

- حديقة ................. واسعة.     )قصير-  طويل - البيت(            

- شعر ................. طويل.      )أختي - محبوبة - كبيرة(             

- غرفة ................. نظيفة.     )صغير - ضعيف - الّنوم(  

6- امأل الفراغات ِبَوضع الكلمة المناسبة مما بين 
القوسين كما في المثال
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الَوْحدة 3

َلَدينا َمزَرعة، أبي َفاّلح.

أنا ................................... َلَدّي ُمَؤلَّفات كثيرة.

  عّمي ...................................، َلُه حافلة َصفراء.

خاَلتي.........................................، هي َتعَمُل في المدَرسة.

ُأختي........................................، هي َتعَمل في الُمسَتشفى.

  َجّد َصديقي ............................، توَجد أطِعمة َلذيذة في َمطَعِمه.

َور اآلِتية ُثّم َأكِمل الُجَمل كما في المثال 7- الِحظ الصُّ
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الَوْحدة 3
اختبر نفسك

َور اآلتية ُثّم اكُتب األوصاف 2- الِحظ الصُّ

ل الُجَمل اآلِتية كما في المثال  1- َحّوِ

َجّدتي................................ ُأختي................................

أخي ................................أنا ................................

هذه واِلدتي. هذا والدي. 

 ........................................................... هو شرطّي. 

 ........................................................... ِاسمه َعِلّي. 

 ........................................................... هو ماِهر.  

UNITE 3 DK.indd   60 10.02.2015   15:04:22



61

الَوْحدة 3

3- َرّتب الكلمات اآلتية ِلَتكون ُجَمًل ُمفيدة 

  َبيت -كبير -  أخي

 َبيت  - خالي - صغير

المستشفى - تعمل - هي -  في

صفراء - له - سّيارة
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َمات َوالتَّْعِبيَرات اْلَجِديَدة اْلَكِلِ

َسعيد
َحزين
ُمجَتِهد
َكسالن
ُممِتع

َخجول
صاِبر
َعجول
َعَصِبّي
هاِدئ
ُمبَتِسم
َنشيط

َمحبوبة
ُمَؤلَّفات

َتَتَكّون من...
َحديقة الَحيوانات

َاالبِتداِئّية
طة َالُمَتَوّسِ
َالّثاَنِويَّة
َالجاِمعة
َنحيف
َعجوزة
شاّبة

َضعيف
َقِوّي
َسمين

َشعر َقصير
َشعر َطويل

كبير

صغير
قبيح

جميلة
قصير
طويل
نظيف

ضاقت نفسي
هل لديِك ُمشِكلة؟

ما ِبك؟
ما َرأُيك في...؟

َحَسًنا
َالَحفيدة
َالَحفيد

شاِطئ الَبحر
َحنونة

UNITE 3 DK.indd   62 10.02.2015   15:04:23



الوحدة 4
الَحياة الَيوِمّية 

تمهيد
ًرا؟ ًرا أم ُمَتَأّخِ 1- أ َتنَهض ُمَبّكِ
هر عادًة؟ 2- ماذا َتفَعل في الظُّ
3- ُاكُتب َنشاَطك في الَمساء؟

باح   الّدرس األّول : َالنَّشاط في الصَّ
الّدرس الّثاني : النَّشاط في المدَرسة  

الّدرس الّثالث: النَّشاط في الَمساء
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الَوْحدة 4
باح   الّدرس األّول : النَّشاط في الصَّ

َخديجة وأبوها ُمراد
البنت: صباح الخير!

األب: صباح الّنور! هل اسَتيَقظ أخوِك ساِلم من النَّوم؟
البنت: ال، ما اسَتيَقظ.

األب: وأنِت يا خديجة، متى اسَتيَقظِت من الّنوم؟
ًرا في الّساعة الّساِبعة يا أبي. البنت: ِاسَتيَقظُت ُمَبّكِ

ًرا.  ًرا ِاسَتيَقظ ُمَبّكِ األب: أحَسنِت يا ِبنتي، من نام ُمَبّكِ
البنت: أنا ال ُأحّب الّنوم ِمثل أخي سالم.

1- استمع إلى الحوار اآلتي واقرأه ثّم اكتبه في دفترك  
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ًرا؟ - َهل اْسَتْيَقظ َساِلم ِمَن النَّْوم ُمَبّكِ

ًرا. - ال، ما اسَتيَقظ ُمَبّكِ

ًرا؟ - هل اسَتيَقظ سالم من الّنوم ُمَبّكِ

هل خديجة والدة سالم؟

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

هل مراد والد سالم؟

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

رًة؟ هل اسَتيَقَظت خديجة ُمَبِكّ

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

هل تِحّب خديجة الّنوم ِمثل سالم؟

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

ـِ )نعم( أْو )ال( َحَسَب الحوار الّساِبق ُمسَتعيًنا   2- أجب عن اأَلسئلة اآلتية ب
َور كما  في المثال ِبالصُّ
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الَوْحدة 4

حاِفلة الَمدَرسة.

أَتناَول الفطور.

أسَتيِقظ ُمبّكًرا.

أسَتيِقظ في الّساعة الّساِبعة َصباًحا.

مدرَستي بعيدة عن َبيتي. ُغرَفتي صغيرة وجميلة.

باح. ُأْفِطُر في الصَّ أنا من ُترِكيا. َبيُتنا على شاِطئ البحر.

في الَموِقف. َمدرَستي في َحّي أتاتورك.

3- ِاْسَتِمْع إَلى التَّْعِبيَرات اآلِتَية َوَأِعْدها ُثمَّ اْكُتْبها ِفي َدْفَتِرك   

باح  في الصَّ
- صباح الخير!   
- صباح................................! 

- هل ................................ علّي من الّنوم؟
هاب إلى المدَرسة. - نعم، ِاسَتيَقظ ................................ ِللذَّ

- نادي ِبِه ................................ جاِهز. 
- َسمًعا و................................ .

الَفطور - صباح - طاعًة - ِاسَتيَقظ - الّنور - ُمبّكًرا 

4- ِامأل الفراغات في الحوار اآلتي من القائمة  كما في المثال
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الَوْحدة 4

5- ضع رقم الجملة الّصحيحة تحت الّصورة 
الّصحيحة كما في المثال

َأْت. 2- وَتَوضَّ باح.   1- ِاسَتْيَقَظت َزيَنب في الصَّ

4- وهي أمام الباب. 3- وتناَوَلِت الَفطور.  

6- وهي في حاِفلة المدَرسة. 5- وهي في الَموِقف.  

8- وهي َتْلَبس َمالِبَسها اْلَمْدَرِسّية. 7- وهي ِفي اْلَمْدَرسة.  

1
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الَوْحدة 4

صباح الخير -  ُمبّكًرا - ِاسَتيَقظ - تحت - ُغرَفتي - َبيتي
 - َصّفي َجميل - الّساَعة - الَفطور - أحَسنت - َصغيرة  

الّساعة الّثاِنية.

الّساعة الخاِمسة.

الّساعة الّثاِلثة.

الّساعة الّساِدسة.

الّساعة الواِحدة.

الّساعة الّراِبعة.
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6- استمع إلى الّساعات اآلتية  وأعدها ُثّم اكتبها في دفترك

7- اِمأل الكلمات الُمَتقاِطعة من القائمة اآلتية كما في المثال 
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الَوْحدة 4

صباح الخير -  ُمبّكًرا - ِاسَتيَقظ - تحت - ُغرَفتي - َبيتي
 - َصّفي َجميل - الّساَعة - الَفطور - أحَسنت - َصغيرة  

الّدرس الّثاني : الّنشاط في المدَرسة

   1- استمع إلى الحوار اآلتي وأعده ُثّم اكُتبه في دفترك

ّف في الصَّ
َلْيَلى    : َعفًوا يا ُأستاذي.

رة؟ لي يا ليلى، الَيوم اسَتْيَقظِت ُمَتَأّخِ م : َتَفضَّ الُمَعّلِ
َرت.   ليلى   : ال يا أستاذي، الحافلة تأخَّ

رة؟  المعّلم: هذه أّول َمّرة وأنِت متأّخِ
ليلى   : نعم يا أستاذي.

المعّلم: إذن، ِاْجِلسي في َمكاِنِك.
ليلى   : ُشكًرا يا أستاذي.

رس ُمِهّم َلِك. المعّلم: أنِت ِتلميذة ُمجَتِهدة وهذا الدَّ
ياِضّيات. ليلى   : نعم يا أستاذي أنا أِحّب الّرِ
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الَوْحدة 4

....................................................................  - رس؟  َرْت ليلى عن الدَّ 1- لماذا تأخَّ

....................................................................  - 2- ما هو عنوان الحوار؟ 

....................................................................  - 3- هل اسَتيَقَظْت ليلى متأّخرة 

....................................................................  - 4- أّي درس ُتِحّب ليلى ؟ 

2- أجب عن األسئلة اآلتية حسب الحوار الّسابق

َور اآلتية كما في المثال  3- امأل الفراغات مستعينا بالصُّ

 الّساعة اآلن .....................

12

67 5

11 1

8 4

10 2
9 3

 الّساعة اآلن .....................

12

67 5

11 1

8 4

10 2
9 3

 الّساعة اآلن .....................

12

67 5

11 1

8 4

10 2
9 3

 الّساعة اآلن .....................

12

67 5

11 1

8 4

10 2
9 3

الّساعة اآلن الّثاِنية.

12

67 5

11 1

8 4

10 2
9 3

12
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11 1

8 4

10 2
9 3

 الّساعة اآلن .....................
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الَوْحدة 4

الّتالميذ: الّلغة الَعَرِبّية. م:  ما هو الّدرس األّول؟    المعّلِ

الّتالميذ:  الّلغة الّترِكّية. المعِلّم:  وما هو الّدرس الّثاني؟ 

الّتالميذ:  الّلغة اإلنِكليِزّية. المعّلم:  وما هو الّدرس الّثالث؟ 

ياضة الَبَدِنّية. الّتالميذ:  الّرِ المعّلم:  وما هو الّدرس الّراِبع؟ 

ياِضّيات. الّتالميذ:  الّرِ المعّلم:  وما هو الّدرس الخامس؟ 

الّتالميذ:  الثَّقافة الّديِنّية. المعّلم:  وما هو الّدرس الّساِدس؟ 

4- استمع إلى األعداد الّتْرتيِبّية وأعدها ثّم اقرأها 

5- اقرأ األسئلة واألْجِوبة اآلِتية ثّم اكتبها في دفترك 
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ل َاأْلوَّ
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 َالّراِبع

َالّثاِني

َاْلخاِمس

َالّثاِلث

3
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5

1

4

َالّساِدس
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الَوْحدة 4

رًة ؟    1- هل هي خاِرجة من الَبيت ُمبّكِ
2- هل هي ....................................................................................................................... ؟
3- هل هي ....................................................................................................................... ؟
4- هل هي ....................................................................................................................... ؟
5- هل هي ....................................................................................................................... ؟

ًرا ؟    1- هل هو خاِرج  من الَبيت ُمبّكِ
2- هل هو ....................................................................................................................... ؟
3- هل هو ....................................................................................................................... ؟
4- هل هو ....................................................................................................................... ؟
5- هل هو ....................................................................................................................... ؟

ًرا 1- هو خاِرج من الَبيِت ُمَبّكِ

2- هو راِكب في الحافلة

ّف ُمْسِرًعا   3- هو داخل إلى الصَّ

م ِبِدّقة   4- هو ُمستِمع إلى الُمَعّلِ

ًرا   5- هو راِجع إلى الَبيت ُمَتأّخِ

6- اسأل وأجب ِبـ »نعم« أو »ال« عن األسئلة اآلتية مستعينا 
ِبالقائَمَتين كما في المثالْين 

رًة 1- هي خاِرجة من الَبيت ُمَبّكِ

2- هي راِكبة في الحافلة 

ّف ُمسِرعًة 3- هي داِخلة إلى الصَّ

مة ِبِدّقة 4- هي ُمسَتِمعة إلى الُمَعّلِ

رًة 5- هي راِجعة إلى الَبيت ُمَتأّخِ

ال

نعم

UNITE 4 DK.indd   72 10.02.2015   15:06:23



7273

الَوْحدة 4

...................................................................... 1- مع َمن أحمد في الَعشاء؟ 

...................................................................... 2- أين َجَلَست عاِئلة أحمد؟ 

...................................................................... 3- ماذا َقَرأ أحمد؟   

...................................................................... ًرا؟  ًرا أم ُمتأّخِ 4- هل نام ُمَبّكِ

ع إلى النَّّص اآلتي واقرأه ثّم اكتبه في دفترك    1- اسَتِمِ

2- أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا ِبالّنص أعاله

الّدرس الّثاِلث: النَّشاط في الَمساء

عائلة أحَمد في الَعشاء
أنا وأبي وأّمي وأختي في الَبيت.  

عام وشِربنا الّشاي مع العائلة، وفي  نحن في الَعشاء، َتناَولنا الطَّ
الّساعة الّساِبعة َمساًء َجَلسنا أمام الّتلفاز في ُغرفة الُجلوس 

وَبْعَدها َقَرأُت ِقّصة قصيرة وذاكْرُت ُدروسي في ُغرَفتي ثّم ِنْمُت 
باح. ًرا في الصَّ ًرا في الَمساء أِلسَتيِقظ ُمَبّكِ ُمَبّكِ
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الَوْحدة 4

3- اُكتب الجملة الّصحيحة تحت الّصورة الّصحيحة كما في الِمثال

1- ِقراءة الِقّصة القصيرة.
2- ُمشاَهدة الّتِلفاز. 

3- َقضاء الَوقت على الحاسوب.

ًرا.  4- الّنوم ُمَبّكِ
روس.  5- ُمذاَكرة الدُّ

6-َتناول الَعشاء مع األسرة.

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

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

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

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

ِقراءة الِقّصة القصيرة.
1

 4- ِاستمع إلى األعداد التَّرتيِبّيِة وأعدها

3
6

2
5

1
4

الخاِمسة

َالّثاِنية َاألولى

الّساِدسة الّراِبعة
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الّثاِلثة

3
6

2
5

1
4 3

6
2
5

1
4

3
6

2
5

1
4

UNITE 4 DK.indd   74 10.02.2015   15:06:27



7475

الَوْحدة 4

5-  اقرأ األسئلة واألجوبة اآلتية ثّم اكتبها في دفترك

3 6
2 5
1 4

المعّلمة: هل هذه الّتلميذة الّساِدسة؟
الّتلميذ:ال، هذه الّتلميذة األولى.

3 6
2 5
1 4

المعّلمة: هل هذه الّتلميذة الخاِمسة؟
الّتلميذ: ال، هذه الّتلميذة الّثانية.

3 6
2 5
1 4

المعّلمة: هل هذه الّتلميذة الّثالثة؟
الّتلميذ: نعم.

3 6
2 5
1 4

المعّلمة: هل هذه الّتلميذة األولى؟
الّتلميذ: ال، هذه الّتلميذة الّراِبعة.

3 6
2 5
1 4

المعّلمة: هل هذه الّتلميذة الخاِمسة؟
الّتلميذ: نعم.

3 6
2 5
1 4

المعّلمة: هل هذه الّتلميذة الّثانية؟
الّتلميذ: ال، هذه الّتلميذة الّساِدسة.
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الَوْحدة 4

   6- اْستمع إلى النَّشيد اآلتي واْحَفْظه ثّم اكتبه في دفترك

ــْط ِاْسَبــْح   بــِالشَّ يــا َبـــْط  يــا َبـــْط   

ـــَبَكــْة َأَتـــِت  الشَّ ـــَمـَكْة    ُقــل  لـلسَّ

َتــْنـــَجــــْي ِمــْنــَهـا ِميــِلــي  َعـْنــَهــــا   

ــــي   ــــي  ُخـــّفِ ُخـــّفِ َوَعـَلـى  الــُجـْرِف   

ُأْنشودة الَبْط
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الَوْحدة 4

7- امأل الفراغات اآلتية باألعداد التَّرتيِبّية ِكتابة ورقما مستعيًنا  
ور كما في المثال  بالصُّ

العمارة.................................. 
 ..................................

ّف..................................  الّصّ
 ..................................

الكتاب الّساِدس

 6

الحافلة.................................. 
 ..................................

الّدفتر.................................. 
 ..................................

القاطرة.................................. 
 ..................................
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الَوْحدة 4

9- صل بين الكلمة والّصورة المناسبة لها كما في المثال

أسَتيِقظ في الّساعة .............................................................  
....................................................................................................................

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

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

الّصباح

المدَرسة 

البيت

الّظهر

المطعم

8- تحّدث مع زميلك باختصار، ماذا تفعل في الّصباح
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الَوْحدة 4

الّثاِلث       الخاِمس      الّساِدس          الّراِبع  
........................      ........................     ........................     ........................    

الجواب:.............................................

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

.......................... -1
   )ساحة، صّف، غْرفة (

 .......................... -2
باحة، الَغسل (    ) الُوضوء، الّسِ

.......................... -3
  )في البيت، أمام المدرسة، في الموقف(

.......................... -4
  ) صالة، صّف، ُغرفة الّنوم(

1- أعد كتابة الكلمات اآلتية بعد إدخال الّتاء المربوطة بها

2- الحظ الّصورة اآلتية، أين يلعب الّتالميذ؟

3- اختر الكلمة الصحيحة مّما بين القوسين مستعيًنا بالّصور اآلتية

اختبر نفسك
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الَوْحدة 4

ِاْسَتْيَقَظ
الّساعة الّسابعة

ًرا ُمَبّكِ
ُأريد

ال ُأريد
ُغرَفتي

َمدرستي
َبيتنا

شاِطئ البحر
َحّي أتاتورك
سمًعا وطاعة

نادي ِبه
جاِهز

َتَوّضَأْت
أمام الباب

في الَموِقف
حاِفلة الَمدَرسة
باب المدرسة

َمالبس المدرسّية
ف في الصَّ

لي َتَفضَّ
ًرا ُمَتأّخِ

رت الحاِفلة تأخََّ
ة ل َمرَّ أوَّ

إَذْن
ِاْجِلسي
َمكانِك
ُمجَتِدة

ُمِهّم
ياِضّيات الّرِ

ُعنوان
الّلغة الَعَرِبّية
الّلغة التُّرِكّية

الّلغة اإلنِكليِزّية
ياضة الَبَدِنّية الّرِ
الثَّقافة الّديِنّية

خاِرج
راِكب
داِخل

ُمسَتِمع
راِجع

ُمسِرعًا
الّتِلفاز

غرفة الُجلوس
ُمشاهدة الّتِلفاز

َقضاء الوقت
األولى
الّثاِنية
الّثاِلثة

الّراِبعة
الخاِمسة
الّساِدسة
القاِطرة
العمارة

الكلمات  والّتعبيرات الجديدة
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الوحدة 5
ق َالتَّسوُّ

تمهيد
1-	من	أين	َتشَتري	الَمالِبس؟	

2-		مع	من	َتذَهب	إلى	الّسوق	الَمرَكِزي؟
3-	ماذا		َنشَتري	من	الَمكَتبة؟

الّدرس	األّول	:	َمَحّل	َبْيِع	الَمالِبس	
الّدرس	الّثاني	:	الّسوق	الَمرَكِزّي			

الّدرس	الّثالث:	الَمكَتبة	)الِقرطاِسّية(	
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الَوْحدة 5
	الَمالِبس	 	الّدرس	األّول	:	َمَحّل	َبيِعِِِ

الباِئع	مع	الُمشَتري
الباِئع     : أهًل وسهًل، أيَّ ِخدمة؟

الُمشَتري: أريد َقميًصا من َفضِلك. 
ْل، هذا الَقميص من النَّوع الَجّيِد.  الباِئع     : َتَفضَّ

المشتري: ِبَكْم ِسْعر هذا القميص؟
الباِئع     : ِبِتسع )9( ليرات ُترِكّية، أيَّ َقميص ُتريد؟

المشتري: أنا ِبحاجة إلى قميص أبَيض وقميص أزَرق.
الباِئع     : هذا هو القميص األبيض وهذا هو القميص األزرق.

المشتري: شكًرا، وهذه ُأْجَرُتك.
قاء. الباِئع     : إلى الّلِ

1-	استمع	إلى	الحوار	اآلتي	واقرأه	ثّم	اكتبه	في	دفترك
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4- هل يريد المشتري قميًصا أصفر وقميًصا أْحَمر؟

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

3- هل سعر القميص بتسع )9( ليرات تركّية؟
....................................................................................-  

2- هل يريد المشتري ثوًبا؟
......................................................................................-  

1- هل َدَخل المشتري إلى َمَحّل الَجّزار؟

  - ال، دخل إلى َمَحّل َبيِع الملِبس. 

5- هل أخذ المشتري القميص األبيض
والقميص األْزرق؟

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

2-	أجب	عن	األسئلة	اآلتية	بـِ	)نعم(	أو	)ال(	حسب	الحوار	
َور	كما	في	المثال الّسابق	مستعيًنا	بالصُّ
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	اْمَل	الَفَراَغات	اآلِتية	 3-	ِاْسَتِمْع	إَلى	الَكِلَمات	ُثمَّ
ُمْسَتِعيًنا	ِبالُصَور	َكما	في	الِمثال		

............................................................. .............................................................
ِحذاء

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

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

............................................................. ............................................................. .............................................................
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)الَبنَطلون( -ِمْن َفْضِلك، ِبَكْم هذا القميص؟    
)الِمعَطف(      -من فضلك، بكم هذا البنطلون؟  
)الُفسَتان( من فضلك، بكم هذا                          ؟    -1
)الحذاء( من فضلك، بكم هذا                          ؟   -2

)الَجْوَرب( من فضلك، بكم هذا                          ؟   -3
)الِحزام( من فضلك، بكم هذا                          ؟   -4
)الثَّْوب( من فضلك، بكم هذا                          ؟   -5

من فضلك، بكم هذا                          ؟  -6

1- قميص

2- حذاء

3- ِشْبِشْب

4- َتّنورة

5- َبنَطلون

6- ُقبَّعة

7- َبّلوزة

8- ُفْستان

9- جورب

10- َرْبطة ُعنق

11- جاكيت

12- شوْرت

13- ِمعَطف

4-	أْجِر	التَّدريب	اآلتي	مستعيًنا	بما	بين	القوَسين	كما	في	المثال

5-	ِصْل	بين	الكلمة	والّصَور

10

UNITE 5 DK.indd   85 10.02.2015   15:07:20



86

الَوْحدة 5

الّساعة الّساِبعة 

الّساعة الّثاِنيَة َعْشَرَة  الّساعة الحاِديَة َعْشَرَة الّساعة العاِشرة 

6-	استمع	إلى	الّساعات	اآلتية		وأعدها	ثّم	اكتبها	في	دفترك

	اْقَرْأَها	 7-		ِاْسَتِمْع	إلَى	اأْلْعَداد	التَّْرِتيِبيَِّة	َوأِعْدَها	ُثمَّ

الّساعة الّتاِسعة  الّساعة الّثاِمنة 

12
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الّتاِسع الّثاِمن الّساِبع

الّثاِنَي َعَشَر الحاِدَي َعَشَر العاِشر

3
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................................................................... 1- ما َلْون القميص الّساِبع؟   

................................................................... 2- ما لون القميص الّثاِمن؟  

................................................................... 3- ما لون القميص الّتاِسع؟  

................................................................... 4- ما لون القميص العاِشر؟  

................................................................... 5- ما لون القميص الحاِدَي َعَشَر؟ 

................................................................... 6- ما لون القميص الّثاِنَي َعَشَر؟  

     هذا هو الباب الحادي عشر                                  )11(

1-	هذه هي البنت ............................................................................          )11(

2- هذا هو الّدرس ............................................................................         )12(

نة  ............................................................................         )12(  3- هذه هي السَّ

4- هذا هو الّصّف  ............................................................................         )11( 

5- هذه هي الغرفة  ............................................................................         )12( 

9-	امل	الفراغات	اآلتية	كما	في	المثال

8-		أجب	عن	األسئلة	اآلتية	حسب	التَّمرين	الّساِبق	
ثّم	اكتب	األْجِوبة	في	الَفراغات
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ق الِبنت	َتَتَسوَّ
: مرحًبا، أّي خدمة؟ الباِئِع 

البنت: أريد َدجاجة.
لي، هذه هي الّدجاجة، وماذا ُتريدين أيًضا؟ : َتَفضَّ الباِئع 

ماطم والَبَصل األحَمر والُفْلُفل األخَضر. : أريد الطَّ البنت 
لي، هل َتْطُلبين َشيًئا آَخر؟ : َتَفضَّ الباِئع 

: نعم، الِمْلح والُبّن والَبيض. البنت 
لي، هذا ُبّن، وهذ َطَبق َبْيض، وهذه ُعْلبة ِمْلح. : َتَفضَّ الباِئع 

: كم الِحساب؟ البنت 
جاج ِبِتسع ليرات ُترِكّية والَخضراوات ِبأرَبع ليرات ُترِكّية،  : الدَّ الباِئع 

   والُبّن والِملح ِبَخمس ليرات ُترِكّية والبيض ِبَعْشِر ليرات ُترِكّية.
ل، هذا هو الَمْبَلغ. : تفضَّ البنت 

قاء! : شكًرا، إلى الّلِ البائع 

	الّدرس	الّثاني	:	الّسوق	الَمرَكِزّي

1-	استمع	إلى	الحوار	اآلتي	واقرأه	ثّم	اكتبه	في	دفترك
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1- أين َيدور هذا الحوار؟
......................................................................

2-	ماذا ُتريد البنت من الباِئع؟
......................................................................

3- هل يوجد عند الباِئع الُبّن والملح والبيض؟
......................................................................

4-	بكم الّدجاج والخضراوات؟
......................................................................

5-	بكم الُبّن والملح والبيض؟
......................................................................

َقت البنت من الّسوق الَمرَكِزّي .................................... َتَسوَّ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

2-	أجب	عن	األسئلة	اآلتية	حسب	الحوار

3-	تحّدث	مع	زميلك/	زميلتك	عن	الحوار	الّسابق
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4-	استمع	إلى	الكلمات	ثّم	امل	الفراغات	اآلتية	
مستعيًنا	بالّصَور			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
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الّساعة اآلن الّساِبعة. 

5-	استمع	إلى	الجمل	اآلتية	ثّم	أعدها

6-	ِامل	الفراغات	مستعيًنا	بالّصور	اآلتية	كما	في	المثال

- تفّضل، أّي خدمة؟

- أهًل، ماذا تريد؟

- وماذا تريد أيًضا؟   

الّدجاج
الّلحم
الُخبز

البيض
البّن

الِملح

- أريد

- تفّضلي، أّي خدمة؟

- أهًل، ماذا تريدين؟

- وماذا تريدين أيًضا؟   

الَبَصل 
الفلفل
الخبز

ماِطم الطَّ
الخيار
الِملح

- أريد

الّساعة اآلن ...... ......

الّساعة اآلن ...... ......
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الّساعة اآلن ...... ......الّساعة اآلن ...... ......

الّساعة اآلن ...... ......
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الّتلميذ: لونها أصفر. المعّلم:  ما لون الّدجاجةالّساِبعة؟    

الّتلميذ: لونها أسود.  المعّلم:  وما لون الّدجاجة الّثاِمنة؟   

الّتلميذ: لونها أبيض.  المعّلم:  وما لون الّدجاجة الّتاِسعة؟   

الّتلميذ: لونها أحمر. المعّلم:  وما لون الّدجاجة العاشرة؟   

الّتلميذ: لونها ُبّنِّي. المعّلم:  وما لون الّدجاجة الحادية عشرة؟  

الّتلميذ: لونها أبيض. المعّلم:  وما لون الّدجاجة الّثاِنَية َعْشَرة؟  

	7-	استمع	إلى	األعداد	التَّرتيِبّية	وأعدها

8-	اقرأ	األسئلة	واألجوبة	اآلتية	ثّم	اكتبها	في	دفترك	

الّتاِسعةالّثاِمنةالّساِبعة

الّثاِنيَة َعْشَرَة الحاِديَة َعْشَرَة العاِشرة
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الَملُفوف

الُبنُدق

ماِطم الطَّ

الُبرُتقال

الَمْوز

الِعَنب

األحمر

األصفر

األخضر

األسود

الُبرُتقالي

الُبّنِّي

9-	صل	بين	المجموعات	كما	في	المثال

10-	ضع	رقم	الّصورة	إلى	جانب	الكلمة	المناسبة	لها	كما	في	المثال

دجاجة 5

1

5

طماطم بيض ملح لحم

خيار خبز فلفل فواكه بصل ُبّن

4

7

10
11

8

23

6

9
12
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ِقّصة	َعَرِبّية

الّدرس الّثالث : الَمكَتبة	)الِقرطاِسّية( 

: أهًل وسهًل! الباِئع	
الّتلميذ	: هل عندك قّصة َعَرِبّية؟

: نعم، تفّضل، هذه القّصة من  الباِئع	
    أْحَدث الِقَصص العربّية ِعْندي. 

الّتلميذ	: بكم هذه الِقّصة؟
: ِبِتْسَع َعَشَرَة ليرًة ُترِكّيًة. الباِئع	

ا، هل عندك  الّتلميذ	: الِقّصة غاِلية ِجدًّ
   أرخص منها؟ 

: نعم، هذه القّصة أْرَخص  الَباِئِع	
   منها، وثمُنها ِستَّ َعَشَرَة ليرًة ُتْرِكّيًة. وماذا تريد أيًضا؟

الّتلميذ	: أنا بحاجة إلى دفتر وقلم وممحاة ومبراة.
: الّدفتر والقلم هنا، والممحاة والمبراة هناك. الباِئع	

الّتلميذ	: شكًرا.

1-  أين يدور الحوار؟
2-  ماذا يريد الّتلميذ من البائع؟ 

3-  ما سعر القّصة الّرخيصة؟
4-  ماذا يريد الّتلميذ أيًضا؟

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

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

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

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

1-	استمع	إلى	الحوار	اآلتي	واقرأه	ثّم	اكتبه	في	دفترك

2-	أجب	عن	األسئلة	اآلتية	حسب	الحوار
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َور			 3-	استمع	إلى	الكلمات	ثّم	امل	الفراغات	اآلتية	مستعيًنا	بالصُّ

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

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

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

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

............................................................. ............................................................. .............................................................
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4

   مبراة      مسطرة       ممحاة         دفتر
معجم    كتاب  قلم  ورقة 

4-	استمع	إلى	األسئلة	ثّم	أجب	عنها	كما	في	المثال

5-	اُنظر	إلى	الّصورة	وامل	الفراغات	اآلتية	من	القائمة	كما	في	المثال		

12
10 11

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

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

3

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

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

6

- بأربع ليرات تركّية

4

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

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

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

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

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

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

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

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

معجم
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أنَت )قلم رَصاص-َقَلم جاّف(  
- هل ِعندك قلم رصاص؟    

- ال، ما عندي قلم رصاص.   
- هل عندك قلم جاّف؟   
- نعم، عندي قلم جاّف.  

ْن	ِحوارات	مستعيًنا	بالحوار	اآلتي 6-	َكّوِ

		

1- أنِت )كتاب-دفتر(
...................................................................................... ؟  

......................................................................................  
...................................................................................... ؟  

......................................................................................  
2- هي )مسطرة-حقيبة(

...................................................................................... ؟  
......................................................................................  

...................................................................................... ؟  
......................................................................................  

3- هو )مجّلة-جريدة( 
...................................................................................... ؟  

......................................................................................  
...................................................................................... ؟  

......................................................................................  
4- أنَت )مبراة-ممحاة(

...................................................................................... ؟  
......................................................................................  

...................................................................................... ؟  
......................................................................................  
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َور	َكَما	ِفي	الِمَثال 7-	ِصْل	َبْيَن	اْلَكِلَمة	َوالصُّ

1- مبراة  

2- مسطرة 

3- ممحاة

4- دفتر

5- ورقة

6- قلم رصاص

7- كتاب 

8- معجم
9- قلم جاّف

10- مجّلة

11- حقيبة

12قّصة

القصة

10
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          َطّياَرِتي

ُأِحبَُّها َطيَّاَرِتي   
أْصَنُعَها ِمن َوَرٍق  

َسِريَعْة َطيََّاَرِتي  
َرِفيَعْة ُخُيوُطَها  

َفَتْرَتِفْع أْسَحُبها   
َتْنَدِفْع َوِفي الَهَواء  

َتِميُل ِبرْأِسَها   
َطِويُل َوَذْيُلَها    

َرأِسي َتِطيُر َفْوق  
ْرِس الدَّ َبْعَد اْنِتَهاء  

8-	استمع	إلى	الّنشيد	اآلتي	واحفظه	ثّم	اكتبه	في	دفترك			

99
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 ........................ -4 ........................ -3 ........................ -2  ........................ -1

........................ -8 ........................ -7 ........................ -6 ........................ -5

........................ -12 ........................ -11 ........................ -10 ........................-9

َور	اآلتية 1-	ِاخَتر	الكلمة	الّصحيحة	ِمّما	بين	القوَسْين	مستعيًنا	بالصُّ

2-	ُاكتب	األعداد	التَّرتيِبّية	)1-12(	في	الفراغات	اآلتية

3-	رّتب	الكلمات	اآلتية	لَتكون	جماًل	مفيدة

اح، ِمْشِمش ( 1-  ............................................      ) طماِطم، ُتفَّ

2-  ............................................        ) باِذنجان، كوسة، َقْرَنبيط (

1- هل - عربّية - عندك - جديدة - قّصة
...........................................................................................................................................  

2- األحمر - البصل - والفلفل - أريد - األخضر 
...........................................................................................................................................  

3- القميص - تفّضل - من - الّنوع - هذا - الجّيِد
...........................................................................................................................................       

) مبراة، مسطرة، ممحاة (     ............................................  -3

) مجّلة، جريدة، كتاب(     ............................................  -4

اختبر	نفسك
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الَوْحدة 5

الكلمات		والّتعبيرات	الجديدة

الّسوق الَمركِزّي

المكَتبة )الِقرطاِسّية( 

الّنوع الجّيِد

كم

ِسْعر

ِبحاجة

ُأجَرُتك

الّساِبعة

الّثاِمنة

الّتاِسعة

العاِشرة

الحاِديَة َعْشَرَة

الّثاِنيَة َعْشَرَة

البصل األحمر

الفلفل األخضر

َتْطُلبين

َشيًئا آَخر

الَمْبَلغ

َقْت َتَسوَّ

ُبرُتقاِلّي

ُبّنِّي

ِقّصة َعَرِبّية

أْحَدث

غاِلية

أْرَخص

َثَمُنها

َقَلم جاّف

َقَلم ِحْبر

َقَلم َرصاص
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الّتمهيد
راسة عادًة؟ 1- ماذا َتْفَعل َبْعد الّدِ

2- هل َلَديك َحَيوان أليف في البيت؟
3- هل ُزْرَت َحديقة الَحَيوانات؟

الّدرس االّول  : الِهوايات
الّدرس الّثاني  : في َحديقة الحيوانات

الّدرس الّثالث : الُعطلة الّصْيِفّية

الوحدة 6
أْوقات الَفراغ
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الَوْحدة 6
الّدرس االّول : الِهوايات

1- استمع إلى الحوار اآلتي واقرأه ثّم اكتبه في دفترك

2- أجب عن األسئلة اآلتية حسب الحوار

لة؟ ما ِهواَيُتك الُمَفضَّ
لة يا يوُسف؟ َأمير    : ما ِهواَيُتك الُمَفضَّ

ْسم وااِلْسِتماع إلى الموسيقى.  يوُسف : ُأِحبُّ الرَّ
    وما ِهواَيُتك أنَت؟

لة هي ُمشاَهدة الَمسَرِحّيات أمير    : ِهواَيتي الُمَفضَّ
ياضة.             َوُمماَرسة الّرِ

ُعُه في ُكرة الَقَدم؟ ا. أّي َفريق ُتَشّجِ يوُسف : َجميل ِجدًّ
ُعُه أنَت؟  ُع َفِريق غازي َعنتاب. َوأّي َفريق ُتَشّجِ أمير    : ُأَشّجِ

ُع َفريق طراْبزون. يوُسف : أنا ُأَشّجِ

1- ما َموضوع الِحوار؟    ..........................................................................
2- ما هي ِهواية أمير؟     ..........................................................................

3- ما هي ِهواية يوُسف؟  ..........................................................................

ُعه أمير ويوُسف؟  .................................................. 4- أّي َفريق يَُشّجِ
........................
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الَوْحدة 6

3- صل بين الِهواية والّصورة المناِسبة لها كما في الِمثال

سم الرَّ

ااِلْسِتماع إلى الموسيقى

ّراجة ُركوب الدَّ

ُمشاَهدة الفيلم

َمك َصيد السَّ

ُمشاَهدة الّتِلفاز

ُمشاَهدة الَمسَرِحّيات

أْلعاب حاسوِبّية

الَمْشي

الِقراءة
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الَوْحدة 6

4- استمع إلى الجملة ثّم أكمل الفراغ كما في المثال  

وايات. لة هي ِقراءة الّرِ 1- ِهواَيتي الُمَفضَّ

2- ِهواية َصديَقتي هي .................. .

3- ُأِحبُّ ..................  ................. في أْوقات الَفراغ.   

4- ِهواية أخي هي .......................... .......................... .

5- ِهواية أحَمد هي .......................... .......................... .

UNITE 6 DK.indd   105 10.02.2015   15:08:12



106

الَوْحدة 6

ّيارة الثّاِلثَة َعْشرَة البيت الثّاِلَث َعَشَر               السَّ
ّيارة الّراِبعَة َعْشرَة البيت الّراِبَع  َعَشَر               السَّ

ّيارة الخاِمسَة َعْشرَة البيت الخاِمَس َعَشَر             السَّ
ّيارة الّساِدسَة َعْشرَة البيت الّساِدَس َعَشَر            السَّ
ّيارة الّساِبعَة َعْشرَة البيت الّساِبَع  َعَشَر             السَّ
ّيارة الثّاِمنَة َعْشرَة البيت الثّاِمَن  َعَشَر             السَّ

ّيارة الّتاِسعَة َعْشرَة البيت الّتاِسَع َعَشَر              السَّ
ّيارة الِعشرون البيت الِعشرون                 السَّ

5- الحظ األعداد التَّرتيِبّية اآلتية واقرأها ثّم اكتبها في دفترك

1

12345678910

11121314151617181920

11

12 11
1314151617181920

2345678910
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الَوْحدة 6

6-  اجمع األعداد اآلتية ثّم اكتبها كما في المثال

7- استمع إلى الُفكاهة اآلتية  

)ِسّتَة َعَشَر(  16 = 5 + 11  -1

)           (  ..................... = 10 + 10  -2

)           (  ..................... = 7 + 8  -3

)           (  ..................... = 9 + 9 -4

)           (  ..................... = 11 + 3 -5

الَحّلق: يُعِطيني ِاْبنُك ِعْشرين ليرة، َوأْنَت الِمليونير، تُعِطيني َفَقْط َخْمَس ليرات!

بون: ِاْبِني أَبوه ِمليونير، أّما أنا َفكان أَبي َفِقيراً.   الزَّ
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الَوْحدة 6

في هذه الحديقة َحَيوانات ُمخَتِلفة. وأنا في انِتظاِرُكم داِئًما ِلُمشاَهدة 
ُكّل هذه الَحَيوانات.

1- استمع إلى الحوار اآلتي واقرأه ثّم اكتبه في دفترك

الّدرس الّثاني: في حديقة الَحَيوانات

هذا َكلب، لونُه أسَود. 
ا.                 الكلُب يحّب الَعْظم ِجدًّ

واآلن وصلنا إلى المكان الّذي 
ّي.  َيعيش فيه الِقرد. لونه بُنِّ

ا.   الِقرد يُِحّب الَمْوز ِجدًّ

وهذه ِقطّة،  لونها أصفر. الِقطّة 
ا. تُِحّب الَحليب ِجدًّ

وهذا أرَنب
لونه أبيض. األرنب يُِحّب 

ا.           الجزر ِجدًّ

َمرَحباً، ِاسمي ُفرقان.  أهلً ِبُكْم في َحديقة الَحَيوانات.

أنا َمسؤول َعن هذه الَحديقة. َهّيا نُشاِهد الَحَيوانات َمًعا.
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الَوْحدة 6

2- أجب عن األسئلة اآلتية حسب الحوار

..............................................................  - 1- أين يدور هذا الحوار؟ 

..............................................................  - 2- ما وظيفة ُفرقان؟ 
.............................................................. - َفها ُفرقان؟  3- أّي َحَيوانات َعرَّ
.............................................................. - 4- ماذا يُِحّب الِقرد من الَمأكوالت؟ 

َور واقرأ الكلمات اآلتية ثّم اكتبها في دفترك 3- الحظ الصُّ

ِذْئب َنْحلة َنْملة ِقطّة  

دجاجة َزرافة َبطّة َنْوَرس
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الَوْحدة 6

َبْطريق َحَلزون َعْنَكبوت َفراشة

َفْأر دوْلفين ِضفَدع ِحصان

فيل ُسَلْحفاة أْرَنب َجَمل
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الَوْحدة 6

َور ُثمَّ ِاْمأل الَفراغات اآلِتية َكما في اْلِمثال 4- ُاْنُظر إَلى الصُّ

ِقطّة

أْفعى َكْلب ِتْمساح َنْمر
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الَوْحدة 6

5- استمع إلى الّنشيد اآلتي واحَفظه ثّم اكتبه في دفترك

6- امأل الجدول اآلتي كما في المثال

َخروفي
ِعْندي َخروٌف أْبَيُض      أَْتَبُعُه َفَيْرُكُض
َلُه ُقروٌن َتْنَطُح              َقِويٌَّة َوَتْجَرُح

أْرِبطُُه ِبالَحْبِل               في الَبْيِت أو في الَحْقِل
َوأْجِلُب الَحشيشا            ِإَلْيِه َكي َيعيشا
ْفُق بالَحَيواِن َفواِجُب اإلْنساِن            الّرِ

ال نعم  هل َتخاف من...؟ 
الَعْنَكبوت 

األْفعى
الفيل

الّتِْمساح
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الَوْحدة 6

7- َصيد الكلمات

أْرَنب  -  أَسد  -    ديك  -  دجاجة  -  َثْعَلب  

كلب  -  سلحفاة  - تمساح  -   دّب

ِصد الكلمات المتقاطعة مستعيًنا بالقاِئمة ثّم اكتب كلمة  بالحروف الّزائدة.

ن ع ب ن ر أ
ة ا ف ح ل س

ك ة ج ا ج د
ح ا س م ت ي

ب ب د ب ل ك

ت و ب ل ع ث
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الَوْحدة 6

1- استمع إلى الحوار اآلتي واقرأه ثّم اكتبه في دفترك

2- أجب عن األسئلة اآلتية حسب الحوار

ماذا تفعل في العطلة؟
: مرحًبا يا ُطّلب. كما تعرفون هذا هو اأُلسبوع األخير في  المدّرس 

   الّدراسة. َسَتبَدأ الُعطلة الّصيِفّية َيوم الُجُمعة.
يِفّية؟                وماذا  سَتفَعلون في الُعطلة الصَّ

: أنا سأذَهب إلى إسَطنبول لِزيارة خالتي. طوبى 
: وأنت يا ُمصَطفى؟ المدّرس 

: سأذهب إلى دوزجة لمساعدة جّدي في المزرعة. مصَطفى 
: ممتاز!  وأنت يا حسن؟ المدّرس 

ياضة. : أنا سأبقى ِفي أنقرة حّتى األسبوع القاِدم ِلممارسة الّرِ حسن 
ا. أّي ِرياضة ُتَفّضلها يا حسن؟ : جميل ِجدًّ المدّرس 

: أفّضل كرة القدم وكرة الّسّلة. حسن 
: أَتَمّنى َلُكم عطلًة َسعيدًة. المدّرس 

الّدرس الّثالث: الُعطلة الّصيفّية

يِفّية؟ ..................................................................................................... 1- متى العطلة الصَّ

2- إلى أين ستذهب طوبى؟ .............................................................................................
3- لماذا يذهب مصطفى إلى دوزجة؟ ........................................................................
4- أّي رياضة يفّضلها حسن؟ ..........................................................................................
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الَوْحدة 6
3- الحظ أّيام األسبوع واقَرأها ثّم اكتبها في دفترك

4- ِصل بين المجموعتين كما في المثال

كرة القدم

كرة الّسّلة

الكرة الطّائرة

كرة اليد

التَِّنس

طَرنج الشَّ

كرة الطّاولة

ركوب األمواج

باحة الّسِ

التََّزلُّج على الَجليد

14
َيْوُم اأْلَْرِبَعاء

4

22
َيْوُم الثَُّلَثاء

4

9
ْثَنْين َيْوُم ااْلِ

4

َيْوُم اأْلََحد
2

4

19
َيْوُم اْلَخِميس

4

28
َيْوُم اْلُجُمَعة

4

17
ْبت َيْوُم السَّ

4
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الَوْحدة 6

5- ُاكتب جمًل مفيدة مستعيًنا ِبالجدول اآلتي كما في المثال

1- َيْلَعُب الّطاِلب كرة الّطاِولة َيوَم الُجُمعة.  

.................................................................................................................................................... -2

.................................................................................................................................................... -3

.................................................................................................................................................... -4

.................................................................................................................................................... -5

.................................................................................................................................................... -6

ْثَنْينَيْوم اأْلََحد ْبتَيْوم اْلُجُمَعة َيْوم اْلَخِميسَيْوم اأْلَْرِبَعاءَيْوم الثَُّلَثاءَيْوم ااْلِ َيْوم السَّ

ُكَرة الطّاِوَلة

ْطَرْنج الشَّ

التَِّنس

ُكَرة الَيد

ُكَرة الَقَدم

لَّة ُكَرة السَّ
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الَوْحدة 6

6- رّتب الكلمات الّتالية لتكون جملة مفيدة كما في المثال 

.1- أِبي/ َموالنا / إلى / لزيارة / متحف / ذاهب / قونيا

أبي     

مة / َيوم/ إلى 2- َجّدتي / ذاهبة /   األحد / مّكَة الُمَكرَّ

َجّدتي

 .3- هو / القهوة / في/ الفطور / يشرب / عادة

هو     

 4- هي / العشاء / الّشاي / بعد / دائًما / تشرب

هي     

لطان أحَمد  إلى/ إسَطنبول / ِلِزيارة / أنا / ذاِهب / مسجد/ السُّ

- أنا  ذاهب إلى إسطنبول لزيارة مسجد الّسلطان أحمد.
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الَوْحدة 6

7-الحظ الّصورتين ثم عّين ثلثة فروق كما في المثال

الولدالِمَظّلة

الّشجرةالبحر

الكرةالبنت
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الَوْحدة 6
اختبر نفسك

1- أجب عن األسئلة اآلتية حسب الّصور كما في المثال

ما هوايتك المفّضلة؟

هوايتي المفّضلة هي مشاهدة الّتلفاز.

1- ما هوايتك المفّضلة؟

2- ما هوايتك المفّضلة؟   

3- ما هوايتك المفّضلة؟   

4- ما هوايتك المفّضلة؟ 
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الَوْحدة 6

2- صل بين المجموعتين ثّم اكتب اسم الحيوان حسب الّصور
     اآلتية كما في المثال   

األرنب

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

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

.......................
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الَوْحدة 6

3- ُاكتب اسم الّرياضة حسب الّصور كما في المثال

كرة القدم

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

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

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

..........................
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الَوْحدة 6
الكلمات  والّتعبيرات الجديدة

أْرَبعَة َعَشَر
َخْمسَة َعَشَر

ِسّتَة َعَشَر
َسْبعَة َعَشَر
َثماِنيَة َعَشَر
ِتْسعَة َعَشَر

عشرون
ِقّطة  
َنحلة

دجاجة
فراشة

َعنكبوت
َحَلزون
َبْطريق

فأر
دولفين
ِحصان
ِضْفَدع

أرَنب
سلحفاة

فيل
أفعى
كلب

تمساح
َيوم اأَلَحد 
َيوم اإِلثَنين 
َيوم الثُّلثاء 

َيوم اأَلرِبعاء 
َيوم الَخميس 
َيوم الُجُمعة 
بت َيوم السَّ

باحة الّسِ
ُكرة الّطاولة

ُكرة الَيد
الُكرة الّطائرة

الِهوايات 
َحديقة الَحَيوانات

العطلة الّصيِفّية
المفّضلة 

ُأِحبُّ 
سم  الرَّ

ااِلسِتماع إلى 
الموسيقى

ممارسة الّرياضة
عه؟  أّي فريق تشّجِ

ُع  ُأَشّجِ
ّراجة ُركوب الدَّ
مشاهدة الفيلم

مك صد السَّ
مشاهدة الّتِلفاز

مشاهدة المسرحّيات
ألعاب حاسوبّية

المشي
الِقراءة

َثلثَة َعَشَر
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İstiyorum. أُِريُد

Müzik dinlemek
ْسِتماع إَلى  اَاْلِ

اْلُموِسيَقى
Uyanmak ْسِتيَقاظ اَاْلِ
Uyanırım. أَْسَتْيِقُظ

Üzgünüm. / Af 
edersiniz. آِسف

Siyah أَْسَود
Ağaçlar اَأْلَْشَجار

Destekliyorum. ُع  أَُشّجِ
Sesler اَأْلَْصَوات

En iyi dileklerimle… أَْطَيُب التَِّحيَّات
Koyunlar أَْغَنام
Kahvaltı اَإْلْفَطار

Yılan أَْفَعى
Ufuk اَأْلُْفق

Askeri Akademi
اَأْلََكاِديِميَّة 
الَعْسَكِريَّة

Bilgisayar oyunları أَْلَعاب َحاُسوِبيَّة
Yoksa..., veya... أَْم

Önünde أََماَم

ا

İlkokul ْبِتَداِئيَّة اَاْلِ
Dilerim أََتَمنَّى
On iki ِاْثَنا َعَشَر

İki ِاْثَنان  
Ücretiniz أُْجَرتُك

Otur. (müennes) ِاْجِلِسي
İstiyorum/seviyorum أُِحبُّ 

On bir أََحَد َعَشَر
En yeni أَْحَدث

Kendini dene ِاْخَتِبْر َنْفَسك
Ders çalışıyorum. / 

Öğrenim görüyorum. أَْدُرُس
Öyleyse ِإَذْن

Gidiyorum. أَْذَهُب
Dört أَْرَبَعة

On dört أَْرَبَعَة َعَشَر
Daha ucuz أَْرَخص

Biniyorum. / Binerim. أَْرَكُب
Tavşan أَْرَنب

قاموس
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Kapının önünde أََماَم اْلَباب
Ben أََنا

Çok üzgünüm. ا أََنا آِسٌف ِجدًّ
Sen أَْنَت

Sen (müennes) أَْنِت
Seni bekliyorum. أَْنَتِظُرك 

İniyorum. أَْنِزُل
Ah! آه!

İlk kez ة ُل َمرَّ أَوَّ

Birinci اَأْلُوَلى

Hangi takımı 
destekliyorsun? ُعُه؟  أَيُّ َفِريٍق تَُشّجِ

De, da, aynı zamanda أَْيًضا
ب

Okulun kapısı َباُب اْلَمْدَرَسة
Vapur اَْلَباِخَرة

Lazım, İhtiyaç var. ِبَحاَجة
Turuncu بُْرتَُقاِلّي

Posta اَْلَبِريد
Kırmızı soğan اَْلَبَصُل اأْلَْحَمر

Penguen َبْطِريق
Bazen, biraz َبْعُض اْلَوْقِت
...den uzak َبِعيٌد َعن

İnekler َبَقَرات
Kahverengi ّي بُنِّ

Evimiz َبْيُتنا
Arasında َبْين

ت
Dokuzuncu اَلتَّاِسَعة

…den oluşur. ن ِمْن... َتَتَكوَّ

Gider. َتْذَهُب
Uyanır. (müennes) َتْسَتْيِقُظ

Dokuz ِتْسَعة
On dokuz ِتْسَعَة َعَشَر

Alışveriş yaptı. 
(müennes) َتَسَوَقْت

İstiyorsun (müennes) َتْطُلبِيَن

Buyrun. (müennes) ِلي َتَفضَّ

Televizyon ْلَفاز اَلّتِ
Öğrenci ِتْلِميذ
Timsah ِتْمَساح

Abdest aldı. (müennes) أَْت َتَوضَّ
ث

Üçüncü اَلثَّاِلَثة
Sekizinci اَلثَّاِمَنة
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Hayvanat bahçesi َحِديَقة اْلَحَيَواَنات
Üzgün َحِزين

Pekiyi, güzel َحَسًنا
At (hayvan) ِحَصان

Tören, kutlama, parti اَْلَحْفَلة
Tören, merasim, 
kutlama, parti َحْفَلة

Torun اَْلَحِفيد
Torun (müennes) اَْلَحِفيَدة

Gerçekten mi? ا؟ َحقًّ
Salyangoz َحَلُزون

Şefkatli, sevimli َحنُون
Diyalog اَْلِحَوار

Atatürk Mahallesi َحيُّ أَتاتُوْرك
خ

Hizmetçiler اَْلَخاِدُمون
Dışarı, dışarıda َخاِرج

Beşinci اَْلَخاِمَسة
Utangaç َخُجول

Beş َخْمَسة 

Onbeş َخْمَسَة َعَشَر

Lise اَلثَّاَنِويَّة
İkinci اَلثَّاِنَية

Din Kültürü يِنيَّة
اَلثََّقاَفة الّدِ

Üç َثَلَثة  
On üç َثلََثَة َعَشَر
Sonra

ثُمَّ
Sekiz َثَماِنَية 

On sekiz َثَماِنَيَة َعَشَر
Değeri, fiyatı َثَمنَُها

ج
Oturuyor َجاِلس
Üniversite اَْلَجاِمَعة

Hazır َجاِهز
Çok, gerçekten ا ِجدًّ

Yeni َجِديد
Adalar ُجُزُر اأْلَِميَرات
Güzel َجِميَلة

ح
On birinci اَْلَحاِدَيَة َعْشَرَة

Otobüs اَْلَحاِفَلة
Okul servisi, okul 

otobüsü َحاِفَلُة اْلَمْدَرَسة
Otobüs gecikti. َرْت اَْلَحاِفَلُة َتأَخَّ
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د

İç taraf, iç َداِخل
Tavuk َدَجاَجة

Rol  َدْور
Yunus balığı ُدوْلِفين

ذ

Gitmek َهاب اَلذَّ
ر

Dördüncü اِبَعة اَلرَّ
Müracaat etti, 

başvurdu. َراِجْع
Binici, binen, biniyor َراِكب

Müthiş, harika َراِئع
Resim ْسم  اَلرَّ

Bisiklete binmek اَجة رَّ ُرُكوب الدَّ

Beden Eğitimi َياَضُة اْلَبَدِنيَّة اَلّرِ
Matematik َياِضيَّات اَلّرِ

س
Yedinci اِبَعة اَلسَّ

Geçen, geçmiş اِبق اَلسَّ
Altıncı اِدَسة اَلسَّ

Saat yedi. اِبَعة اَعُة السَّ اَلسَّ
Yüzme, yüzmek َباَحة اَلّسِ

Yedi َسْبَعة 
On yedi َسْبَعَة َعَشَر

Altı ِستَّة 
On altı ِستََّة َعَشَر
Fiyat ِسْعر

Mutlu َسِعيد
Kaplumbağa ُسَلْحَفاة
Başüstüne َسْمًعا َوَطاَعة

Şişman َسِمين
Süper market وُق الَمْرَكِزّي اَلسُّ

ش
Genç (müennes) َشابَّة
Deniz kıyısı, sahil َشاِطُئ اْلَبْحر

Şair اِعر اَلشَّ
Ağaç َشَجَرة

Uzun saç َشْعٌر َطِويل
Kısa saç َشْعٌر َقِصير

Başka bir şey َشْيًئا آَخر
ص

Sabırlı َصاِبر

Toplantı salonu ْجِتَماع َصاَلُة ااْلِ
Arkadaş / arkadaşlar َصِديق / أَْصِدَقاء
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Küçük َصِغير
Sınıf ّف اَلصَّ

Balık avlama, balık 
tutma َمك َصْيُد السَّ

Yaz mevsimi ْيف اَلصَّ
ض

Canım sıkıldı. َضاَقْت َنْفِسي
Koy, bırak. َضْع

Zayıf, güçsüz َضِعيف
Kurbağalar َفاِدع الضَّ

Kurbağa ِضْفَدع
Konuk, misafir َضْيف

ط
Uzun َطِويل

ع

Genellikle َعاَدًة
Onuncu اَْلَعاِشَرة
Başkent َعاِصَمة

Yaşlı (müennes) َعُجوَزة
Aceleci َعُجول

On َعَشَرة   
Yirmi ِعْشُرون

Serçeler اَْلَعَصاِفير

Asabi, sinirli َعَصِبّي

Yaz tatili ْيِفيَّة اَْلُعْطَلُة الصَّ
Apartman اَْلِعَماَرة

…de, da, yanında ِعْنَد

Örümcek َعْنَكُبوت

Adres, başlık ُعْنَوان
غ

Pahalı َغاِلَية

Oturma odası ُغْرَفُة الُجُلوس
Benim odam ُغْرَفِتي

ف

Fare َفْأر
Kelebek َفَراَشة

Benim fikrim ِفْكَرِتي

Yeşil biber اَْلُفْلُفُل اأْلَْخَضر
…de, da, içinde ِفي

Saat yedide. اِبَعة اَعِة السَّ ِفي السَّ

Sınıfta ّف ِفي الصَّ

Durakta ِفي الَمْوِقف

Fil ِفيل
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ق
Vagon اَْلَقاِطَرة

Çirkin, kötü َقِبيح

Okumak اَْلِقَراَءة
Şiir okuma ْعر  ِقَراَءة الّشِ
…e yakın َقِريٌب ِمْن

Arapça hikaye ٌة َعَرِبيَّة ِقصَّ
Kısa َقِصير
Kedi ِقطَّة  

Tükenmez kalem َقَلٌم َجاّف
Kurşun kalem َقَلُم َرَصاص
Sağlam, güçlü َقِوّي

ك
Senin (müzeker-

müennes) َك / ِك
Büyük َكِبير

Büyük (müennes) َكِبيَرة

Masa tenisi ُكَرُة الطَّاِوَلة
Voleybol اَْلُكَرُة الطَّاِئَرة
Hentbol ُكَرُة اْلَيد
Sandalye اَْلُكْرِسّي
Tembel َكْسَلن
Her gün ُكلَّ َيْوم

Köpekler اَْلِكَلب
Köpek َكْلب
Kaç? َكْم

ل
İstemiyorum. اَل أُِريد

İngilizce اَللَُّغُة اإلْنِكِليِزيَّة
Türkçe اَللَُّغُة التُّْرِكيَّة
Arapça اَللَُّغُة اْلَعَرِبيَّة
Renk َلْون

م

Neyin var? َما ِبك؟
…konusunda ne 
düşünüyorsun? َما َرْأيَُك ِفي...؟

Hayırlı olsun. ُمَباَرٌك َلك
Güler yüzlü ُمْبَتِسم

Erken ًرا ُمَبّكِ

Tutar اَْلَمْبَلغ

Geç ًرا ُمَتأَّخِ
Ne zaman? َمَتى

Çalışkan ُمْجَتِهد

Çalışkan (müennes) ُمْجَتِهَدة

Sevimli, şefkatli, şirin َمْحُبوَبة

Okul اَْلَمْدَرَسة
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Askeri Lise  اَْلَمْدَرَسُة الثَّاَنِويَُّة 
اْلَعْسَكِريّة

Ortaokul َطة اَْلَمْدَرَسُة اْلُمَتَوّسِ

Askeri Rüştiye Mektebi
 اَْلَمْدَرَسُة 
َطُة  اْلُمَتَوّسِ
اْلَعْسَكِريَّة

Mahalle Mektebi َمْدَرَسُة َحّيِ 
ْبِتَداِئيَّة ااْلِ

Şemsi Efendi İlkokulu َمْدَرَسُة َشْمِسي 
ْبِتَداِئيَّة أَفْنِدي ااْلِ

Okulum َمْدَرَسِتي
Yarın akşam َمَساُء اْلَغد

Hastane اَْلُمْسَتْشَفى
Dinleyici, dinleyen ُمْسَتِمع

Cami, mescit اَْلَمْسِجد
Hızlıca, hızlı bir şekilde ُمْسِرعاً

Televizyon izlemek ْلَفاز ُمَشاَهَدُة الّتِ
Film izlemek ُمَشاَهَدُة الِفيْلم

Tiyatro izlemek ُمَشاَهَدُة 
اْلَمْسَرِحيَّات

Yürüyüş اَْلَمْشي
Birlikte, beraber َمَع

Öğretmen (müennes) ُمَعّلَِمة
tercih edilen َلة  اَْلُمَفضَّ

Faydalı ُمِفيد
Senin yerin َمَكاَنِك

kırtasiye اَْلَمْكَتَبة )اَْلِقْرَطاِسيَّة( 
Okul kıyafeti, üniforma اَْلَمَلِبُس اْلَمْدَرِسيَّة

Spor yapmak َياَضة ُمَماَرَسُة الّرِ
Uzanmış ُمْمَتّد
Eğlenceli ُمْمِتع

…den, dan ِمْن

O nereli? ِمْن أْيَن ُهَو؟
Kiminle görüşüyorum? َمْن َمِعي؟

Uygun ُمَناِسب
Alarm, korna, çalar saat ه ُمَنّبِ

Önemli ُمِهّم
Mühendis ُمَهْنِدس

Konu َمْوُضوع
Yayınlar, eserler ُمَؤلََّفات

ن
Ona seslen, çağır onu. َناِدي ِبه

Arı (hayvan) َنْحَلة
Zayıf, ince َنِحيف

İstiklâl Marşı
اَلنَِّشيُد اْلَوَطِنّي 

التُّْرِكّي
Aktif, çalışkan, faal َنِشيط
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Temiz َنِظيف
Gündüz اَلنََّهار

İyi tür, iyi cins اَلنَّْوُع اْلَجّيِد
هـ

Onu, onun (müennes-
müzekker) ـُه/ َها

Sakin, sessiz َهاِدئ
Sakin (müennes) َهاِدئَة

Bir sorunun mu var? َهْل َلَدْيِك ُمْشِكَلة؟
O (müzekker) ُهَو

Hobiler َواَيات  اَْلِهِ
O(müennes) ِهَي

و
Bir َواِحد  

Geniş َواِسع

Pembe َوْرِدّي

ي
Aman Yarabbi! Aman 

Allah'ım!
َيا َسَلم!

Geçiyor, dönüyor. َيُدوُر

Pazartesi ْثَنْين  َيْوُم اإْلِ
Pazar َيْوُم اأْلََحد 

Çarşamba َيْوُم اأْلَْرِبَعاء 

İlk gün ل اَْلَيْوُم اأْلَوَّ
Salı َيْوُم الثَُّلَثاء 

Cuma َيْوُم اْلُجُمَعة 
Perşembe َيْوُم اْلَخِميس 
Cumartesi ْبت َيْوُم السَّ

Öğretmenler günü َيْوم اْلُمَعّلِِمين
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