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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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1

ْحدة
الَو

1

هيد َتْ
َكْم ُرْكًنا يف الإ�ْسالم؟

قاِرْن َبْي احَلّج َوالُعْمرة.

ماذا َتْعِرف َعن اجُلْملة ال�ْسِمّية؟ 

الوحدة1
ااِل�ْسالم  اأْركان 

الوحدة

ْر�س االأّول  : االأْركان اخَلْم�سة يف ااِل�ْسالم الدَّ
ْر�س الّثاين : اجُلْملة اال�ْسِمّية الدَّ



2

ْحدة
الَو

1

ه.  لة ُمبا�ِشة َبْي الإْن�سان َوَربِّ الة �سِ ال�سَّ  
ا َوِهي  الة َخْم�س َمّرات َيْوِميًّ َوُيقيم امُل�ْسِلم ال�سَّ

ْهر َوالَع�ْش َوامَلْغِرب َوالِع�ساء. الَفْجر َوالظُّ

اب   َوال�شَّ عام  الطَّ َعن  الإْم�ساك  ُهَو   
�ُشوِق  ِمْن  يِّئ  ال�سَّ لوك  ال�سُّ َعن  َوالْمِتناع 

ْم�س اإىل ُغروِبها.  ال�سَّ

الم:  ن االإ�ْسالم ِمْن َخْم�سة اأْركان اأ�سا�ِسّية. قاَل الرَّ�سول َعَلْيه ال�سَّ َيَتَكوَّ  
ًدا َر�سول اهلل، واإقام  مَّ » ُبِنَي االإ�ْسالم َعلى َخْم�س: �َسهادُة اأْن ال اإله اإال اهلل َواأّن ُمَ

ْوم َرَم�سان« )َرواُه الُبخاري َوُم�ْسِلم(. الة، َواإيتاء الزَّكاة، َوَحّج الَبْيت، َو�سَ ال�سَّ
الزَّكاة  واإيتاء  َرَم�سان  ْوم  الة و�سَ ال�سَّ هادة واإقامة  ال�سَّ الإ�ْسالم ِهي:  اأْركان  اإنَّ 

وَحّج الَبْيت.

ل: االأَْركان اخَلْم�َسة  ْر�س االأوَّ الدَّ
يف ااِل�ْسالم    

�ُشوط الدُّخول اإىل داِئرة االإ�ْسالم

َرف  الطَّ الإ�ْسالم.  ِمْفتاُح  هادة  ال�سَّ  
هادة: »اأ�ْسَهد اأْن ل اإله اإلَّ اهلل«.  ل ِمن ال�سَّ الأوَّ
داً  مَّ ُمَ اأّن  »َواأ�ْسَهد  ِمْنها:  الثَّاين  َرف  َوالطَّ

َر�سول اهلل«

هادة:  ال�سَّ

ْوم َرَم�سان:  �سَ

الة: اإقامة ال�سَّ

1

اأ�ْسَهد اأْن الَ اإله اإالّ اهلل 
داً  مَّ َواأ�ْسَهد اأّن ُمَ

َر�سول اهلل

1 الَوْحدة



3

ْحدة
الَو

1

َواحَلجُّ ُهَو ِزياَرة امَل�ْسِجِد احَلرام َواأَداء َمنا�ِسك   
ا�ِس ِحجُّ  ِ َعَلى النَّ احَلّج. َيقول اهلل تعاىل: »...َوهلِلَّ

اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبياًل...« )اآل ِعْمران: 97(.

�س للَفقري وامُلْحتاج  الزَّكاة ِهي اجُلْزء امُلَخ�سْ  
ُكّل �َسنة. واحِلْكَمُت ِمن الزَّكاة َتْطهري النُّفو�س ِمن 

الُبْخل، وِهي ِمن اأْعلى َدَرجات التَّكاُفل الْجِتماعّي. 
اِت  اِلَ ِذيَن اآََمُنوا َوَعِملُوا ال�سَّ وقاَل اهلل َتعاىل: »اإِنَّ الَّ

ِهْم َواَل  َكاَة َلُهْم اأَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّ اَلَة َواآََتُوا الزَّ َواأََقاُموا ال�سَّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن« )الَبَقرة: 277(.

اَِجْب َعن االأ�ْسئلة االآِتية َح�َسب النَّ�ّس

َحّج الَبْيت:

اإيتاء الزَّكاة:

ما اأْركان الإ�ْسالم؟  -1

هادة ؟  ل ِمن ال�سَّ َرف الأوَّ ما ُهو الطَّ  -2

مِلاذا ُنوؤدي َفري�سة الزَّكاة؟  -3

َعلى َمْن َفَر�َس اهلل احَلّج؟    -4

2

1- َيْدُخل الإْن�سان اإىل داِئرة الإ�ْسالم ِباأداء احَلّج.
هادة َلها َطَرفان. 2- ال�سَّ

ن الإ�ْسالم ِمْن �ِسّتة اأْركان اأ�سا�ِسّية ُيوؤِمن امُل�ْسِلم ِبها. 3- َيَتَكوَّ
4- ُنوؤدِّي َزكاة املال ُكّل �َسنة. 

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



4

ْحدة
الَو

1

ِب الَكِلمات ِلَتكون ُجْملة ُمِفيدة َرتِّ

1- اأُريد اأْن                                                 هذا العام.
الة                                         ُمبا�ِشة َبْي الإْن�سان َوَربِّه. 2- ال�سَّ

د                                        اهلل. مَّ 3- ُمَ
ن ِمن                                          اأْركان. 4- الإ�ْسالم َيَتَكوَّ

5-                                ُهَو ِزياَرة امَل�ْسِجد احَلرام يف َمّكة امُلَكرَّمة.

َخْم�سة
لة   �سِ
ّج  احْلَ
َر�سول
اأ�سوم

4

5

اِْمالأ الَفراغ ِبالَكِلمة امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة

امُل�ْسِلموَن     الزِّياراِت      يف    َيَتباَدلون      الأْعياد.  -1
امُل�ْسِلموَن   

ال        يف        َيْوم      ِمْن     الِفْطر. ِل     ِعيد       �سوَّ اأوَّ  -2
ِعيُد  

3-  �َسنة        الزَّكاة        ُنوؤَّدي         َفري�سة         ُكّل.
ُنوؤَّدي   

ْن ُجَمالً ُم�ْسَتعيناً ِبالَكِلمات االآِتية6 َكوِّ

ة ( 1- ) اأداء / َفري�سَ

الة ( 2- ) الَزكاة / ال�سَّ

3- ) ِعيد /الِفْطر (

ْوم  /  واِجب( 4- )ال�سَّ

5- ) اأْركان /  الإ�ْسالم(
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ْحدة
الَو

1
َتها َخّط تي َتْ هاْت ُمراِدف الَكِلمات االآِتَية  الَّ

اِ�ْشَْح َمْعَنى اجُلْملة االآِتية 

اأ�ِشْ اإىل الَكِلمة اأو اجُلْملة َغْي امُلنا�ِسبة َكما يف امِلثال 

7
اب.  عام َوال�شَّ امُل�ْسِلم َي�سوم َعِن الطَّ  -1

ْوم. َفَر�َس اهلل َعلى امُل�ْسِلمي ال�سَّ  -2

ُبِني الإ�ْسالم َعلى َخْم�س.  -3

هادة: »اأ�ْسَهد اأْن ل اإله اإّل اهلل«. ل ِمن ال�سَّ َرف الأوَّ الطَّ  -4

       احَلّج - َبْيت احَلرام - َمّكة - نيْويوْرك.

َدقة.  هادة - َزكاة املال - الَكْعبة - ال�سََ 1- ال�سَّ

2- َم�ْسِجد - َكني�سة - جاِمع - ِعمارة.

الة امَلْغِرب.  الة اجَلنازة - �سَ ْهر - �سَ الة الظُّ الة الَفْجر - �سَ 3- �سَ

ْوم - �َسْهر َرَم�سان - الإْم�ساك - الرَّجيم.  4- ال�سَّ

د َر�سول اهلل.   مَّ ْن َحِمَده - ُمَ هادة - �َسِمع اهلل مِلَ 5- ل اإله اإّلاهلل - ال�سَّ

هادة ِمْفتاح الإ�ْسالم. ال�سَّ
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            

8

9
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ْحدة
الَو

1

امُلْبَتَداأ َواخَلَب:
امُلْفَرد. ّمة يف  • َمْرفوعان ِبال�سَّ
اأنيث  َوالتَّ التَّْذكري  ِفقان يف  • َيتَّ

َوالَعَدد.
َنْكرة. • امُلْبَتَداأ َمْعِرفة َواخَلَب 

امُلْبَتَداأ َواخَلَب:
• َمْرفوعان ِبالأِلف يف امُلَثّنى.
اأنيث  َوالتَّ التَّْذكري  ِفقان يِف  • َيتَّ

َوالَعَدد.
َنْكرة. • امُلْبَتَداأ َمْعِرفة َواخَلَب 

امُلْبَتَداأ َواخَلَب:
ر  •َمْرفوعان ِبالواو يف َجْمع امُلَذكَّ

ال�ّساِل.
اأنيث  َوالتَّ التَّْذكري  ِفقان يِف  • َيتَّ

َوالَعَدد.
َنْكرة. • امُلْبَتَداأ َمْعِرفة َواخَلَب 

.          امَلْدر�سُة َنظيفٌة. الّطْق�ُس حارٌّ

بوَبتاِن. ْفَلتاِن َمْ الَفريقاِن ُمَتناِف�ساِن.        الطِّ

�سوَن َن�سيطوَن.        الَفّنانوَن َم�ْسهوروَن. امُلَدرِّ

َن�سيطونَ 

َم�ْسهوروَن

�سوَن امُلَدرِّ

الَفّنانون َ

الَفريقاِن 

ْفَلتاِن الطِّ

ُمَتناِف�ساِن

بوَبتاِن َمْ

حارٌّ

َنظيفٌة

ْق�ُس  الطَّ

امَلْدَر�سُة

اخْلَب امُلْبَتَداأ

اخَلب

اخَلب

امُلْبَتَداأ

امُلْبَتَداأ

الِحْظ اجُلْملة اال�ْسِمّية 1

اجُلْملة اال�ْسِمّية الثاين:  ْر�س  الدَّ 1 الَوْحدة
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ْحدة
الَو

1

اإذا كان  ث  ُمْفَرد ُموؤنَّ • اخَلَب 
امُلْبَتَداأ َجْمًعا ِلَغرْي العاِقل.             

 • امُلْبَتَداأ َمْعِرفة َواخَلَب َنْكرة.

ا َيلي َكما يف امِلثال اِْخَت اجُلَمل اال�ْسِمّية ِمّ

اخَلب

اخَلب

امُلْبَتَداأ

امُلْبَتَداأ

الّطاِلباُت

الّطبيباُت

َن�سيطاٌت

ماِهراٌت.

واِرُع  ال�سَّ

احَلداِئُق

َنظيفٌة.

َجميَلٌة.

الّطاِلباُت َن�سيطاٌت.          الّطبيباُت ماِهراٌت.

واِرُع َنظيفٌة.             احَلداِئُق َجميَلٌة.  ال�سَّ

امُلْبَتَداأ َواخَلَب:
ّمة يف َجْمع  • َمْرفوعان ِبال�سَّ

ث ال�ّساِل. امُلوؤَنَّ
اأنيث  َوالتَّ التَّْذكري  ِفقان يِف  • َيتَّ

َوالَعَدد.
َنْكرة. • امُلْبَتَداأ َمْعِرفة َواخَلَب 

2

اجُلَمل اال�ْسِمّية  
َتِهد. 2- اأْحَمد ِتْلميٌذ ُمْ 1-َذَهَب ِزياد اإىل امَلْدَر�سة. 

َتِهد. 2-اأْحَمد ِتْلميٌذ ُمْ
تاء باِرد. 3-ال�سِّ

4-َيْنِزل امَلَطر يف الرَّبيع.
ْبُ َجميل. 5-ال�سَّ

6-َخليل ُيِحّب ُكرة الَقَدم.
7-�ساَفر َكرمي اإىل َبَلِده.
8-اأْحَمد ُمَهْنِد�ٌس �ساِطر.
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ْحدة
الَو

1

َحوِّل امُلْبَتَداأ امُلْفَرد اإىل اجَلْمع َكما يف امِلثال

اِ�ْسَتْخِرْج اأْرَبع ُجَمل ا�ْسِمّية ِمن الّن�ّس َكما يف امِلثال

َحوِّل امُلْبَتَداأ امُلْفَرد اإىل امُلَثّنى َكما يف امِلثال

الّطاِلبان ناِجحان.        الّطاِلب ناِجٌح.    
1- امُلَهْنِد�س َن�سيط.

بيبة ُم�ساِفرة اإىل َلْنَدن. 2- الطَّ
3- ال�ّساِرع وا�ِسع. 

4- احَلديقة َجميلة. 
5- الاّلِعب �َشيع. 

ّيات. اّلب ناِجحون يف اْمِتحان الّريا�سِ ّيات.   الطُّ        الّطاِلب ناِجٌح يف اْمِتحان الرِّيا�سِ
�س ُمَتقاِعد حالًيا. 1- امُلَدرِّ

بيبة ُم�ساِفرة اإىل َلْنَدن. 2- الطَّ
�سة ُمْنَتِظرة يف َمْوِقف احلاِفالت. 3- امُلَدِرّ

4- ال�ّساِئح ُمَتَجوِّل يف امَلْتَحف.
5- الاّلِعب ُمَتَفوِّق يف َت�ْسجيل الأْهداف.

ل الَربيع اأْجَمل  تاء. َف�سْ ْيف َواخَلريف َوال�سِّ َنة اأْرَبعة ُف�سول هي: الّربيع َوال�سّ      يف ال�سَّ
ْيف َت�ْسَتّد فيه احَلرارة، َوفيه ُتْكَث الفاِكهة  ل ال�سَّ الُف�سول، َفالّربيع �َسباب ال�ّسنة، َف�سْ

ل الأ�ْسجار اجَلميلة. َوفيه َت�ْسُقط اأْوراق الأ�ْسجار.  ل اخَلريف، َف�سْ ِمْثل الِعَنب َواخلوخ. َف�سْ
تاء باِرٌد، �َسْم�ُسه َقليلة َوَثْلُجه َكثري. َواخَلريف �َسْيخوخة ال�ّسنة. ال�سِّ

الّربيع �َسباب ال�ّسنة.  
-1
-2
-3
-4

3

4

5



9

ْحدة
الَو

1

 اأِجْب َعِن االأ�ْسِئلة الّتاِلية ِبُجَمل ا�ْسِمّية ُم�ْسَتعيًنا ِبا  
َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال 

( اأمام اجُلْملة اخلاِطئة ِمْن ناِحية  �سْع َعالمة )
الَقواِعد َكما يف امِلثال

)َمليئة ِبامُلغاَمرات(    - ما َراأُْيك يف الأْفالم البولي�ِسّية؟   
   - الأْفالم البولي�ِسّية َمليئة ِبامُلغاَمرات.

)ُمرِعبة(  1- ما َراأُْيك يف اأْفالم دراكول؟   

بوبة( )َمْ 2- ما راأُْيك يف الأْفالم الَكْرتوِنّية ؟  

)عاِطِفّية( 3- ما َراأُْيك يف الأْفالم الّروماْن�ِسّية؟   

)َجميلة(  4- ما َراأُْيك يف الأْفالم الّديِنّية؟   

)َتْعليِمّية( 5- ما َراأُْيك يف الأْفالم الَوثاِئِقّية؟   

بوبة. ْفلة َمْ الطِّ امَلْدَر�سة َكبري.  اجَلوُّ ُم�ْسِم�س.   

ال�ّساِرع وا�ِسع. امَلدينة ُمْزَدِحمة.  الَقْرية َجميالت.   -1

�سات َن�سيطون. امُلَدرِّ الأِطّباء ماِهرون.  الَفّنان َم�ْسهور.   -2

اّلب َن�سيطون. الطُّ الُبيوت َجميلون.  امَلْدَر�سة َكبرية.   -3

القاعة َكبري. اجَلّو ُمْعَتِدل.  الْمِتحان �َسْهل.   -4

الّطعام َلذيذ. ِتع.  الرِّواية ُمْ قة.  ْم�س ُم�ْشِ ال�سَّ  -5

6

7
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ْحدة
الَو

1

هادة ِمْفتاح الإ�ْسالم. ال�سَّ  
ه. َلة ُمبا�َشة َبْيَ الإْن�سان َوَربِّ الة �سِ 1- ال�سَّ  

2- امُل�ْسِلم َي�سوم عن الَطعام ّوال�ّشاب يف َرَم�سان.  
3- احَلّج ِزيارة امَل�ْسِجد احلرام يف َمّكة امُلَكّرمة.   

امُلْبَتَداأ            اخَلب  
          ال�ّسهادة            ِمْفتاح

                                                                                                                 -1
                                                                                                                 -2
                                                                                                                 -3

1- اجَلّو 
2- ال�ّساِرع 
3- اجلاِمعة

ِحّية 4- امَل�ْشَ
5- الْمِتحان

ِتعة ُمْ
ْعب �سَ
ُمْزَدِحم
ِطر  ُمْ
َكبرية

َبيِّ امُلْبَتَداأ َواخَلَب يف اجُلَمل االآِتية َكما يف امِلثال

اِِْخَتْ ِمن امَلْجموعة)ب( اخَلَب امُلنا�ِسب ِلُكّل ُمْبَتَداأ يف 
امَلْجموعة ) اأ (

8

9

ْح هِذه اجُلَمل اخلاِطئة َكما يف امِلثال حِّ �سَ

ّمة يف امُلْفَرد.  امُلْبَتَداأ َمْرفوع بال�سّ ّمة يف امُلَثّنى.  1- امُلْبَتَداأ َمْرفوع ِبال�سّ
2- امُلْبَتَداأ َمْرفوع ِبالأِلف يف امُلْفَرد.
3-امُلْبَتَداأ َمْرفوع ِبالواو يف امُلَثّنى. 

ّمة يف امُلَثّنى.  4-اخَلَب َمْرفوع ِبال�سّ
5-اخَلَب َمْرفوع ِبالأِلف يف امُلْفَرد.

ّمة يف امُلَثّنى. 6- اخَلَب َمْرفوع ِبال�سّ

10
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ْحدة
الَو

1

ّدْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن ال�ّسالة ُم�ْسَتعيًنا َتَ
 ِباِلوار َواالأ�ْسِئلة االآِتية

ل؟ الة يا َفْي�سَ اأ َقْبل ال�سَّ املدّر�س   : مِلاذا َتَتَو�سّ
اأ ِلأِقف طاهًرا اأَمام َرّبي. ل     : اأََتَو�سّ  َفْي�سَ
ّمد؟ ّلي يا ُمَ  املدّر�س  : اأَْح�َسْنت، َواأين ُت�سَ

ّلي يف امَل�ْسِجد َمع اجَلماعة. ـّمد     :  اأُ�سَ  ُمَ
الة. املدّر�س   : اأَْح�َسْنت، َدْر�ُسنا الَيْوم َعن ال�سّ

الة؟ اأ  َقْبل ال�سّ 1- ِلـماذا َتَتَو�سّ
َلوات اخَلْم�س عادًة؟ ّلي الـ�سَ 2- اأْين ُت�سَ

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                             

اَِجْب َعن االأ�ْسِئلة االآتية1

ما الّطَرف الّثاين ِمن ال�ّسهادة؟  -1
َلوات اخَلْم�س. اُْذُكْر اأ�ْسماء ال�سَّ  -2

َتِنع امُل�ْسِلم ِعْنَدما َي�سوم؟ َعمَّ َيْ  -3
َمتى َنْدَفع َزكاة الِفْطر؟  -4

2

اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب
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ْحدة
الَو

1                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

اأْركان
ُرْكن

اأ�سا�ِسّي
ُبِنَي

اإقاَمة
الَفْجر
ْهر الظُّ
الَع�ش
امَلْغِرب
الِع�ساء
 اإيتاء
عيد

 الِفْطر
َرواه

َوَرَد
َطَرف
ِعمارة
َلة �سِ

ُمبا�ِشة
َتِنُع َعن َيْ

َلْغو
َنيمة
ِتالوة

َتْغِذية 
َي�ْسُقُط
ُنوؤَدِّي

َيَتباَدلون
َكني�سة

َجنازة
َرجيم
�َسِمَع

ُمَتناِف�س
�ساِطر

ُمَتَجوِّل
ُمَتَفوِّق
اأْهداف
َت�ْسَتدُّ

�َسْيخوخة
ُمغاَمرات

اأْفالم ُمْرِعبة
اأْفالم 

كْرتوِنّية

اأْفالم َوثاِئِقّية
ِتع ُمْ

طاِهر 
ُمَتناِف�س

�َشيع
ُمَتقاِعد
ُمْنَتِظرة
الّطْق�ُس
ُف�سول
الّربيع

ْيف   ال�سّ
اخَلريف
تاء  ال�سِّ

َمل اال�ْسِمّية �ْس ما َتَعلّْمَته عن اجْلُ خَلِّ

ْعِبيات اجَلديدة امُلْفَردات َوالتَّ

3
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ْحدة
الَو

2

هيد َتْ
اُْذُكْر اأْع�ساء اجِل�ْسم. 

ّية اأْع�ساء اجِل�ْسم ِللإْن�سان. اُْذُكْر اأَهمِّ
ماذا َتْعِرف َعن اأْنواع اخَلَب؟ 

ماذا َتْعِرف َعن َتْقدمي اخَلَبَعلى امُلْبَتَداأ ؟

الَوْحدة2

ل  : اأْجزاء اجِل�ْسم ْر�س الأوَّ الدَّ
ْر�س الّثاين : اأْنواع اخَلَب وَتْقدمي الدَّ
        اخَلَب على امُلْبَتداأ

ِج�ْسُمنا
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ْحدة
الَو

2
ل: اأْجزاء اجِل�ْسم ْر�س الأوَّ الدَّ

ية اأْجزاء اجِل�ْسم اأهمِّ 1

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�س 2
1- ما َعَمل اأْجزاء ِج�ْسم الإْن�سان؟                                                                    
ن الَهْيَكل الَعْظِمّي؟                                                                      2- ِمَّ َيَتَكوَّ

َغر الِعظام يف ِج�ْسِمنا؟                                                               3- اأْين يوَجد اأ�سْ
4- ما هو َحْجم الَقْلب؟                                                                      

َتِلفة ُمِهّمة. ُت�ساِعُدنا  �ْسِمنا اأْجزاء ُمْ جِلِ  
ّم  ماع َوال�سَّ وؤْية َوال�سَّ اأْجزاء اجِل�ْسم َعلى الرُّ

ْحك َواجَلْري. َوال�سَّ
يوَجد داِخل ِج�ْسِمنا َهْيكل َعْظِمّي. َوِلَهْيَكل  

َغر الِعظام  اجِل�ْسم ِعظام َكثرية. وَعْظم الأْذن اأ�سْ
يف ِج�ْسِمنا. 

لة. وُي�ساوي َحْجُم الَقْلب َحْجَم  الَقْلب َع�سَ  
َقْب�سة الإْن�سان. وِللَقْلب اأْرَبعة اأْجزاء.

يف ِج�ْسِمنا ِرَئتان َنَتَنّف�س ِبِهما. َوَيْحَتوي   
ياة الإْن�سان.   وِرّي ِلَ الَهواُء َعلى الأوْك�ِسجني. َوهو �ضَ

لة يف ِج�ْسِمنا. لت َكثرية. َوالَقْلب هو اأَهّم َع�سَ يف ِج�ْسِمنا َع�سَ  

2الوحدة
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ْحدة
الَو

2

4   اُْكُتْب اأ�ْسماء اأْع�ساء اجِل�ْسم ُم�ْسَتعيًنا ِبالقاِئمة َكما يف امِلثال 
َقَدم  َيد  َفْخذ  اأُذن  َفم  اأْنف  ِمْرَفق 

يف ِج�ْسِمنا ِرَئتان                        ِبِهما.   -1
لة يف ِج�ْسِمنا.  الَقْلب هو                        َع�سَ  -2
يوجد داِخل ِج�ْسِمنا                        َعْظِمّي.   -3

لت.  لت الُعيون هي                        الَع�سَ َع�سَ  -4
َتِلفة ُمِهّمة. �ْسِمنا                        ُمْ جِلِ  -5

اأَهّم
اأْجزاء  

�س َنَتَنفَّ
اأ�ْضَع  

َهْيَكل

اأ�ساِبع اأظاِفر  �َسْعر  َعنْي  ُعُنق  َكِتف  �ساق 

َفْخذ

3  اِْمَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة 
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ْحدة
الَو

2

ْبَت اأَحد اأْنواع امُلعاجَلة اأْعله؟ 1- هل َجرَّ
ِرَبَتها؟ 2- اأيُّ َنْوع ِمن امُلعاجَلة ُتريد َتْ

3- هل َلَدْيك َمْعلومات َعْن هِذه الأْنواع ِمن امُلعاجَلة؟
4-ما هي الأْنواع امُل�ْسَتْعَملة ِمْن هِذه امُلعاجَلات يف َمديَنِتك؟

ل الّنا�س هِذه الأْنواع ِمن امُلعاجَلة؟ 5- مِلاذا ُيَف�سِّ
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

بِّّية الَوْخز ِبالإَبر الأْع�ساب الطِّ

ِبيِعّي الّطاقة اَلَيِوّيةالِعلج الطَّ

5
  لِحْظ اأْنواع امُلعاجَلة َوناِق�ْس َمع َزميِلك/َزميَلِتك 

الأ�ْسِئلة الآِتية
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ْحدة
الَو

2
    

6
َور  اِْمَلأ الَفراغات ِبالَكِلمات الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ

َوالقاِئمة اأْدناه 

17

َيْرَفع   َحك  َي�سْ َيْلَم�س  َي�ُسمّ  َيْخَلع 
َيْبكي َيقي�س  �سي  َيْ َيْفَح�س 

4   ال�ّساق الُي�ْضى 3   الأْذن الُيْمنى  2   الَفم  1    الأْنف 
8   ال�ّساق الُيْمنى  7   الأْذن الُي�ْضى  6   الَعنْي الُيْمنى  5   الَيد الُي�ْضى 

10 الَعنْي الُي�ْضى 9   الَيد الُيْمنى 

َور َوالَكِلمات7 ْل َبْي ال�سُّ �سِ
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الَو

2
اِ�ْسَتِمع اإىل النَّ�ّس الآتي واملأه يف دفرِتك 

ِحوار اَلوا�ّس    

قاَلت الَعنْي َيْوًما: اأنا َجْوَهرة َثِمينة,  

  ِبوا�ِسطتي ُي�ساِهد الإْن�سان امَلناِظر اجَلميلة. 

  َلْولي َلعا�س الإْن�سان يف َظلم!

قاَلت الأُُذن: مَتّهلي يا اأُْختي... َفِمن الّنا�س   

وات الَعْذَبة كامُلو�سيَقى َوغرِيها. لي الأ�سْ ه َي�ْسَمع ِبَف�سْ   لَيرى َولِكنَّ

�س, َواأَُعرُِّفه َعلى الرَّواِئح دون اأْن       َنفُّ قال الأْنف: اأنا اأ�ساعد الإْن�سان َعلى التَّ  

  ُي�ساِهد َم�ساِدَرها.

ق, اأَُعرِّف الإْن�سان َعلى َذْوق      َذوُّ و التَّ ْوري؟ اأنا ُع�سْ قال الل�سان: اأَن�سيُتم َدَ  

  امَلاأكولت وامَل�ْضوبات, َفُيَميِّز َبنْي اُلْلو َواملاِلح...

يِّز     و اللَّْم�س, ِبوا�ِسَطتي َي�ْسَتطيع الإْن�سان اأْن ُيَ قاَطَعه اجِلْلد قاِئًل: اأنا ُع�سْ  

  َبنْي الباِرد َوال�ّساِخن.

ُمَت اأْكَث, َفقال: َواأنا ل اأ�ْسَتْغني َعْن واِحدة ِمن      �سْ َلْ َي�ْسَتِطع اجِل�ْسم اأْن َيَ  

  َحوا�ّسي.

8
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الَو

2

َبيَّ الِفْكرة الأ�سا�ِسّية للنَّ�ّس ال�ساِبق 

�ْسه  اِقراأ النَّ�ّس ال�ساِبق ُثّم خَلِّ 9

10

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

1- َتناَوْل فيتامينات.
ْف�سي. ر النَّ َوتُّ 2- اِْبَتِعْد َعن التَّ

3- َتناَول الَكثري ِمن الَفواِكه َواخَل�ْضاوات.
4- ل َتَتناَول اللُحوم اَلْمراء َكثرًيا.

5- َنْ َثماِن �ساعات يف الَيْوم.
6- اِْم�ِس ِبقْدر الإْمكان.

ِدقاِئك. ِتك واأَ�سْ 7- اِْق�ِس َوْقت َفراِغك َمع اأ�ْضَ

ُمِهّم ِللغايةُمِهّم
ّية؟ اأ�ِشْ بـ      11 حِّ ديَقك ِللَحياة ال�سِّ ِباذا َتْن�َسح �سَ
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ْحدة
الَو

2
الدر�س الثاين : اأنواع اخلب

َنْوع اخَلَب: ُمْفَرد )َكِلمة واِحدة(

مري العاِئد ِللُمْبَتَداأ  َنْوْع اخَلَب: ُجْملة )ِفْعِلّية اأو ا�ْسِمّية(، لِحظ ال�سَّ
اإذا كان اخلب جملة ا�سمّية.

َنْوع اخَلَب: �ِسْبه ُجْملة  )َظْرف+ا�ْسم/ َحْرف َجرّ+ا�ْسم(

اخَلب

اخَلب

اخَلب

امُلْبَتَداأ

امُلْبَتَداأ

امُلْبَتَداأ 

مري.  الإياُن َيْنَبع مِن ال�سَّ
ُتْرِكيا �َسواِحُلها َجميلة.

الَبْيُت َحديقُته وا�ِسعة.

هات. َت اأْقدام الأُمَّ اجلّنة َتْ
ريق.  الّرفيق َقْبَل الطَّ
ّف. الّطلب يف ال�سَّ

الإياُن
ُتْرِكيا
الَبْيُت

اجَلّنُة
الرَّفيُق

ّلُب الطُّ

مري َيْنَبع ِمن ال�سَّ
�َسواِحُلها َجميلٌة
َحديقُته وا�ِسعٌة.

هات ت اأْقدام الأمَّ َتْ
ريق َقْبل الطَّ

ّف يف ال�سَّ

اأْنواع اخَلَب  الثاين:  ْر�س  الدَّ
َوَتْقدمي اخَلَب َعلى امُلْبَتَداأ  

1 لِحْظ اأْنواع اخَلب

ّيارُة ال�سَّ
الرِّيا�سُة
اللِعبان
اللِعَبتاِن
امُلَهْنِد�سوَن
امُلَهْنِد�ساُت

ال�َسواِرُع
الأ�ْسجاُر

َجميلٌة 
ُمفيَدٌة

ُمَتناِف�ساِن
ُمَتناِف�َستاِن

َن�سيطوَن
َن�سيطاٌت
ُمْزَدِحمٌة
ُمْثِمرٌة

2الوحدة

ال�سّيارُة جميلُة اللْون.
ّحة. الريا�سُة مفيَدٌة ِلل�سِّ

اللِعباِن ُمَتناِف�ساِن.
اللِعَبتاِن ُمَتناِف�َستاِن.

امُلَهْنِد�سوَن َن�سيطوَن.
امُلَهنِد�ساُت َن�سيطاٌت.

�َسواِرُع امَلدينة ُمْزَدِحمٌة.
رٌة. الأ�ْسجاُر ُمْثِمِ
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2

ْع َخَباً ُمنا�ِسباً يف الَفراغ ِمن ِعْنِدك �سَ

ْ َنْوع اخَلَب يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال2 َبيِّ

َنْوع اخَلب      اخَلَب 

ُمْفَرد �ساِفية ماُء �ساِفيٌة.  ال�سَّ
ّفاح َطْعُمه َلذيذ. 1- التُّ

ّحة. 2- التَّْدخنُي �ساٌر ِبال�سِّ

3- الِعْلم نوٌر.

4- الأ�ْستاذ ُي�ساِفر َغًدا اإىل َعّمان. 

ْخلُة �َسَجرٌة ُمْثِمرة. 5- النَّ

6- اجَلوُّ َلطيٌف.
7- الزَّكاة ِمْن اأْركان الإ�ْسلم.

8- الاِفلة َتِقف يف َمْوِقف الاِفلت. 

3
1- العاملُ                                      

2- الِعْلُم                                       

3- الَبْد                                      

ّيارةُ                                       4- ال�سَّ

5- الرِّيا�سة                                      
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الَو

2

ْع ُمْبَتَداأ ُمنا�ِسًبا يف الَفراغ ِمْن ِعْنِدك �سَ

َحوِّل اخَلَب امُلْفَرد اإىل َخَب ُجْملة َكما يف امِلثال

ْل َبْيَ امَلْجموَعَتْي )اأ( و )ب( ُثّم اْكُتب اجُلَمل َكما  �سِ
يف امِلثال 4

اجُلَمل ب اأ
ْعَلب ماِكر. الثَّ َعْذبة ْعلُب الثَّ

َويف امِلياه  1
َخ�ضاء الّطاِلب 2
�َضيعة الباب 3

ماِكر  الَكْلب 4
َذِكّي َجرة ال�سَّ 5

َمْفتوح ّيارة ال�سَّ 6

5

6
باح. ْم�س ُت�ْضِق يف ال�سَّ ال�سَّ باح.  ْم�س ُم�ْضِقة يف ال�سَّ ال�سَّ   

1-  الِقطار واِقف يف املحّطة.

املتحف ممتلئ بال�ُسّياح.    -2

هات اإىل امُلْخَتب. الطالبات متوجِّ   -3

4-  اأ�سعار النفط مرتفعة حالًيا.

حرارة املري�س ُمْنَخف�سة الآن.   -5

5-      �َسْهٌر ُمباَرٌك.

6-    َزْهرٌة َجميلٌة.

7-                 َبَلٌد َجميٌل.

8-                     َطعاٌم َلذيٌذ.

1-                     َغذاٌء ُمفيٌد ِللإْن�سان.

2-                     َحْيواٌن ُمفيٌد.

3-       َحْيواٌن َكبرٌي.

4-       َلْوٌن َجميٌل.

ّ
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2

      ِج�ْسم الإْن�سان  يحتاج اإىل ال�ْسِتاَحة  َبْعد َعَمل ُمْتِعب.

1- �سّحة اجِل�سم ل َتْعني �ُضْب الأْدِوية وَتناِول الفيتامينات َفَح�ْسب.

ا. ة اجِل�ْسم هو تناول الأغذية املفيدة اأي�سً حَّ 2- الأْمر امُلِهّم يف �سِ

3- َراأْ�س اِلْكمة َمافة اهلل.

ها َجميل َوَبْحُرها هاِدئ. 4- اأْنطاْليا َجوُّ

5- َحديقة امَلْنِزل َكثرية الأ�ْسجار.

ت اخَلَب َكما يف  ْي َتْ ت امُلْبَتَداأ َوَخطَّ ا َتْ ْع َخطًّ �سَ
امِلثال

َحوِّل اخَلَب امُلْفَرد اإىل َخَب ُجْملة َكما يف امِلثال7

الَقمي�س َجميل اللْون.              الَقمي�س َلْوُنه َجميل.  
ية امُلْجَتَمع. اجلاِمعات َكبرية الأَثر يف َتْنِمِ  -1

ْعب الَفْهم. امَلقال �سَ  -2

ْور يف امُلجَتَمع. حافة َعظيمة الدَّ ال�سَّ  -3

الُفْنُدق َنظيف الُغَرف.  -4

واِرع. امَلدينة وا�ِسعة ال�سَّ  -5

8
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2
َور الّتاِلية َكما يف امِلثال9 ْن ُجَمل ا�ْسِمّية َعن ال�سُّ َكوِّ

-3

-5

-2

-4

-6

ّيارة اأْحَمر.  1- َلْون ال�سَّ
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لِحْظ َتْقدمي اخَلَب َعلى امُلْبَتَداأ10

اإطاعة. َعلى الأْولد  
َم�ْسوؤوِلّية. ِللإْن�سان  

اأب َواأّم َواأْولد. يف الأ�ْضة 
َم�ْسوؤوِلّية. ِعْندي  

َم�ْسوؤوِلّيُتُهما. ِللأَبَوْين  
َوظيفُته. ِلُكّل اإْن�سان 

الَوَلد؟  اأْين  
القاِدم؟ َمن  

املبتداأ اخلب

اِولة ِكتاٌب. َعلى الطَّ
ه.  ِللإْن�سان َم�ْسوؤوِلّية َنْحو َربِّ

يف الأ�ْضة اأب َواأّم َواأولد.
ِعْندي َم�ْسوؤوِلّية. 

ُتُهما.  ِللأَبَوْين َم�سوؤوِليَّ
ة ِبه. ِلُكّل اإْن�سان َوظيَفُته اخلا�سّ

اأْين الَوَلد؟ 
َمن القاِدم؟

روًرا اأو َظْرًفا َوامُلْبَتَداأ َنْكرة. ا َوَمْ َيَتَقدَّم اخَلَب َعلى امُلْبَتداأ اإذا كان اخَلَب جارًّ
َيَتَقدَّم اخَلَب َعلى امُلْبَتَداأ اإذا كان اخَلَب اأداة ا�ْسِتْفهام. 

روًرا اأو َظْرًفا َوكان يف امُلْبَتَداأ  َيَتَقدَّم اخَلَب َعلى امُلْبَتَداأ اإذا كان اخَلَب جاًرا َوَمْ
مري َيعود َعلى اخَلَب.  �سَ
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2
َعيِّ امُلْبَتَداأ َواخَلَب يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال

ْكرة َكما يف  وِّلً امُلْبَتَداأ اإىل النَّ اأِعْد ِكتابة اجُلَمل الآِتية ُمَ
امِلثال.

يف اَلقيبة ُكُتب.   الُكُتب يف اَلقيبة.  
يوف يف الَبْيت. ال�سُّ  -1

َجرة. ت ال�سَّ الَكْلب َتْ  -2

الأْقلم َوالدَّفاِتر َعلى الّطاِولة.  -3

ّف امُلجاِور. الّطاِلبان الأْجَنِبّيان يف ال�سَّ  -4

امُلَهْنِد�سات النَّ�سيطات ِعْند امُلدير.  -5

اخَلبامُلْبَتَداأ
َعلى الاِئط �ساعة  َعَلى الاِئط �ساعة َقدية.

اب َكثريون.1- يف الاِفلة ُرّكّ
َعلى امَلْكَتب ِكتاب.2-
َفر اإىل اإ�ْسَطْنبول؟3- َمتى ال�سَّ
نة؟4- َمن امُلَتَخرِّجون ِمن الّثاَنِوّية هذه ال�سَّ
ة يف امُلْجَتَمع.5- ِللأِطّباء َمكاَنُتُهم اخلا�سّ

َجرة َع�سافري َكثرية.6- َفْوق ال�سَّ

11

12
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2

ت اخَلَب  ر َوَخّطْي َتْ ت امُلْبَتَداأ امُلوؤَخَّ ْع َخًطا َتْ �سَ
امُلَقدَّم يف الِقْطعة الآِتية َكما يف امِلثال 14

َكْيف
1-               اللغات اّلتي َتْعِرُفها؟

ِبية الَوَطِنّية؟ ْ 2-                ِوزارة التَّ
3-                القاِدم ِمْن خاِرج الَوَطن؟

4-                حاُلك؟
5-                الرُّجوع ِمن الرِّْحلة؟

ماَمْناأْينَمتى

يف مدَر�سة الأِئّمة َواخُلَطباء طاِلبات َكثريات. فاِطمة واِحدة ِمْنُهّن. ِعْنَدها   
الِكتاب  الَعَرِبّية, َويف  باللُّغة  ِكتاًبا  َتْقَراأ  الآن  َوهي  الَعَرِبّية,  ِباللغة  َجيِّدة  َمْعِرفة 
الّديِنّية.  �س  الِق�سَ ِقراءة  ّب  حابة. فاِطمة ُتِ َعْن َحياة ال�سَّ َتَتَحّدث  �س َكثرية  ِق�سَ
ّب الَعَرِبّية َكثرًيا,  ة يف الِكتاب َتاأْثري َطيِّب َعلى َنْف�س الإْن�سان. فاِطمة ُتِ ِلُكّل ِق�سّ
ا يف  ِجدًّ ة  َمكاَنتها اخلا�سّ ِللَعَرِبّية  يفة.  ال�ضَّ َوالأحاديث  الَكرمي  الُقْراآن  لغة  ها  ِلأنَّ

ُنفو�س امُل�ْسِلمني.

اِْمَلأ الَفراغات ِبَخَب ُمَقدَّم ُم�ْسَتعيًنا ِبالقاِئمة الآِتية 13
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ْحدة
الَو

2

ِْكّية َتْرِجْم هذه اجُلَمل اإىل اللغة الرتُّ

فة. 1- يف ُغْرفة امُلدير ُمَوظَّ

دة َحقيبة. ت امِلْن�سَ 2- َتْ

ُكم؟ ِدقاوؤُ 3- اأْين اأ�سْ

�سني َم�ْسوؤوِلّياُتُهم. 4- ِللُمَدرِّ

َمْتها امَلْدَر�سة؟  5- َمتى الرِّْحلة اّلتي َنظَّ

ِكيا َجماُلها اخلا�س ِبها. 6- ِلُتْ

يف الَقْرية َفّلحون. يف الَقْرية َفلّحي.         

الّطاِلب اّلذي َيْدُر�س الَعَرِبّية َمْن؟       ...............................................  -1

داَقُتُهن فيما َبْيَنها.       ............................................... ِللَحْيوانات �سَ  -2

ّبة َعميقة.           ............................................... َبْي الأَخوان َمَ  -3

َحْول الَكْعبة ُم�ْسِلمي ِمْن اأْنحاء العاَل.   ...............................................  -4

15

16

ْحه َكما يف امِلثال حِّ َعيِّ اخَلَطاأ يف اجُلَمل الآِتية َو�سَ
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ْحدة
الَو

2
اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب

1

دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن ِج�ْسِم الإْن�سان  َتَ
ُم�ْسَتعيًنا ِبالأ�ْسِئلة الآِتية

1- ماذا يوَجد داِخل ِج�ْسِمنا؟
2- ما هو اأَهّم ع�سلة يف ِج�ْسِمنا؟ 

3- ما هي َوظيفة الرَِّئتنْي؟
يوَجد داِخل ِج�ْسمنا             
            
            
            
            

ْ اأْنواع اخَلَب يف اجُلَمل الآِتية َعيِّ 2

1- َعِليٌّ اأديٌب.

ٌد ُخُلُقه َكرمٌي. مَّ 2- ُمَ

ه. 3- الَفّلح َيْحُرث اأْر�سَ

4- هو �ساِدٌق.

ْهِر. 5- الُب�ْستان ُقْرب النَّ

6- الّطاِلب ُيِحبُّ الِعْلم.

7- القاِئُد اأماَم اجَلْي�ِس.

بٌة.  ها َخ�سْ 8- امَلْزَرعُة اأْر�سُ

َنْوع اخَلب اجُلْملة      
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23
َور َكما يف  اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ

امِلثال

ّيارة؟ َكْم َرُجًل يف ال�سَّ
ّيارة َرُجل.  يف ال�سَّ

ّف؟  2- َكْم طاِلًبا يف ال�سّ
       

3- َكْم َوَلًدا ِللأ�ْضة؟ 
       

4- َكْم َقَلًما َعلى الّطاِولة؟
       

َجرة؟ فوًرا َعلى ال�سَّ 5-َكْم ُع�سْ
      

6- َكْم عاِمًل ِعْند امُلدير؟
        

1- َكْم �َسَجرة يف اَلديقة؟ 
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ْحدة
الَو

2
ْعِبريات اجَلديدة امُلْفَردات َوالتَّ

َفم
َقَدم
كِتف
ُعُنق
َعني
�َسْعر

اأظاِفر
اأ�ساِبع
ِعلج

َطِبيعي
طاَقة

َحَيوّية
َوْخز بالإَبر

اأْع�َساب
ِطّبّية

اَلوا�ّس
َثِمينة

َجْوَهرة

ِج�ْسُمنا
اأْجزاء
ُروؤْية
�َسَماع

�َسّم
ِحك �سَ
َهْيَكل 
َعْظمي

اأْذن
ِعظام
َلة َع�سَ
ُي�َساوي
َحْجم
ة َقْب�سَ
ِرَئتان

َيْحَتوي َعلى
َهواء
اأْنف

َلْولي
َظلم
مَتّهلي
الرَّواِئح
َم�ساِدر
َن�سيُتم
ق َذوُّ التَّ
يِّز ُيَ

ل اأ�ْسَتْغني
َتَوّتر َنْف�سي

َيْخَلع
َيْفَح�س 

َيْلَم�س
َيقي�س
َيْبكي
ُي�ْضَى
َنى ُيْ
َمَلّف

اأَخفُِّف
اِْكِتئاب
التَّْدخنُي
ْخلُة النَّ
الَبْد
ية َتْنِمِ
َعْذبة

ْعلُب الثَّ
ُمْنَخف�سة
املحّطة
املتحف
امُلْخَتب
مرتفعة
اأ�سعار
ْور الدَّ

امُلجَتَمع
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الوحدة3

هيد َتْ

ْر�س الأّول : ُنزول الُقْراآن الَكرمي الدَّ
ْر�س الّثاين: اإنَّ َواأَخواُتها  الدَّ

       ل الّناِفية ِللِجْن�س

ما اأ�ْسماء الُكُتب امُلَقدَّ�سة؟
ِبّي؟ َمْن َنَزل ِبالُقْراآن َعلى النَّ

َمتى ُجِمع الُقْراآن؟
ماذا َتْعِرف َعْن اإنَّ َواأَخواِتها َوال الّناِفية ِللِجْن�س؟

الَكرمي الُقْراآن 
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لّى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم ّمد �سَ نزول الُقْراآن الَكرمي على ُمَ  

ّلى  ّمد �سَ ِبّي ُمَ اإّن الُقْراآن الَكرمي ِكتاب اهلل َنَزَل ِبِه ِجْبيل االأمني َعلى النَّ  

ًقا ِخالل 23 عاًما َح�َسب الّظروف َواالأْحداث.  اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم. َنَزَل الُقراآن ُمَفرَّ

حابة َوَيْطُلب  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسّلم َيْقَراأ االآيات الُقْراآِنّية َعلى ال�سَّ ِبّي �سَ كان النَّ  

ْفظ الُقْراآن الَكرمي.  حابة ِبِحِ ِمْنُهم ِحْفَظها،  ِلذِلك ا�ْسَتَهر َبْع�ُس ال�سَّ

1

ل: ُنزول الُقْراآن الَكرمي ْر�س الأوَّ 3 الدَّ الوحدة
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اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب الّن�ّس 2

حابة. َوِمن الَّذين ا�ْسَتَهروا ِبِكتابة  كان ُهناك َمْن َيْعِرف الِكتابة ِمْن َبنْي ال�سَّ  

ي اهلل َعْنُهم.  الُقْراآن يف َعْهد الرَّ�سول ُمعاذ ْبُن َجَبل، َواأبّي ْبُن َكْعب َوَزْيد ْبُن ثاِبت َر�سِ

َحف. َويف  َبْعَد َوفاة الرَّ�سول َعَلْيه ال�ّسالم َظَهَرْت احلاجة اإىل َجْمع الُقْراآن يف ُم�سْ  

َحف. َوفيما َبْعد، َظَهَرْت احلاَجة اإىل اإْر�سال  ّديق  ُجِمع الُقْراآن يف ُم�سْ َعْهد اأبي َبْكر ال�سِّ

َحف اإىل ُمُدن اأْخرى، َحْيُث َتّ ا�ْسِتْن�ساخ َعَدد ِمن امَل�ساِحف يف َعْهد   ُعْثمان ْبن  امُل�سْ

َعّفان، َواأُْر�ِسَلت اإىل  امُلُدن االإ�ْسالِمّية االأْخرى.

1- يف َكْم �َسنة َنَزل الُقْراآن؟ 

2- َمْن هم اّلذين ا�ْسَتَهروا ِبِكتابة الُقْراآن يف َعْهد الرَّ�سول؟

حابة َيْحَفظون االآيات امُلَنزَّلة؟ 3- َهْل كان ال�سَّ

4- يف َعْهد َمْن ُجِمَع الُقْراآن الَكرمي؟

5- يف َعْهد َمن ا�ْسُتْن�ِسخ الُقْراآن الَكرمي؟
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اْملأ الَفراغ ِبالَكِلمة امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة

هات َجْمع الَكِلمات الآِتية

ح اجُلَمل الآِتية َح�َسب النَّ�ّس ال�ّساِبق3 حِّ �سَ

ّديق. 1- ُمعاذ ْبُن َجَبل َم�ْسهور ِبِكتابة الُقْراآن يف َعْهد اأبي َبْكر ال�سِّ

حابة. 2- َلْ َيُكن ُهناك َمن َيْعِرف الِكتابة ِمْن َبنْي ال�سَّ

َحف يف َعْهد الرَّ�سول )�س(. 3- َجَمعوا الُقْراآن يف ُم�سْ

ّديق.  4- َتّ ا�ْسِتْن�ساخ َعَدد ِمن امَل�ساِحف يف َعْهد اأبي َبْكر ال�سِّ

4
1-َنَزل الُقْراآن الَكرمي                            ِخالل 23 عاًما.

2-َبْعَد َوفاة الرَّ�سول َظَهَرْت احلاجة اإىل َجْمع الُقْراآن يف                     
ِبّي. لة على النَّ حابة                            االآيات امُلَنزَّ 3-كان ال�سَّ

4-َتّ                               َعَدد ِمن امَل�ساِحف.
ِبّي. 5-اإّن الُقْراآن الَكرمي ِكتاب اهلل                          ِبه ِجْبيل االأمني َعلى النَّ

َنَزل
َحف ُم�سْ
ًقا ُمَفرَّ
ا�ْسِتْن�ساخ

َيْحَفظون

5
1- غار

2- اآية

3- َمدينة

4- َقْرية

5- اإْن�سان

6- ِكتاب

7- َوْقت

َحف  8-ُم�سْ
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اِْخَتِبْ َنْف�َسك6

1- َكْم ُجْزًءا يف الُقْراآن الَكرمي؟ 
ج- َثالثون ُجْزًءا ب- ِع�ْشون ُجْزًءا   اأ- اأْرَبعون ُجْزًءا   

2- َكْم �سورًة يف الُقْراآن الَكرمي؟ 
اأ- ِمائة �سورة    ب- ِمائة َواأْرَبع َع�َشة �سورة        ج- ِمائة َو َع�ْش �سور

3- ما ا�ْسُم  االآيات الَّتي َنَزَلْت يف َمّكة امُلَكرَّمة؟ 
ّية ج- االآيات امِل�ْشِ ب- االآيات امَلَدِنّية   ّية  اأ- االآيات امَلكِّ

اًل؟  4- يف اأيِّ �سورة توَجد االآيات الَّتي َنَزَلت اأوَّ
ج- �سورة الَعَلق ب- �سورة الفاِتة   اأ- �سورة الَقَلم  

5- َمتى َنَزَلْت االآيات االأوىل؟ 
حى ب- يف �َسْهر َرَم�سان          ج- يف عيد االأ�سْ اأ- يف عيد الِفْطر  

6- ما هي اأْطَول �سورة يف الُقْراآن الَكرمي؟ 
ج- �سورة الَبَقرة ب- �سورة ي�س   اأ- �سورة الرَّْحمن  

َغر ِقْطعة يف الُقْراآن اْلَكرمي؟  7- ماذا ُيْطَلق على اأ�سْ
ج- اآية ب- ُجْزء    اأ- �سورة  
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ل َبْي الِعبارة َواحِلوار امُلنا�ِسب7 �سِ

غار  يف  الرَّ�سول  كان  الَيْوم  ذِلك  يف 
الغار.  يف  هاِدئا  اجَلّو  وكان  ِحراء. 
َفَلْم  حْوَله  َنَظر  �َسَيْحُدث.  اأْمًرا  َوَكاأّن 
ْوًتا َغِريًبا.  َبْعَد ذلك �َسِمع �سَ َيَر �سْيًئا. 

ا.  ًحا ِجدًّ ْوت وا�سِ كان ال�سَّ

-اِْقَراأْ                 -ما اأنا ِبقاِرئ
-اِْقَراأْ                 -ما اأنا ِبقاِرئ 

-اِْقَراأْ                 -ما اأنا ِبقاِرئ؟
َك الَّذي َخَلق -اِْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ

الَوْحي  ُكّتاب  َيْدعو  اهلل  َر�سول  كان 
ُكلَّما َنَزل َعَلْيه الَوْحي. َوكان َياأُمُرُهم 
َوِبهذا  َكذا.  �سورة  يف  َكذا  اآية  ِبِكتابة 
ت ِكتابة الُقْراآن َعلى اجُللود. ْكل َتَّ ال�سَّ

- ما ِبَيِدك؟  
ّففة ِمن اجُللود - ِقَطع ُمَ

- ماذا �َسَتْفَعل ِبها؟ 
- �َساأْكُتب َعَلْيها االآيات الُقْراآنّية.

ِدر اأْمًرا ِبَجْمع اْلُقْراآن  - َعَلْيك اأْن ُت�سْ
- َكْيَف اأْفَعل ما َلْ َيْفَعْله الرَّ�سول 

   يف َحياِته؟
- اأْق�ِسم ِباهلل اأّن هذا االأْمر َخْي َفالُبّد ِمْنه.

- اإَذْن ُنَكلِّف َزْيد بن ثاِبت ِبهذا االأْمر.

َعت ُحدود الِبالد االإ�ْسالِمّية يف َعْهد   َتَو�سَّ
الّنا�س  َوَبَداأ  َعّفان.  بن  ُعْثمان  اخَلليفة 
ذِلك  َوَعلى  َتِلفة.  ُمْ ِبَلْهجات  َيَتَكّلمون 
نة، َفقاَمْت هِذه الّلْجنة  ل اخَلليفة جَلْ �َسكَّ

ِبا�ْسِتْن�ساخ الُقْراآن.  

-َكْم َعَدد امَل�ساِحف الَّتي َتّ ا�ْسِتْن�ساُخها؟
-6ُن�َسخ

-اإىل اأيِّ امُلدن اأْر�ِسَلت هِذه الُن�َسخ؟
-اإىل الكوفة َوالَب�ْشة َوال�ّسام   

  َوَمّكة َوالَيَمن َوالَبْحَرْين.
ورّي  َبح ِمن ال�شَّ َبْعَد َوفاة الرَّ�سول اأ�سْ
اخَلليفة  ا�ْسَت�سار  َوِلهذا  الُقْراآن.  َجْمع 
ّديق، ُعَمَر ْبَن اخَلّطاب  ل اأبو َبْكر ال�سِّ االأوَّ
را اأْن ُيَكّلفا َزْيد بن ثاِبت ِبهذا االأْمر.  َوَقرَّ

1

2

3

4
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الُقْراآَن ِكتاُب اهلل.
امُل�ْسِلمني ُمتَِّحدون.
اجَلميَع َج�َسٌد واِحٌد.

اجَلوَّ َجميٌل الَيْوَم.
ٌظ.  امُل�ْسِلَم ُمَتَيقِّ

اإنَّ َواأَخواُتها َتْدُخل َعلى اجُلْملة ااِل�ْسِمّية.
. ع اخَلَبَ ب امُلْبَتَداأ َوَتْرَفَ اإنَّ َواأَخواُتها َتْن�سِ

اأَخوات اإنَّ ِهي: اأنَّ – َلْيَت – َلَعلَّ – َلِكنَّ - َكاأنَّ

ِل�ٌس امُلَعلَِّم ُمْ
ِل�سان امُلَعلَِّمنْي ُمْ
ِل�سون امُلَعلِّمنَي ُمْ

ِل�سٌة امُلَعلِّمَة ُمْ
ِل�ساٌت امُلَعلِّماِت ُمْ

لِحْظ اإنَّ َواأَخواِتها

ه َذِكيٌّ اإنَّ ُهَو  َذِكيٌّ 
َك َذِكيٌّ اإنَّ اأنَت َذِكيٌّ 

ني َذِكيٌّ اإنَّ اأنا  َذِكيٌّ 

ٌة ها َذِكيَّ اإنَّ ةٌ  ِهَي  َذِكيَّ
ٌة ِك َذِكيَّ اإنَّ ةٌ  اأنِت َذِكيَّ

ٌة ِني َذِكيَّ اإنَّ ةٌ  اأنا  َذِكيَّ

الُقْراآُن ِكتاُب اهلل.
امُل�ْسِلمون ُمتَِّحدون.
اجَلميُع َج�َسٌد واِحٌد.

اجَلوُّ َجميٌل الَيْوَم.
ٌظ. امُل�ْسِلُم ُمَتَيقِّ

اإنَّ
َلَعّل
َكاأَنّ
َلْيَت
لِكّن

ِل�ٌس امُلَعلُِّم ُمْ
ِل�سان  امُلَعلِّمان ُمْ
ِل�سون  امُلَعلِّمون ُمْ

ٌة ِل�سَ لِّمُة ُمْ امُلَعَ
ل�ساٌت  امُلَعلِّماُت ُمْ

ِل�سون االآباُء ُمْ
الُكُتُب ُمفيدةٌ 

ِل�سون االآباَء ُمْ
الُكُتَب ُمفيدٌة

اإنَّ

اإنَّ

اإنَّاإنَّ

الِحـــْظ

1

اإنَّ واأَخواُتها  الثاين:  ْر�س  الدَّ
ل الّناِفية ِلْلِجْن�س     3 الَوْحدة
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ُبْط اأواِخر  ( َعلى اجُلَمل الآتية َوا�سْ  اأَْدِخْل )اإِنَّ
ْكل َكما يف امِلثال الَكِلمات ِبال�سَّ

ْل ما َيلي 2 تاأمَّ

3
ْعٌب.   ْعٌب.         - اإنَّ الّدر�َس �سَ    - الّدْر�ُس �سَ

1- ال�ّسّيارُة َجميلٌة.

2- الُقْراآُن ِكتاُب اهلل.

ّمٌد )�س( َر�سوُل اهلل.  3- ُمَ

4- َزْيَنُب طالبٌة.

5- اللغُة الَعَربّيُة �َسْهلٌة.

6- هِذه ال�ّساعُة غاِليٌة.

. 7- ِبالٌل َغِنيٌّ

ل 8- امُلديُر يف الَف�سْ

9- املاُء باِرٌد.

ها        الأنَّ + اأنت = الأَنَّك ه        الأَنَّ + هي = الأّنَّ  الأنَّ + هو = الأنَّ

ُه َمري�ٌس.   َرَجَع حاِمد ِمن امَلْدَر�سة اِلأنَّ
ٌة. ها َمري�سَ  َرَجَعْت اآِمنة ِمن امَلْدَر�سة الأنَّ

ٌة.  ني َمري�سَ  َرَجْعُت ِمن امَلْدَر�سة اِلأنَّ
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ه اأخوك. نَّ     - َمْن هذا؟  )اأخوك(  َكاأَ
َها اأُْخُتك نَّ     - َمْن هِذه؟ )اأختك(  َكاأَ

 اأْدِخْل )َكاأّن( َعلى اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثاَلي

اُْرُبْط َبْي ُكلِّ ُجْمَلَتْي فيما َيِلي ُم�ْسَتْعِملً )لِكّن(
4 َكما يف امِلثاَلي

5

غٌي. َل �سَ غٌي.         الّطالُب َكثيون لِكّن الَف�سْ ُل �سَ    -الّطاّلُب َكثيون. الَف�سْ
ِديَقه َك�ْسالُن. َتِهٌد لِكّن �سَ َعِليٌّ ُمْ ديُقه َك�ْسالُن.   َتِهٌد. �سَ    - َعِليٌّ ُمْ

د َطويل. اأْحَمد َق�سي. مَّ 1- ُمَ

َتِهدة. اأْخُتها َك�ْساَلنة. 2- اآِمنة ُمْ

ْر�س َطويل. هو �َسْهل. 3- هذا الدَّ

4- �سّياَرتي َقدمية. هي َقِوّية.

ج. اأنا اأْعَزب . 5- اأِخي ُمَتَزوِّ

ه َغِنّي ِجًدا. 6- اإْبراهيم َفقي. َعمُّ

غي. 7- َبْيُتك َجميل ِجًدا. هو �سَ

1- َمْن هو؟ )َزميُلَك(
2- َمْن هي؟ )َطبيبة(
3- َمْن هم؟ )ُطاّلب(

�سان( 4-َمْن هما؟ )ُمَدرِّ
ثِّالت( 5-َمْن هّن؟ )ُمَ
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اأْدِخْل ما َبْي الَقْو�َسْي َعلى اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال

اأْدِخل ما َبْي الَقْو�َسْي َعلى اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال

ٌب. َلَعّلُه ُمَهذَّ ٌب.     - هو ُمَهذَّ
َلَعلَُّهم ُمَهذَّبون.    - هم ُمَهذَّبون. 

اأْدِخل)َلَعّل( َعلى اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثاَلي 6

1-هي �َسعيدٌة.

2-هّن �َسعيدات.

3- اأنَت �سادٌق.

4- اأنتم �ساِدقوَن. 

  5- اأنِت فائَزٌة.

  6- اأننّت فاِئزاٌت.

  7- اأنا ناِجح.

  8-نحن ناِجحون.

اإن الِكتاَبنْي ُمفيدان )اإّن(         الِكتابان ُمفيدان 

 ) )لَعلَّ ِل�سان  �سان ُمْ 1- امُلَدرِّ

)َلْيَت(  ْوَجتان ماِهَرتان  2- الزَّ

 ) )لِكنَّ 3- الالِعبان �َشيعان 

)اإّن(  4- الَفريقان ُمَتَفوِّقان 

)كاأّن(  5- اجُلْنِدّيان اأ�َسدان 

اإّن امُلَهْنِد�سني ن�سيطون )اإّن(         امُلَهْنِد�سون َن�سيطون 

 ) )لعلَّ ِل�سون  �سون ُمْ 1- امُلَدرِّ

 ) )لِكنَّ 2- الالِعبون �َشيعون 

)َلْيَت(  3- امُلحا�ِسبون َدقيقون 

 ) )لِكنَّ يا�ِسّيون َن�سيطون  4- ال�سِّ

 ) )كاأنَّ 5- اجُلنوُد اأُ�ُسدٌ 

8

7
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لِحْظ ل الّناِفية ِلْلِجْن�س

ا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف  اِْمَلأ الَفراغ ِبا هو امُلنا�ِسب ِمّ
امِلثال

)امَلْعبوِد- َمْعبوُد- َمْعبوَد(        ال َمْعبوَد اإاّل اهلل. 
)ِهْجرٌة- ِهْجرَة- الِهْجرَة( 1- ال                  َبْعَد الَفْتِح. 
)طاِلَب- طاِلٌب- الّطاِلَب( 2- ال                  اأجاَب َعن ال�ّسوؤال. 
)الفاِعِل- فاِعٌل- فاِعَل( بوٌب.  3- ال                  �شٍّ َمْ
)راحَة- راحٌة- الراحِة( ْنيا.  4- ال                  يف الدُّ

)كاِتٌب- كاِتَب- الكاِتَب( 5- ال                  ِمْثُله. 
)ُمَهْنِد�سان-ُمَهْنِد�َسنْي-امُلَهْنِد�سان( ِكة.  6- ال                   يف ال�شَّ
�سون - ُمَدرِّ�سني( �سون - ُمَدرِّ )امُلَدرِّ 7- ال                   يف امَلْدَر�سة. 

)طاِلباِت - الّطاِلباُت - طاِلباٌت( ّف   8- ال                   يف ال�سَّ

9

10

ال الّناِفية ِلْلِجْن�س
يف الّدين ال  اإكراَه  
يف الّدار رُجلَ  ال  

ة حَّ اأْعَظُم من ال�سِّ َثْرَوَة   ال  

ال الّناِفية ِلْلِجْن�س َتْعَمل َعَمل اإّن َواأَخواِتها اإذا:  
1- كان ا�ْسُمها َنْكَرًة   

اًل ِبها  2- كان ا�ْسُمها ُمتَّ�سِ  
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ْ ما  اأْدِخْل »ل« الّناِفية ِللِجْن�س َعلى اجُلَمل الّتاِلية َوَغيِّ
َيْلَزم َكما يف امِلثال

َبيِّ ا�ْسم َوَخَب ل الّناِفية ِللِجْن�س يف اجُلَمل الآِتية

11

12

. فِّ ال ُطاّلَب يف ال�سّ ّف.   اّلُب يف ال�سّ  الطُّ

ّف.  �ُس اأماَم باب ال�سَّ 1- امُلدرِّ

2- الّطعاُم جاِهٌز يف امَلْطَبخ. 

ُجل َيْنَتِظر يف امَلْوِقف.  3- الرَّ

ْدبي.  4- الَعْقُل كالتَّ

5- الّطاِلُب َيُردُّ َعلى االأ�ْسِئلة.

6- االإْكراه يف الدِّين.

الم. د َعَلْيه ال�سَّ مَّ ِبّي َبْعد ُمَ 7- النَّ

اخَلباال�ْسماجُلَمل
1- ال �َسّك يف ُوجود اهلل. 

ْن ال َوفاء َله.   2-ال َعْهد مِلَ

ِتع.  ْر�س ُمْ 3-  ال َرْيب يف اأّن هذا الدَّ

َل ِلَعَرِبّي َعلى اأْعَجِمّي .  4- ال َف�سْ

5-  ال ِعْلَم ِبال اْجِتهاٍد. 
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دَّْث َمع َزميِلك/ َزميَلِتك َعن الُقْراآن الَكرمي ُم�ْسَتعيًنا  َتَ
ِبالأ�ْسِئلة الآِتية

1-اأْين َتَعلَّْمت الُقْراآن الَكرمي؟ 
ْن َتَعلَّْمت ِقراءة الُقْراآن الَكرمي؟ 2- ِمَّ

3- َكْم �سورًة َحِفْظَت ِمن الُقْراآن الَكرمي؟
ويد الُقْراآن الَكرمي؟ 4- هل َتَعلَّْمَت َتْ

5- هل َت�ْسَتطيع اأْن َتْفَهم الُقْراآن الَكرمي؟
            
            
            
            
            

اإنَّ الِكتاَب ُمفيٌد )اإّن(         الِكتاُب ُمفيدٌ 

 ) )لعلَّ ِل�ٌس   �ُس ُمْ 1- امُلَدرِّ

)َلْيَت( ْوجُة ماِهرةٌ  2- الزَّ

)لِكّن( 3- الالِعُب �َشيعٌ 

)اإّن( 4- الَفريُق ُمَتَفوِّقٌ 

) )كاأنَّ 5- اجُلْنِديُّ اأ�َسدٌ 

 اأْدِخْل اإّن َواأَخَواِتها َعلى اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال

1

2

اأ�ْسِئلة ااِل�ْستيعاب
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اِ�ْسَتْعِمْل ل الّناِفية ِللِجْن�س يف اجُلَمل الآِتية 3
فِّنا. 1- الَك�ْسالن يف �سَ

2- امُل�ساِفرون َرِكبوا احلاِفلة.

ماء ُمْنذ َيْوَمنْي. حاب يف ال�سَّ 3- ال�سَّ

4- الُكْر�ِسّي يف الُغْرفة.

ّي يف ال�ّسوق امَلْرَكِزّي. 5- اخُل�َشِ

6- الّطبيبات يف امُل�ْسَت�ْسفى.

َعْهد
ِجْبيل
ًقا ُمَفرَّ
اأْحداث
َيْحَفُظ

اِ�ْسَتَهَر بـ
ُيْر�ِسل 
ُقَرى
َنة جَلْ

اِ�ْسِتْن�ساخ

َتَّ
ُجُلود

اِ�ْسَت�ساَر
َعْت تَو�سَّ
ُحُدود

َلَهجات
ب َتْن�سِ
َتْرَفع
اأْعَزب
ُمَهذَّب

اأ�َسدان
َدقيقون

َنِكَرة
ال ُمتَّ�سِ
َمْعبود

َيُردُّ على
 ُ ُتَف�شِّ
ويد َتْ

�َسحاب     

امُلْفَردات َوالتَّعبيات اجَلديدة
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هيد َتْ
ِدقاِئك؟ َكْيف َتكون �صاِدًقا َو�أميًنا َمع �أ�صْ

ْدق" �أو "�لأمانة". �ُْذُكْر �آيًة َت�ْصَتِمل َعلى َكِلمة "�ل�صِّ
ماذ� َتْعِرُف َعْن كان َو�أَخو�ِتها و�لأ�ْصماء �خَلْم�صة.

الوحدة4

ْدق َواالأمانة يف اال�سالم ْر�س االأّول : ال�سِّ الدَّ
ْر�س الّثاين: كان و اأَخواُتها واالأ�ْسماء اخَلْم�سة الدَّ

َواالأمانة ْدق  ال�سِّ
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4
ْدق َواالأمانة ْر�س االأّول: ال�سِّ الدَّ

4      يف االإ�ْسالم الوحدة

ْدق َواالأمانة ية ال�سِّ اأَهمِّ 1

ن ِبها �لإْن�صان. َوكان  ْدق َو�لأمانة ِمْن �أَهّم �خِل�صال �ّلتي َيِجب �أْن َيَتَزيَّ  �ل�صِّ
اِدق �لأمني" َقْبل �أْن َيْنِزل َعَلْيه  الم ُيْعَرف ِبَلَقب "�ل�صّ الة َو�ل�صَّ �لرَّ�صول َعَلْيه �ل�صَّ

�لَوْحي. 
ْدق،  ّح �إّل ِبال�صِّ ْدق يف ُكّل �أْمر ِمن �لأمور. فالِعبادة َمَثاًل ل ت�صِ ّية �ل�صِّ َوَتْظَهر �أَهمِّ

ّث َعَلْيه، قال َتعاىل: ْدق َوَتُ ّنة َتاأُمر ِبال�صِّ َوِلهذ� جاَءت �لّن�صو�ص يف �لِكتاب َو�ل�صُّ
ْوبة )119(. َوقال َر�صول  اِدِقنَي} �سورة التَّ ُقوا اهللَ َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ ِذيَن اآََمُنوا اتَّ َها الَّ  {َيا اأَيُّ

ّ َواإّن الِبَّ َيْهدي اإىل اجَلّنة َواإّن  ْدق َيْهدي اإىل الِبِ ّلى �هلل َعَلْيه َو�َصلَّم: )اإّن ال�سِّ �هلل �صَ
دِّيقاً واإّن الَكِذب َيْهدي اإىل الُفجور َواإّن الُفجور  الرَُّجل َلَي�ْسُدق َحّتى ُيكَتب ِعْند اهلل �سِ

لة، 103(. َيْهدي اإىل الّنار واإّن الرَُّجل َلَيْكِذب َحّتى ُيكَتب ِعْند اهلل َكّذاباً( )ُم�ْصِلم، ِبّر َو�صِ

ُكْن َكما َتْبدو �أْو َكما َتْبدو ُكْن
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4
الة  ْدق �أ�صا�ص �لإميان �أّما �لِكْذب َفُهو �أ�صا�ص �لنِّفاق. َحْيث قال َعَلْيه �ل�صَّ  �إّن �ل�صِّ

ن خان( )ترمذي،  الم: )اآية امُلناِفق َثالث: اإذا َحدَّث َكَذَب َواإذا َوَعد اأَْخَلف واإذا اوؤُْتِ َو�ل�صَّ
�إميان، 14(. 

ِذيَن  َها الَّ َو�لأمانة ُجْزء ِمن �لإميان. �إْذ قِال �هلل ذو �جَلالل َو�لإْكر�م : {َيا اأَيُّ
اآََمُنوا اَل َتُخوُنوا اهللَ َوالرَّ�ُسوَل َوَتُخوُنوا اأََماَناِتُكْم َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن}�سورة االأنفال )27( َوقال 

�لرَّ�صول �لَكرمي )ال اإمياَن مِلَْن ال اأمانَة َله( )�أحمد بن حنبل، ج 3،�ص  135(. 

�ُْذُكر �لِفْكرة �لأ�صا�ِصّية ِللنَّ�ّص �لَّذي ��ْصَتَمْعت �إَلْيه.  -1

ِباأّي َلَقب كان ُيعَرف �لرَّ�صول َقْبل �لِبْعثة؟  -2

ما �لدَّليل َعلى �أّن �لَكِذب ِمْن َعالمات �لنِّفاق؟  -3

ْدق؟  �إىل ماذ� َيْهدي �ل�صِّ  -4

مِلاذ� �لأمانة و�ِجبة َعلى �مُل�ْصِلمني ُكلِِّهم؟   -5

ْدق �أ�صا�ص �لإميان �أّما �لِكْذب َفُهو �أ�صا�ص �حَلياة. 1- �إّن �ل�صِّ

2- �لأمانة ُجْزء ِمن �لإميان.

ْدق.  ّح �إّل ِبال�صِّ 3- �لِعبادة ل ت�صِ

ن ِبها �لإْن�صان. ْدق َو�لِكْذب ِمْن �أَهّم �خِل�صال �لَّتي َيِجب �أْن َيَتَزيَّ 4- �ل�صِّ

ْدق يف ُكّل �أْمر ِمن �لأمور. ّية �ل�صِّ 5- َتْظَهر �أَهمِّ

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

)    ( اأمام اجُلَمل اخلاِطئة

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّص2
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4 ن ِبها �لإْن�صان. ْدق َو�لأمانة ِمْن �أَهّم �خِل�صال �ّلتي َيِجب �أْن َيَتَزيَّ 1- �ل�صِّ
ج-�لو�ِجبات  فات  ب- �ل�صِّ �أ- �مِلَهن   

ّث َعَلْيه.   ْدق َوَتُ ة َتاأُْمر ِبال�صِّ نَّ 2- �إّن �ل�صُّ
ه ج- ُتعاِر�صُ ب- ُتَنفِّر ِمْنه  �ّص َعَلْيه  �أ-َتُ  

ن خان (. 3- ) �آية �مُلناِفق َثالث: �إذ� َحّدث َكَذَب َو�إذ� َوَعد �أَْخَلف َو�إذ� �وؤُتِ
ج- َكلَّم  ب- َقدَّم  د  �أ- َردَّ  

4-  �لأمانة و�ِجبة َعلى �مُل�ْصِلمني ُكلِِّهم .
ج- ُمْعَظِمِهم ب- َجميِعِهم  ِهم  �أ- َبْع�صِ  

4

5

َته َخّط اِْخَت الَكِلمة اُلراِدفة ِلا َتْ

اأْكِمل الَفراغات يف اجُلَمل االآِتية ِمن القاِئمة

�صاِدًقا�خِل�صالَيْكِذب

�أمانة �لأمني �حَلّق

1- َيِجب َعلى �مُل�ْصِلم �أْن َيكون                            يف �أْقو�ِله َو �أْفعاِله.

2- �لّتاِجر                              َيْرَبح د�ِئًما ِلأّنه ل َيْخَدع �أَحًد� ِمْن َزباِئِنه.

3- �لِكْذب ِمن �أَهّم                              �ل�ّصيِّئة �ّلتي ُتْف�ِصد �لَعالقات َبنْي �لّنا�ص.

ْخ�ص �ّلذي                              َكثرًي� َعلى �لآَخرين. 4- َيْبَتِعد �لّنا�ص َعن �ل�صَّ

5- يا ُبَنّي ُقل                              َوَلْو َعلى َنْف�ِصك.

6- �ملال َو�لَبنون                              َلنا ِمن ِعْند �هلل.
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 َرتِّب اجُلَمل االآِتية ِلَتكون ِمْنها ِفْقرة واِحدة 6

َبح ُدّكانه �أْكَب َدكان يف َبَلِده.  1- َفاأ�صْ
2- َوكان ذِلك �َصَبًبا يف َناِحه يف �لتِّجارة.

غرًي�.  ر يف �لَعَمل ِبالتِّجارة، َوَفَتح ُدّكاًنا �صَ 3- َفكَّ
4- َيعي�ص يف َمدينة َمع �أْولِده �لأْرَبعة. 

ْدق.  5- َوَجَعل ر�ِئده �لأمانة َو�ل�صِّ
6- �ِْنَتَقل �إىل َمكان و��ِصع. 
7- كان �أْحَمد َرُجاًل َفقرًي�. 

8- ِعْنَدما َكُثَت �أْمو�ُله، َو�صاق ِبه ُدّكانه. 
9- َو�َصَكر �هلل َعلى هِذه �لنِّْعمة. 

10- َبْعد �ْنِتقاِله، َماَلأ ُدّكاَنه ِباأْنو�ع َكثرية ِمن �لِب�صاعة. 

              كان �أْحَمد َرُجاًل َفقرًي�.         
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4

كان َو�أَخو�ُتها َتْدُخل َعلى �جُلَمل �ِل�ْصِمّية.
�ِ�ْصم كان َمْرفوع َوَخَب كان َمْن�صوب.

حى- �أْم�صى- باَت- َظلَّ  َبَح- �صاَر- �أ�صْ �أَخو�ت كان هي: َلْي�َص- �أ�صْ
- ما د�َم- ما ز�ل

كان

كان

كانت
َنظيفًة �لبيئُة    َنظيفٌة.    �لبيئةُ 
عاِليًة �لأ�ْصجاُر   عاِليٌة.    �لأ�ْصجار 

ناِجحًة �لّطاِلبُة    ناِجحٌة    �لّطاِلبةُ 
ناِجَحَتني �لّطاِلَبتان   ناِجَحتان.    �لّطاِلبتان 
ناِجحاٍت �لّطاِلباُت   ناِجحاٌت.    �لّطاِلباُت  

َنظيًفا �ملاُء    َنظيٌف.    �ملاءُ 
ا  َنِقيًّ �لَهو�ُء       . َنِقيٌّ �لَهو�ءُ 

ناِجًحا �لّطاِلُب    ناِجٌح.    �لّطاِلبُ 
ناِجَحني �لّطاِلبان   ناِجحان.    �لّطاِلبان 
ناِجحنَي �لّطاّلُب    ناِجحون.    �لطاّلُب 

َخَب كان �ِ�ْصم كان    �خَلَب    �مُلْبَتَد�أ  

الِحْظ كان َواأَخواِتها1

ْر�س الّثاين: كان واأخواتها الدَّ
4الَوْحدة  واالأ�ْسماء اخَلْم�سة
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اخَلب

كان

امُلْبَتَداأ

ماِئر اِ�ْسِتْعمال كان َمع ال�سَّ

كان  ناِجًحا. ناِجٌح.   هو 

كانا  ناِجَحنْي. ناِجحان.  هما 

كانو�  ناِجحنَي. ناِجحون.  هم 

كانت  ناِجحًة. ناِجحٌة.  هي 

كانتا  ناِجَحَتنْي.  ناِجَحتان.  هما 

كنَّ  ناِجحاٍت. ناِجحاٌت.  هنَّ 

ُكنَت  ناِجًحا. ناِجٌح.   �أنتَ 

. ُكنتما  ناِجَحنْيِ ناِجحان.  �أنتما 

ُكنتم  ناِجحنَي. ناِجحون  �أنتم 

ُكنِت  ناِجحًة. ناِجحة.ٌ  �أنِت 

ُكنتما  ناِجَحَتنْي. ناِجَحتان.  �أنتما 

ُكنُتَّ  ناِجحاٍت. ناِجحاٌت.  �أنتَّ 

ُكنُت  ناِجًحا/ناِجحًة. ناِجٌح/ناِجحٌة.  �أنا 

ُكّنا  ناِجحنَي/ناِجحاٍت. ناِجحون/ناِجحات.  نحن 
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اخَلب

لي�ص

امُلْبَتَداأ

ماِئر اِ�ْسِتْعمال َلْي�س َمع ال�سَّ

َلْي�َص كاِذًبا. كاِذٌب.  هو 

َلْي�صا كاِذَبنْي. كاِذبان.  هما 

َلْي�صو� كاِذبنَي. كاِذبون.  هم 

َلْي�َصْت كاذبًة. كاِذبٌة.  هي 

َلْي�َصتا كاِذَبَتنْي. كاِذَبتان.  هما 

َل�ْصَن كاِذباٍت. كاِذباٌت.  هنَّ 

َل�ْصَت كاِذًبا. كاِذٌب.  �أنتَ 

َل�ْصُتما كاِذَبنْي. كاِذبان.  �أنتما 

َل�ْصُتم كاِذبنَي. كاِذبون.  �أنتم 

َل�ْصِت كاِذبًة. كاِذبٌة.  �أنِت 

َل�ْصُتما كاِذبَتنْي. كاِذَبتان.  �أنتما 

َل�ْصُتَّ كاِذباٍت. كاِذباٌت.  �أنتَّ 

َل�ْصُت كاِذًبا/كاِذبًة. كاِذٌب/كاِذبٌة.  �أنا 

َل�ْصنا كاِذبنَي/كاِذباٍت. كاِذبون/كاِذباٌت.  نحن 
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ْ ما َيْلَزم  اأْدِخْل َعلى اجُلَمل الّتاِلية ما َبنْي الَقْو�َسنْي َوَغيِّ
َكما يف امِلثال

َبَحْت �لبيَئُة َنظيفًة. �أ�صْ  

اأَلْي�َس اهلل ِباأْحَكم احلاِكمني. )�سورة �لتني: 8(  -1

ما ز�ل �جَلّو باِرًد� يف هذه �لأّيام.  -2
بات �مُل�صاِفرون َيْنَتِظرون يف �مَلطار.  -3

ِب َعلى �أََذى �مُل�ْشِكني. الم َي�صْ كان �لرَّ�صول َعَلْيه �ل�صَّ  -4
�صاَر �للَّْيل ُمْظِلًما.  -5

�َصَتْنَجح يف �ِلْمِتحان ما ُدْمَت ُتذ�ِكر ُدرو�َصَك.  -6
ْر�ص �إىل �لآن. �ص َي�ْشَح �لدَّ َظلَّ �مُلَدرِّ  -7

ْ كان َواأَخواِتها يف اجُلَمل االآِتية َكما يف امِلثال َعنيِّ

كان امُل�ْشِكون َعَبَدَة االأْوثان. امُل�ْشِكون َعَبَدُة االأْوثان. )كان( 

�لأْنهار َنظيفٌة يف ُتْرِكيا. )ما ز�َلْت(  -1

ماء �صاِفيٌة �لَيْوَم. )�صاَرْت( �ل�صَّ  -2

َبَحْت( خ �لّطبيعة. )�أ�صْ �مَل�صاِنع ُتَو�صِّ  -3

�ل�ّصاِئُح َيَتَجوَّل يف �ل�ّصوق. )ما ز�َل(  -4

ٌق. )َلْي�َص( �لَك�صول ُمَتَفوِّ  -5

حى( �لأَبو�ن َيَتَكلَّمان. )�أ�صْ  -6

َتِمعون َحْول �ملاِئدة. )باَت( �أْفر�د �لأ�ْشة ُمْ  -7

ِكّي َيْنمو �َصنًة َبْعد �َصنٍة. )�صار( ْ �ِلْقِت�صاد �لتُّ  -8

2

3
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لْي�َس الباُب ُمْغَلًقا. - الباُب ُمْغَلٌق.  

 اأْدِخْل )لي�س( َعلى اجُلَمل االآِتية

اِْخَت اال�ْسم اأو اخَلَب امُلنا�ِسب ِللَفراغات االآِتية 
َكما يف امِلثال

الِة( الُة- �ل�صَّ الَة- �ل�صَّ )�ل�صَّ الُة ِعماَد �لدِّين.  َبَحت �ل�صَّ �أ�صْ

1- ما ز�ل �ملاُء         يف �لِبحار.   )باِرٍد- باِرٌد- باِرًد�(
اّلِب( اّلَب- �لطُّ اّلُب- �لطُّ رين �لَيْوَم.   )�لطُّ 2- كان           ُمَتاأخِّ

ُث           َكبرية.   )ُم�ْصِكلًة- ُم�ْصِكلٌة- ُم�ْصِكلٍة( َلوُّ َبَح �لتَّ 3- �أ�صْ
4- َلْي�َصْت          َق�صريًة َبنْي �أْنَقرة َوقاْر�ص.   )�مَل�صافِة- �مَل�صافَة- �مَل�صافُة(

ٍة اأُْخِرَجْت ِللّنا�س... )�آل عمر�ن: 110(   )خرْيَ- َخرْيِ- َخرْيُ( 5- ُكْنُتم           اأمَّ
6- َظّل           َيْنَتِظرون يف قاعة �مَلطار.   )�مُل�صاِفريَن- �مُل�صاِفرون-�مُل�صاِفر�ن(

َبح           يف �لنَّجاح َعظيًما.   )�لأَمَل- �لأَمُل- �لأَمِل( 7-�أ�صْ
8-ما ز�لْت �لْنِفجار�ُت           يف �لِعر�ق.   )ُم�ْصَتِمّرٌة- ُم�ْصَتِمّرًة- ُم�ْصَتِمّرٍة(

) ا- ُمِهمٍّ مان �ِلْجِتماِعّي ........ ِلُكّل َفْرد.   )ُمِهمٌّ- ُمِهمًّ 9-�صار �ل�صَّ
�صًة ِعْند �مُل�ْصِلمني.    )�لُقْد�ِص- �لُقْد�ُص- �لُقْد�َص( 10-َظلَّْت        َمدينًة ُمَقدَّ

ِتٌع. ْر�ُص ُمْ  4- �لدَّ

5- �مَل�ْصِجُد َقريٌب.

ْفُل َمري�ٌص  6- �لطِّ

 1- �ملاُء حاٌر

2-ِه�صاٌم كاِذٌب

 3- �أبي ناِئٌم 

5

4
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ل يز�ل �إْبر�هيُم ناِئمًا.      �إْبر�هيُم ناِئٌم .   
ل تز�ل �آِمنُة ناِئمًة.      �آِمنُة ناِئمٌة . 

1- ِه�صاٌم �أْعَزب .       
�ُص جاِل�ٌص ِعْنَد �مُلديِر.        2- �مُلَدرِّ
3- �أْحَمُد َمري�ٌص .        
4- �جَلوُّ حارٌّ .       
5- �مَلْكَتبُة ُمْغَلَقٌة .        
ّيارُة َجديدٌة.         6- �ل�صَّ
7- ُعْثماُن غاِئٌب .       

اأْدِخل )ال َيزاُل( َعلى اجُلَمل االآِتية َكما يف امِلثاَلني

    - امُلَدرِّ�س يف الَف�ْسل.  َكاَن امُلَدرِّ�ُس يف الَف�ْسل َقْبل َخْم�ِس َدقاِئَق.

ِف �صاعٍة . َقْبَل ِن�صْ اّلُب يف �مَلْكَتبة.     1- �لطُّ

َقْبَل َقليٍل. ي يف �مَلْطَبخ.     2-�أمِّ

َقْبل �صاعة.  3- �مُلدير يف َمْكَتبه.   

َقْبل �أ�ْصبوع.  4- �لَوزير يف َلْنَدن.   

َقْبَل �أْرَبعِة �أّيام.  5- �أخي يف َمّكة.   

َقْبَل ُثُلِث �صاعٍة .  6-�لأِطّباء يف �مُل�ْصَت�ْصفى.   

َقْبَل ُرْبع �صاعٍة.   7-�لّطاِلبات يف �مَلْكَتبة.   

6 اأْدِخل )َكاَن( َعلى اجُلَمل االآِتية َكما يف امِلثال

7
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ّمة(: ُتْرَفع ِبالو�و )َبَدًل ِمن �ل�صَّ   
َنع �لإ�ْصَمْنت. َيْعَمل �أخو �لَفتاة يف َم�صْ   

ّل ِتاِرّي. �أبو َعِلّي �صاِحب َمَ   
َحموه َرُجل َطيِّب.   

ناِعّية. َيْخلو فوه ِمن �لأ�ْصنان �ل�صِّ   

ب ِبالأِلف )َبَدًل ِمن �لَفْتحة(: ُتْن�صَ  
يَنما. َر�أْيُت �أخاك يف �ل�صِّ   
ْم َحماك َوَحماَتك. �ِْحَتِ   

�صاِوْر �أباك يف �لأمور �مُلِهّمة.   
 

ّر ِبالياء )َبَدًل ِمن �لَك�ْشة(: ُتَ  
�أْر�َصْلُت ِر�صالة �َلْكتوِنّية �إىل �أِخيك.   
ْفُت َعلى ِميكاِنيِكّي ذي ِخْبة.  َتَعرَّ   

ِدقاء �أبيك يف �مَلطار؟ هل ��ْصَتْقَبْلَت �أ�صْ   

الِحْظ االأ�ْسماء اخَلْم�سة

االأ�ْسماء اخَلْم�سة
هي خم�سة اأ�سماء ُمعربة:      

8

ذو فو   حم   �أخ   �أب  
ْحو الّتايل: ُتْعَرب هذه االأ�ْسماء ِباحُلروف ال ِباحَلَركات، َعلى النَّ

�أْن َتكون ُمْفَردة )َوَلْي�َصت ُمَثّناة َول َجْمًعا(  -1
�أْن َتكون ُم�صافًة، َفاإْن كاَنْت َغرْي ُم�صافة �أُْعِرَبْت ِباحَلَركات.  -2

�أْن َتكون َغرْي ُم�صافة �إىل ياء �مُلَتَكلِّم.  -3

وط ِلإْعر�ب �لأ�ْصماء �خَلْم�صة ِباحُلروف، َوهي: ُهناك َبْع�ص �ل�شُّ
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4
ا َبنْي الَقْو�َسنْي َكما يف امِلثال ع الَكِلمة امُلنا�ِسبة ِمّ اِْمالأ الَفراغ ِبَو�سْ

)َحموك-َحميك- حماك( َحموك ِمْثُل و�ِلِدك     

)�أخوه-�أخاه-�أخيه( 1-  �أْح�َصن �إىل ...................... بالَقْول �حَل�َصن.   

)ذو-ذ�-ذي( 2-  َفِرْحُت ِبِلقاء ...................... �خُلُلق �لَكِرمي.  

)�أبوه-�أباه- �أبيه( 3-  َعِلْمُت �أّن ...................... �أ�ْصتاذ باجلاِمعة.   

)فوك-فاك-فيك( 4-  ل ُتْخِرْج ِمْن ...................... �إّل �لَكِلمة �لّطّيبة.  

)َحموك-حماك-حميك( 5-  �إّن ...................... هو و�لد َزْوَجِتك.   

)�أخوك-�أخاك-�أخيك(  6-  �ُْن�ُش ..................... �مَلظلوم.    

)ذو-ذ�-ذي( 7-   هذ� �لّطاِلب ...................... َذكاء ناِدر.  

ّديق. )�أبا-�أبو-�أبي( ج �لرَّ�صول ِبعاِئ�صة ِبْنت ...................... َبْكر �ل�صِّ 8-  َتَزوَّ

9

َبنيِّ االأ�ْسماء اخَلْم�سة يف اجُلَمل الّتاِلية

�َصت َبْغد�د يف َعْهد �أبي َجْعَفر �مَلْن�صور. 1- �أُ�صِّ
 ....................................   

ّديق. 2- َبْعد َوفاة َر�صول �هلل َتَوىّل �خِلالفة �أبو َبْكر �ل�صِّ
 ....................................   

3- حاِفْظ َعلى �َصالمة فيك َو�أ�ْصناِنك. 
 ....................................   

4-  �ِْفَتْح فاَك َجيًِّد� ِعْند َطبيب �لأ�ْصنان.  
 ....................................   

10
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)�أب(        َبْعد َوفاة �لرَّ�صول َتَوىل �أبو َبْكر �خِلالفة.  
)�أب( ل ...................... ِمن �ل�ّصام َقْبل �صاعة.   1- َو�صَ
)ذ�( 2- هذ� �لّطاِلب ...................... ُخُلق َكرمي.   

)َحم( 3- ...................... هو و�ِلد َزْوَجِتك.    
)�أخ( 4- ...................... �أُ�ْصتاذ ِبجاِمعة �آْنَقرة.   
)فو( 5- ...................... َنظيٌف َوخاٍل ِمن �لأْمر��ص.  

ب فاك ِبِذْكِر �هلّل.       )فو(       َرطِّ
1- �إّن ...................... ُم�صاِفر �إىل �آْنقرة.      )حم(
2- َر�أْيُت ...................... يف �ل�ّصوق �أْم�ص.       )�أب(
3- كان �أبو َبْكِر ...................... مال َوفري �أْنَفَقه يف �َصبيل �هلل. )ذو(
ْم ...................... �لَكبري.       )�أخ( 4- �ِْحَتِ
5- �ِْغ�ِصْل ...................... َبْعد �لّطعام.        )فو(

ي �هلّل َعْنه.       )�أب( ة �أبي َبْكٍر َر�صِ َقَر�أُْت ِق�صّ  
ْق ِباِلك َعلى �لَفقري ...................... �حلاجة.      )ذو( دَّ 1- َت�صَ
ّدة.        )�أب( 2- �ِ�ْصَتِعن ِب ...................... َوْقت �ل�صِّ
َغر.       )�أخ( 3- �ِْعِطْف َعلى ...................... �لأ�صْ
4- َذَهب خاِلد �إىل َمْنِزل ......................      )حم(
َبه َعلى ...................... ِب�ِصّدة.         )فو( َ 5- �شَ

اِْماَلأ الَفراغات ِباالأ�ْسماء اخَلْم�سة )َمْرفوَعًة( َكما يف امِلثال11

12

رورًة( َكما يف امِلثال اِْماَلأ الَفَراغات ِباالأ�ْسماء اخَلْم�سة )َمْ 12

     اِْماَلأ الَفَراغات ِباالأ�ْسماء اخَلْم�سة )َمْن�سوبًة( َكما يف امِلثال
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  -5   -4   -3   -2   -1

اُْذُكرْ اأَخوات كان ُثّم ا�ْسَتْعِمل ُكلَّ َواحدة ِمْنها يف ُجْملة ُمفيدة

           -1  

           -2  

           -3  

           -4  

1- ِبد�ية �أْحَمد يف �لتِّجارة.
ْدُقه، َو�أماَنُته. 2- �صِ

باِئن. ّية �مُلعاَملة �حَل�َصنة َمع �لزَّ 3- �أَهمِّ
ع يف �لتِّجارة. َو�صُّ 4- ِزيادة �لّرْبح، َو�لتَّ
ّجار �لآَخرين. 5- َكْيِفّية �لتَّعاُمل َمع �لتُّ

6- �ُصْكر �هلل، َو�أَثُره يف ِزيادة �لّرْبح.
7- و�ِجبه َنْحو �إْخو�ِنه �مُل�ْصِلمني.

             
            
            

           
           

�أ�ْصِئلة �ِل�ْصتيعاب
ْدق    ة َتْنَتهي ِبَقْوِلك : »َوهَكذ� كان �ل�صِّ ْث، ُثّم �ْكُتب ِق�صّ دَّ    َتَ

1   َو�لأمانة �َصَبًبا يف َثر�ء �أْحَمد« ُم�ْصَتعينا ِبالأفكار �لآِتية

2
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�لإ�ْصَمْنت
َيْخلو

�لأ�ْصنان 
ناِعّية �ل�صِّ

�صاِوْر
ِميكاِنيِكّي 
ذي ِخْبة
��ْصَتْقَبْلَت

�ُْن�ش
ج َتَزوَّ

�َصت �أُ�صِّ
َعْهد
َتَوىل

حاِفْظ َعلى
َخاٍل
ب َرطِّ
َوفري
�أْنَفَق

�َصبيل �هلل
ْق دَّ َت�صَ
�حلاجة

�ِ�ْصَتِعن ِب
ّدة َوْقت �ل�صِّ
�ِْعِطْف على

َب َ �شَ

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات َوالتَّ

ما ز�ل
بات

ِبُ َي�صْ
�صار

ما ُدْمَت
�أوثان
َخ َتَو�صَّ
ُمَتَفوِّق
َيْنُمو
ِعماد

�ِْنِفجار�ت
ة ُم�ْصَتِمرَّ
مان �صَ

ِخ�صال
ّح ي�صِ
ُفجور
�أَْخَلف
ن �ُوؤُتِ
خان
ِنفاق
�لذََّهب
ر�ِئد
ِنْعمة

ِب�صاعة 
َنِقّي

َبَح �أ�صْ

1- {َذِلَك َف�ْسُل اهلِل ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َساُء َواهللُ ُذو اْلَف�ْسِل اْلَعِظيِم} �صورة �جلمعة )4(  

َخاُه َواأَْر�ِسْل يِف امْلََداِئِن َحا�ِشِيَن} �صورة �لأعر�ف )111( 2- {َقاُلوا اأَْرِجْه َواأَ

ا َوَنْحُن ُع�ْسَبٌة... } �صورة يو�صف )8( 3- {اإِْذ َقاُلوا َلُيو�ُسُف َواأَُخوُه اأََحبُّ اإىَِل اأَِبيَنا ِمنَّ

ا�ِشِيَن} �صورة �ملائدة )30(   َبَح ِمَن اخْلَ َعْت َلُه َنْف�ُسُه َقْتَل اأَِخيِه َفَقَتَلُه َفاأَ�سْ 4- {َفَطوَّ

ُحوَن} �ِصورة �جلمعة )4( ا َلُه َلَنا�سِ نَّ ا َعَلى ُيو�ُسَف َواإِ 5- {َقاُلوا َيا اأََباَنا َما َلَك اَل َتاأَْمنَّ

َبنيِّ االأ�ْسماء اخَلْم�سة يف االآيات الَكرمية االآِتية  3
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5

هيد َتْ

الوحدة5

ِْكّي َح�َسب امَلناطق ل : امَلْطَبخ الترُّ ْر�س الأوَّ الدَّ
ْر�س الّثاين: اجُلْملة الِفْعِلّية الدَّ

كّي ْ الترُّ امَلْطَبخ 

ّب ِمن الأْكالت. ِ ْر ما تحُ احُْذكحُ
ر اأْنواع الأْكالت يف َمديَنِتك. احُْذكحُ
َمل الِفْعِلّية؟ ماذا َتْعِرف َعن اجلحُ
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اأِجْب عن الأ�ْسئلة الآتية َح�َسب النَّ�ّس

1- ما ِهي الأْكلة امَل�ْسهورة يف ِمْنَطقة الَبْحر الأ�ْسَود؟                                                                             
2- ِبَ َيَتَمّيز امَلْطَبخ يف ِمْنَطقة اإيجة؟                                                                       

ة ِبها. يف  ها اخلا�سّ ّل ِمْنَطقة اأْكالتحُ ْركيا. فِلكحُ َتْخَتِلفحُ الأْكالت َح�َسَب املناِطق يف تحُ  
َمك. َوِمن اأ�ْسَهر اأْكالِتها اأْكلة الأحُْرز امَلْطبوخ  ِمْنَطقة الَبْحر الأ�ْسَود َيْعَتِمدحُ امَلْطَبخ َعلى ال�سَّ
ها َيْعَتِمد َعلى اخَل�ْضَوات الّطاِزجة اّلتي  ِب�َسَمك "احَلْم�سي". اأّما ِمْنَطقة اإيجة َفَمْطَبخحُ
اأْكلة  َواأ�ْسَهرحُها  ِبالَعجائن،  َم�ْسهور  الأنا�سول  َو�َسط  َوَمْطَبخ  ْيتون.  الزَّ ِبَزْيت  ْطَبخ  تحُ
َفاإّن  الأنا�سول  ِق  �َضْ َوَجنوب َ ال�ّضْق  ِمْنَطقة  اأّما  قْي�َضي.  يف  "ماْنتي" امَل�ْسهورة 

َمْطَبَخها َيْعَتِمد َعلى الّلْحم الأْحَمر.
اأو  �سار  ِباخلحُ اأْكالت  َبْعَده  َوَيَتناَول  �ساء،  احْلَ ْب  ِب�ضحُ َوْجَبَته  الّتْكّي  واِطن  املحُ َيْبداأ   
َكّونة ِمن اخَل�ْضَوات  ناك �َسَلطة محُ ّد اأْن َتكون هحُ ّل هِذه الأْكالت فالبحُ الّلحوم. اإىل جاِنب كحُ

�َسّمى بـ "اجلاجيك". وما يحُ
اأْو  َحلَِّبّية  كاملحُ احَلَلِويات  ِمن  َطَبًقا  عادًة  ِكّي  ْ الترُّ واِطن  املحُ َيَتناَول  الّطعام  َوَبْعَد   

َتِلفة ِمن الَبْقالوة. ْ اأنواع محُ "ال�ّسوْتالت�ش" اأْو 

5 الوحدة

1

2

اأْنواع الأْطِعمة يف ُتْرِكيا

ْكّي    ْر�س الأّول: امَلْطَبخ الترُّ الدَّ
     َح�َسب امَلناِطق 
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1- يف ِمْنَطقة الَبْحر الأ�ْسَود َيْعَتِمدحُ امَلْطَبخ َعلى اللَّْحم الأْحَمر.

ها َيْعَتِمد َعلىاخَل�ْضَوات.  2- ِمْنَطقة ال�ّضْق وجنوب �َضْق الأنا�سول َمْطَبخحُ

3- َمْطَبخ َو�َسط الأنا�سول َم�ْسهور ِباأْنواع َعديدة من اخَل�ْضَوات الطاِزجة.

نة ِمن اخَل�ْضَوات اأَبداً.  َكوَّ ِكّي �َسَلطة محُ ْ واِطن الترُّ ل املحُ 4- ل َياأكحُ

1-َوِمن اأ�ْسَهر اأْكالِتها اأْكلة الأحُْرز امَلْطبوخ ِب�َسَمك                            .
ْب                               . واِطن الّتْكّي َوْجَبَته ِب�ضحُ 2-َيْبداأ املحُ

َتِلفة ِمن الَبْقالوة. ْ حّلِبّية اأْو اأنواع محُ 3-َيَتناَول َطَبًقا ِمن                  كاملحُ
نة ِمن اخَل�ْضَوات. َكوَّ ناك                             محُ ّد اأْن َتكون هحُ 4-فالبحُ

�سار اأو                        . 5-َيَتناَول َبْعَد احل�ساء  اأْكالت ِباخلحُ

�ساء    احْلَ
   �َسلطة

"احَلْم�سي"
احَلَلِويات 

الّلحوم

َمك. 1- يف ِمْنَطقة الَبْحر الأ�ْسَود امَلْطَبخ َيْعَتِمد َعلى ال�سَّ

2- امَلْطَبخ يف ِمْنَطقة اإيجة َيَتَمّيز ِباخَل�ْضَوات الّطاِزجة. 

ْركيا. -الأْكالت َتْخَتِلف َح�َسب املناِطق يف تحُ    

ْركيا. -َتْخَتِلف الأْكالت َح�َسب املناِطق يف تحُ    

ح اجُلَمل الآِتية َح�َسب النَّ�ّس ال�ّساِبق3 حِّ �سَ

اْملأ الَفراغات الآتية ِبالَكِلمة امُلنا�ِسبة ِمن القاِئمة4

َحوِّل اجُلَمَل اِل�ْسِمّية اإىل اجُلَمِل الِفعِلّية كما يف امِلثال5

3- على ماذا َيْعَتِمد َمْطَبخ �َضْق الأنا�سول؟                                                                   
واِطن الّتْكّي َقْبل الّطعام الّرئي�سّي؟                                                                 ل املحُ 4- ماذا ياأكحُ
واِطن الّتكّي َبْعد الّطعام الّرئي�سّي؟                                                        ل املحُ 5- ماذا ياأكحُ
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5

- هل اأََكْلَت �َسَمك "احَلْم�سي" يف َحياِتك؟
- ل، ما اأََكْلتحُ �َسَمك "احَلْم�سي" يف َحياِتي.

ّرة. ًة ِبَدقيق الذرُّ ا، َوخا�سّ َمك َمْقِليًّ ل هذا ال�سَّ - َعَلْيك اأْن َتاأكحُ
لحُه يف اأْقَرب َوْقت.  - �ساآكحُ

                                                                                                                           
                                                                                                                             
                                                                                                                           
                                                                                                                                

ل و َت�ْضَب يف الَفطور عادًة؟ ماذا َتاأكحُ
ئي�ِسّية؟ �ساء َقْبل الَوْجبة الرَّ ْب احَلَ ّب �ضحُ ِ َهْل تحُ

اِْبَحث َوَعرِّف َطْبخ َح�ساء الَعَد�ش؟
ل َبْعَد الوجبات الّرئي�سية عادًة؟ ماذا َتاأكحُ

                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

اُْكُتْب اإْن�ساًء ُم�ْسَتعيًنا ِبالأ�ْسِئلة الآِتية7

6
ِْكّية  دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن الأْكلت الترُّ َتَ

َور اأْدناه ُم�ْسَتعيًنا ِباحِلوار َوال�سرُّ

�ساء. ْب احْلَ واِطن الّتْكّي َيْبداأ َوْجَبَته ِب�ضحُ 3-املحُ

نة ِمن اخَل�ْضَوات.  َكوَّ ل �َسَلطة محُ واِطن الّتْكي َياأكحُ 4-املحُ
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5
ظ اجُلَمل الِفْعِلّية لِحِ

الإْعراب الفاِعل الِفْعل

َتْخَتِلف الأْكالت َح�َسب امَلناِطق. 
باب. ّحة ال�سَّ ْجَتَمعاتحُ ِب�سِِ َتْعَتني املحُ

َتَفتََّحت الأ�ْسجار يف الرَّبيع.  
م ِباحَل�ساء عادًة. َيْبَداأ الأْتراكحُ َوْجَبَتهحُ

فة. َثقَّ َن�َساأ الَوَلدحُ يف اأحُ�ْضة محُ

ْملة اّلتي َتْبَداأ  ْملة الِفْعِلّية هي اجلحُ اجلحُ
ِبِفْعل.

ان اأ�سا�ِسّيان  ْن�ضحُ ْملة الِفْعِلّية عحُ ِللجحُ
هما: الِفْعل َوالفاِعل.

طاِبق الفاِعل ِمْن َحْيث التَّْذكري  الِفْعل يحُ
َوالّتاأْنيث.

الفاِعل َمْرفوع داِئًما.

ّمة.  فاِعل َمْرفوع ِبال�سَّ �شحُ  َدرِّ املحُ   
َثّنى.  فاِعل َمْرفوع ِبالأِلف ِلأّنه محُ �سان  َدرِّ املحُ   

ر �ساِل. َذكَّ فاِعل َمْرفوع ِبالواو ِلأّنه َجْمع محُ �سون  َدرِّ املحُ   

ّمة. فاِعل َمْرفوع ِبال�سَّ �سةحُ  َدرِّ املحُ   
َثّنى. ه محُ فاِعل َمْرفوع ِبالأِلف ِلأنَّ �َستان  َدرِّ املحُ   

ّمة. فاِعل َمْرفوع ِبال�سَّ �ساتحُ  َدرِّ املحُ   

ّمة. فاِعل َمْرفوع ِبال�سَّ اّلبحُ  الطرُّ   
ّمة.  فاِعل َمْرفوع ِبال�سَّ الأ�ساتذةحُ    

ه ِمن الأ�ْسماء اخَلْم�سة. فاِعل َمْرفوع ِبالواو ِلأنَّ اأبوك     

ه ِمن الأ�ْسماء اخَلْم�سة. فاِعل َمْرفوع ِبالواو ِلأنَّ اأخوك    
         

جاءْت

جاء

جاء

جاء

ْر�س الثاين: اجُلْملة الِفْعِلّية  الدَّ 5 الوحدة

1
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5

ّم                 َهه ثحُ َبّكًرا.     َيَدْيه َوَوْجَ    خالٌد ِمْن َنْوِمه محُ
ْيتون َوالَبْي�ش و            ْب َوالزَّ ْبز َواجلحُ الَفطور.     خالٌد يف الَفطور اخلحُ

 َكاأْ�ًسا ِمن ال�ّساي. َبْعد الَفطور     ِمن الَبْيت و    احلاِفلة 
و                اإىل امَلْدَر�سة.

ًرا         َبكِّ َي�ْسَتْيِقظ خاِلٌد ِمْن َنْوِمه محُ
            
            

           

�َضِبَخَرج اأَكلاِ�ْسَتْيَقظَتناَول َغ�َسلَذَهبَرِكب

ح�ض الطالبحُ اإىل ال�سف .        َح�َض                   الطاِلب       
َلت الِبْنتحُ اإىل الَبْيت.                         َو�سَ  -1
ّيارةحُ َنْحو الَقْرية.                         َكت ال�سَّ رَّ َتَ  -2
َوّظف.                         لحُ َمع املحُ َتَكّلم الرَّجحُ  -3
ِته.                         َيعي�ش ال�ّسابرُّ َبعيًدا َعْن اأ�ْضَ  -4
�ْسِكلة.                         ديرحُ يف َحّل املحُ ر املحُ َفكِّ يحُ  -5

الفاِعل الفِعل

َعيِّ الِفْعل َوالفاِعل يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال2

اِْمَلأ الَفراغات يف النَّ�ّس الآتي ِبالأْفعال امُلنا�ِسبة 
م�ستعيًنا بالقائمة 3

َحوِّل الِفْعل املا�سي يف النَّ�ّس ال�ّساِبق اإىل 
امُل�ساِرع ُمْبَتِدًئا ِبا َياأْتي 4
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5

َحوِّل الفاِعل امُلْفَرد اإىل امُلَثّنى َكما يف امِلثال

َحوِّل الفاِعل امُلْفَرد اإىل اجَلْمع َكما يف امِلثال

ث َكما يف  َحوِّل الِفْعل امُلَذّكر يف اجُلَمل الآِتية اإىل امُلوؤَنَّ
امِلثال

رًة. َتاأخِّ َرَجَعْت الأّم ِمْن َعَمِلها محُ ًرا.  َتاأخِّ   َرَجع الأبحُ ِمْن َعَمِله محُ

ْقرير َقْبل َيْوَمْي. ف التَّ َوظَّ َكَتب املحُ  -1

ّقة َكبرية. بيب يف �سحُ ن الطَّ َي�ْسكحُ  -2

ديَقه يف َبْيِته. َيزور َفْوزي �سَ  -3

. قام التِّْلميذ ِبواِجِبه امَلْنِزِلّ  -4

ِحّب اجَلّد َحفيَده. يحُ  -5

َنِعِهما. َهْنِد�سان يف َم�سْ َيْعَمل املحُ َنِعه.  َهْنِد�ش يف َم�سْ        َيْعَمل املحُ

1- �َسَعَرت امَلري�سةحُ ِباأَل يف َبْطِنها.

2- �ساَفر الّتاِجرحُ اإىل َبَلِده.

اّلِبها. �سة امَلْو�سوع ِلطحُ َدرِّ 3- َت�ْضَح املحُ

رْي. �ْضِع ال�ّساِئقحُ يف ال�سَّ 4- يحُ

5- َي�ْسَتْقِبل الَوزير الأْطفال.

َنِعِهم. َهْنِد�سون يف َم�سْ َنِعه.              َيْعَمل املحُ َهْنِد�ش يف َم�سْ       َيْعَمل املحُ
1- عاَلج الّطبيب امَلري�ش.

ه. فَّ 2- َدَخل الّطاِلب �سَ
ْر�ش. 3- َفِهَمت الّطاِلبة الدَّ

ها. �ساِعد الِبْنتحُ اأمَّ 4- تحُ
ديِقه. 5- َيْلَعب الَولدحُ َمع �سَ

5

6

7
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5

حيحة َواأْكِمل ِبها اجُلْملة َكما يف امِلثال اِْخَت ال�ّسيغة ال�سَّ

عاد؟ ْبِت ال�ّساي يا�سحُ اأ�َضِِ ْبَت ال�ّساي ياحاِمد؟        اأ�َضِ
ْر�ش ياَعِلّي؟                                     1- اأَكَتْبَتَ الدَّ
ْر�ش اجَلديد يا اأْبنائي؟                                     م الدَّ 2-اأَفِهْمتحُ
َنّي؟                                     3-اأىَّ �سورة َحِفْظَت يابحُ
ِدقائي؟                                      م اخَلَب يا اأ�سْ 4-  اأ�َسِمْعتحُ
ْر�ش يا اأخي؟                                     5-اإىلاأْين َذَهْبَت َبْعد الدَّ

ّن( تحُ ت/ َقَراأْ )َقَراأْ ْراآن الَيْوم يا اأْبناِئي؟        اأ َقَراأْتحُ القحُ
) ّ )َرَجْعتحُم/ َرَجْعتحُ 1- َمتى                  ِمْن َمّكة يا اإْخواين؟ 
) ّ َغ�َسْلتحُم/ َغ�َسْلتحُ ابون؟  ّن ِبال�سّ جوَهكحُ 2- اأ                 وحُ

) ّ )�َسِمْعتحُم/ �َسِمْعتحُ 3- ِمْن اأيِّ اإذاعة                  الأْخبار يا َبناتي؟ 
) ّ 4- ِمْن اأيِّ باب                  امَل�ْسِجد يا اأَخواتي؟  )َدَخْلتحُم/ َدَخْلتحُ
) ّ )َفَتْحتحُم/ َفَتْحتحُ 5- ِلَ                  الّنواِفذ، َهل �َسَعْرتحُ ِباحَلّر؟ 

َته َخّط َكما يف امِلثال َحوِّل اجُلَمل الآِتية ُمْبَتِدئاً ِبا َتْ

غرية. غرية.            الأْولد  َن�َساأوا يف َقْرية �سَ        َن�َساأ الأْولد يف َقْرية �سَ

ّف. 1- َدَخل الّطاِلبان ال�سَّ

�ساِفر اجَلّد اإىل َمّكة.  2- يحُ

باء. فات َفواتري الَكْهرحُ َوظَّ 3- اأْر�َسَلْت املحُ

ِكّية. ْ 4- َتَتَعلَّم َلْيلى َوَزْيَنب اللغة الترُّ

باراة. 5- فاز الالِعبون ِباملحُ

مري  ُبط ال�سَّ ْث الفاِعل يف ُكّل ِمن اجُلَمل الآِتية َوا�سْ  اأَنِّ
ْكل َكما يف امِلثال ِبال�سَّ

9

10

8
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كّية يف َدْفَتِك5 ْعريف الآتي اإىل الترُّ َتْرِجم التَّ

اأ�ْسِئلة ال�ْستيعاب

1

َتْخَتِلفحُ
الَبْحر الأ�ْسَود
َيْعَتِمدحُ َعلى

َزْيت
َو�َسط     

الأنا�سول  

الَعجائن
ِمْنَطقة ال�ّضْق
وم الأْغنام حلحُ
َتِلفة ْ اأْنواع محُ
ّرة َدقيق الذرُّ

َفة َثقَّ محُ

ررُّك َتَ
َحفيد 
باراة محُ
اأْبنائي
اأذان

اأْجِوَبة

َبكي باْوَدْر 
ْخَفق يحُ
َيذوب
اخَلليط
ِوعاء

ا  َتْدريِجيًّ

حة َوالعاِفية ِبال�سِّ
تعتني
ت�ضح

 َقدِّم الِفْعل يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات َوالتَّ

َب الأْولد الَقْهوة. �َضِ وا الَقْهوة.  بحُ       الأْولد �َضِ

وا الأذان.  1- الّنا�ش �َسِمعحُ

اّلب َكَتبوا الأَْجِوَبة.  2- الطرُّ

ل. 3-الّطاِلبات َدَخْلَن الَف�سْ

َمالئي َرَجعوا ِمْن َمّكة. 4-زحُ

2

وب  ر ؛ كحُ كَّ ف �سحُ وب َوِن�سْ ف َدقيق ؛ كحُ وبان َوِن�سْ امَلقادير: َبْي�ش َعَدد 4 ؛ كحُ  
ف كوب َزْيت ؛ كي�ش َبكي باْوَدْر ؛ فاِنيال.  َحليب ؛ ِن�سْ

ّكر اإىل الَبْي�ش، وَيذوب  �ساف ال�سرُّ ْخَفق الَبْي�ش َجيًِّدا    يحُ َطريقة الَعَمل:   يحُ  
ْخَلط الدَّقيق َوالَبكي  ْخَفق َمَعه    يحُ ْيت اإىل اخَلليط َويحُ �ساف الزَّ ّكر َمع الَبْي�ش    يحُ ال�سرُّ

�ساف احَلليب َمَعه  مَّ يحُ ا   ثحُ �ساف اإىل اخَلليط َتْدريِجيًّ باْوَدْر َوالفاِنيال يف ِوعاء َويحُ
ّدة 40 َدقيقة.  ْرن مِلحُ ع اخَلليط يف فحُ و�سَ ا   يحُ َتْدريِجيًّ

حة والعافية... اي اأو الَع�سري. بال�سِّ َقدَّم َمع ال�سَّ يحُ  



71

ْحدة
الَو

6
6 الَوْحدة

هيد َتْ

ْر�س الأّول: ال�ُسّنة الدَّ
ْر�س الّثاين : امَلْفعول ِبه وامَلْفعول   الدَّ

امُلْطَلق وامَلْفعول ِلأْجِله    

ما هي امَل�ساِدر الأ�سا�ِسّية يف الإ�ْسالم؟
ما َمْعنى ال�ُسّنة؟

يفة؟ َمتى ُكِتَبت الأحاديث ال�شرَّ
ماذا َتْعِرف َعن امَلْفعول ِبه َوامَلْفعول امُلْطَلق وامَلْفعول ِلأْجِله؟

َبِوّية ال�ُسّنة النَّ
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6
�ُسّنة َر�سول اهلل

تْبييًنا  َوَقْد جاَءْت  َوَتْقريراُته،  َواأْفعاُله  الم  ال�سرَّ َعَلْيه  الررَّ�سول  اأْقواُل  ِهي  ّنة  ال�سُّ  
َ ِللّنا�ِس ما ُنزَِّل اإَلْيِهم...} )الّنْحل-44(.   ِللُقْراآن َكما قال َتعاىل {...واأْنَزْلنا اإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيِّ

َدر الّثاين ِمن َم�ساِدر الإ�ْسالم َبْعد الُقْراآن الَكرمي. قال َتعاىل:  َوهي امَل�سْ
ا:  {...َوما اآتاُكم الرَّ�سوُل َفُخُذوه َوما َنهاُكم َعْنُه فاْنَتهوا...})احَل�ْش-7(، َوقال اأْي�سً

{َمْن ُيِطِع الرَّ�ُسوَل َفَقْد اأََطاَع اهللَ ...} )الن�ساء-80(.

َحّتى  الَوْحي  داية  ِبِ ا يف  باتًّ َمْنًعا  الأحاديث  ِكتابَة  الم  ال�سرَّ َعَلْيه  الررَّ�سول  َمَنع   

1

ّنة ل: ال�سُّ ْر�س الأوَّ الدَّ 6 الَوْحدة
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اأِجْب َعن الأ�ْسئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس 2
1- مِلاذا َمَنع الررَّ�سول )َعَليه ال�ّسالم( ِكتابة الأحاديث؟ 

ِبّي؟  ُحف امَلْكتوبة يف َع�ْش النرَّ 2- ما هي اأ�ْسَهر ال�سُّ

ا ِبَتْدوين احَلديث؟  3- َمْن اأَمر َر�ْسِميًّ

ّتة؟  4- َمْن األرَّف الُكُتب ال�سِّ

تارات  ُمْ اأ�ْسَهر  َوِمْن  ِبالِكتابة.  حابة  ال�سرَّ ِلَبْع�ض  اأِذن  ُثّم  الَكرمي.  ِبالُقْراآن  َتْخَتِلط  ل 
ْبُن  َعْمرو  ْبُن  اهلل  َعْبد  َكَتَبها  الرَّتي  اِدقة«  ال�سّ حيفة  »ال�سّ َبِوّي  النرَّ الَع�ْش  احَلديث يف 

العا�ض. 

َويف َعْهد اخُلَلفاء الّرا�ِسدين َلْ ُتْكَتْب الأحاديث َحّتى ل َيْن�َسِغل ِبها الّنا�ُض َعن   
ا ِبَتْدوين احَلديث. ا َتَوىلرَّ عَمُر بُن عبِد الَعزيز اخِلالفة  اأَمر َر�ْسِميًّ الُقْراآن. َومَلّ

ن الأحاديث  ُتَدورَّ َوَلْ  ِلالإمام ماِلك.  اأ«  ُكُتب احَلديث الأوىل »امُلَوطرَّ اأ�ْسَهر  َوِمن   
ّتة ُهْم:  َح�َسب الأْبواب اإّل يف َع�ْش الُبخارّي. َويف هذا الَع�ْش األرَّف الُعَلماء الُكُتب ال�سِّ

�ساِئّي. ِمذّي َواأبو داود َواْبُن ماجة َوالنرَّ ْ الُبخاِرّي َوُم�ْسِلم َوالتِّ
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6
ذي ُتَطبُِّقه يف َحياِتك لوك الَّ ْع َعالمة )   ( اأمام ال�سُّ �سَ

اأنت/اأنِت
داِئًما      اأْحياًنا       اأَبًدا

ريق. 1- ُي�َسلِّم َعلى الأْولد اّلذين َيْلَعبون يف الطرَّ

2-حني َيرى الأْطفال َيْفَرح.

3- ُيِحّب الأْطفال َوَيداِعُبُهم.

�ِسك ِبَيد الأْطفال َوَيَتَجّول َمَعُهم. 4-ُيْ

5-َيْهَتّم ِبالأْيتام وَيْق�سي َحواِئَجُهم.

6-َيْهَتّم ِبالأْولد َوكان ُي�ساِهد اأْلعاَبُهم.

7- ُيعاِمل الأْطفال ُمعاَملة َح�َسنة.

ه َو�َسلَّم... لَّى اهلل َعَلْيْْ ِبّي �سَ كان النَّ

3
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6

ّنة؟ 1- اُْذُكر الآيات الرَّتي ُت�سري اإىل ال�سُّ
2- ما هو �َسَبب َمْنع الررَّ�سول ِكتابة الأحاديث؟

ّنة يف َحياِتك الَيْوِمّية؟ 3- َكْيف ُتَطبِّق ال�سُّ
            
            
            
            
            
            
            

ّدْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن ال�ُسّنة ُم�ْسَتعيًنا َتَ
ِبالأ�ْسِئلة الآِتية

اأْكِمل الَفراغات الآِتية يف النَّ�ّس الآتي ِمن القاِئمة4

5

ات، واإّنا ِلُكّل اْمِرىٍء ما َنَوى.(( )الُبخارّي، الإيان، 41( ا الأْعَماُل بالنِّيَّ )) اإنَّ

ُيَبنيِّ َر�سول اهلل يف هذا                        اأّن اهلل َيْجزي الإْن�ساَن ِبِنّياِته، فاإْن كان ذا َقْلٍب 

َطيٍِّب َو                        َح�َسنٍة َقِبل اهلل ِمْنه اأْعماَله، َو                      خرًيا. 

ْنيا َو                       ، َوذِلك َلْي�ض  ُيَبنيِّ الّنبّي ِللُم�ْسِلمني                        اإىل ال�ّسعادة يف الدُّ

َنُعه امُلوؤِْمن  ا ِبا َي�سْ ْوم َو                       َوَحّج، َولِكّنه اأْي�سً الة َو�سَ ِبالِعبادة َفَقط ِمْن �سَ

ه. َوَطَلُب الِعْلم واِجٌب َعلى امُل�ْسِلم، فالِعْلم                        َوَطريق اإىل اجَلّنة.  ِمْن َخرْي ِلَغرْيِ

ريق          ِنّيٍة          َزكاة          الآِخرة           نور          احَلديث َجزاه          الطرَّ
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6
ْع َعالمة       اأمام ُن�سو�س الأحاديث امُلنا�ِسبة  �سَ

ُم�ْسَتعيًنا ِبالأْلوان الآِتية

ُن�سو�س الأحاديث

لّي. )الُبخارّي، باب َبْدء الأذان، 592/2( لُّوا َكما َراأْيُتُموين اأُ�سَ 1- �سَ

2- َواهلِل اإيّن َلأ�ْسَتْغِفرُ اهلل َواأتوب اإَلْيه يف الَيْوم اأْكَث ِمْن 
�َسْبعي َمرًّة. )الُبخاري، ِكتاب الدرََّعوات 145/7(

َم َمكاِرَم الأْخالق. )امُلَوّطاأ، ُح�ْسن اخُلْلق -8( 3-  اإّنا ُبِعْثُت لأَُتِّ
�سائّي، امَلنا�ِسك،  220( 4- ُخذوا َعّني ما َيَتَعلَّق ِبَنا�ِسك احَلّج. )النرَّ

َمُه. )الُبخارّي، َف�سائل الُقْراآن، 108/6( 5- َخْيُُكم َمْن َتَعلَّم الُقْراآن َوَعلَّ
6- ل َتباَغ�سوا َول َتا�َسدوا َول َتداَبروا َوكونوا ِعباَداهلل 

اإْخواًنا. )الُبخارّي، ِكتاب الأَدب، 88/7(

َدقٌة. )الُبخارّي، ِكتاب الأَدب، 33( 7- ُكلُّ َمْعروٍف �سَ

لَّيا لِكّنُهما َوَجدا املاء َبْعَد َفْتة  حاِبّيان ُثّم �سَ م �سَ 8- َتَيمَّ
الة اأّما الآَخر َفَلْم ُيِعد  الة. َفاأعاد اأَحُدُهما ال�سَّ َق�سية ِمن ال�سَّ
حاِبّيان.  الة. َلْ َيْعَتِ�ْس الرَّ�سول َعلى ما َفَعَله هذان ال�سَّ ال�سَّ

)اأبو داود، الّطهارة، 126(

9-ِمْن ُح�ْسِن اإ�ْسالم امَلْرء َتْرُكه ما ل َيْعنيه. )الّتِْمذّي، ِكتاب الزُّْهد -11(
لرَّى اهلل َعَلْيه َو�َسلرَّم ُمعاذ ْبَن َجَبل: َكْيف  ِبّي �سَ 10-  �َساأل النرَّ

ّنة  لُّ امَل�ساِئل. قال ُمعاذ:   اأْبَحث َعْنها يف  الُقْراآن ُثّم يف ال�سُّ َتُ
الّنَبِوّية َفاإْن َلْ اأِجْد فيِهما ُحْكًما فاأْجَتِهد. َفواَفق َعَلْيه َر�سول اهلل 

ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسّلم. )ِبَت�َشّف(  )اأبو داود، الَق�ساء، 11( �سَ

اأْقواُل الررَّ�سول )َعَليه ال�ّسالم(   َتْقريرات الررَّ�سول )َعَليه ال�ّسالم(

 اأْفعاُل الررَّ�سول )َعَليه ال�ّسالم(

6
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لِحْظ امَلْفعول به

امَلْفعول ِبه ا�ْسم َيَقع َعَلْيه ِفْعل الفاِعل.
امَلْفعول ِبه ا�ْسم ياأتي َبْعَد الِفْعل َوالفاِعل عادًة.

امَلْفعول ِبه َمْن�سوٌب داِئًما.

ْر�َس. َقَراأ الّطالُب الدَّ
عاَلج الّطبيُب امَلري�َس.

اِ�ْسَتى واِلِدي َبْيًتا.
حابُة الأحاديَث. َكَتب ال�سرَّ

َمَنع الررَّ�سول ِكتابَة الأحاديِث يف الِبداية

امَلْفعول ِبه الفاِعل الِفْعل

الدرَّر�َض الّطالُب َقَراأ
امَلري�َض بيُب الطرَّ عاَلج

واِلدي  َبْيًتا ا�ْسَتى
الأحاديَث حابُة  َكَتب  ال�سّ

ِكتابَة  �سوُل الررَّ َمَنع

     امَلْفعول ِبه

ْر�س الّثاين: امَلْفعول ِبه  الدَّ
واملْفعول امُلْطلق وامَلْفعول ِلأْجِله 6 الَوْحدة

1
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ه يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال ْ امَلْفعول ِبِ َعيِّ

امَل�ْسِجَد َدَخل الّر�سوُل امَل�ْسِجَد.   
َقَراأْت الّطاِلبُة اجَلريدَة.                                               -1
غاَدَرْت الّطاِئرُة امَلطاَر.                                               -3 
ّتَة.                                              اأّلَف الُعَلماُء الُكُتَب ال�سِّ  -4
َحِفَظْت الّطاِلباُت �سورَة ي�ض.                                               -5
                                             . اأْر�َسل اْبني الَبيَد الإَلْكتوينرَّ  -6
ديِقه يف اإْزمري.                                              َكَتب ُمراٌد ِر�سالًة اإىل �سَ  -7
ْيَف َلدى الباب.                                              اِ�ْسَتْقَبل �ساِحُب الَبْيت ال�سرَّ  -8
اأْم�سى الّطالُب اأُ�ْسبوًعا يف اأْنطاْليا.                                               -9
ُقْل احَلقرَّ َوَلْو َعلى َنْف�ِسَك.                                               -10

َراأْيُت
)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالَفْتحة ِلأّنه ُمْفَرد(امُلَعلَِّم

)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالياء ِلأّنه ُمَثّنى(امُلَعلَِّمني
)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالياء ِلأّنه َجْمع امُلَذّكرال�ّساِل(امُلَعلِّمنَي

َراأْيُت
)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالَفْتحة ِلأّنه ُمْفَرد(امُلَعلِّمَة

)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالياء ِلأّنه ُمَثّنى(امُلَعلَِّمَتنْيِ
)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالَك�ْشة ِلأّنه َجْمع امُلوؤَّنث ال�ّساِل(امُلَعلِّماِت

َراأْيُت
)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالَفْتحة ِلأّنه َجْمع َتْك�سري( الّطالَب

)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالَفْتحة ِلأّنه َجْمع َتْك�سري(الأ�ساِتذَة

َراأْيُت
)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالأِلف ِلأّنه ِمن الأ�ْسماء اخَلْم�سة(اأباَك

)َمْفعول ِبه َمْن�سوب ِبالأِلف ِلأّنه ِمن الأ�ْسماء اخَلْم�سة(اأخاَك

2
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6

ْ الفاِعَل َوامَلْفعول ِبه يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف  َعيِّ
امِلثال

امَلْفعول ِبهالفاِعل
ة َجديدة. ًة الّطاِلُب َيْقَراأ الّطاِلب ِق�سّ ِق�سّ

زار الَوزير امَلْدَر�سة.1-
َتَعّلَم الّطاِلب الَعَرِبّية.2-
َحِفَظت الِبْنت الُقْراآن.3-
ّف.4- َراأى اأْحَمد اأخاك يف ال�سّ
َراأى الواِلد اْبنه َيَتَجّول يف ال�ّسوق.5-
اِْنَتَخب ال�ّسْعب اأْع�ساء الَبْمَلان هذا العام.6-
نّظَمت امَلْدَر�سة َحْفلة ِلُطاّلِبها.7-
ت الّطبيبة امَلري�ض.8- عاجَلَ
َرِكب امُل�ساِفر الّطاِئرة يف امَلطار.9-

َقّدم الّزْوج َهِدّية ِلَزْوَجِته يف عيد ميالِدها. 10-

4

3
ا َبْي الَقْو�َسْي َكما  اِْخَتْ امَلْفعول ِبه امُلنا�ِسب ِمّ

يف امِلثال

) )الّطاِلُب- الّطاِلبان- الّطاِلَبنْيِ  . فِّ َراأى امُلَعلُِّم الّطاِلَبنْيِ يف ال�سرَّ  
)ُعْنواُن- ُعْنواَن- ُعْنواِن( َكَتَبْت امُلَعلِّمُة                        الّدْر�ِض.   -1

) - اللَبُ - اللَبِ )اللَبَ ْفل                       .  �َشِب الطِّ  -2
)امُلَهْنِد�سني- امُلَهْنِد�سون امُلَهْنِد�سان( َنِع.  َراأْيت                        يف َحديقة امَل�سْ  -3

)الَبْيَت- الَبْيتان- الُبيوُت( باع الّتاِجر                       .   -4
)الّطعاِم- الّطعاُم- الّطعاَم( ْيف                       .  اأَكل ال�سّ  -5
)الِبْنَت- الِبْنتان- الَبناُت(  َراأْيُت                        يف احَلديقة.   -6

)اجَلراِئَد- اجَلراِئُد- اجَلراِئِد( اأَخْذُت                          ِلأْقَراأها.   -7
)اأخوَك- اأخاَك- اأخيَك( َدَخْلُت الَبْيَت َفَراأْيُت                        ُهناك.   -8
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6

ُبْط   َعيِّْ الفاِعل َوامَلْفعول ِبه يف اجُلَمل الآِتية. َوا�سْ
ِبال�ّسْكل اآِخَر ُكّل ِمْنُهما َكما يف امِلثال

امَلْفعول ِبهالفاِعلاجُلْملة
ْفُل  َك�َش الّطْفل الَقَلم. الَقَلَم الطِّ

 َغ�َسَلْت اآِمنة امَلْنديل.1-
َبت الَبَقرة املاء.2- �َشِ
َحِفَظ َحْمزة الُقْراآن.3-
َقَتَل الّرُجل احَليرَّة ِباحَلَجر.4-

�َسِمَع خاِلد الأذان َوَذَهب اإىل امَل�ْسِجد.5-

بُّورة.6- ْر�ض َعلى ال�سرَّ �ض الدرَّ َكَتَب امُلَدرِّ
ان يف ال�ّساعة الثاِمنة.7- كرَّ ال الدُّ َفَتَح الَبقرَّ

5
اِْخَتْ َمْفعولً ِبه ُمنا�ِسبا ِمْن َحْيث امَلْعنى َكما يف 

امِلثال

ًة( ّفاَح- �ساِرًعا- ق�سّ )التُّ ًة.  َقَراأ الأب ِق�سّ  

)الِقراءَة- الأْكَل- ال�ّسّيارَة( َتَعلرَّم الّتالميذ                        .   -1
- املوز( )الأْكَل- اللَبَ ْفل                        .  �َشِب الطِّ  -2
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6
 لِحظ امَلْفعول امُلْطَلق

َم�ساِدر َمْن�سوبة َتاأْتي َبْعد ِفْعٍل ِمْن 
د َمْعناه.  َلْفِظه ِلُتوؤَكِّ

َم�ساِدر َمْن�سوبة َتاأتي َبْعد ِفْعٍل ِمْن 
َ َنْوَعه. َلْفِظه ِلُتَبنيِّ

َم�ساِدر َمْن�سوبة َتاأتي َبْعد ِفْعٍل ِمْن 
َلْفِظه لَتُدلرَّ َعلى َعَدِده.

ًرا.   ر املاء ِمن الأْر�ض َتَفجُّ  َتَفجرَّ
  "َوَكلَّم اهللُ ُمو�سى َتْكليًما")النِّ�ساء، 164( 

ا. رُّ الأّيام َمرًّ   َتُ

ًرا َكبرًيا.       َرت ِبالُدنا َتَطوُّ  َتَطورَّ
 َم�َسى ِم�ْسَيَة امُللوك.       

 َنعي�ض عي�سَة الأْغِنياء.

ت ال�ّساعة دّقًة.   َدقرَّ
 َقَراأُت الِكتاب ِقراءَتني. 

 َوَقْفُت َثالَث َوْقفاٍت.

َدر َمْن�سوب َياأتي َبْعد ِفْعٍل ِمْن َلْفِظه:  امَلْفعول امُلْطَلق : هو َم�سْ
)1( ِلَتاأكيد َمْعنى الِفْعل 

)2( ِلَبيان َنْوع الِفْعل 
)3( ِلَبيان َعَدد الِفْعل

7
امَلْفعول امُلْطَلق
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6
ْ َنْوَعه8 اِ�ْسَتْخِرج امَلْفعول امُلْطَلق فيما َياأتي َوَبيِّ

ع َمْفعولً ُمْطَلًقا ُمنا�ِسًبا ِمن ِعْنِدك يف الَفراغات الآِتية �سَ

نوعهاملفعول املطلق اجلملة
ْر�ض ِحْفًظا. 1- َحِفْظُت الدرَّ

لُّوا َعَلْيه َو�َسلُِّموا َت�ْسليًما} )الأْحزاب، 56( 2- {�سَ
ا} )الفجر، 20( ّبون املاَل ُحبًّا َجمًّ 3- {وُتِ
اأَْكاًل مَلًّا}. )الفجر، 19( اثَ  4- {َوَتاأُكلُوَن التُّ

5- اِْرَتَفَعت ِقْيمة الّدولر اِْرِتفاًعا َكبرًيا.

10
ع َعالمة )   ( اأمام اجُلْملة اّلتي َت�ْسَتِمل َعلى َمْفعول  �سَ
تي ل َت�ْسَتِمل َعَلْيه ُمْطَلق َوَعالمة )  ( اأمام اجُلْملة الَّ

ْم�ُض  َقت ال�سرَّ 1- اأ�ْشَ

ْبُت الُكرَة  َ 2- �شَ

د الَبْيت احَلرام  مرَّ 3-َحّج ُمَ

4- َحَفر امُلزاِرع الأْر�ض

5- َقَراأْت الَفتاة الرِّ�سالة 

ْحُت َزميلي َن�سيَحَتنْي. َن�سَ  -1

ًرا. ف اإىل َعَمِله ُمَبكِّ 2-  َيْذَهب امُلَوظرَّ

3-  ُت�َسبِّح امَلالِئكة هلِل َت�ْسبيًحا.

اًبا. َب الُعّمال َعن الَعَمل اإ�شْ اأ�شْ  -4

ات الَيْوم. اِْنَتَظرونا يف قاعة امُلحا�شَ  -5

9
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6
 لِحظ امَلْفعول ِلأْجِله11

َعيِّ امَلْفعول ِلأْجِله يف اجُلَمل الآِتية12

امَلْفعول ِلأْجِله

ُمِنَح الّطاِلُب اجلاِئزَة َتْقديًرا ِلَن�ساِطه.  
ناعة. ُم امَلعار�ُض َت�ْسجيًعا ِلل�سِّ ُتَنظرَّ

َتْعَمل امَلْراأة اإ�ْسهاًما يف َدْخل الأ�ْشة.
 َيْقَراأ الإْن�سان َبْحًثا َعن امَلْعِرفة.

    املثال  

َدر َمْن�سوب َيَقع َبْعد ِفْعل ِلَبيان �َسَبب ُوقوِعه. َوَياأتي  امَلْفعول ِلأْجِله : هو َم�سْ
َجواًبا ِلأداة  اِل�ْسِتْفهام: "مِلاذا؟" اأو "ِلَ؟".

ق اجُلْمهوُر َت�ْسجيًعا ِللُمْنَتَخب الَوَطنّي. فرَّ �سَ
ق اجُلْمهوُر؟ فرَّ مِلاذا �سَ

َت�ْسجيًعا ِللُمْنَتَخب الَوَطنّي.

1- َذَهْبنا اإىل امَل�ْشَح َت�ْسجيًعا ِللُمَمثِّلني َغرْي امُلْحَتِفني.

ر ِر�سالة اإىل امُل�ْسَتاأِجر اإْنذاًرا َله ِلَدْفع الإيجار يف الَوْقت امُلَحدرَّد. جِّ 2- اأْر�َسل امُلوؤَ

3- َوَقف امُلواِطنون َوْقَفة اإْجالل اإْحياًء ِلِذْكرى �ُسَهداء ''َجناْق َقْلعة''.

ّيًة ِللُجْمهور. ح ِبَيَدْيه َتِ 4- َلورَّ

ْر�ساة اهلل. ْكَتبات الُقرى َك�ْسًبا مِلَ 5- َتَبرَّع ِبالُكُتب مِلَ
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6

ل ِبا ُينا�ِسُبها ِمْن ِعبارات يف الَعمود  ْل َبْي ُجَمل الَعمود الأوَّ �سِ
الّثاين َكما يف امِلثال 14

ّية ِللُجْمهور. 1- َيْقَروؤُون ُكّل َيْوم الُكُتب َوامَلَجاّلت  َتِ

وِفّية    اِْحِتاًما ِل�ُسَهداِئنا يف َحْرب الترَّْحرير. 2- َنْلَب�ض امَلالِب�ض ال�سّ

3- اأُناِق�ض اأْطفايل                                     1       َتْطويًرا ِلَتْفكرِيِهم.

باب اإىل اجلاِمعات  َتْعويًدا َلُهم َعلى امُلناَق�سة. ه ال�سرَّ 4- َيَتَوجرَّ

5- َنِقُف َوْقفة الإْجالل  َخ�ْسيَة الَبْد.

َطَلًبا ِللِعْلم َوامَلْعِرفة. 6- َرَفَعت امَلِلكة َيَدْيها 

ْع َمْفعولً ِلأْجِله ُمنا�ِسًبا يف الَفراغات الآِتية كما يف املثال13 �سَ

ّلي                                      هلِل. 1- َي�ْسُجد امُل�سَ

2- َتَبرَّع امُلْح�ِسنون ِباملال                                    َمْر�ساة اهلل.

َلبة ِباجلاِمعات                                    ِللِعْلم. 3- َيْلَتِحق الطرَّ

َحِفّيون امِلْنَطقة   ِمن احَلْرب. 4- غاَدر ال�سرَّ

َت الّناِخبون                                    ِلأْع�ساء الَبْمَلان. ورَّ 5- �سَ

طاَعًة                   اِْبِتغاء                َدْعًما             ُهروًبا                      َطَلًبا

طاَعًة
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6

1- الُقْراآن                                                      

2- ال�ّسّنة                                                      

3- الأحاديث                                                      

4- الّدْر�ض                                                      

5- الِكتاب                                                      

6- احَلقّ                                                      

7- الأْعمال                                                      

8-اجُلُمعة                                                     

اِْجَعْل ُكالًّ ِمن الَكِلمات الآِتية َمْفعولً ِبه يف ُجَمل 
ُبْط اآِخرها بال�ّسْكل َوا�سْ 2

ّنة؟ اُْكُتْب َخْم�سة اأ�ْسُطر ِمن ِعْنِدك1 ما َمْعنى ال�سُّ

ّنة             ال�سُّ
            
            
            

           

اأ�ْسِئلة اِل�ْستيعاب
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6

ر َم�ساِدِ
اأ�سا�ِسيرَّة
َتْقريرات
تْبييًنا
ا باتًّ

اتِّباع
ُرُم َتْ

ُماَلَفة
َدْت اأيرَّ
َنَهى

اِْنَتَهوا
َتْخَتِلُف
لوا �َسجرَّ
َيْن�َسِغُل

َظلرَّ

َتْدوين
ُبِعْثُت
ُم اأَتِّ

َمكاِرم
َعلرََّمه
َمْرء 

ُي�َسلُِّم على
َيْفَرُح

ُل َيَتَجورَّ
َيْق�سي 
َحواِئج
َجزاه
ِنيرَّة

اِْمرئ 
َنَوى

ُ ُيَبنيِّ
َيْجِزي
ُكْرَبة
ُكَرب
ُمْع�ش
اأ�ْسَتْغِفُر

وا  َتباَغ�سُ
َتا�َسدوا
َتداَبروا
َم َتَيمرَّ
واَفَق
األرََّف

اِ�ْسَتْقَبَل
ى اأَْم�سَ
َنْف�َسَك

ُل َيَتَجورَّ
اِْنَتَخَب
راِتَب
�َسْعب

اأَْع�ساء
َبْرمَلان
ِعيد 

ميالِدها 
ُمترََّهم

اِ�ْسِتاَحة
َمْنديل
َحيرَّة
َحَجر
اأذان

َبّقال 

تفّجر
َكلرَّم

تطّور
ا ا َجمًّ ُحبًّ

ُتراَث
حفر

ََب اأ�شْ
 تّبع
اْبِتغاَء
يلتحق
�سّفق
َت �سورَّ
ناخب
يداعب

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

            
            
            
            

           
            
            

3
يِّز َبْي امَلْفعول ِبه َوامَلْفعول امُلْطَلق  ما اخَل�ساِئ�س اّلتي ُتَ

َوامَْلْفعول ِلأْجِله؟
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7
الوحدة7

هيد َتْ

ل : الَعالقات ْر�س الأوَّ الدَّ

الَعالقات َبْي الّنا�س

) حيح )ال�ّسالمِ ْعل ال�سَّ ْر�س الّثاين : الفمِ الدَّ

عيف. ْوت �ضَ َظر �إَلْيه َوِب�ضَ باح �خَلْي« دون �لنَّ ُقْل ِلَزميِلك/ َزميَلِتك »�ضَ
ّيَتك، لِكن هذه �مَلّرة ُمْبَت�ِضًما َوناِظًر� �إىل َعْيَنْيه.  ُثّم �أِعْد َتِ

ِحّيَتْي �أْكَث تاأثًي�؟ َومِلاذ�؟ ناِق�ْش َمع َزميِلك/ َزميَلِتك: �أّي �لتَّ
�ُْذُكر َبْع�َش �مُلْفَرد�ت �مُلَتَعلِّقة ِبالَعالقات �اِلْجِتماِعّية �لّناِجحة؟

حيح )�ل�ّضاِل( ماذ� َتْعِرف َعن �لِفْعل �ل�ضَّ
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7

ِبيًّا يف  َعل َعالقاِتك �الْجِتماِعّية ناِجحًة؟ �أّواًل َعَلْيك �أاّل َتكون َع�ضَ َكْيَف َتْ  
ُمعاَمَلِتك َمع �لّنا�ش، َو�إَلْيك قاِئمة �لنَّجاح يف �لَعالقات �اِلْجِتماِعّية:

• امُل�ساَفحة   
�إىل  َتْنُظر  �أْن  َوَيِجب  ِباْحِت�م.  ْي  �ل�ّضْخ�ضَ َبْي  �مُل�ضاَفحة  َتكون  �أْن  َيِجب   

ُعيون َمْن ُت�ضاِفُحُهم.
�س الّنظيفة داء امَلالبمِ •امِْرتمِ  

َعَلْيك �أْن ُتاِفظ َعلى َنظافة َمالِب�ِضك َو�أْن َتْرَتدي َح�َضب �لِبيئة �اِلْجِتماِعّية.   

ل : الَعالقات ْر�س الأوَّ الدَّ 7 الَوْحدة

حة1 ّية الّناجمِ ماعمِ الَعالقة المِْجتمِ
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7

ية َح�َسب الّن�ّس لة الآتمِ ْب َعن الأ�ْسئمِ اأجمِ

�سار اْختمِ ّية بمِ اُْكُتب �سريََتَك الذاتمِ

2

3

1- �ُْذُكْر َمْبَد�أَْين يف �ْرِتد�ء �مَلالِب�ش.

2- ماذ� َيْعني �أاّل َتْنُظر �إىل �َضْخ�ش َيَتَحّدث َمَعك؟

3- َكْيف َيِجب �أْن َتكون  ُمعاَمَلُتك َمع �الآَخرين؟

4- �هلل َياأُمُرنا ديننا؟

الَعي �سال بمِ •المِتِّ  
َعَدم  اِلأّن  َتَتَحّدث،  ِعْنَدما  �إَلْيه  َتْنُظر  �أْن  الُبّد  َمّرة  اِلأّول  ا  �َضْخ�ضً ُتقاِبل  ِعْنَدما   

َنَظِرك �إىل �ل�ّضْخ�ش َيْعني �إّما �أّنك َخجول �أْو َغْي ُمْهَتّم ِبه. 
�سامة •المِْبتمِ   

َدَقة. ُكْن ُمْبَت�ِضمًا ِعْند ُمعاَمَلِتك َمع �لّنا�ش اِلأّن �ْبِت�ضاَمَتك يف َوْجه �أخيك �ضَ  
م  اَلُبّد �أْن َيكون �الإْن�ضان َلطيًفا َمع �الآَخرين يف ُكّل َمكان. َويف عاد�ِتنا َيْحَتِ  
�لّنا�ش  عاَملة  ِبُ ديُننا  َوَياأُْمر  َو�َضْفقة.  ِبُلْطف  غَي  �ل�ضّ �لَكبُي  َوُيعاِمل  �لَكبَي  غُي  �ل�ضّ

ُمعاَملة َح�َضنة د�ِئًما.
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7
َور َح�َسب اجُلَمل امَلْذكورة اأْدناه ُثّم اْكُتْبها  َرتِّب ال�سُّ

باًحا. ه ِعْنَدما َي�ْضَتْيِقظ �ضَ باح �خَلْير اِلأُمِّ 1- َيقول �ضَ
ِدقاِئه �ّلذين َير�ُهم َوُهو يف َطريِقه �إىل �مَلْدَر�ضة. 2- َي�ْضاأل َعْن �أْحو�ل �أ�ضْ

.َضالَمَتك� ديِقه َوَيقول َله 3- َبْعد �لّدْر�ش َيْذَهب �إىل �مُل�ْضَت�ْضفى ِلِزيارة �ضَ
4- ُي�ضاِعد َعجوًز� َعلى �ْجِتياز �لّطريق ِعْند �لَعْودة �إىل �لَبْيْْْْْْت.

5- ِعْنَدما َيْقَتِب ِمْن َبْيِته َيْبَت�ِضم ِلالأْطفال �ّلذين ُيَلوِّحون َله َوَي�ْضَتجيب ِلَتْلويِحِهم.
يوف�أْهاًل َو�َضْهال ِبُكم ِعْند �لُو�ضول �إىل �ْلَبْيت. 6- َيقول لل�ضّ

                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

4



91

ْحدة
الَو

7
النِّ�ْسبة َلك  ْع َعالمة )    ( اأمام اجُلْملة ال�ّسحيحة بمِ �سَ

ية َواجُلَمل امَلْذكورة اأْعاله َكما  ْل َبْي الَكلمِمات الّتالمِ �سمِ
ثال يف املمِ

ك اأْعاله.  ك اإجاباتمِ ْن َمع َزميلمِك / َزميَلتمِ قارمِ

            
           

6

7

5

�أنايّن

ُمْنَفِتح 

َخجول

�أمي 

َكرمي                            1 

َلطيف

َخفيف �لدَّم 

َك�ْضالن

1- �أِحّب َتْقدمي �لَهد�يا اِلأِحّبائي. 
ّدث َمع نا�ش اَل �أْعِرُفُهم.  ْعب �أْن �أَتَ 2- ِمن �ل�ضّ

ْل �أُِحبُّ ُم�ضاَهدة �لّتْلِفْزيون ُطوَل �لنَّهار.   3- ال �أِحّب �لَعَمل �أْو ُمذ�َكرة �لدُّرو�ش َبَ
4- �أِحبُّ ُم�ضاَعدة �الآَخرين. 

َحكون.  5- �أْجَعُل �لّنا�ش َي�ضْ
6- �أْهَتمُّ ِبَنْف�ضي د�ِئًما َوال �أْهَتّم ِباالآَخرين �أَبًد�. 

7- �أنا �َضْخ�ش �ْجِتماِعّي َو�أِحّب �لّتَعرُّف َعلى �لّنا�ش. 
8- عْندما �أِعُد َوْعًد� �أيِف به د�ئًما. 
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78

لَمرّة الأوىل؟  َكْيف َتَتعاَمل َمع �َسْخ�س قاَبْلَته/ـها لمِ
يًّا َوَعالمة  ياُرك اإيجابمِ ْنَدما َيكون خمِ ْع َعالمة )     ( عمِ �سَ

يًّا. ياُرك �َسْلبمِ ْنَدما َيكون خمِ )     (عمِ

َمْرمَي  :  �َضْلوى!  �أْهالً!       
�َضْلوى:  �آه،  َمْرمَي، �أْهالً ِبك.  

َمْرمَي  :  ال �أر�ِك ُمْنُذ  َزَمن، َكْيف حاُلِك؟
�َضْلوى:  �حَلْمُد هلِل ِبَخْي،  لِكن �أنا َم�ْضغولة  

ِبالدِّر��ضة. 
ُقِك. َمْرمَي :  �هلل ُيَوِفّ

ِكة:  َح�ْضَُتك �ل�ّضيِّد �أْحَمد؟ ُمدير �ل�ضَّ
ِه�ضام : ال،  �أنا ِه�ضام َعْبد �هلل، َعْفًو� ِلهذ� �لّتاأْخي.

ِكة:  �آه، �أْنت �ل�ّضيِّد ِه�ضام!  َت�َضَّْفنا.    ُمدير �ل�ضَّ
 ِه�ضام:  ُفْر�ضة �َضعيدة،  �أ�ْضُكُرك َعلى َدْعَوِتك ِللُمقاَبلة.

ِكة : َهل �أَتْيَت ِب�ِضيِتك �لّذ�ِتّية؟ ُمدير �ل�ضَّ
ِه�ضام:  َنَعم، ُكّل �الأْور�ق َمعي.

واَرْين الّتالمَِيي ْل َمع َزميلمِك/َزميَلتمِك احلمِ َمثِّ

1- �أَت�ضاَفح َمَعه.
2- �أناديه ِبا�ْضِمه.

3- �أ�ْضاأل َعْن ِمْهَنِته. 
4- �أَقِدّم َله َبْع�َش �مَل�ْضوبات.

ْهِرّي. 5- �أ�ْضاأل َعْن َر�ِتِبه �ل�ضَّ
6- �أْنُظر �إَلْيه َنْظرًة َطويلًة.

7- �أَقِبّل َخّدْيه.

   8- �أْبَت�ِضم.
ِته.    9- �أحاِول َمْعِرفة �أْفر�د �أ�ْضَ

10- �أَُقدِّم َله �لكاْرت �خلا�ّش بي.
�ُش ِبَيدي َكِتَفه. 11- �أَمْلَ

12- �أِقف َقريًبا ِمْنه.
13- �أعاِنُقه ِعْند �مُلغاَدرة.

ُع َيَديَّ يف َجْيبي و�أ�ْضَتِنُد �إىل �جِلد�ر. 14- �أ�ضَ

9
)2( )1(
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7
َعل َعالقاتك �الْجِتماِعّية ناِجحة؟ َكْيف َتْ

َيِجب �أْن َتْنُظر �إىلُعيون َمْن ُت�ضاِفُحه.
َعَلْيك �أْن ُتاِفظ َعلى َنظافة َمالِب�ِضك.

ا اِلأّول َمّرة اَلُبّد �أْن َتْنُظر �إَلْيه ِعْنَدما َتَتَحّدث. ِعْنَدما ُتقاِبل �َضْخ�ضً

ِلّية ما َيلي: �لِفْعل �ل�ّضاِل:  ُهو �لِفْعل �ّلذي ال ُيوَجد َبْي ُحروِفه �الأ�ضْ
َحْرف ِمْن ُحروف �لِعّلة، َوِهي �الأِلف )�( َو�لو�و )و( َو�لياء )ي(.    

�لَهْمزة )�أ، �إ، ء، وؤ، ئ(   
عيف )ّ-( �لّت�ضْ   

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

ل

ر

ظ

ل

ع

ظ

ف

ب

ج

ن 

ح 

ق

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

حيح َحْرف �ضَ

َعل:  َتْ

َتْنُظر: 

ُتاِفظ:

ُتقاِبل:   

1

 ) ْعل ال�ّسحيح )ال�ّسالمِ ْر�س الّثاين: الفمِ الدَّ 7 الَوْحدة

 ) ْعل ال�ّسحيح )ال�ّسالمِ ْظ الفمِ لحمِ
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7

مة ن القائمِ ْعل �سالمِ ممِ ع فمِ َو�سْ راغ بمِ امِْمالأ الفمِ

ية َكما  ( يف اجُلَمل الّتالمِ ْعل ال�ّسحيح )ال�ّسالمِ َحدِّْد الفمِ
ْعل �سالمِ يف  ْع َعالمة )  ( اإذا َلْ يوَجد فمِ ثال. �سَ يف املمِ

اجُلْملة

3

َك             �ِْنَتَظْرُت               �ضاَفَر          �أْدُر�ُش             َتْعَمُل              �ِ�ْضَتَ

1-                        َرُجل �الأْعمال �إىل ُدَبي ِللتِّجارة.

2-                         �ضَديقي �ضاعة يف �مَلطار.

3-                         �لّطبيبة يف �مُل�ْضَت�ْضفى.

4-                        �للغة �لَعَرِبّية ُمْنذ َثالث �َضَنو�ت.

ر �أ�ضاِتذة �للغة �لَعَرِبّية. 5-                         يف �مُلوؤَْتَ

حيح )�ل�ّضاِل( �لِفْعل �ل�ضّ       
ح  َنَ ح َعْبد �هلل يف �الْمِتحان.         َنَ

د. َل �لِقطار يف �لَوْقت �مُلَحدَّ 1- َو�ضَ

ْيف �لَقْهوة ِباحَلليب. 2- َي�ْضَب �ل�ضّ

3- �َضاأل �مُلدير َعن �ل�ّضْكَرتية.

اّلب َفِهمو� �لّدْر�ش َجّيًد�. 4- �لطُّ

ف �ضاعة. ْفلة َبْعد ُبكاء َد�َم ِن�ضْ 5- ناَمْت �لطِّ

2
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7

ُك يْنَجُح َيْدُخُلهو َحُكَي�ْضَتِ َيْنُظُرُي�ضاِعدَي�ضْ
يْدُخالِنهما
يْنَجُحونهم
َت�ْضَتُِكهي
َحكانهما َت�ضْ
ُي�ضاِعْدَنهّن
َتْنُظُر�أنَت

َتْدُخالِن�أنتما
تْنَجُحون�أنتم
ِكَي�أنِت َت�ْضَتِ

َحكان�أنتما َت�ضْ
ُت�ضاِعْدَن�أننّت
�أَْنُظُر�أنا

َنْدُخُلنحن

4
ثال امِْمالأ الَفراغ يف اجَلْدَول َكما يف املمِ

ْعل املا�سي َوامُل�سارع ال�ّسحيح(  )َت�ْصيف الفمِ

َح َدَخَلهو َكَنَ ِحَك�ِ�ْضَتَ َنَظَر�ضاَعَد�ضَ
حاهما َنَ
�ِ�ْضَتَكو�هم
ِحَكْتهي �ضَ
�ضاَعَدتاَدَخَلتاهما
ْحَنهّن َنَظْرَنَنَ
ْكَت�أنَت �ِ�ْضَتَ

ِحْكتما�أنتما �ضَ
ْ�أنتم �ضاَعْدتُّ
َنَظْرِت�أنِت

َدَخْلتما�أنتما
حنُتَ�أننّت َنَ
�ِ�ْضَتَكُت�أنا

�ضاَعْدنانحن



96

ْحدة
الَو

7

ْكِليْفَتْحِلَيْدُخْلهو َحْكِلَي�ْضَتِ ِلَيْنُظْرِلُي�ضاِعْدِلَي�ضْ
ِليْفَتحاِليْدُخالهما
ِلي�ْضَتِكو�ِليْدخلو�هم
َحْكِلَتْدُخْلهي ِلت�ضْ
ِلُت�ضاِعد�ِلَتْدُخالهما
ِلَيْنُظْرَنِلَيْدُخْلَنهّن

ثال  امِْمالأ الَفراغ يف اجَلْدَول َكما يف املمِ  
ْعل ال�ّسحيح( ن الفمِ بة ممِ لغائمِ ب َولمِ لغائمِ )�سيغة الأْمر لمِ

ثال ّية َكما يف املمِ لمِ ْعل ال�ّسحيح َوُحروَفه الأ�سْ ْ الفمِ ّ َبيمِ

5
ثال امِْمالأ الَفراغ يف اجَلْدَول َكما يف املمِ  

ْعل ال�ّسحيح( ن الفمِ لُمخاَطبة ممِ لُمخاَطب َولمِ  )�سيغة الأْمر لمِ

ُكَيْفَتُحَيْدُخُل َحُكَي�ْضَتِ َيْنُظُرُي�ضاِعُدَي�ضْ
�ُْدُخْل�أنَت

�ِْفَتحا�ُْدُخال�أنتما
�ِ�ْضَتِكو��ُْدُخلو��أنتم
َحكي�ُْدُخلي�أنِت �ِ�ضْ

�ضاِعد��ُْدُخال�أنتما
�ُْنُظْرَن�ُْدُخْلَن�أننّت

6

َجْذر �لفعل �لفعل �ل�ضحيح
�ش ر ق ُت�ْضِق باًحا. �ل�ّضْم�ش ُت�ْضِق �ضَ

1.- َيْنَتِظر �لِقطار يف �مَلَحّطة.
2- �ل�ُضّياح َيْنِزلون يف �لُفْنُدق.

3- َتْذَهب �لّطاِلبات �إىل �مُلْخَتَب.
4- َتْرَتِفع �أ�ْضعار �لّنْفط حاليًّا.

5- َتْنَخِف�ُش َحر�رة �مَلري�ش �الآن.

7
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7
باح �خَلي �ضَ ف         زميل ِمن �ل�ضّ

�ش 1- ُمَدِرّ

2- عاِمل

3- جار

ديق �الأب 4- �ضَ

ديقة �الأّم 5- �ضَ

�أ�ْضِئلة �ال�ْضتيعاب

1-ِعْنَدما َتْلَتقي ِباالآَخرين ماذ� َتْفَعل؟
2- َهل ُت�ضاِفح �الآَخرين؟

3- َهل َت�ْضاأل َعن حال �الآَخرين؟
4- َهل �أْنت �إْن�ضان �ْجِتماعّي؟       

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

ك َعن الَعالقات ُم�ْسَتعيًنا دَّْث َمع َزميلمِك/َزميَلتمِ َتَ
ية لة الآتمِ الأ�ْسئمِ 2 بمِ

بارات التي َت�ستخدمها عْندما تلتقي مع  اُكُتب العمِ
ثال الآتي الأ�سخا�س اأْدناه َكما يف املمِ 1
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7
ية3 ْعل ال�ّسحيح ال�ّسالمِ َواْكُتب َجْذر الأْفعال الآتمِ     َعرِّْف الفمِ

حيح �ل�ّضاِل:                                                                                                     �لِفْعل �ل�ضَّ
                                                                                                        

َعالقات
يَّة َتِ

َظر ُدون �لنَّ
ا ِبيًّ َع�ضَ

ُم�ضاَفَحة
دي َتْرَتَ
َخُجول

َغْيُ ُمْهَتّم بـ
�ِْبِت�ضاَمة

د�ِئَمة

ِبُلْطف
�َضْفَقة

�ِْجِتياز
ُح ُيَلوِّ

َي�ْضَتجيب
�أنادي
�أَقبُِّل
�ُش �أمْلَ
َكِتف

�أعاِنق
ُمغاَدَرة
�أ�ْضَتِند

�أِحّباِئي
َحدِّد
دَّد ُمَ

�ِضْكِرتَية
ُق ُت�ْضِ
َتْرَتِفُع

َطَدَم �ِ�ضْ
َيْنَدِه�ْضَن
َيْنَهِزماِن
َحَكْمنا
�أْكَرْمُتم
َيْبُعُدون
ْحَن َت�ْضَ
َيَت�ضاَقُط
ي َتْرُف�ضِ

َطَدَم 1- ��ضْ

2- �كَت�َضْبُت

3- َيْنَدِه�ْضَن

4- َيْنَهِزماِن

5- َحَكْمنا

  6- �أْكَرْمُتم

  7- َيْبُعدوَن

ْحَن   8- َت�ْضَ

  9- َيَت�ضاَقُط 

َي 10- َتْرُف�ضِ

ْعبريات اجَلديدة   امُلْفَردات والتَّ
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8
الَوْحدة8

هيد َتْ

ل: الدُّعاء لهلِ َتعاىل ْر�س الأوَّ الدَّ

الدُّعاء

ف ْعل امَلْهموز َوامُل�َضعَّ ْر�س الّثاين: الفهلِ الدَّ

لة الَّتي َبْي  الَعْبد َوَربِّه؟   ما هي ال�صِّ
ية الدُّعاء. اُْذُكر اأَهمِّ

ف؟ عَّّ ماذا َتْعِرف َعن الِفْعل امَلْهموز َوامُل�صَ
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8
ل : الدُّعاء لهلِ َتعاىل ْر�س الأوَّ الدَّ 8 الَوْحدة

1

تاج ِل تعاىل؟  َلة َبْيَننا وَبْيَ ال َتعاىل. َفَمْن ِمّنا َغْي ُمْ الدُّعاء ُهو �صِ  
تاجون اإىل ال! وَلْي�س َلنا َمْن ُيَفرِّج َعّنا ُكَرَبنا َغْي ال! َنَعْم، فال  ُكلُّنا ُمْ

ُمَفرِّج الُكَرب ..اأَفال َنْدعوه؟
ُكم  باَدة، ُثمَّ َقَراأ {َوقال َربُّ ّلى ال َعَلْيه َو�َصلَّم: الدُّعاء ُهو العهلِ وقال �صَ  

ية الدُّعاء اأَهمِّ
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8
باَدة الدُّعاء. ا: اأْف�َضل العهلِ ْب َلُكْم...}�ضورة غافر)60(   َوقال اأْي�صً اُْدعوين اأ�ْضَتجهلِ

اأَهّم اآداب الّدعاء:  
الإْخال�س 	•  

ّلى ال َعَلْيه َو�َصّلم.  الة َعلى الّنِبّي �صَ اِْفِتتاح الّدعاء ِبَحْمد ال َوِبال�صّ 	•  
الْعِتاف ِبالذَّْنب َوال�ْصِتْغفار ِمْنه. 	•  

فاِته الُعال. ل اإىل ال ِباأ�ْصماِئه احُل�ْصنى َو�صِ َو�صُّ التَّ 	•  
	اخُل�صوع َوُح�صور الَقْلب يف الدُّعاء.  	•  

ًة يف الأْوقات َوالأماِكن  الم َعلى الدُّعاء خا�صّ ِبّي َعَلْيه ال�صَّ َحثَّ النَّ  
جود، ُدعاء  َلوات امَلْكتوبة، حال ال�صُّ امُل�ْصَتجابة، ِمْنها: َلْيلة الَقْدر، َعَقب ال�صَّ

اِئم ِعْند اإْفطاِره. احلاّج يف َعَرفة، ُدعاء ال�صّ

ية َح�َضب النَّ�ّس2 لة الآتهلِ ْب َعن الأ�ْضئهلِ اَجهلِ

1- ما َمْعنى الدُّعاء؟

2- مِلاذا َنْدعو ال؟

3- اُْذُكْر َبْع�َس اآداب الدُّعاء.

4-  اُْذُكْر َبْع�َس الأْوقات امُل�ْصَتجابة فيها الدُّعاء. 
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8

َتكون ُجْملة ُمفيدة ية لهلِ ب الَكلهلِمات الآتهلِ 4     َرتِّ

ْل َبْي امَلْجموَعَتي �ضهلِ 3

1- َلْي�س - َغْي - ُيَفرِّج - ال - َلنا-َعّنا-ُكَرَبنا-َمْن

ل - الِعباَدة - ر�صول - ال - الدُّعاء 2- قال - اأْف�صَ

ِلك  ا - َول - ُحْزًنا - َفَمْن -  ل َيْ 3- - ِمّنا - َهمًّ

ْب - والدُّعاء - الَفَرج - امُلوؤِمن- ِمْفتاح- �ِصالح     4- ال�صَّ

5- الدُّعاء - بي - �صلة -  وربِّه - الإْن�صان   

َبْيَننا وَبْيَ ال َتعاىل.

َعلى الدُّعاء ِل.

ِل َتعاىل؟

ِباأ�ْصماِئه احُل�ْصَنى. 

اآداب الدُّعاء.

اأ�ْصَتِجْب َلُكم.

تاج 1-َمْن ِمّنا َغْي ُمْ

َلة 2-الدُّعاء ُهو �صِ

3- َحثَّ الّنِبّي َعَلْيه ال�ّصالم

ل اإىل ال َو�صُّ  4-التَّ

ُكم اُْدعوين  5- قال َربُّ

6- الإْخال�س من اأهّم
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8 َلة َبْيَننا وَبْيَ اأقاِرِبنا. الدُّعاء ُهو �صِ  -1

الم َعلى َجْمع املال. ِبّي َعَلْيه ال�صَّ َحثَّ النَّ  -2

ِمْن اآداب الدُّعاء اِْفِتتاُحه ِبَق�صيدة.  -3

َبْع�س الّنا�س ل َيْحتاجون اإىل الدُّعاء.  -4

َل ُيْعَتَب الدُّعاء ِعبادة.  -5 

م الآيات الآتية  َتْرجهلِ 6

ية َح�َضب الّن�ّس ح اجُلَمل الآتهلِ حِّ 5    �ضَ

} )اآل عمران-38(   يُع الدَُّعاءهلِ َك �َضمهلِ َبًة اإهلِنَّ ًة َطيِّ يَّ ْن َلُدْنَك ُذرِّ 1-    {َقاَل َربِّ َهْب لهلِ مهلِ

} )اأبراهيم-39( يُع الدَُّعاءهلِ ي َل�َضمهلِ 2-    { ...اإهلِنَّ َربِّ

ْل ُدَعاِء})اأبراهيم-40( َنا َوَتَقبَّ تهلِي َربَّ يَّ ْن ُذرِّ َلةهلِ َومهلِ يَم ال�ضَّ 3-    { َربِّ اْجَعْلنهلِي ُمقهلِ

ْيهلِ َوَكاَن اْلإهلِْن�َضاُن َعُجول} )الإ�ْساء-11( اْلَ ِّ ُدَعاَءُه بهلِ ال�شَّ 4-    {َوَيْدُع اْلإهلِْن�َضاُن بهلِ

لت-33( َي})ُف�صِّ َن امْلُ�ْضلهلِمهلِ نهلِي مهلِ ا َوَقاَل اإهلِنَّ ً الهلِ َل �ضَ ْن َدَعا اإهلِىَل الهلِ َوَعمهلِ َّ 5- {َوَمْن اأَْح�َضُن َقْوًل مهلِ
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8
ف ْعل امَلْهموز َوامُل�َضعَّ ْظ الفهلِ لحهلِ

ِلّية  الِفْعل امَلْهموز هو الِفْعل الَّذي َي�ْصَتِمل اأَحد ُحروِفه الثَّالثة الأ�صْ
َعلى الَهْمزة، ِمْثل: اأَخذ – �َصاأل – َقَراأ.

ن َحْرُفه الّثاين َوالّثاِلث ِمْن َنْف�س  ف هو الِفْعل الَّذي َيَتَكوَّ عَّ الِفْعل امُل�صَ
. ل، ِمْثل: َمرَّ – َفرَّ – �َصدَّ الأ�صْ

1

ْعل امَلْهموز  ْر�س الّثاين: الفهلِ الدَّ
ف 8       َوامُل�َضعَّ الَوْحدة

ْفع امُلَتَحرِّكة  ماِئر الرَّ ف اإذا اأُ�ْصِند اإىل �صَ عَّ ُيَفكُّ اإْدغام الِفْعل امُل�صَ
)الّتاء امُلَتَحرِّكة، نا الفاِعلي، نون النِّ�ْصوة(. 

ظ  لحهلِ

ظ  لحهلِ

َحثَّ الّنِبّي َعَلْيه ال�ّصالم َعلى الّدعاء.
ِدقاِئِهم يف اأْوقات  ّر الأْولد ِباأ�صْ َيُ

َفراِغِهم اأْحياًنا.
ّيارة َعلى الَيمي. َتُلفُّ ال�صَّ

ْيتون يف  َتاأُْكل الَبنات اجُلْب َوالزَّ
باح. الَفطور ُكلَّ �صَ

اّلب ِعّدة اأ�ْصِئلة. �س الطُّ  �َصاأل امُلَدرِّ
ا َق�صيًة. �صً اّلب ِق�صَ َيْقَراأ الطُّ

هو

هي

اأنَت

اأنتهلِ

اأنا

َمرَّ
املا�صياملا�صياملا�صي امُل�صاِرعامُل�صاِرعامُل�صاِرع

ْت َمرَّ

َمَرْرَت

َمَرْرِت

َمَرْرُت

رُّ َيُ

رُّ َتُ

رُّ َتُ

رِّين َتُ

اأُمرُّ

هما

هما

اأنتما

اأنتما

نحن

َمّرا

تا َمرَّ

َمَرْرُتا

َمَرْرُتا

َمَرْرنا

ّران َيُ

ّران َتُ

ّران َتُ

ّراِن َتُ

رُّ َنُ

هم

هنَّ

اأنتم

اأننّت

َمّروا 

َمَرْرَن 

َمَرْرُت 

َمَرْرُتّن 

ّرون َيُ

ُرْرن َيْ

ّرون َتُُ

ُرْرَن َتْ
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8

َدْت َكما  ية اإْن ُوجهلِ فة يف اجُلَمل الآتهلِ َعيِّ الأْفعال امُل�َضعَّ
ثاَلْي  يف املهلِ

2
َدت َكما  ية اإْن ُوجهلِ َعيِّ الأْفعال امَلْهموزة يف اجُلَمل الآتهلِ

ثاَلي يف املهلِ

3

)    ياأخذ   (                     َياأُخذ امُل�صاِفر َحقيَبَته ِمن الُفْنُدق.   

)       X      ( اأْكَمَل امُلَهْنِد�س امَل�ْسوع.   

باًحا. اأَكْلُْت الَفطور يف ال�ّصاعة ال�ّصاِد�صة �صَ  -1

ِته. اأْر�َصَل ال�ّصاّب ِر�صالًة اإىل اأ�ْسَ  -2

امُلوؤِْمن َياأُْمل اِْكِت�صاب ِر�صاء ال.  -3

ف الزِّيادة يف راِتِبه. ُيريد امُلَوظَّ  -4

َبني َرّبي َفاأْح�َضَن َتاأْديبي«. قال الرَّ�صول )�س(: » اأدَّ  -5

َماَلأت الِبْنُت َدْلَوها ِباملاء.  -6

الفعل املهموز

)    يُحّل  ( في.  َيُحّل امُلدير َم�صاِكل امُلَوظَّ

)    X     ( �س الأ�ْصتاذ ماّدة الّتاريخ.  ُيَدرِّ

ت امَلْراأة َعلى �ُصوؤال َزْوِجها. 1- َردَّ

2- َت�َصلَّم امُل�صاِفرون َحقاِئَبُهم.

3- ُيِحّب ال�ّصاّب ِقراءة الرِّوايات.

ّقة. 4- اأريد اأْن اأ�ْصَتاأِْجر هِذه ال�صُّ

ّر احلاِفلة ِمْن �صاِرع امَلطار. 5- َتُ

عَّف   الِفْعل امُل�صَ
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84

5

ْعل  ت الفهلِ ْي َتْ ْعل امَلْهموز َوَخطَّ ت الفهلِ ا َتْ ْع َخطًّ �ضَ
ف يف النَّ�ّس الآتي امُل�َضعَّ

ًرا، َبَداأ َيَتناَول الَفطور َبْعد َغ�ْصِل َوْجِهه َوَيَدْيه. اأَكل  ْوم ُمَبكِّ       اِ�ْصَتْيَقَظ َنيب ِمن النَّ
َنيب يف الَفطور َقلياًل ِمن اخُلْبز َوَبْي�صة َوِقْطعة ِمن اجُلْب َوَماَلأ َكاأْ�ًصا ِمن ال�ّصاي 
ه  راَجعة الَعَمل يف ِوزارة اخلاِرِجّية َواّتَ َبه ، ُثّم اأَخذ امُل�ْصَتَندات امَلْطلوبة َمَعه مِلُ َف�َسِ
ّر ِبالِوزارة ، ِلذِلك �َصاأل اأَحد  ه َلْ َيُكْن َيْعِرف اأّي حاِفلة َتُ اإىل َمْوِقف احلاِفلة، َولِكنَّ
َعلى  َوَدلَّه  احلاِفلة  ِبَرَقم  َرُجل  ه  َفاأْخَبَ  ، احلاِفلة  َرَقم  َعن  امَلْوِقف  يف  امُلْنَتِظرين 
ْبط. اأَح�ّس َنيب ِب�َصعادة َغريبة ، َوّد َلو َقِبلوه ِللَعَمل،   َمكان ُنزوِله ِمن احلاِفلة ِبال�صَّ

ا. اإْذ اإّنه كان ُيِحّب الَعَمل يف ِوزارة اخلاِرِجّية َكثًيا ِجدًّ

) هي  (       �َصاأْلُت اأ�ْصتاذي َعْن َنتيجة اِلْمِتحان. 

) هم   ( 1- �َصاأَلْت اأ�ْصتاَذها َعْن َنتيجة اِلْمِتحان. 

) اأْنَت (   -2

) اأننّت (   -3

) نحن (  -4

ر  ( ) هما- ِللُمَذكَّ  -5

ث ( ) هما- ِللُموؤَنَّ  -6

)  هّن  (  -7

 -8

مي اّلذي َبْي  ًما ال�ضَّ ية ُم�ْضَتْخدهلِ د اجُلْملة الّتالهلِ اأعهلِ
ثال الَقْو�َضْي َكما يف املهلِ
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8
6

)  ُيِحّب  ( 1- الواِلدان                        اأْولَدُهما َكثًيا. 
)  ُيِح�ّس ( 2- يا �َصيَِّدتي! هل                          ِباأَل يف َقْلِبِك؟ 
)  َيُجّر  ( 3- كان الأْطفال                          احَلْبل ِب�ِصّدة. 
)  َي�ُصّن  ( ّية.  4- طاِئرات الَعُدّو                          غارات َجوِّ
)   َمّل  ( 5- هل اأنَت                          ِمَن امُلباراة؟ 
)  َرّد    ( 6- اأنا َواإْخَوتي                          هذا الَعْر�س. 
)  �َصّم   ( 7- يا َبنات! هل                          راِئحة َكريهة؟ 

حيح ف يف َت�ْشيف �ضَ ْعل امُل�َضعَّ ع الفهلِ �ضَ

      حاِمد َظنَّ  

1-َجْعَفر �َصقَّ   

2-اأْحَمد �َصمَّ 

ْت   بَّ 3-َلْيلى �صَ

4-َماِهر َم�سَّ  

5-َكِرمي َفرَّ  

       حاِمد َظنَّ       اأنا َظَنْنُت         

ْت 1- َفاِطَمة َعدَّ

2- َح�َصن َمرَّ    

3-َزْيَنب َجرَّْت 

4-مو�صى َحّج  

5-َخاِلد َردَّ 

7 اأَ�ْسِند الأْفعال الآِتية اإىل امُلَتَكلِّم َكما يف امِلثالني

نحن ظَنّنا



108

ْحدة
الَو

8
ًما مبا َبْي الَقْو�َضْي َكما يف  ية ُم�ْضَتْخدهلِ د اجُلْملة الآتهلِ اأعهلِ

ثال  املهلِ

) الطاِلبان ( ّر ِبال�ّصوق امَلْرَكِزّي.  الّطاِلب َيُ

) الّطاّلب ( ّران ِبال�ّصوق امَلْرَكِزّي.  1- الّطاِلبان َيُ

) الّطاِلبة  (  -2

) الّطاِلَبتان (  -3

) الطاِلبات (   -4

)  احلاِفلة  (  -5

) احلاِفالت (  -6

  -7

.        اأَحَجْجَت؟   ل، ل اأَُحجَّ

 1-  اأ َعَدْدِت هذه الُكُتب يا ِبْنتي؟

ريق؟ ِطّي َعلى الطَّ ْ  2-اأ َدلَّك ال�سُّ

 3- اأ َمرَّ امُلدير َعلى الُف�صول؟ 

َبْبت املاء الَّذي يف الُكوب؟  4- اأ �صَ

 5- اأ �َصَمْمَت راِئحًة َكريهًة يف البيت؟

) ل )َلْ ْفي ُم�ْضَتْعمهلِ النَّ ية بهلِ لة الآتهلِ ْب َعن الأ�ْضئهلِ اأجهلِ
ثال َكما يف املهلِ

8

9
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2

اأ�ْصِئلة اِل�ْصتيعاب
ك َعن الدُّعاء ُم�ْضَتعيًنا  دَّْث َمع َزميلهلِك/َزميَلتهلِ  َتَ

ية َلة الآتهلِ الأ�ْضئهلِ بهلِ

)هما(  َراأَ�صا         َراأَ�َس 
)نحن( 1  -اأَخذَ 
)هّن( 2  -اأَمَر  
)هم( 3  -اأَِذن  

)اأنتما( 4  -اأَكَل  
) )اأننتَّ 5  -�َصاأل  

)اأنا( 6  -�َصِئم  
)هي(  7  -َراأف  
)هو(  8  -َماَلأ  

)اأنِت(  9  -َقَراأ  
)اأنَت( اأ   10- جَلَ

ْمها َكما يف  ر ُثّم َتْرجهلِ مائهلِ ية َح�َضب ال�ضَّ �َشِّف الأْفعال الآتهلِ
ثال املهلِ

1- َمتى َتْدعو عادًة؟
2- اْذُكْر الآيات الَّتي ُت�صي اإىل الدُّعاء.

3- اْذُكْر اأَهّم اآداب الّدعاء.
4- ما هي الأْوقات َوالأماِكن امُل�ْصَتجابة؟ 

            
            
            
            

                                   

1

başkanlık ettiler )ikil(
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8

ذي اأمام ُكّل ُجْملة  ْعل الَّ ية ( َعلى الفهلِ ل ) ل الّناههلِ اأْدخهلِ
ثال ه اجُلْملة َكما يف املهلِ ل بهلِ َواأْكمهلِ

ثال اُْطُلْب َكما يف املهلِ

3

) بُّ )َت�صُ بَّ يل َمِزيداً ِمن الَقْهوة.         لَت�صُ
) )َتُظنُّ 1-                               اأّن اِلْمِتحان �َصَيكون �َصْهاًل. 
) )َت�ُصبُّ 2-                              اأخاك امُل�ْصِلَم.  
)َتُعدُّ( 3-                               هِذه الرِّيالِت.  
رُّ( )َتُ ّلي.  4-                              ِمْن اأمام امُل�صَ

 ) رُّ )َتُ 5-                               الّطاِولة ِمن َمَكاِنها. 

4

ثال ر َكما يف املهلِ ( اإىل ال�ّضمائهلِ ْد )َعدَّ  اَ�ْضنهلِ

5

وا الأْولد َعدُّ       َعِلّي َعدَّ  

ْت.  الَبنات   1- َفاِطَمة َعدَّ

اأنتم   2- اأْنَت َعَدْدَت . 

 3- اأنِت َعَدْدِت.  اأننّت

 4- اأنا َعَدْدُت .  نحن

اُْطُلْب ِمن التِّْلميذ اأْن َيْقَراأ ِكتاَبه.
ِلك. اِْقَراأْ ِكتاَبك ِمْن َف�صْ

َفر. 1- اُْطُلْب ِمْن عاِئ�صة اأْن َتاأُخذ َتْذِكرًة ِلل�صَّ

2- اُْطُلْب ِمْن اأْحَمد َو�َصمي اأْن َي�ْصاأل َعن الأ�ْصعار يف ال�ّصوق.
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8
ِدقاِئك اأْن َياأُكلوا َطعاَمُهم يف اخلاِرج. 3- اُْطُلْب ِمْن اأ�صْ

ْدريب. الآ الَفراغات يف التَّ 4- اُْطُلْب ِمن الّطاِلَبَتْي اأْن َتْ

5- اُْطُلْب ِمن الالِعبات اأْن َيْبَداأن الّلِعب ِب�ُسْعة.

الدُّعاء
َلة �صِ
ِلك َيْ
ا َهمًّ
ُيَفرِّج
ُكَرب

اأ�ْصَتِجْب 
اأَهّم
اآداب

اِْفِتتاح
َاْخِتَتاِم

اِلحْلاح
الْعِتاف

الّذْنب
ل َو�صُّ التَّ
اخُل�صوع
َخْف�س
ْوت ال�صَّ

َحّث َعلى َ
امُل�ْصَتجابة

ُدُبر
حال ال�ّصجود

اإْفطاِر
الَفَرج
َهْب

ِمْن َلُدْنَك
ْل َتَقبَّ
َيْدُع

َعُجول
  اأَ�ُصّم

َفرَّ
َتُلفُّ
�َصدَّ

َه َ اِتَّ
َدلَّ

اأََح�سَّ
ة ِب�ِصدَّ
َيُجّر
َي�ُصّن
َملَّ
�َصقَّ
بَّ �صَ
َم�سَّ
َحجَّ

َردَّ
عدَّ

َراأْ�س
اأَذَن
َراأَف
اأَ جَلَ
َت�ُصبُّ
َتُعدُّ

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات َوالتَّ
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9
9 الَوْحدة

هيد َتْ

ْر�س الّثاين : الِفْعل امُلْعَتّل )امِلثال( الدَّ

َلوُّث ْر�س الأّول  : التَّ الدَّ

تَلوُّث الِبيئة

ما َن�ساطات نادي ِحماية البيَئة يف َمْدَر�َسِتك؟
َلوُّث يف َبَلِدنا. ماية البيئة َوُمكاَفحة التَّ اُْذُكْر اأ�ْسماء َبْع�ض اجَلْمِعّيات ِلِ

ما اأَهّم امَل�ساِكل البيِئّية يف َمديَنِتك؟ )َتَلوُّث الَهواء، َتَلوُّث امِلياه، 
ْو�ساء... اإلخ( ال�سَّ

ماذا َتْعِرف َعن الِفْعل امُلْعَتّل )امِلثال(؟
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9
َلوُّث َم�شاِكل التَّ

ث  َلوُّ ث امِلياه والتَّ ث اجَلّو َو َتَلوُّ َتِلفة، ِمن اأَهّمها َتَلوُّ ث الِبيئة اأْنواع ُمْ                 ِلَتَلوُّ
ّي. ث الَب�َصِ َلوُّ ْو�ساء والتَّ بالنَّفايات وال�سَّ

الَعْذبة  امِلياه  امِلياه،  ث  َتَلوُّ اّرة. وَي�ْسُمل  ال�سّ الغازات  اجَلّو  ث  َتَلوُّ اإىل  ُتوؤَّدي   
بِّّية. ُمل الَقمامة والّنفايات الطِّ ث ِبالّنفايات َفَي�ْسَ َلوُّ وامِلياه الَبْحِرّية. اأّما التَّ

ْف�ِسّي  ر النَّ َوتُّ ْو�ساء ِمْن َم�ساِكل امُلُدن الَكبرية، َوَقد ُتوؤَّدي اإىل التَّ َوُتْعَتَب ال�سَّ  
لدى الّنا�ض.

َفه ِبَت�ْسويه مناِظر امَلدينة. ث الَب�َصّي َفُيْمِكُننا اأن َن�سِ َلوُّ اأما التَّ  

1

َلوُّث ْر�س الأّول : التَّ الدَّ 9 الوحدة
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ية َح�َشَب الّن�ّس اأِجْب َعن الأ�ْشِئلة الآِتِ 2

3

َلوُّث؟ 1- ما هي اأْنواع  التَّ

ث الهواء؟ 2-ما هو ال�ّسَبب اّلذي يوؤّدي اإىل َتَلوُّ

َفيات؟  َلوُّث بالنَّ ن التَّ مَّ 3- ماذا َيَت�سَ

و�ساء؟ 4-اإىل ماذا توؤّدي ال�سّ

ث اجَلّو- امِلياه الَعْذبة  1- الغازات - َتَلوُّ

ْو�ساء ْف�ِسّية- ال�سَّ ر النَّ َوتُّ بِّّية- التَّ َفايات الطِّ 2- النَّ

ث الَب�َصِّي َلوُّ 3- َت�ْسويه امَلناِظر- امِلياه الَبْحِرّية - التَّ

َلوُّث بالنَّفايات ث امِلياه - التَّ 4- الُقمامة - َتَلوُّ

ْو�ساء - الدُّخان - الغازات 5- ال�سَّ

ت الَكِلمة الَغريبة َكما يف امِلثال ا َتْ ع َخطًّ �شَ
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9
ع   ْدريب اأْدناه ِبَو�شْ اِْقَراأ اجُلَمل الّتاِلية ُثّم اأْجِر التَّ

َت اللْون امُلنا�ِشب  َعالمة )    ( َتْ

ث اجَلّو الّناِجم َعْن َمواّد الّتْدِفئة َتَلوُّ
ْقل ذات امُلَحرِّك. ث اجَلّو الّناِجم َعْن َو�ساِئل النَّ َتَلوُّ

ناعات ث اجَلوِّ الّناِجم َعْن ال�سِّ َتَلوُّ

   الّتدابري اّلتي َيِجب اّتخاُذها

ناِعّية. داِخن امُلْن�َساآت ال�سِّ حات مِلَ 1- َتْركيب ُمَر�سِّ

ْقل اجَلماعّي. 2- َت�ْسجيع َو�ساِئل النَّ

3- اِ�ْسِتْخدام الَفْحم ذي اجَلْودة العاِلية.

ْدِفئة امَلْرَكزّية يف امَل�ساِكن. 4- اِ�ْسِتْخدام التَّ

ّيارات ُكّل �َسنة ِباْنِتظام. 5- َفْح�ض عاِدمات ال�سَّ

6- َتْنظيف َمداِخن امَل�ساِنع ِب�َسْكل َدْوري.

4
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9
اُْنُظْر اإىل ال�ّشوَرَتْي َواْذُكْر اآراءك َعْنُهما ُم�ْشَتعيًنا 

ِبالَكِلمات الآِتية 

بيعة.        ورة ) اأ( َمْنَظر َجميل ِللطَّ يف ال�سّ  
            
            
            

             

ء ِللغاية        ورة ) ب ( َمْنَظر �َسيِّ يف ال�سّ  
            
            
            
                                  

) ب() اأ(

5

ث البيئة          ال َنظرَي َله   ء         ُبَحرْية            َتَلوُّ                  �َسيِّ

ناِعّية              َجميل        �َساّلل          َراِئع                   النِّفايات ال�سِّ
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9

ث اجَلّو َتَلوُّ ْو�ساء ااِلْزِدحام َوال�سَّ

ث امِلياه َتَلوُّ

ِقّلة االأماِكن اخَل�ْصاء

ْبةِقّلة ُنزول امَلَطر تاآُكل التُّ

            
            
            
            

           

6
َور َوناِق�س َمع ُزَمالِئك امَل�شاِكل البيِئّية  اُْنُظْر اإىل ال�شُّ
تي َتعي�ُشها يف َبَلِدك ُثّم اْكُتْب فْقَرًة َعن امَلْو�شوع الَّ



118

ْحدة
الَو

9

الِفْعل امِلثال: هو الِفْعل اّلذي يوَجد يف اأّوِله َحْرف الِعّلة )الواو اأو  الياء(.

ا. َذف الواو يف �سيغة امُل�ساِرع َواالأْمر اإذا كان الِفْعل ُثالِثيًّ ُتْ

لِحْظ الِفْعل امُلْعَتّل )امِلثال( 

ل �ض  و  َل الِقطار ِمْن اإْزمري.  َو�سَ

د ج  و  َوَجَد َح�َسن ِكتاَبه َعلى الّطاِولة. 

ف ق  و  َوَقَفت الاِفلة يف امَلْوِقف. 

ع �ض  و  عوا امُلْهَمالت يف �َسّلة امُلْهَمالت.  َو�سَ

الأْمر امُل�شاِرع  املا�شي 

ِعْد  َيِعدُ  َوَعدَ 

ِرْد َيِردُ  َوَرد َ  

ْع  �سَ عُ  ي�سَ عَ  و�سَ

َهْب  َيَهبُ  َوَهب 

اْيَب�ْض َيْيَب�ُض  َيِب�َض 

1

الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل امُلْعَتّل
9      )امِلثال( الوحدة
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الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل امُلْعَتّل

ْ الِفْعل امِلثال يف اجُلَمل التاِلية َكما يف امِلثال2      )امِلثال( َعينِّ

الأْمرامُل�شاِرعاملا�شي
َل1- ْعَيِعُدَو�سَ �سَ
ُفَوَقَف2- ِجْد     4- َي�سِ
ِزْنَيِثُبَوَجَد3-
َف4- لَو�سَ ْفَي�سِ     4- �سِ
َع5- ِعْدَيِزُنَو�سَ
ِثْبَيِجُدَوَهَب6-
ِقْفَيِقُفَوَزَن7-
ُعَوَثَب8- ْلَي�سَ �سِ
َهْبَيَهُبَوَعَد9-

ْ �شيغة املا�شي امُل�شاِرع َوالأْمر ِمن الِفْعل امِلثال  َعينِّ
َكما يف امِلثال 3

x َجَل�َض الَولُد َخْلَف املاِئدِة.    -1

ّيارة.     ِطّي ال�سَّ ْ اأْوَقَف ال�صُّ  -2

ْر�َض.  اِلُب الدَّ َقَراأ الطَّ  -3

َوَعد  َ ة.  َوَعد اهلُل امُلوؤِمننَي اجَلنَّ  -4

يَّارة.  باَع اأبي ال�سَّ  -5

ْهَم.  َرمى الفاِر�ُض ال�سَّ  -6

اِلُب ِكتاَبه َعلى امَلْكَتب. َع الطَّ َو�سَ  -7

َلْت الّطاِئرة َقْبل َقليل. َو�سَ  -8

 الِفْعل امِلثال
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ف امَلْدَر�سة الَّتي َيْدُر�ض فيها.       اُْطُلْب ِمْن اأْحَمد اأْن َي�سِ
ْف امَلْدَر�سة الَّتي َتْدُر�ض فيها يا اأْحَمد.        �سِِ

ع َحقيَبَتها َعلى االأريكة. 1- اُْطُلْب ِمْن َزْيَنب اأاّل َت�سَ

ْوء االأْحَمر. 2- اُْطُلْب ِمْن يا�ِص َوِزياد اأْن َيِقفا ِعْند ُظُهور ال�سَّ

ع َعلى امُل�ْسَتَندات. 3- اُْطُلْب ِمن امُلدير اأْن ُيَوقِّ

4- اُْطُلْب ِمن امُل�ْسِلمني اأاّل َيْياأ�سوا من َرْحمة اهلل.

5- اُْطُلْب ِمن الّطاِلبات اأْن َيِقْفن ُهنا َوَيْنَتِظْرن َدْوَرُهّن.

اأِجْب َكما يف امِلثال

4

5

ْل اجُلَمل الّتاِلية اإىل �شيغة املا�شي َكما يف امِلثال َحونِّ

ّطة الِقطار ِب�ُسهولة. َيِجُد الّطاِلب َمَ  
ّطة الِقطار ِب�ُسهولة. َوَجَد الّطاِلب َمَ  

َعد يف الّطاِبق الّثاين َوالّطاِبق الّراِبع. َيِقُف امِل�سْ  -1

رًة. ُل َزْيَنب اإىل امَلْدَر�سة ُمَبكِّ َت�سِ  -2

ُع امِلْفتاح َعلى امَلْكَتب. اأ�سَ  -3

ور. ة ِمْن َفْوق ال�سُّ َتِثُب الِقطَّ  -4
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9

اِْمالأ الَفراغات يف اجَلْدَول َكما يف امِلثال
 )َت�ْصيف الِفْعل امِلثال يف املا�شي(

َوَثَب عَ     َوَجدَ    َوَعدَ  لَ      َوَقَف  َو�سَ هو      َو�سَ
ال                                                                                                               هما     َو�سَ
لوا                                                                                                               هم     َو�سَ
َلْت                                                                                                               هي     َو�سَ
َلتا                                                                                                               هما     َو�سَ
ْلَن                                                                                                               هنّ     َو�سَ
ْلَت                                                                                                               اأنتَ     َو�سَ
ْلُتما                                                                                                               اأنتما     َو�سَ
ْلتم                                                                                                               اأنتم     َو�سَ
ْلِت                                                                                                               اأنِت     َو�سَ
ْلتما                                                                                                               اأنتما     َو�سَ
ْلنّت                                                                                                               اأننتّ     َو�سَ
ْلُت                                                                                                              اأنا     َو�سَ
ْلنا                                                                                                              نحن     َو�سَ

7

له الثُّالثي َكما يف امِلثال6 َبينِّ الِفْعل امِلثال َواأ�شْ

اأ�شله الثالثي الفعل املثال
و �ض ل ْلُتَ �سَ اتَّ ْلُت باأ�ْصَتي اأْم�ض. �سَ اِتَّ

ّيارة َو�َسط الّطريق. َفت ال�سَّ 1- َتَوقَّ
ْوء ه َبْعد ُظهور ال�سَّ َل ال�ّساِئق �َسرْيَ 2- وا�سَ

االأْخ�َص.
ُع َحقيَبتي يف الّدوالب َم�َساًء.  3- اأ�سَ

4- واَفَق اجلاِنبان َعلى ااِلتِّفاق اجَلديد.
كاَفحة االأّمّية. َدت اجَلْمِعّيات امَلَدِنّية مِلُ َ 5- اِتَّ
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9

اِْمالأ الَفراغات يف اجَلْدَول َكما يف امِلثال 
)�شيغة الأْمر ِللُمخاَطب َوامُلخاَطبة ِمن الِفْعل امِلثال(

8
اِْمالأ الَفراغات يف اجَلْدَول َكما يف امِلثال 

)َت�ْصيف الِفْعل امِلثال يف امُل�شاِرع(

9

َيِجدُ        َيِعدُ      َيِثُب ُع   َي�سَ لُ       َيِقُف  هو         َي�سِ
الن                                                                                                      هما        َي�سِ
لون                                                                                                      هم        َي�سِ
لُ                                                                                                      هي        َت�سِ
الن                                                                                                      هما       َت�سِ
ْلنَ                                                                                                      هنّ       َي�سِ
لُ                                                                                                      اأنتَ       َت�سِ
الن                                                                                                      اأنتما       َت�سِ
لون                                                                                                      اأنتم       َت�سِ
لني                                                                                                      اأنِت       َت�سِ
الن                                                                                                      اأنتما       َت�سِ
ْلن                                                                                                      اأننّت         َت�سِ
لُ                                                                                                      اأنا       اأ�سِ
لُ                                                                                                      نحن       َن�سِ

   

ِجدْ         ِعدْ        ِثْب ْع   �سَ ْل    ِقْف   اأنتَ   �سِ
ال                                                                                                                   اأنتما   �سِ
لوا                                                                                                                    اأنتم   �سِ
لي                                                                                                                    اأنِت   �سِ
ال                                                                                                                   اأنتما   �سِ
ْلنَ                                                                                                                   اأننتّ   �سِ
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9

هات َجْمع الَكِلمات الآِتية

10
اِْمالأ الَفراغات يف اجَلْدَول َكما يف امِلثال 

)�شيغة الأْمر ِللغاِئب َوالغاِئبة ِمن الِفْعل امِلثال(

ِلَيثْب ِلَيِعدْ  ِلَيِجدْ  عْ  ِلَي�سَ ِلَيِقْف  لْ  ِلَي�سِ هو 
ال      ِلَي�سِ هما 
لوا      ِلَي�سِ هم 
لْ      ِلَت�سِ هي 
ال      ِلَت�سِ هما 
ْلَن      ِلَي�سِ هنّ 

11
1- ُم�ْسِكلة

َر 2- �صَ

3- َمْوِرد

4- ُعْن�ص

5- ِمْليون

6- ِنفاية

7- ِبناء

8-َر�سيف
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9

َلوُّث ُم�ْشَتعيًنا دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن التَّ َتَ
 ِبالأ�ْشِئلة الآِتية

1- ما هي امَل�َساِكل الَكبرية اّلتي ُتواِجه العال   
         َحْول الِبيئة؟

َلوُّث؟ 2- ما هي َم�ساِدر التَّ   
ث.   َلوُّ 3- اُْذُكْر َبْع�ض اأْنواع التَّ   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                               

اأ�ْسِئلة ااِل�ْستيعاب

اِْمالأ الَفراغات يف النَّ�ّس ُم�ْشَتعيًنا ِبالقاِئمة1

2

املدن الكبرية تعني امل�شاكل الكبرية

مدينة«،  »ميغا  اأْو  َكبرية  َمدينة  َوِع�ْصين  َخْم�ض  ِمْن  اأْكَث  العال  يف  ُهناك   
ثًا.  ث الَهواء. َوَمدينة َمْك�سيكو من اأْكَث امُلُدن َتَلوُّ َوَجميُعها َت�ْسكو _____ َم�ساِكل َتَلوُّ
َكما ُتْعَتَب َبكنْي َوالقاِهرة َوجاَكْرتا ِمْن َبنْي _____ االأْكَث َتَخلُّفًا يف َتْطبيق امَلعايري 
 _____ بـِ  العاِملة  ّيارات  ال�سَّ هي  امَلناِطق  هِذه  يف  الرَّئي�سة  َوامُل�ْسِكلة  ّية.  حِّ ال�سِّ
امُلُدن _____  ُمَتواِفرة يف  َغرْي  االأوزون،  َحْول _____  َوامَلْعلومات  ناعات.  َوال�سِّ

بوْمباْي َوكالكوتا َوَدْلهي َومانيال. 

ُمَعدَّالت        ِمْثل        الديَزل        ِمْن           امُلُدن
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9
ْدريب الآتي َكما يف امِلثال3 اأْجِر التَّ

امل�سارعاملا�سي
املرفوع

امل�سارع
املن�سوب

امل�سارع
االأمراملجزوم

ِقْفَلْ َيِقْفَلْن َيِقَفَيِقُفَوَقَف 
َل َو�سَ
َع َو�سَ
َوَجَد
َوَعَد
َوَثَب
َوَهَب
َوَزَن

َف َو�سَ
َوَرد

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

ع ِمن امُلَتَوقَّ
َتزيُد

ظاِهَرة
َنفايات
َي�ْسَتِمُل
ُقماَمة
ر َتَوتُّ

َب�َصِي
َت�ْسويه
اِْنِعدام
َذْوق

َفة  اأْر�سِ
َتْدِفَئة

ِحماَية
َجْمِعّيات
ُمكاَفَحة

اأْب�َسط
َيْنُجم َعن

كاِئنات َحيَّة
اإْحداث
ع َتَو�سُّ
ُي�ِسيء
َمواِرد

َعواِدم 
ُدّخان
َمال

رِّك ُمَ
َتدابري
اتِّخاذ

حات ُمَر�سِّ
ُمْن�َساآت

َفْحم
َجْوَدة
َمداِخن

ِب�َسْكل َدْوِري
ريف

ُبَحرْيَة
ال َنظري َله

�َساّلل

ِقلَّة
َبة ْ تاآُكل التُّ

ُمْهَمالت
َوَرَد
َوَهَب
فاِر�ض
َوَزَن
َوَثَب

ِب�ُسُهوَلة
َعد ِم�سْ
�ُسور
�َسرْيه
َد َ اِتَّ

ُمَعّدالت 
ِديَزل
َت�ْسكو

ْخَمة �سَ
ُمَتواِفر
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10
الَوْحدة10

هيد َتْ

ْر�س الّثاين : الِفْعل الأْجَوف الدَّ

حابة  ال�صَّ
الم حاب َر�صول اهلل َعَلْيه ال�صَّ ْر�س الأّول  : اأ�صْ الدَّ

حاِبّي؟ َمْن هو ال�صّ

حابة امَل�ْصهورين. اُْذُكْر َبْع�َض ال�صّ

ما َمْعنى َكِلمة "الأْن�صار" َو"امُلهاِجرين" ؟

ماذا َتْعِرف َعن الِفْعل الأْجَوف؟
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10

الم الَّذين َلُقوه َواآَمنوا ِبه َوماتوا  حاب َر�صول اهلل َعَلْيه ال�صَّ حابة ُهْم اأ�صْ ال�صَّ  

ّلى اهلل  حاُبه َعلى َتْبليغ ِر�صاَلِته. َوَبْعَد َوفاة الرَّ�صول �صَ َعلى الإ�ْصالم. َلَقْد �صاَعَده اأ�صْ

حابة يف الأْم�صار ِلَن�ْش الِعْلم َواجِلهاد. َعَلْيه َو�َصلَّم َتَفرَّق ال�صَّ

حابة اإىل امُلهاِجرين َوالأْن�صار. َوامُلهاِجرون ُهم الَّذين هاَجروا  َوَيْنَق�ِصم ال�صَّ    

ّلى  ِبّي �صَ رة، َتعاَونوا َمع النَّ ِمْن َمّكة اإىل امَلدينة. اأما الأْن�صار َفُهم اأْهل امَلدينة امُلَنوَّ

1

حاب َر�صول اهلل   ل : اأ�صْ ْر�س الأوَّ الدَّ
الم 10      َعَلْيه ال�صَّ الَوْحدة

حاب امِلثاِلّيون الأ�صْ
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اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية َح�َصب النَّ�ّس 2
حابة؟  1- على َمْن ُيْطَلق ا�ْصم  ال�صَّ

ّلى اهلل َعَلْيه َو�َصّلم؟  حابة َبْعد َوفاة الرَّ�صول �صَ 2- ماذا َفَعل ال�صَّ

ار؟  3- َمن الأْن�صَ

ين ِباجَلّنة؟  4- َمْن ُهم اأ�ْصَهر امُلَب�شَّ

اهلل َعَلْيه َو�َصّلم يف َجميع احلالت.

حابة ِباجَلّنة، َوُهم  ّلى اهلل َعَلْيه َو�َصّلم يف َحياِته َبْع�ض ال�صَّ ِبّي �صَ َوَلَقْد َب�شَّ النَّ

ّديق َوُعَمُر ْبُن اخَلّطاب  ين ِباجَلّنة، َواأ�ْصَهُرُهم اأبو َبْكر ال�صِّ ُيْعَرفون ِبالَع�َشة امُلَب�شَّ

َوُعْثمان ْبُن َعّفان َوَعِلّي ْبُن اأبي طاِلب. 

حاِبّيات َمن ا�ْصَتَهَرْت ِمْثل عاِئ�صة ِبْنت اأبي َبْكر َوَحْف�صة ِبْنت ُعَمر  َوِمن ال�صَّ  

لَّى اهلل َعَلْيه َو�َصّلم. ْهراء ِبْنت  الرَّ�صول �صَ َوفاِطمة الزَّ
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10
اِْمالأ الَفراغات ِبالَكِلمة امُلنا�ِصبة ِمن القاِئمة الآِتية3

الم.         اأبو ُهَرْيرة ِبّي َعَلْيه ال�صَّ 1- هو اأْكَث َمْن َروى الأحاديث َعن النَّ
رة.    ل َمْن َقَراأ الأذان يف امَلدينة امُلَنوَّ 2- هو اأوَّ

3- هو اأْكَثُ َمْن َخَدَم ر�صوَل اهلل.
4- هو َعّم الرَّ�صول َوَقد ا�ْصُت�ْصِهَد يف َمْعركة اأُُحد.

ه ِمْن اأْهل َبْيِته. ِبّي َيُعدُّ ل فاِر�ِصّي، َوكان النَّ حاِبّي ِمْن اأ�صْ 5- هو �صَ
6-  هو القاِئد الَّذي ا�ْصَتَك يف الَغَزوات  َويف ِج�ْصِمه اآثار ُجروح.

7- هو اأ�ْصَهر كاِتب ِللَوْحي.
ِبّي ِمن الَعبيد. ل َمْن اآَمن ِبالنَّ 8- هو اأوَّ
ِبّي َواأوىل امُل�ْصِلمات. 9- هي َزْوجة النَّ

ِبالل احَلَب�صّي َخديجة الُكْبى

َزْيد بن حاِرثة

�َصْلمان الفاِر�صّي
خاِلد بن الَوليد

اأَن�ض بن ماِلك

زيد بن ثاِبت

ِلب َحْمزة بن عبد امُلطَّ

اأبو ُهَرْيرة
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حيحة ِبجاِنب اجُلَمل الآِتية4 اُْكُتْب َرَقم الِفْقرة ال�صَّ

ع  ة َوَو�صَ هرية َعلى الرِّمال احلارَّ ة ِباأّنّّ َعْبَده ِباللاً َقْد اأ�ْصَلَم َرماه َوْقت الظَّ ا َعِلم اأَُميَّ   مَلّ
ِمن ِبالاّلت َوالُعّزى َولِكن  ا َواأْن ُيوؤْ ّمداً ا ُثّم َطَلب ِمْنه اأْن َي�ْصُتم ُمَ ا َكبرياً َعلى َبْطِنه َحَجراً

ِباللاً قال يف ُكلِّ َمّرة:      

ا َعلى اجَلْي�ض َبَدلاً ِمْن خاِلد بن الَوليد،    ِحني َتَوىّل ُعَمر اخِلالفة َوىّل اأبا ُعَبْيدة قاِئداً
َوِحني �ُصِئَل ُعَمر َعْن �َصَبب َعْزل قاِئد ناِجح ِمْثل خاِلد بن الَوليد، اأجاَبُهْم ِباأّن َ�َصَبب 

ا  َعْن ِقيادة اجَلْي�ض هو:         َعْزِله خاِلداً

ْيد َراأى اْمراأةاً َتْبكي َف�َصاأَلها َعْن �َصَبب    ِعْنَدما كان َحْمزة بن َعْبد امُلّطِلب َيْرِجع ِمْن ال�صَّ
اإىل  ِبّي ُمعاَملةاً �َصيِّئة. َذَهب َحْمزة ُمبا�َشة  النَّ اأبا َجْهل عاَمل  ِباأّن  َفَعِلَم ِمْنها  ُبكاِئها 
ّلى اهلل َعَلْيه  ِبّي �صَ �َصه ِبالَقْو�ض اّلذي ِبَيِده َفَجَرَحه. ُثّم َذَهب اإىل النَّ َب َراأْ اأبي َجْهل َو�شَ
ِبّي َف�َصاأَله َحْمزة ماذا ُيْعِجُبك اإَذْن، قال  ه ِبالأْمر، َولِكن ما َفَعَله َلْ ُيْعِجب النَّ َو�َصّلم َواأْخَبَ

ُيْعِجُبني اأْن َتْقَبل الإ�ْصالم َوِبناء َعلى هذا قال َحْمزة:
       

َهداء  حاِبّية ا�ْصُمها �ُصَمّية اإىل َمْيدان احَلْرب َف�َصاأَلْت َعْن ال�صُّ   اأْثناء َمْعَركة اأُُحد َذَهَبْت �صَ
فاأْخَبوها ِباأّن اأباها َواأخاها َوَزْوَجها َقد ا�ْصُت�ْصِهدوا َولكّنها �َصاأََلْتُهم َكْيف حال 

ِبّي َوقاَلت: ه ِبَخرْي َذَهَبْت اإىل النَّ الرَّ�صول َفَلّما َعِلَمْت اأنَّ
        

1

2

3

4

الإْثبات ِباأّنه ل اأَحد َيْنَجح َوْحَده يف ُكّل �َصْيء.
 اأَحٌد، اأَحٌد!  

اأْنَت َعلى َقْيد احَلياة َفهذا َيْكفيني.
ا َر�صول اهلل. ّمداً اأ�ْصَهد اأْن ل اإله اإّل اهلل َواأ�ْصَهد اأّن ُمَ
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ّدْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن امُلهاِجرين َوالأْن�صار  َتَ
ُم�ْصَتعيًنا ِبالأ�ْصِئلة الآِتية 

هاْت َجْمع الَكِلمات الآِتية5

6

6- َبَلد

7- َنْف�ض

8- مال

9- َزْوج

10- َحديث

حاِبّي 1- �صَ

2- َحْرب

3- َمدينة

4- َدْولة

5- َمْعَرَكة

 1- َعلى َمْن ُيْطَلق ا�ْصم امُلهاِجرين؟ 
2- مِلاذا هاَجر امُلهاِجرون ِمْن َمّكة اإىل امَلدينة؟

3- هل اأقام الّنِبّي َدْولةاً يف امَلدينة؟

4- ماذا َطَلب الرَّ�صول )�ض( ِمن امُلهاِجرين َوالأْن�صار؟
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ي�صوم امُل�ْصِلُم يف َرَم�صان.
رة. َيزور واِلدي امَلدينة امُلَنوَّ

يقوم امَلري�ُض ِمْن �َشيِره.

ي�صري الأ�ْصتاُذ يف احَلديقة.
َيبيع اأِخي َبْيَته يف هذا العام.

ِبّي َيعي�ُض يف َمّكة. كان النَّ

. ينال الّطاِلُب الناِجُح جاِئزةاً
ا. راً ْفُل ُمَبكِّ ينام الطِّ

ِطّي. ْ يخاف الل�ضُّ ِمن ال�شُّ

�صام امُل�ْصِلُم يف َرَم�صان.
رة. زار واِلدي امَلدينة امُلَنوَّ

قام امَلري�ُض ِمْن �َشيِره.

�صار الأ�ْصتاذ يف احَلديقة. 
باَع اأِخي َبْيَته يف هذا العام.

ِبّي يف َمّكة. عا�ض النَّ

. نال الّطاِلُب الناِجُح جاِئزةاً
ا. راً ْفل ُمَبكِّ نام الطِّ

ِطّي. ْ خاف الل�ضُّ ِمْن ال�شُّ

ْم يف َرَم�صان. �صُ
رة. ُزْر امَلدينة امُلَنوَّ

ُقْم ِمْن �َشيِرك.

�ِشْ يف احَلديقة.
ِبْع َبْيَتك يف هذا العام.

ِع�ْض يف َمّكـة.

َنْل اجلاِئزَة.
ا. راً َنْ ُمَبكِّ

ِطّي. ْ َخْف ِمن ال�شُّ

  لِحْظ الِفْعل الأْجَوف

الِفْعل الأْجَوف هو الِفْعل اّلذي َو�َصُطه َحْرف ِعّلة.
ُيْحَذف َحْرف الِعّلة ِمْن َو�َصط الِفْعل الأْجَوف ِعْند الِتقاء ال�ّصاِكَننْي.

الأمرامل�صارعاملا�صي
1

ْر�س الّثاين: الِفْعل الأْجَوف          الدَّ 10 الَوْحدة
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10

نال�صارقالهو
نال�صاراقالهما
نالوا�صارواقالواهم
ناَلْت�صاَرْتقاَلْتهي
ناَلتا�صاَرتاقاَلتاهما
َنُقْلَنهنَّ ِنْلَن�ِشْ
َتُقْلَتاأنَت ِنْلَت�ِشْ
ِنْلُتما�ِشُْتاُقْلُتمااأنتما
ُتُْقْلُتْماأنُتم ِنْلُتم�ِشْ
ِتُقْلِتاأنِت ِنْلِت�ِشْ
ِنْلُتما�ِشُْتاُقْلُتمااأنتما
ُتّنُقْلُتَّاأنُتَّ ِنْلُتَّ�ِشْ
ُتُقْلُتاأنا ِنْلُت�ِشْ

ِنْلنا�ِشْناُقْلنانحن

لِحْظ َت�ْصيف الِفْعل الأْجَوف يف املا�صي 2

ِمري َرْفع ُمَتَحرِّك )الّتاء امُلَتَحّركة- نا الفاِعَلنْي- اإذا اأ�ْصِند الِفْعل الأْجَوف اإىل �صَ
 نون النِّ�ْصوة( ُيْحَذف َحْرف الِعّلة ِمْن َو�َصِطه.

مري َرْفع �صاِكن )واو اجَلماعة- اأِلف الْثَننْي- اإذا اأ�ْصِند الِفْعل الأْجَوف اإىل �صَ
ياء امُلخاطبة( ل َيْحُدث فيه َتْغيري.

ُقْلُت اأنا 
ُقْلنا نحن 

قال هو 
قال هما 

قالوا هم 

قاَلْت هي 

قاَلتا هما 

ُقْلَن هنَّ 

ُقْلِت اأنتِ 

ُقْلُتما اأنتما 

ُقْلُتَّ اأنتّ 

ُقْلَت اأنتَ 

ُقْلُتما اأنتما 

ُقْلُتْم اأنتم 
قال 

ظْ  لِحِ
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10
لِحْظ َت�ْصيف الِفْعل الأْجَوف يف امُل�صاِرع3

َيناُلَي�صرُيَيقوُلهو
َينالنَي�صريانَيقولنهما
َينالونَي�صريونَيقولونهم
َتناُلَت�صرُيَتقوُلهي
َتنالنَت�صريانَتقولنهما
َنَيُقْلَنهنَّ َيَنْلَنَي�ِشْ
َتناُلَت�صرُيَتقوُلاأنَت
َتنالنَت�صريانَتقولناأنتما
َتنالونَت�صريونَتقولوناأنتم
َتنالنيَت�صريينَتقولنياأنِت
َتنالنَت�صريانَتقولناأنتما
َنَتُقْلَناأنُتَّ َتَنْلَنَت�ِشْ
اأناُلاأ�صرُياأقولاأنا

َنناُلَن�صرُيَنقوُلنحن

َنْل�ِشُْقْلاأنَت
نال�صرياقولاأنتما
نالوا�صريواقولوااأنتم
نايل�صرييقويلاأنِت
نال�صرياقولاأنتما
َنُقْلَناأنُتَّ َنْلَن�ِشْ

لِحْظ ت�ْصيف الِفْعل الأْجوف ِلالأْمر 4
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10

َينامَيطوفَيعودَيزيدَي�صوم
ِزْداأنَت
طوفااأنتما
عودوااأنتم
�صومياأنِت
نامااأنتما
ُعْدَناأنتَّ

اأْكِمْل َت�ْصيف اأْفعال الأْمر الّتاِلية َكما يف الأْمِثلة

لِحظ َت�ْصيف الِفْعل الأْجَوف يف امُل�صاِرع امَلْنفي ِبَلْم

6

 َلْ

هو
هما
هم
هي
هما 
هنَّ

اأنَت
اأنتما
اأنتم
اأنِت

اأنتما
اأنُتَّ
اأنا

نحن

َيَنْل َي�ِشْ  َيُقلْ 
َينال َي�صريا  َيقول 
َينالوا َي�صريوا  َيقولوا 
َتَنْل َت�ِشْ  َتُقلْ 
َتنال َت�صريا  َتقول 
َيَنْلَن َي�ِشْنَ  َيُقْلنَ 
َتَنْل َت�ِشْ  َتُقلْ 
َتنال َت�صريا  َتقول 
َتنالوا َت�صريوا  َتقولوا 
َتنايل َت�صريي  َتقويل 
َتنال َت�صريا  َتقول 
َتَنْلَن َت�ِشْنَ  َتُقْلنَ 
اأَنْل اأ�ِشْ  اأُقلْ 
َنَنْل َن�ِشْ  َنُقلْ 

5
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10

َينال امُلوؤِْمن ِر�صا اهلل. نال امُلوؤِْمن ِر�صا اهلل.   

َحِفّي َعن الْجِتماع. غاب ال�صِّ  -1

ا. بات الّطْفل جاِئعاً  -2

عاد امُل�صاِفر ِمن الرِّْحلة.  -3

زاَرت امُلَمرِّ�صة امَلري�ض.  -4

طاف احُلّجاج َحْول الَكْعبة.  -5

َعينِّ الِفْعل الأْجَوف يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال

َحونِّل الِفْعل الأْجَوف املا�صي اإىل امُل�صاِرع َكما يف امِلثال

قال َعلَيْه ال�ّصالم: الّدين امُلعاَملة.  

ُقْل هو اهلل اأََحد.  -1

ا َو�ِصّتني �َصنة. ِبّي َعَلْيه ال�ّصالم َثالثاً عا�ض النَّ  -2

َخرْي الّنا�ض َمْن طال ُعْمُره وَح�ُصَن َعَمُله.  -3

ة. غاَبت الّطاِلبة َعن امُلحا�شَ  -4

نال َرئي�ض الَبَلدّية جاِئزة َكبرية.  -5

7

8
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10

ْفي ُم�ْصَتْعِمال ) َلْ ( اأِجْب َعن الأ�ْصِئلة الآِتية ِبالنَّ

اأِعْد ِكتابة اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثاَلي9

10

ُعْدُت امَلري�ض يف امُل�ْصَت�ْصفى. عاد اأْحَمد امَلري�َض يف امُل�ْصَت�ْصفى. )اأنتم(    
باع الّتاِجر َب�صاَعَته ِبِرْبح َقليل. )اأنَت(   ِبْعَت ِب�صاَعَتَك ِبِرْبح َقليل.  

ْيف الأماِكن الأَثِرّية. )هم( زار ال�صَّ  -1
ا. )هي( راً قام الَوَلد ِمْن َنْوِمه ُمَبكِّ  -2
ْر�ض. )هّن( غاَبت الّطاِلبة َعن الدَّ  -3

�صام احلاّج �َصْهر َرَم�صان يف امَلدينة. )اأنتما(  -4
�صار الرَُّجل يف َطريق اخَلرْي. )اأنّت(  -5

1- هل ُزْرت امُلدير يا َعِلّي؟

2- هل قام اأخوك ِمن النَّْوم؟

ْفل َعلى الِفرا�ض؟ 3- هل نام الطِّ

ْمِت اأْم�ض يا عاِئ�صة؟ 4- هل �صُ

ة الأوىل؟ ل يف احِل�صَّ 5- هل ُكْنَت يف الَف�صْ
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10

2- َكْيف كانوا َيَت�َشَّفون؟  حابة؟                   1- َمْن ُهْم ال�صَّ
            
            
            
            

           
           

حابة ُم�ْصَتعيًنا  دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن ال�صَّ َتَ
وؤاَلْي الآِتَيي ِبال�صُّ 2

اأ�ْصِئلة اِل�ْصتيعاب

ْل َبْي امَلْجموَعَتي1 �صِ

َهداء  �َصيِّد ال�صُّ
خاِدم الرَّ�صول 
ل اأْعَجِمّي الأ�صْ

قاِئد اجَلْي�ض
كاِتب الَوْحي

ل ُموؤِْمنة اأوَّ
اخَلليفة الّثاِلث 

ْبيان  ل ُموؤِْمن ِمن ال�صِّ اأوَّ
ن الّنِبّي ُموؤَذِّ

راوي الأحاديث

1- ِبالل احَلَب�ِصّي
2- اأبو ُهَرْيرة

3- َحْمزة 
4- �َصْلمان الفاِر�ِصّي

5- َعلي بن اأبي طاِلب
6- َخديجة الُكْبى

7- ُعْثمان بن َعّفان
8- َزْيد بن ثاِبت

9- خاِلد بن الَوليد 
10- اأَن�ض بن ماِلك

 ب  اأ 
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10

اأكمْل ت�صيف الأفعال التالية

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال الّتاِلية َكما يف الأْمِثلة3

4

َينامَيطوفَيعودَيزيدَي�صومهو
َيطوفانهما
هم
َت�صوُمهي

هما 
َيَنْمَنهنَّ
اأنَت

اأنتما
َتزيدوناأنتم
اأنِت

اأنتما
اأنتَّ
اأنا

َنعوُدنحن

نامطافعادزاد�صامهو
طافاهما
هم
�صاَمْتهي
هما
َنهّن ِنْ
اأنَت

اأنتما
ِزْدتاأنتم
اأنِت

اأنتما
اأنتَّ
اأنا

ُعْدنانحن
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105
 ْ اأْدِخْل َعلى الأْفعال امُل�صاِرعة الآِتية اأداة »َلْ« َوَغينِّ

ما َيْلَزم َكما يف امِلثال

           َي�صري املارُّ بجوار الر�صيف.                        َلْ َي�ِشْ املارُّ ِبِجوار الرَّ�صيف.

َينال الّطاِلب جاِئزة َكبرية.  -1

َي�صوم امَلري�ض يف �َصْهر َرَم�صان امُلباَرك.  -2

َتذوب الثُّلوج يف هذه الأّيام.  -3

الّتاِجر َيبيع ِب�صاَعَته اأمام الباب.  -4

احُلّجاج َيطوفون َحْول الَكْعبة الآن.  -5

َفريق الُكلِّّية َيفوز الَيْوَم يف امُلباراة.  -6

اّلب َعن امَلْدَر�صة. َيغيب الطُّ  -7

. امُل�صاِفران َيعودان اإىل َبَلِدِهما َم�صاءاً  -8

ّياح َيزورون امَلْتَحف الَيْوَم. ال�صُّ  -9

َيقول امُلّتَهم احَلّق هذه امَلّرَة.  -10
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10 اأَْن�صار
ُمهاِجر
ماتوا
َلُقوه
َتْبليغ

داَفُعوا َعن
َق َتَفرَّ

اأَْم�صار
ِجهاد
َيْنَق�ِصُم
َتعاُون
َ بـ َب�شَّ
اِ�ْصَتَهَر

اُ�ْصُت�ْصِهد
َيُعدُّين
اآثاَر

ُجُروح
َعبيد
اأوىل

َمالِئَكة
اإْثبات

َعلى َقْيد احَلياة 
َيْكفيني

َرماه
ِرمال
َحَجر
َي�ْصُتم
لت
َبَدَل

�َصْعب
َيِثقُ

َيْعَتِقُد

َيْنَت�ِشُ
َعْزل
ُبكاء
�َصيَِّئة
َقْو�ض
َجَرَح
ُيْطِلُق
اأقاَم
�صاَر
ناَل

جاِئَزة
خاَف
طاَل

غاَب َعن
باَت
طاَف

َعُدّو
ِفرا�ض
ذاَب
ُثُلوج

ُم�ْصِم�ض
حاَز

ِب�صاَعة
ة اأَثِريَّ

ثاَر على
باَل
ُذْقت

َر�صيف
َهم ُمتَّ

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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11
الَوْحدة11

هيد َتْ
ّيات امِلثاِلّية يف عهد الرَّ�سول. ْخ�سِ اُْذُكر ال�سَّ

اُْذُكر اأ�ْسماء اأْوالد الرَّ�سول.

ماذا َتْعِرف َعن الِفْعل الّناق�ص؟

ْر�ص الثاين :  الِفْعل الّناِق�ص الدَّ
ل  : َخديجة الُكْبى ْر�ص الأوَّ الدَّ

ال�َصْخ�صّيات امِلثاِلّية
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11

ُوِلَدت َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد �َسنة 556 م يف َمّكة. كاَنت اْمَراأة َعفيًفا َحّتى َدعاها   

ّمًدا �سّلى  َقْوُمها يف اجلاِهِلّية بالّطاِهرة. َوكاَنْت َخديجة تاِجرة َغِنّية، َفَبَلَغها اأّن ُمَ

ب ِبال�ساِدق االأمني َواأّنه َكرمي االأْخالق، َفَطَلَبْت ِمْنه اأْن َيْخُرج يف  اهلل َعَلْيه َو�َسّلم ُيَلقَّ

ِتارة َلها اإىل ال�ّسام َمَع ُغالٍم ُيْدعى "َمْي�َسة". َواأْخَب "َمْي�َسة" َخديجة َعْن اأْخالق 

ه ِبَرْغبة  ديَقَتها "َنفي�سة" ِلُتْخِبَ ْدِقه واأماَنِته، فاأْعَجَبها َواأْر�َسَلْت اإَلْيه �سَ ّمد َو�سِ ُمَ

يِّدة َخديجة     ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم ِمن ال�سَّ د �سَ مَّ َج �َسيُِّدنا ُمَ َخديجة يف الزَّواج ِمْنه. َوَتَزوَّ

11 الَوْحدة

ي اهلل َعْنها َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد َر�صِ 1

ْر�ص الأّول: َخديجة الُكْبى  الدَّ
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11
َى اهلل َعْنها   يِّدة َخديجة َر�سِ ى اهلل َعْنها، َوكان ُعْمُره َخْم�سة َوِع�ْسين عامًا، َوال�سَّ   َر�سِ

  اأْرَبعني عامًا. 

الم َحتَّى َبْعَد َوفاِتها.   الة َوال�سَّ د َعَلْيه ال�سّ مَّ ة يف َقْلب ُمَ ديجة َمْنـِزلة خا�سّ    كَاَنْت ِلَ

رة ِبَثالث �َسَنوات َوكان     يِّدة َخديجة َقْبل ِهْجرة الرَّ�سول اإىل امَلدينة امُلَنوَّ َيْت ال�سَّ    ُتُوفِّ

  ُعْمُرها َخْم�ًسا َو�ِسّتني �َسنة. 

ي اهلل َعْنها ِبالّطاِهرة ؟ َبْت َخديجة َر�سِ 1- مِلاذا ُلِقّ
..........................................................................................................................................................................................       

الم ؟ د َعَلْيه ال�سَّ مَّ ديَقَتها  َنفي�سة  اإىل ُمَ يَِّدة  َخديجة  �سَ 2- مِلاذا  اأْر�َسَلْت ال�سَّ
..........................................................................................................................................................................................       

يِّدة َخديجة؟ َج ِمن ال�سَّ 3- َكْم كان ُعْمُر الرَّ�سول ِعْنَدما َتَزوَّ
..........................................................................................................................................................................................       

يِّدة َخديجة ؟ �ُسول ِمن ال�سَّ 4- َكْم �َسنة ا�ْسَتَمرَّ َزواج الرَّ
..........................................................................................................................................................................................       

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

ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال �صِ

ي اهلل َعْنها. يِّدة َخِديجة َر�سِ ِمن ال�سَّ

تاِجرة َغِنّية.

َقْبل ِهْجرة الرَّ�سول اإىل امَلدينة.

الم. د َعَلْيه ال�سَّ مَّ يف َقْلب ُمَ

اِدق االأمني. ُيَلقَّب بال�سّ

1-  كاَنْت َخديجة

الم د َعَلْيه ال�سَّ مَّ 2-كان ُمَ

الم د َعَلْيه ال�سَّ مَّ ج �َسيِّدنا ُمَ 3- َتَزوَّ

يِّدة َخديجة  َيْت ال�سَّ 4- ُتُوفِّ

ة ديجة َمْنِزَلة خا�سّ 5- كانت ِلَ

2

3
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11 1-  اأين ُوِلَدت َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد؟ 
ج – يف َمّكة اأ- يف َبْغداد  ب- يف امَلدينة   

2-  متى ُوِلَدت َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد؟
ج – �َسنة 565 م ب- �َسنة 655 م  اأ- �َسنة 556 م   

3- ملاذا َدعاها َقْوُمها يف اجلاِهِلّية بالّطاِهرة؟
ها كاَنت �ساِبرة ج –اِلأنَّ ب- الأنها كاَنت اْمَراأة َعفيًفا  اأ- الأنها كانت غنّية   

4-  اإىل اأيَن َطَلَبْت خديجة ِمن الّنبّيْ اأْن َيْخُرج يف ِتارة َلها؟ 
ج –اإىل امَلدينة ب-اإىل احَلَب�سة  اأ- اإىل ال�ّسام   

ه ِبَرْغَبِتها يف الزَّواج ِمْنه؟ ّمد  ِلُتْخِبَ 5-  َمن الَّتي اأْر�َسَلْتها َخديجة اإىَل ُمَ
ديقتها "عائ�سة " ديَقَتها "َنفي�سة"  ج – �سَ ديقتها "َمْي�َسة"  ب- �سَ اأ-�سَ  

يِّدة َخديجة؟ ج ِمن ال�سَّ ِبّي )�ص( ِعْنَدما َتَزوَّ 6-  كم كان ُعْمُر النَّ
اأ- َخْم�سة َوِع�ْسين عامًا   ب-ِع�ْسين عامًا  ج –واِحد وِع�ْسين عامًا  

ِبّي )�ص(؟ َجت ِمن النَّ يِّدة َخديجة ِعْنَدما َتَزوَّ 7-  كم كان ُعْمُر ال�سَّ
اأ- َخْم�سة َوَثالثني عاًما    ب- َخْم�سني عاًما     ج –اأْرَبعني عامًا  

الم اإىل ال�ّسام؟ د َعَلْيه ال�سَّ مَّ 8-  َمع َمن �ساَفر ُمَ
ج – َكرمي ب- َمْي�َسة  اأ-َنفي�سة   

يِّدة َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد؟ َيت ال�سَّ 9-  َقْبل َكْم �َسنة ِمن الِهْجرة ُتُوفِّ
ج َثالث �َسَنوات ب- �َسَنَتنْي  اأ- �َسنة   

َيت؟ يِّدة َخديجة ِعْنَدما ُتُوفِّ 10- َكْم كان ُعْمُر ال�سَّ
اأ-  َخْم�ًسا َو�ِسّتني �َسنة   ب-  َخْم�ًسا َخم�سني �َسنة  ج-  َخْم�ًسا َو�َسْبعني �َسنة  

حيح ْع َعالمة )    ( اأمام اِلْخِتيار  ال�صَّ �صَ 4
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11
ه َكرمي                   . اِدق االأمني َواأنَّ ّمًدا �سّلى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم                    ِبال�سّ 1- َبَلَغ َخِديَجة  اأّن ُمَ

ِبّي ِمن َخديجة َنْحو َخْم�ص َوع�ْسين                    .  2-                     َزواج النَّ

ى اهلل َعْنها. ّلى اهلل َعَلْيه َو�َسلَّم ِمن                    َخديجة َر�سِ َج �َسيُِّدنا                    �سَ 3- َتَزوَّ

ل َمّرة يف غار                    . د اِلأوَّ مَّ 4- َنَزَل                    َعلى ُمَ

َى اهلل َعْنها                    عامًا. يِّدة َخديجة َر�سِ 5- كان                    ال�سَّ

ُعْمر ا�ْسَتَمرّ  ِحراء  يِّدة  ال�سَّ االأْخالق 
اأْرَبعني الَوْحيُ  ُيَلّقب  عاًما  د  مَّ ُمَ

ة يِف َعْهد الرَّ�سول.    َفاِتِهم امُلِهمَّ يَّات و�سِ ْخ�سِ اْذُكر َبْع�ص ال�سَّ  
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

اِْمالأ الَفراغات ِبالَكِلمات امُلنا�ِصبة ُم�ْصَتعيًنا ِبالقاِئمة    

دَّْث َمع َزميِلك/زميَلتك َعن امَلْو�صوع الآِتي                                           َتَ

5

6
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11

ه.  دعا امُل�ْسِلُم َربَّ
َرمى اجُلْنِدّي �َسْهًما.

َي اهلل َعْنُهم. َر�سِ
ُجل اإىل اَلْي. �َسَعى الرَّ

الِفْعل الّناِق�ص هو الِفْعل الَّذي اآِخُره َحْرف ِعّلة.
ُيْحَذف َحْرف الِعّلة ِمن اآِخر ِفْعل االأمر والِفْعل امُل�ساِرع امَلْجزوم.

لِحظ الِفْعل الّناِق�ص

ْعل املا�صي الّناِق�ص لِحْظ َت�ْصيف الِفِ

االأْمر امُل�ساِرع املا�سي
َك. اُْدُع َربَّ

اِْرِم �َسْهًما.
اِْر�َص َعْنُهم.

اِ�ْسَع اإىل اَلْي.

ه. َيْدعو امُل�ْسِلُم َربَّ
َيْرمي اجُلْنِدّي �َسْهًما.

َيْر�سى اهلل َعْنُهم.
ُجل اإىل اَلْي. َي�ْسعى الرَّ

�َسَعى َي    ر�سِ رَمى    َدعا     هو  
�َسَعَيا يا    َر�سِ َرَمَيا    َدَعَوا     هما  
�َسَعْوا وا    ر�سُ َرَمْوا    َدَعْوا     هم  
�َسَعْت َيْت    َر�سِ َرَمْت    َدَعْت     هي  
�َسَعَتا َيتا    َر�سِ َرَمتا    َدَعتا     هما  
�َسَعنْيَ نَي    َر�سِ َرَمنْيَ    َدَعْوَن     هنَّ  

�َسَعْيَت يَت    َر�سِ َرَمْيَت    َدَعْوَت     اأنَت  
�َسَعْيُتما يُتما   َر�سِ َرَمْيُتما    َدَعْوُتا    اأنتما  
�َسَعْيُتم يُتم    َر�سِ َرَمْيُتم    َدَعْوُت     اأنُتم  
�َسَعْيِت يِت    َر�سِ َرَمْيِت    َدَعْوِت     اأنِت  

�َسَعْيُتما يُتما   َر�سِ َرَمْيُتما    َدَعْوُتا    اأنتما  
�َسَعْيُتَّ يُتَّ   َر�سِ َرَمْيُتَّ    َدَعْوُتنَّ     اأنُتَّ  
�َسَعْيُت يُت    َر�سِ َرَمْيُت    َدَعْوُت     اأنا  
�َسَعْينا ينا    َر�سِ َرَمْينا    َدَعْونا     نحن  

ْر�ص الّثاين:  الِفْعل الّناِق�ص الدَّ 11 الَوْحدة

1
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11

لِحْظ َت�ْصيف الِفْعل الّناِق�ص ِلالأْمر

لِحْظ َت�ْصيف الِفْعل امُل�صاِرع الّناِق�ص

َي�ْسَعى ى   َيْر�سَ َيْرِمي    َيْدُعو    هو  
َي�ْسَعياِن يانِ  َيْر�سَ َيْرميانِ   َيْدُعوان   هما  
َي�ْسَعْوَن ْونَ  َيْر�سَ َيْرموَن    َيْدُعوَن    هم  

 
َت�ْسَعى ى   َتْر�سَ َتْرِمي    َتْدُعو    هي  

َت�ْسَعياِن يانِ  َتْر�سَ َتْرِميانِ   َتْدُعوانِ   هما  
َي�ْسَعنْيَ نْيَ  َيْر�سَ َيْرِمنَي    َيْدُعوَن    هنَّ  

 
َت�ْسَعى ى   َتْر�سَ َتْرِمي    َتْدُعو    اأنَت  

َت�ْسَعيان يان  َتْر�سَ َتْرِميانِ   َتْدُعوان   اأنتما  
َت�ْسَعْوَن ْونَ  َتْر�سَ َتْرُموَن    َتْدُعوَن    اأنتم  

َت�ْسَعنْيَ نْيَ  َتْر�سَ َتْرِمنَي    َتْدِعنَي    اأنِت  
َت�ْسَعياِن يانِ  َتْر�سَ َتْرِميانِ   َتْدُعوانِ   اأنتما  

َت�ْسَعنْيَ نْيَ  َتْر�سَ َتْرِمنَي    َتْدُعوَن    اأنُتَّ  

اأ�ْسَعى ى   اأْر�سَ اأْرِمي    اأْدُعو    اأنا  
َن�ْسَعى ى   َنْر�سَ َنْرِمي    َنْدُعو    نحن  

اِ�ْسَع اِْر�َص   اِْرِم    اُْدُع   اأنَت  
اِ�ْسَعَيا َيا   اِْر�سَ اِْرِمَيا    اُْدُعَوا   اأنتما  
اِ�ْسَعْوا ْوا   اِْر�سَ اِْرُموا    اُْدُعوا   اأنتم  

اِ�ْسَعْي ْي   اِْر�سَ اِْرِمي    اُْدِعي   اأنِت  
اِ�ْسَعَيا َيا   اِْر�سَ اِْرِمَيا    اُْدُعَوا   اأنتما  
اِ�ْسَعنْيَ نْيَ   اِْر�سَ اِْرِمنَي    اُْدُعوَن   اأنُتَّ  

3
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11
لِحْظ َت�ْصيف الِفْعل امُل�صاِرع الّناِق�ص امَلْنِفي ِبَلْم

َي�ْسَع َيْر�َص  َيْرمِ  هو  َيْدعُ 
َي�ْسَعَيا َيا  َيْر�سَ َيْرِمَيا  َيْدُعَوا  هما 
َي�ْسَعْوا ْوا  َيْر�سَ َيْرُموا  َيْدُعوا  هم 

 
َت�ْسَع َتْر�َص  َتْرمِ  َتْدعُ  هي 

َت�ْسَعَيا َيا  َتْر�سَ َتْرِمَيا  َتْدُعَوا  هما 
َي�ْسَعنْيَ نْيَ  َيْر�سَ َيْرِمنْيَ  َيْدُعونَ  هنَّ 

َت�ْسَع َتْر�َص  َتْرمِ  َتْدعُ  اأنتَ 
َت�ْسَعَيا َيا  َتْر�سَ َتْرِمَيا  َتْدُعَوا  اأنتما 
َت�ْسَعْوا ْوا  َتْر�سَ َتْرُموا  َتْدُعوا  اأنتم 

َت�ْسَعْي يْ  َتْر�سَ َتْرِمي  َتْدِعي  اأنِت 
َت�ْسَعَيا َيا  َتْر�سَ َتْرِمَيا  َتْدُعَوا  اأنتما 
َت�ْسَعنْيَ نْيَ  َتْر�سَ َتْرِمنْيَ  اأنُتَّ  َتْدُعون 

اأ�ْسَع اأْر�َص  اأْرمِ  اأْدعُ  اأنا 
َن�ْسَع َنْر�َص  َنْرمِ  َنْدعُ  نحن 

 َلْ

 َلْ

 َلْ

 َلْ

 َلْ

5
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َحوِّل الِفْعل املا�صي الّناِق�ص اإىل امُل�صاِرع يف اجُلَمل 
الّتاِلية َكما يف امِلثال

َيْدعو الّر�سول اأْهل َمّكة اإىل االإ�ْسالم. دعا الّر�سول اأْهل َمّكة اإىل االإ�ْسالم.  
ــه. َع�سى ِفْرَعْون َربَّ  -1

َطغى الّظاِل يف ُحْكِمه.  -2
َرعى الّراعي االأْغناَم يف احَلديقة.  -3

اأَبى اإْبراهيم االإميان ِباالأْوثان.  -4
�َسِقَي العاِمل يف َعَمِله.  -5

َرِقَي امُلْجَتَمع يف الَقْرن الِع�ْسين.  -6
َن�ِسَيْت ِبْنتي َحقيَبَتها يف الَبْيت.  -7

ة َجميلة. َحكى َجّدي ِق�سّ  -8
َجرى الالِعب َوراء الُكرة ِب�ُسْعة.  -9

ديد. �َسكا امَلري�ص ِمن االأَل ال�سَّ  -10

ت الِفْعل الّناِق�ص يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال ا َتْ ع َخطًّ �صَ

      َن�ِسي الّطاِلب اْمِتحان الَيْوم.
1- َم�َست الّطاِلبات يف َحديقة الّثاَنِوّية.

ه. 2-َلِقي امُلوؤِْمن َربَّ
ديِقه. ْفل َيْرمي الُكرة ِل�سَ 3- الطِّ

فا َوامَلْروة. 4- احلاّج َي�ْسعى َبنْي ال�سَّ
5- �َسَفى اهلل امَلري�َص.

6- َفَدى اجُلْنِدّي َنْف�َسه ِللَوَطن.
7- َيْكفي هذا الَقْدر ِمن احَلليب.

ي َعذاَب َيْوٍم َعظيم } �صورة الأْنعام)15(. 8- { اإيّن اأخاُف اإْن ع�َصْيُت َربِّ

7

6
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اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال الّتاِلية َكما يف الأْمِثلة

اأِعْد ِكتابة اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثاَلي
ا. ْيُتم ِباهلل َربًّ َر�سِ ا. )اأنتم(  َي ِباهلل َربًّ   َر�سِ

فا َوامَلْروة. فا َوامَلْروة. )نحن(  �َسَعْينا َبنْي ال�سَّ �َسعى احُلّجاج َبنْي ال�سَّ  

ي الواِلدان َعن اْبِنِهما. )اأنَت( َر�سِ  -1

اأبى امُلَوّظُف االأواِمر اجَلديدة. )هي(  -2

ة َجميلة. )هّن( َحكى االأ�ْستاذ ِق�سّ  -3

�ص. )اأنتما( ديَقه ِللُمَدرِّ �َسكا الّطاِلب �سَ  -4

َن�ِسي الَوَلد امِلْفتاح َعلى الباب. )اأنّت(  -5

َق�سى�َسِقيَم�سىَن�ِسيَرجاهو
�َسِقَياهما
هم
َرَجْتهي
هما
نْيَهنَّ َق�سَ
اأنَت
اأنتما
َن�ِسيُتماأنتم
اأنِت
اأنتما
اأننت
اأنا

َم�َسْينا نحن

8

9
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11
اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال الّتاِلية َكما يف الأْمِثلة

�ِسيَيْن�َسىَيْرجو هو يَي�ْسقىمَيْ َيْق�سِ
َي�ْسَقياِنهما
هم
َتْرجوهي
هما
نَيهنَّ َيْق�سِ
اأنَت
اأنتما
َتْن�َسْوَناأنتم
اأنِت
اأنتما
اأننت
اأنا

�ِسينحن َنْ

10

ْ ما  اأْدِخْل َعلى الأْفعال امُل�صاِرعة الآِتية اأداة »َلْ« َوَغيِّ
َيْلَزم َتْغييه َكما يف امِلثال

َلْ يحِك اجَلّد حدًثا تاريخّيا. ا.   َيْحكي اجَلّد َحَدًثا تاريخيًّ   

ْدريبات. الّطاِلب َيْن�سى َحّل التَّ  -1

َيْرمي الالِعب الُكرة لالِعب اآَخر.  -2

غي عادة. َيْر�سى الَكبي َعن ال�سَّ  -3

4-  االأّم َتْن�سى امِلْفتاح َعلى الباب.

ال�سطّي يجري وراء الل�ّص.  -5

11
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ْحدة
الَو

11
اأ�ْسِئلة ااِل�ْستيعاب

ب الَكِلمات الآِتية ِلتكون ُجْملة ُمفيدة  َرتِّ

ي - تاِجرة - كاَنت - عْنها - َغِنّية  1- َخديجة - اهلل - َر�سِ

2- ُخَوْيِلد - �َسنة - َخديجة - 556 م - َمّكة-ُوِلَدت-ِبْنت - يف 

ّيدة َيت - ِهْجرة - ال�سَّ 3- قْبل - الرَّ�سول -َخديجة - ُتُوفِّ

ة الم - كَاَنْت - خا�سّ د - َعَلْيه - ال�سَّ مَّ ديجة - َمْنـِزلة - يف- ُمَ 4-َقْلب - ِلَ

5-ال�ّسام - َفَطَلَبْت - اإىل - َلها  - ِمْنه - َيْخُرج - يف- ِتارة - اأْن

ّيات ِمثاِلّية  دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعْن �صْخ�صِ َتَ
يف زمن الرَّ�صول ُم�ْصَتعيًنا بالأ�ْصئلة الآتية 

ّيات ِمثاِلّية يف َزَمن الرَّ�سول. 1- اُْذُكْر  َبع�ص اأ�ْسماء �سْخ�سِ
ّيات؟ ْخ�سِ 2- مباذا يَتَميَّز هوؤالء ال�سَّ

ْخ�سّيات امِلثاِلّية الَّذين َلُهم  اآَثار يف َحياِتك؟ 3- َهل َتْعِرف ال�سَّ
 4-وما اأ�ْسماوؤُُهم/اأ�ْسماوؤُُهن؟

             
            
            
            
                                              

2

1
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ْحدة
الَو

�ِسيَيْن�َسىَيْرجو11 يَي�ْسَقىمَيْ َيْق�سِ
اِْن�َصاأنَت
اِ�ْسَقَيااأنتما
اِْم�ُسوااأنتم
اُْرِجياأنِت
يااأنتما اِْق�سِ
اِِِِْم�ِسنَياأننتَّ

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال الّتاِلية يف �صيغة الأْمر َكما يف الأْمِثلة

ال�سخ�سّيات
املثالّية
ُوِلَدت
َعفيًفا

الّطاِهرة
ُيَلّقب
ُغالٍم
اأْخب

اأْعَجَب
َج َتَزوَّ
ُتُويف

َقْبل َ
ُعْمُر

اِ�ْسَتَمّر
ي َر�سِ
َفدى

َلِقي
ْيُت َع�سَ

َكْيد
�َسَفى
ى َع�سَ
َطَغى
َرَعى
اأَبى

�َسِقَي
رقي
َحَكى
َجَرى
�َسكا
َرجا

ْعبيات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

3
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ْحدة
الَو

12
الَوْحدة12

هيد َتْ
ع امُلرور يف َمديَنِتك؟ ما َو�ضْ

ْعة يف ُتْرِكيا؟ ما احَلّد الأْدنى ِلل�سرُّ
ْوِئّية. اُْذُكْر اإ�ضارات امُلرور ال�ضَّ
ماذا َتْعِرف َعن الِفْعل اللفيف؟

ْر�س الّثاين : الِفْعل اللَّفيف الدَّ
ل  : اأَْو�ضاع امُلرور ْر�س الأوَّ الدَّ

امُلرور
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ْحدة
الَو

12
امُلرور

َكبرياً.  اْزِدياداً  ُرق  الطرُّ يف  الت  امُلوا�ضَ َو�ضاِئل  اْزداَدْت  الّراِهن  نا  َع�ْسِ يف     

الّناِرّية.  ّراجات  َوالدَّ َواحلاِفالت  َوال�ّضاِحنات  ّيارات  ِبال�ضَّ ُمْزَدِحمة  الَيْوم  ُطُرَقنا  اإّن 

َعْت اإ�ضارات  ّل هِذه امُل�ْضِكلة ُو�ضِ َبَحْت َحواِدث امُلرور ُم�ْضِكلة اْجِتماِعّية. َوحِلَ َوِبذِلك اأ�ضْ

امُلرور. 

1

12 ل: اأَْو�ضاع امُلرورالوحدة ْر�س الأوَّ الدَّ
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ْحدة
الَو

12

اأِجْب َعن الأ�ْضِئلة الآِتية َح�َضب النَّ�ّس 2
الت؟ اُْذُكْر اأ�ْضماء َبْع�ض َو�ضاِئل امُلوا�ضَ  -1

َعْت اإ�ضارات امُلرور. ؟ مِلاذا ُو�ضِ  -2

ريق؟ َمتى َيْعُب امُل�ضاة الطَّ  -3

َفر؟ ْوء الأ�ضْ ني ال�ضَّ ماذا َيْعْ  -4

ْوء الأْحَمر؟ ني ال�ضَّ 5- ماذا َيْعْ

اأَهّم اإ�ضارات امُلرور هي:  

ْوء الأْخ�َس َوهو َيْعني الُعبور،  • ال�ضَّ   

الأْخ�َس،  ْوء  ال�ضَّ َبْعد  ِللُوقوف  ال�ْضِتْعداد  َيْعني  َوهو  َفر  الأ�ضْ ْوء  •ال�ضَّ  

ْوء الأْحَمر،  َوال�ْضِتْعداد ِللُعبور َبْعد ال�ضَّ

ْوء الأْخ�َس. ْوء الأْحَمر َوهو َيْعني الُوقوف َوالْنِتظار َحّتى َيْظَهر ال�ضَّ •ال�ضَّ     

هِذه  َتَعلرُّّم  َعَلْيه  َيِجب  ريق،  الطَّ يف  �َضّياَرِته  ِقيادة  ُيريد  الإْن�ضان  كان  اإذا     

ريق اتِّباع اإ�ضارات امُلرور ِلَيِقي  �ْضَتْخِدم الطَّ ِلّية. َول ُبدَّ مِلُ الإ�ضارات  َوالإ�ْضعافات الأوَّ

َنْف�َضه والآَخرين من الأْخطار.
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ْحدة
الَو

12

12

34

56

3

َغْطُت َعلى  ْبُت ِمن التَّقاُطع �ضاَهْدُت اأمامي حاِفلة َبْي�ضاء. �ضَ �ضِائق القاِطرة: ِعْنَدما اْقَتَ

ُت اأْدعو اهلل. ِعْنَدما َفَتْحُت َعْيَنّي َراأْيُت اأّنه َلْ َيْحُدْث  ُت َعْيَنّي َوَبَداأْ امَلكاِبح َفْوًرا، َواأْغَم�ضْ
اّلتي  احلاِفلة  ِمن  )اأْمتار(َفَقْط  عة متات  ِب�ضْ ُبْعد  َعلى  َتَوّقف  َقْد  الِقطار  �َضْيء. كان  اأّي 

ْ ما قاَله ال�ّضاِئقان اأْدناه ُم�ْضَتعيًنا  ٍاقَراأ الّن�ّس َوَعينِّ
َور ِبال�ضُّ
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ْحدة
الَو

12

اأِجْب َعن الأ�ْضِئلة َح�َضب الأْحَداث اأْعاله 

هل َتْعَتِقد اأّن �ضاِئق احلاِفلة َعلى َحّق فيما َيقول؟  -1
                                                                                                 
َلْو ُكْنَت َمكان �ضاِئق ال�ضاِحنة هل ُكْنَت َتْفَعل ما َفَعَله؟  -2

                                                                                                 
هل �ضاَهْدَت يف ُعْمِرَك حاِدث ُمرور َوما َراأُْيك فيه؟  -3

                                                                                                 

4

كاَنت اأمامي. ُكّنا َقْد َنْونا ِمْن حاِدث ُمْرِعب ِبفاِرق مَلْحة َب�َس.
ْبط. َو�َضَكْرنا اهلل  كان الأْطفال َيْنُظرون اإيلَّ يف َحرْية َكبرية ، َوْل َيْفَهموا ما َحَدث ِبال�ضَّ

َعّز َوَجّل َعلى النَّجاة . 
ل الأْطفال اإىل ُبيوِتِهم َبْعد اْنِتهاء الدِّرا�ضة. َبْيَنما ُكْنُت اأْعُب  �ضاِئق احلاِفلة: ُكْنُت اأَُو�ضِّ

ريق  ُْت يف اأْمري . َوكان الطَّ ريَّ ّكة احَلديِدّية َتَوّقَفْت ُفْجاأًة �ضاِحنة َزْرقاء اأماِمي ، َوَتَ ال�ضِّ
احلال  َويف  ِمّنا.  َيْقَتِب  ِقطاراً  لَحْظُت  الأْثناء  هِذه  َويف  َوالَوراء.  الأمام  ِمن  َم�ْضدوداً 
َفَتْحُت اأبواب احلاِفلة َطَلْبُت ِمن الأْطفال النرُّزول ِمن احلاِفلة ِب�ُسْعة َكبرية. َوجاء �ضاِئق 
َواأْعَطْيُته  امِلْعَطف  َفَخَلْعُت   " ِلك  َف�ضْ ِمْن  الأْحَمر  ِمْعَطَفك  اأْعِطني   " يل  َوقال  ال�ّضاِحنة 
ح ال�ّضاِئق ِبامِلْعَطف ِمراًرا َنْحو الِقطار ال�ّضاِئر اإلْينا. َفَراآه �ضاِئق القاِطرة يف  ِب�ُسْعة. َوَلوَّ
نا ِمن  َلَقْد َتَخّل�ضْ اأْمتار ِمن احلاِفلة. َوَهَكذا  عة  َواأْوَقف الِقطار َعلى ُبْعد ِب�ضْ ظة  اآِخر حَلْ

ا ذِلك الَيْوم. جاع. َلَقد كان َبَطاًل َحقيِقيًّ ُجل ال�ضرُّ ل هذا الرَّ كاِرثة َكبرية ِبَف�ضْ

�ضاِئق القاِطرة

�ضاِئق احلاِفلة

2 13456
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ْحدة
الَو

12

الإ�ضارات الإْر�ضاِدّية ْنظيِمّية الإ�ضارات التَّْحذيِرّيةالإ�ضارات التَّ

نوع الْنِتظار    1- َمْ
                                    -2

                                   -3
                                  -4

                                                                                                                       
                                                         
                                                          
                                                          

                                                                                                                       
                                                         
                                                          
                                                          

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال5 اأْجِر التَّ

نوع الْنِتظار َمْ

َمْوِقف

     ُعبور ُم�ضاة

ُم�ْضَت�ْضفى

ْعة  اأْق�ضى َحد ِّلل�سرُّ
)30( كم

 ِمْنَطقة �َضرْي َعلى 
اَهْي  التِّ

نوع الدرُّخول َمْ

هاِتف

     َمداِر�ض

روقات ة َمْ طَّ َمَ

نوع الْنِعطاف  َمْ
ِللَيمي

الحات   اأ�ْضغال َواإ�ضْ
ريق َعلى الطَّ
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ْحدة
الَو

12
َعرنِّْف اإ�ضارات امُلرور َكما يف امِلثال6

ْف �َضّياَرَتك ِعْنَدما َترى              هِذه اللْوحة َتْعني َمْنع الُوقوف، َفال ُتَوقِّ
  هِذه اللْوحة.

           -1
                

           -2
                

           -3
                

           -4
                

           -5
                

           -6
                

           -7
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ْحدة
الَو

12
لِحظ الِفْعل اللَّفيف 

الأمر امل�ضارع  املا�ضي

الِفْعل اللفيف ما َيْحَتوي ِمن الأْفعال الثرُّالِثّية َعلى َحْريَفْ الِعّلة
 َوهما )و- ى( 

اإذا كان هذان احَلْرفان ُمَتتاِلَيْي ُي�َضّمى الِفْعُل اللفيَف امَلْقرون،  ِمْثل:
 َلوى- �َضوى- َروى.

ُل اللفيَف امَلْفروق، ِمْثل: اإذا كان هذان احَلْرفان ُمَتباِعَدْين ُي�َضّمى الِفْعْ
 َوَفى- َوَعى- وَقى. 

َلوى العاِمل احَلديد.
َكَوت الأّم َمالِب�ض اأْولِدها.

م الدَّجاج ِللَغداء. َت�ْضوي الأْخت حَلْ
�ض الأْنِبياء الِكرام.  َيْروي َلنا الُقْراآن الَكرمي ِق�ضَ

َوَفى �ضاِحب الَعَمل ِبَعْهِده يف ِزياَدة الرَّواِتب.
ية امُلحاَدثة بالَعَرِبّية. َوَعت الّطاِلبة اأَهمِّ

َيْروي   - َرَوى  هو 
َيْرِويان   - َرَويا  هما 
َيْرُوون   - َرَوْوا  هم 
َتْروي   - َرَوْت  َ هي 
َتْرِويان   - َرَوتا  هما 
َيْروين   - َرَوْينَ  هنّ 
اِْرِو َتْروي  َرَوْيتَ  اأنتَ 

اِْرِويا َتْرِويان  َرَوْيُتما  اأنتما 
اِْرُووا َتْرُوون  َرَوْيُتم  اأنتمْ 

1

ْر�س الّثاين: الِفْعل اللَّفيف  الدَّ 12 الَوْحدة
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ْحدة
الَو

12

َعوى الذِّْئُب ِمْن �ِضّدة اجلوع.                                         ) اللفيف امَلْقرون (  
اِلح َيقي امُلوؤِْمن ِمْن َعذاب الّنار.                 )                         ( 1- الَعَمل ال�ضّ

2- اخَلليفة ُعَمر َويِلَ احُلْكَم َبْعد اخَلليفة اأبي َبْكر )�ض(      )                         (

3- َيْحوي هذا الِكتاب َمْو�ضوعات ُمِهّمة.                          )                         (

غري يف الغابة.                                  )                         ( 4- اأَوْيُت اإىل كوخ �ضَ

اأِعد اجُلْملة الآِتية ُم�ْضَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َضْي 
َمع َتْغيري ما َيْلَزم َكما يف امِلثال

َمينِّز اللَّفيف امَلْقرون ِمن اللَّفيف امَلْفروق يف اجُلَمل 
الآِتية َكما يف امِلثال 

) اجَلّد   ( ا َق�ضريًة ِلأْحفاِدها.  �ضً  اجَلّدة َرَوْت ِق�ضَ
) اجَلدَّتان ( ا َق�ضريًة ِلأْحفاِده.  �ضً اجَلّد َروى ِق�ضَ
) اجَلَدات (   -1

) اجَلّدان   (  -2
) الأْجداد  (  -3

) اأنَت   (  -4
) اأنِت  (   -5

-6

3

الأْمر امُل�ضاِرع  امَلا�ضي
اِْروي تروين  َرَوْيِت  اأنِت 
اِْرِويا ترويان   َرَوْيتما  اأنتما 

اِْرِوين تروين  َرَوْيُتّ  اأنّت  
اأْرِوي    -  َرَوْيتُ  اأنا 
َنْروي    - َرَوْينا  نحن 

2
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ْحدة
الَو

12

اأْجِر احِلوار َكما يف امِلثال

حيحة4 تي َبْي الَقْو�َضْي يف �ضيغة �ضَ ع الأْفعال الَّ �ضَ

) َيْروي ( 1- ُعَلماء الّتاريخ                  الأْحداث الّتاريخّية. 
) َنوى (  ْهر.  الة الظرُّ لَِّي �ضَ 2-                    اأْن اأُ�ضَ

) َيْهوى ( ية الأماِكن ال�ّضياِحّية.  3- عاِئ�ضة                    ُروؤْ
) َيقي ( 4- الأْدِوية                    الّنا�ض ِمن الأْمرا�ض. 
) َوعى ( 5- هل اأْنُتّ                    َكالم اأبيُكّن َجيًِّدا. 
) َطوى ( 6- مِلاذا                    اأْوراَقُكْم هَكذا؟ 
) َيْحوي(  َوًرا َكثريًة.  7-                    الُكُتب امَلْدَر�ضّية �ضُ
) َكوى ( 8- َنْحن                    َمالِب�َضنا ِباأْنُف�ِضنا. 

5
) �َضوى – اأْنُتْم – اللْحم (

ُتْم اللْحم؟ هل �َضَوْيْ
ل، ما �َضَوْينا اللْحم َبْعُد.

 َمتى �َضَت�ْضُووَنه اإَذْن؟
�َضَن�ْضِويه َبْعد َقليل. 

) َوعى – اأنَت – امَل�ْضاألة ( ) َكوى – اأنِت – الُقْم�ضان (1-   -3

) َلوى – اأْنُتما – احَلديد ( ة (2-  ) َروى – اأْنُتّ – الِق�ضّ  -4
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12

ْل َبْي املا�ضي َوامُل�ضاِرع َوالأْمر َكما يف امِلثال �ضِ

اُْطلُْب َكما يف امِلثال6

ْيطان. اُْطُلْب ِمْن جاِبر اأْن َيِقَي َنْف�َضه ِمن ال�ضَّ
ْيطان يا جاِبر! ِقِِِِِ َنْف�َضك ِمْن ال�ضَّ

ْوم. 1-اُْطُلْب ِمْن َخديجة اأْن َتْنوي ِلل�ضَّ

2-اُْطُلْب ِمن امُلَهْنِد�َضْي اأْن َيِفيا ِبَوْعِدِهما.

اِبط كاِماًل. 3-اُْطُلْب ِمن ال�ّضاِئقَي اأْن َيْرووا َقْول ال�ضّ

4-اُْطُلْب ِمن الَبنات اأْن َيْكوين امَلالِب�ض ِب�ُسْعة.

ِفّية اأْن َتْطِويا امَلالِب�ض َجّيًدا. 5-اُْطُلْب ِمْن �َضمرية َو�ضَ

7
الأْمر امُل�ضارع  املا�ضي 

ِق َيْطوي   1-َكوى 
اِ�ْضِو َيْروي   2-َلوى 
اِْكِو َيلي   3-َعوى 
ِل َي�ْضوي   4-َروى 
ِع َيفي   5-َويِل 

اِْطِو َيعي   6-�َضوى 
اِْرِو َيقي   7-َوفى 
اِْلِو َيْعوي   8-َوعى 
اِْعِو َيْكوي   9-َوقى 
ِف  َيْلوي  10-َطوى 
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12
َور الآِتية8 ْن ُجَمالً َعن ال�ضُّ َكونِّ

1

25

36

4



167

ْحدة
الَو

12
اأ�ْضِئلة اِل�ْضتيعاب

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَمالً ُمفيدة 2 َرتنِّ

ْعة - داِخل - يف - امُلُدن - ُتْرِكيا - ما احَلّد  1- الأْعلى - ِلل�سرُّ

ّيارات  2- َيَتَعلَّم - �ِضياَقة - الّنا�ض - اأْين - ال�ضَّ

3- اأُْنُظمة - ِلل�ّضاِئقي - امُلرور - اأْم - هل - ِللُم�ضاة

ّيارات   4- ُطُرَقنا - ُمْزَدِحمة - اإّن - الَيْوم - َواحلاِفالت - ِبال�ضَّ

5- ل ُتخاِلف - امُلرور - َحّتى - َقواِعد - ل َتْدَفع - َغرامة   

دَّْث َمع َزميِلك/َزميَلِتك َعن امُلرور ُم�ْضَتعيًنا َتَ
 ِبالأ�ْضِئلة الآِتية ُثّم اْكُتب فْقرة َعن امَلو�ُضوع

ُرق. الت يف الطرُّ 1- اُْذُكْر اأ�ْضباب اِْزِدياد َو�ضاِئل امُلوا�ضَ
2- ما الَهَدف ِمْن اإ�ضارات امُلرور؟

3- ِعْند الْنِتقال ِمْن َم�ضار اإىل َم�ضار اآَخر اأْو اِلْنِعطاف َييًنا اأْو َي�ضاًرا ماذا َتْفَعل؟
4- ملاذا َنْعطي اإ�ضارة اِلْنِعطاف اأْثناء ال�ْضِتدارة؟

            
            
            
            
                                              

1
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12
ْدريب الآتي َكما يف امِلثاَلي3 اأْجِر التَّ

اللَّفيُف امَلْقرون َواللفيف امَلْفروق

راِهن
�ضاِحنات

َحواِدث امُلرور
ُم�ضاة
ْوء �ضَ
ُعبور

ا�ْضِتْعداد
ِقياَدة

ِليَّة اإ�ْضعافات اأوَّ
اتِّباع
اِْنَتِبْه

�َضْكران

قاِطَرة
َغْطُت �ضَ
َمكاِبح
اأْغَم�َض
ْدَمة �ضَ
َعة ِب�ضْ
ُمْرِعب

َحة ِبفاِرق مَلْ
َبْهَجة
َناة

�ِضّكة َحديِدّية
َم�ْضُدوًدا

لَحْظُت
َيْقَتُِب

َح َلوَّ
مراًرا
اأَْوَقَف

نا ِمْن  َتَخلَّ�ضْ
�ُضجاع
اأْق�ضى

الحات اإ�ضْ
َتْنظيِميَّة
ة اإْر�ضاِديَّ
ة ذيِريَّ َتْ

َم�ضار
كاف
        َوَعى
َوَقى
َعوى
َو�َضى
َيْحوي
اأَوْيُت
َيْهِوي
َكَوى
َتْنِوي

داَرة ا�ْضِتِ

 الأْمر      امُل�ضاِرع امَلْجزومامُل�ضاِرع امَلْن�ضوب امُل�ضاِرع امَلْرفوعاملا�ضي
اِْكِوَلْ َيْكوَلْن َيْكِوَيَيْكِوي َكَوى
 ِقَلْ َيِقَلْن َيِقَيَيِقيَوَقى
َلوى
َعوى
َويل
َروى
�َضوى
َوفى
 َوعى
 َوقى
َطوى

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ
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13
الوحدة13

الَكواِرث الّطبيِعّية

هيد َتْ

ْر�س الّثاين : الِفْعل امُلَجرَّد الدَّ

ل: الأْحداث الّطبيِعّية يف َحياِتنا  ْر�س الأوَّ الدَّ

َبْت َبَلَدنا. َ اُْذُكْر َبْع�ض الزَّالِزل الَّتي �ضَ
ما ِهي َن�شاطات الِهالل االأْحَمر اأْثناء الَكواِرث.

بيِعّية. اُْذُكْر َبْع�ض اأْنواع الَكواِرث الطَّ
د؟ ماذا َتْعِرف َعن الِفْعل امُلَجرَّ
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13
اأْنواع الَكواِرث الّطبيِعّية

اأْنواع  َوَلها  َطبيِعّي.  َحَدث  ِب�َشَبب  َيْحُدث  َكبري  َدمار  هي  بيِعّية  الطَّ الَكواِرث   
َتِلفة, ِمْنها: ُمْ

ت �َشْطح االأْر�ض َنتيجًة ِلُوجود اْنِزالقات  ّية َطبيِعّية َتْن�َشاأ َتْ ة اأْر�شِ •الزِّْلزال: َهزَّ  
يف َطَبقات االأْر�ض. َوَيِتّم ِقيا�ض َدَرجة الزَّالِزل ِمْن َدَرجة اإىل َع�ْض َدَرجات. 

ِكن االإْح�شا�ض ِبها     ار اأْي ُيْ ِدث اأّية اأ�ضْ ِمْن )1( اإىل )4(:  َزالِزل َقْد ال ُتْ  
                 َفَقْط

ًرا ِللَمناِزل َوالِعمارات  َ ِدث �ضَ طة  َقْد ُتْ ِمْن )4( اإىل )6(:  َزالِزل ُمَتَو�شِّ  

1

ل: الأْحداث الّطبيِعّية   ْر�س الأوَّ الدَّ
13     يف َحياِتنا  الَوْحدة
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13

اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الآِتية َح�َسب النَّ�ّس 2
بيِعّية؟ 1-ما اأَهّم االأْحداث الطَّ

ًرا ِللَمناِزل َوالِعمارات؟ َ ِدث �ضَ 2-ما ِمْقيا�ض الزَّالِزل اّلتي ُتْ

ر َمدينة باأْكَمِلها؟ 3-ما ِمْقيا�ض الزَّالِزل اّلتي َقد ُتَدمِّ

ُدث الَفَي�شانات؟ 4-مِلاذا َتْ

5-ما �َشَبب اجَلفاف؟

ر هذا النوع من    وى ِمن الزَّالِزل, َوقد يدمِّ ِمْن )7( اإىل )10(:  الدََّرجة الُق�شْ  
          الزَّالِزل َمدينة ِباأْكَمِلها.

•الَفَي�سانات  
ِلَفْتة َطويلة يف  االأْمطار  ِلُهطول  َنتيجة  ُدث  َتْ َطبيِعّية  ا كاِرثة  اأْي�شً و هي   

دَّدة . ِمْنَطقة ُمَ
•اجَلفاف  

ّدة َطويلة. َوُيْعَتَب   ْق�ض اجلاف َوَعَدم ُهطول االأْمطار مِلُ   َوهو ا�ْشِتْمرار حالة الطَّ
ّية. ِمن اأْخَطر الَكواِرث َعلى ُم�ْشَتوى الُكرة االأْر�شِ

ّدي اإىل اأْمرا�ض ُمْعِدّية َوَخطرية. َوال �َشّك اأّن ِمْثل هِذه الَكواِرث َقد ُتوؤَ  
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13

ّكان 1- ِزيادة َعَدد ال�شُّ
2- احُلروب

ث الِبيئة 3- َتَلوُّ
ّيارات 4- ُدخان َعواِدم ال�شَّ

5- اْنِفجار الَباِكني
6- اجَلفاف

7- اِْنِخفا�ض ِن�ْشبة الغابات
ّب َنفايات امَل�شاِنع يف الِبحار 8- �شَ

ّكان ُت�َشبِّب االْنِخفا�ض يف امَلواِرد. 1- ِزيادة َعَدد ال�شُّ
2- ُتوؤَّدي احُلروب اإىل امَلاآ�شي.

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

َور ُثّم اْكُتْب ُجَملاً َعْنها ِمْن  ْل َبْي الِعبارات َوال�سُّ �سِ
ِعْنِدك َكما يف امِلثاَلي 3

2

1
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ْث َمَع َزميِلك/ َزميَلِتك َعن الزِّْلزال ُم�ْسَتعيناًا  دَّ َتَ
ِبالأ�ْسِئلة الآِتية ُثّم اْكُتب ِفْقرة عن امَلو�سوع

يَّة؟ 1- ماذا َتْفَعل اإذا َحَدَثت َهزَّة اأْر�شِ
ْيَطَرة َعَلْيها؟ 2- َما هي امَل�َشاِعر الَِّتي َيِجب ال�شَّ

ْل َبْي الَكِلمات َوَتعاريِفها َكما يف امِلثال4 �سِ

5

             
            
            
            

                                 

. اِْرِتفاع ماء الَبْحر َعلى ال�ّشاِطئ َواْمِتداده اإىل الَبّ فة                      1- العا�شِ

َحُبها عادًة َمَطر َغزير اأْو َثْلج اأْو َبَرد. ريح �َشديدة َي�شْ 2- الَفَي�شان                     

ُمعاناة ِمْنَطقة ِمْن ِقلَّة امَلَطر  3- الُبْكان                       

ّية َعنيفة.  4- امَلّد الَبْحِرّي                 َهّزة اأْر�شِ

َجَبل َيْنَتهي ِبفوهة َتْخُرج ِمْنها اأَْلغام.     5- اجَلفاف                       

ْهر َعْن ِمْقداِره امُلْعتاد ح يف َمْن�شوب النَّ اِْرِتفاع ِن�ْشِبّي وا�شِ 6- الزِّْلزال                        
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ا ُمنا�ِسباًا ِللُجَمل اأْعله اِْخَتْ ُعْنواناً

رة ِمْن ِتْلك الّلْيلة. َوا�ْشَتْيَقْظُت َعلى َهزَّة �َشديدة َحواَل ال�ّشاعة الّثاِلثة. ُت يف �شاعة ُمَبكِّ 1- ِنْ
غري َفاأَخْذُته َبنْي اأْح�شاين. 2- اِْنَطَلْقُت ِمن الِفرا�ض َواأ�ْضَْعُت اإىل اأخي ال�شَّ

ير!" ت ال�ضَّ 3- يف هِذه االأْثناء كاَنْت اأّمي َت�شيح:"يا َجماعة, ُهناك ِزْلزال! قوموا َواْخَتِبئوا َتْ
ير َواْنَتَظْرنا. ت ال�ضَّ 4- َفاأْلَقْينا ِباأْنُف�ِشنا َتْ

ْهنا اإىل الباب.  5- َبْعد الَهّزة َخَرْجنا ِمْن َحْيُث ُكّنا, َواّتَ
اأْنا اإىل َمكان اآِمن. 6- َخَرْجنا َبْعد ذِلك َمًعا َوجَلَ

 اُْكُتب الُعْنوان ُهنا:                                                               

حيحة ِللُجَمل الآِتية ورة ال�سَّ َعيِّ ال�سُّ 6

7
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َته َخط ذي َتْ    لِحظ الِفْعل امُلَجرَّد الَّ

َتْرَجَم َعْبد القاِدر َثالث ِروايات ُتْرِكّية اإىل الَعَرِبّية.
ْلج. ْفل ُكرة الثَّ ج الطِّ ُيَدْحِرِ

"اإذا ُزْلِزَلت الأْر�س ِزْلزاَلها"
د: باِعي امُلَجرَّّ الِفْعل الرُّ

ِلّية ِمْن اأْرَبعة اأْحُرف. ن ُحروُفه االأ�شْ  هو الِفْعل اّلذي َتَتَكوَّ

َيْكُتُب الّطاِلب ِر�شالة ِل�شاِحِبه.
َياأُْخذ َمَعه ُكُتًبا ِللِقراءة يف الُعْطلة.

ْعب َيد الَعْون ِللَمْنكوبني يف الزِّْلزال. َمّد ال�شَّ
َلت الّطاِئرة اإىل امَلطار َقْبل �شاعة. َو�سَ

ياِحّية َتْن�ِسط يف ُتْرِكيا َيْوًما َبْعد َيْوم. ياحة اإّن احَلَركة ال�شِّ َيقول َوزير ال�شِّ
َروى اأبو ُهَرْيرة اأحاديث َكثرية.

َكَتَب: 
1 2 3 
ك

ف

ت

ع

ب

ل

1

ْر�س الّثاين: الِفْعل امُلَجرّد الدَّ 13 الوحدة

الِفْعل الثُّالثي امُلَجّرد:
ِلّية ِمْن َثالثة اأْحُرف. ن ُحروُفه االأ�شْ  هو الِفْعل اّلذي َتَتَكوَّ

 ُيْرَمز احَلْرف االأّول ِمن الِفْعل الثُّالثي ِبالفاء )ف( َوالّثاين ِبالَعنْي )ع( َوالّثاِلث 
ِبالالم )ل(.
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13

ِلّية ِللأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثالي اُْكُتْب  يف الَفراغات احُلروف الأ�سْ

َلْت:  5- َو�شَ 1-  َمدَّ :

2- قاَل : 

4- َتْعِرُف : 

6- َروى: 

8- ُيَرْفِرُف: 

   7- ُيَزْلِزُل: 3- َياأُْخذون: 

َتْرَجَم:
1 2 3 4 

ت

ف

ر

ع

ج

ل

م

ل

َتْرِجْم َتْرَجمة  ُيَتِْجمُ  َتْرَجمَ 
َدْحِرْج َدْحَرجة  ُيَدْحِرجُ  َدْحَرجَ 

2
ددم
لعف

لوق
لعف

لعف

للعفلعف

لعف

لعف

للعف

الأمر امل�سدر امل�سارع املا�سي
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13

ي َوامُل�ساِرع َوامَل�ْسَدر ِمن  ْل َبْي �سيغة املا�سِ �سِ
الأْفعال الرُّباِعّية َكما يف امِلثال

لُه الثُّلِثّي يف اجُلَمل  اأ�سْ َعيِّ الِفْعل الثُّلثي امُلَجرَّد َوَ
َكما يف امِلثال

4

ل الثُّالِثّي د االأ�شْ الِفْعل الثُّالِثّي امُلَجرَّ   

ج  ل  �ض َيْجِل�شون ف.  ِل�شون يف امَلْق�شَ اّلب َيْجْ  الطُّ

ِدقاَءه. 1- �شامي زار اأ�شْ
َلت الباِخرة اإىل امَلْرَفاأ.  2- َو�شَ

3- �شوزان َو�َشمرية َت�ْشُكنان يف دار الّطاِلبات.
اّلب يف االْمِتحان.  4- َلْ َيْر�ُشب الطُّ

ديق. يق ُيْعَرُف ال�شَّ 5- ِعْند ال�شِّ

َطْماأنة ُيَحْمِلقُ  َدْحَرجَ 

َتْرَجمة ُيَقْعِقع  َو�ْشَو�َض 

َدْحَرجة ُيَزْلِزلُ  َطْماأنَ 

َو�ْشَو�شة ُيَطْمِئنُ  َتْرَجَم  

َحْمَلقة ُيَدْحِرجُ  َزْلَزلَ 

َقْعَقعة ُيَتِْجمُ  َحْمَلقَ 

َزْلَزلة ُيَو�ْشِو�ُض  َقْعَقعَ 

3
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13

ْل َبْي الأْفعال الرُّباِعّية َوَمعانيها َكما يف امِلثال �سِ

َحْمَلَقَدْبَلَجَدْحَرَجَتْرَجَمهو
َتْرَجَماهما
َدْحَرجواَتْرَجمواهم
َدْبَلَجْتَتْرَجَمْتهي
َحْمَلَقتاَتْرَجَمتاهما
َتْرَجْمَنهّن
َدْحَرْجَتَتْرَجْمَتاأنَت

َدْبَلْجُتماَتْرَجْمُتمااأنتما
َحْمَلْقُتْمَتْرَجْمُتْماأنتم
َتْرَجْمِتاأنِت

َدْحَرْجُتماَتْرَجْمُتمااأنتما
َدْبَلْجنُتََّتْرَجْمنُتَّاأننّت
َحْمَلْقُتَتْرَجْمُتاأنا

َتْرَجْمنانحن

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمن اجَلْدَول الّتايل 5

6
ىَل اأْخَرى َنَقَل ِمْن ُلَغٍة اإِ َو�ْشَو�َض 

َكُه َحَرَكًة �َشديدًة ُه َوَحرَّ هزَّ َطْماأنَ 
ٍح َتِلٍط َغرْيِ َوا�شِ َتَكلََّم ِبَكاَلٍم َخاِفٍت ُمْ َدْحَرجَ 

اَر َيْنَقِلُب َعَلى َنْف�ِشِه َدَفَعُه َف�شَ َقْعَقعَ 
َحرُّك ْوًتا ِعْند التَّْحريك اأَو التَّ اأَْحَدَث �شَ َتْرَجمَ 

َة اإىَل ُلَغٍة اأُْخَرى ِليَّ َ ُلَغَة الفِيْلِم االأ�شْ َغريَّ َزْلَزلَ 
َن اأ و�شكَّ هدَّ َدْبَلجَ 
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13

اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمن اجَلْدَول الّتايل 

7
َبيِّ الِفْعل الثُّلِثّي امُلَجرَّد َوالرُّباِعّي امُلَجرَّد يف اجُلَمل 

َكما يف امِلثال

ُيَحْمِلُقُيَدْبِلُجُيَدْحِرُجُيَتِْجُمهو
ُيَتِْجماِنهما
ُيَدْحِرُجوَنُيَتِْجُموَنهم
ُتَدْبِلُجُتَتِْجُمهي
ْمِلقانُتَتِْجمانهما ُتَ
ُيَتِْجْمَنهّن
ِجُماأنت ُتَدْحِرُجَُتَتْ

ُتَدْبِلَجاِنُتَتِْجماِناأنتما
ِجُموَناأنتم ْمِلقونُتَتْ ُتَ
ُتَتِْجمنَياأنِت

ُتَدْحِرجانُتَتِْجماِناأنتما
ِجْمَناأننّت ُتَدْبِلْجَنُتَتْ

اأُ َحْمِلُقاأَُتْرِجُماأنا
ُنَتِْجُمنحن

نوع الفعل  
رَّد ُثالثي ُمَ ف.  اّلب َيْجِل�شون يف امَلْق�شَ 1- الطُّ

ْلج.  2- االأْطفال ُيَدْحِرجون ُكرات الثَّ

3- �َشدَّت الِبْنُت احَلْبَل. 

ة الَق�شرية اإىل الَعَرِبّية.  4- �َشاأَتْرِجم الِق�شّ

ّيارة.  5- باَع اأبي ال�شَّ

6- ال ُتَدْبِلجوا الفيلم, َفُلَغُته �َشْهلة َوَمْفهومة. 

8
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بيِعّية 13 ّدْث َمَع َزميِلك/ َزميَلِتك َعن الَكواِرث الطَّ َتَ
ُم�ْسَتعيناًا ِبالدُّرو�س ال�ّساِبقة ُثّم اكُتب فقرة عن امَلو�سوع

            
            
            
            
            

           

َب.   1- �َشَنَتنْي - الزِّلزال - باِك�ْشتان - َقْبل - �ضَ

2- َكَنتيجة - الزِّْلزال - اِلأْن�ِشطة - َيْن�َشاأ - الَباكني.  

3- ِقيا�ض َدَرجة - الزَّالِزل - َيِتّم - َدَرجات - اإىل - َع�ْض. 

�شونامي - الزِّْلزال؟  4- َتْعِرف - َبنْي - هل - الَفْرق - َوالتُّ

5- اْنِتهاء - امَلخاِبيء - ِمن - َخَرْجنا - َبْعد - الَهّزات.  

اأ�ْشِئلة اال�ْشتيعاب

َرّتب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَملاً ُمفيدة  2

1
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13
اأْكِمْل َت�ْصيف الأْفعال ِمن اجَلْدَول الّتايل 3

َحْمِلْقَدْبِلْجَدْحِرْجَتْرِجْماأنَت
َتْرِجمااأنتما
َتْرِجموااأنتم
َتْرِجمياأنِت

َتْرِجمااأنتما
َتْرِجْمَناأننّت
ِلُيَحْمِلْقِلُيَدْبِلْجِلُيَدْحِرْجِلُيَتِْجْمهو
ِلُيَتِْجماهما
ِلُيَتِْجمواهم
ِلُتَتِْجْمهي
ِلُتَتِْجماهما
ِلُيَتِْجْمَنهّن

ِجْماأنَت ْمِلْقال ُتَدْبِلْجال ُتَدْحِرْجال ُتَتْ ال ُتَ
ال ُتَتِْجمااأنتما
ال ُتَتِْجموااأنتم
ال ُتَتِْجمياأنِت

ال ُتَتِْجمااأنتما
ِجْمَناأننّت  ال ُتَتْ

ال ُيَحْمِلْقال ُيَدْبِلْجال ُيَدْحِرْجال ُيَتِْجْمهو
ال ُيَتِْجماهما
ال ُيَتِْجمواهم
ال ُتَتِْجْمهي
ال ُتَتِْجماهما
ال ُيَتِْجْمَنهّن



182

ْحدة
الَو

َكواِرث َطبيِعّية13

َدمار

َثْوَرة

ُبْركان

اأْن�ِشَطة

اِْنِزالقات

اإْح�شا�ض

وى ُق�شْ

مّد َبْحِري

َفَي�شانات

ُهطول

اأْمطار

َجفاف

ُمْعِدَية

َعواِدم

ّب �شَ

ُمعاناة

َعنيَفة

َهة ُفوَّ

اأْبِخَرة

ُمْعتاد

َهّزة

اأْنا جَلَ

َمْنكوبني

ُيَدْحِرج

َيْر�ُشُب

َطْماأَن

َحْمَلَق

َقْعَقَع

َتِلط ُمْ

َهّداأ

�َشّكن

ُيَدْبِلج

َبراكني

َماِبئ

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات َوالتَّ
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14
الَوْحدة14

الأْنِبياء

هيد َتْ

ْر�س الّثاين : الِفْعل امَلزيد  الدَّ

ل �لأْنِبياء َوَمْن �آِخُرُهم؟ َمْن �أوَّ
َمْن �أْر�َسل �لأْنِبياء �إىل �لّنا�س َوِلاذ�؟

الم؟ ُهما �أْقَدم َزَمًنا عي�سى �أْم مو�سى َعَلْيِهما �ل�سَّ �أيُّ
ماذ� َتْعِرف َعن �لِفْعل �َلزيد؟

ل : الأْنِبياء امُلْر�َسلون  ْر�س الأوَّ الدَّ
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14

َدُهم  ِبالَعْقل، َوَمع ذِلك �أْر�َسل �هلل ُر�ُساًل  �إّن �هلل �ُسْبحاَنه َوَتعاىل َخَلق �لّنا�س َوَزوَّ  
�إَلْيِهم ِلَيكونو� �أ�ْسوة َح�َسنة. 

ُهم، َوْمْنُهم َمْن َلْ َيْذُكر �أ�ْسماَءُهم.  �سَ �ُسل َمْن َق�ّس �هلل َعَلْينا ِق�سَ َوِمْن هوؤلء �لرُّ  
{َوَلَقدْ اأَْر�َسْلَنا رُ�ُسلاً ِمْن َقْبِلَك ِمْنُهْم َمْن َق�َس�ْسَنا َعَلْيَك َوِمْنُهْم َمْن َلْ َنْق�ُس�ْس َعَلْيَك ...} )�لأْحقاف -78( 

�ُسل: َوِمن هوؤلء �لرُّ  
لم اإْبراهيم َعَلْيه ال�سَّ  

نام، َوَبَد�أ �إْبر�هيم  الم َيعي�س يف َقْوم َيْعُبدون �لَكو�ِكب َو�لأ�سْ كان �إْبر�هيم َعَلْيه �ل�سَّ  
ُهم َكذَّبوه َوحاَولو� �إْحر�َقه َفاأْناه  الم َيْدعو َقْوَمه ِلَوْحد�ِنّية �هلل َوِعباَدِته، َولِكنَّ َعَلْيه �ل�سَّ

الأْنِبياء 1

ل : الأْنِبياء امُلْر�َسلون  ْر�س الأوَّ الدَّ 14 الَوْحدة
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14

2
لاذ� �أْر�َسل �هلل �لأْنِبياء؟  -1

ماذ� َفَعل َقْوم �إْبر�هيم؟  -2

الم ِمن �لّنار؟ َمْن �أْنى �إْبر�هيم َعَلْيه �ل�سَّ  -3

الم؟ د َعَلْيه �ل�سَّ َحمَّ �أّي َنِبّي َب�شَّ ِبُ  -4

الم؟ 5-َمتى ُوِلد �لرَّ�سول َعَلْيه �ل�سَّ

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

�هلل ِمن �لّنار.
لم مو�سى َعَلْيه ال�سَّ  

الم َقْوم ِفْرَعْون �إىل  �أْر�َسَله �هلل َتعاىل �إىل ِفْرَعْون َوَقْوِمه، َدعا مو�سى َعَلْيه �ل�سَّ  
الم �ْنَت�َش َعَلْيه ِباإْذن �هلل. َوْحد�ِنّية �هلل َفحاَرَبه ِفْرَعْون َولِكن مو�سى َعَلْيه �ل�سَّ

لم عي�سى َعَلْيه ال�سَّ  
َده ِبروح �لُقُد�س، َوَقْد َكلَّم  هو عي�سى ْبن َمْرَي َر�سول �هلل. �آتاه �هلل �لّبيِّنات َو�أَيَّ  

الم. د َعَلْيه �ل�سَّ مَّ ِبي ُمَ �لّنا�س َوهو يف �َلْهد، َوهو �لَّذي َب�شَّ ِبالنَّ
لم د َعَلْيه ال�سَّ مَّ ُمَ  

ه �آِمنة َوهو ل َيز�ل  َيْت �أمُّ ُوِلد يف َمّكة َبْعَد َوفاة �أبيه َعْبد �هلل ِباأ�ْسُهر َقليلة، ُتُوفِّ  
يِّدة  ج ِمن �ل�سَّ ه �أبو طاِلب، َوَرعى �لَغَنم ِلَزَمن، َوَتَزوَّ ِلب ُثّم َعمُّ ه َعْبد �ُلطَّ ِطْفاًل، �أَخَذه َجدُّ
َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد َوهو يف �خلاِم�سة َو�لِع�ْشين ِمْن ُعْمِره، َدعا �لّنا�س �إىل �لإميان 

ِباهلل �لو�ِحد وُر�ُسِله.
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14

َكْوَكبا  َمناِمه                  َر�أى يو�ُسف يف   -1
ْم�س َو�لَقَمر َي�ْسُجدون َله ُثّم                   هِذه  َو�ل�سَّ

وؤْيا ِلأبيه. �لرُّ

�ُل�ْسَتْقَبل  يف  �َساأْن  َله  �َسَيكون  ه  �أنَّ و�ِلُده  َعِلم   -2
وؤْيا ِلـ                 ـه.  َفَطَلب ِمْنه �أن ل َيُق�ّس هِذه �لرُّ

ُهم َعِلمو� ِبذِلك َو                 ِلَقْتل يو�ُسف. َولِكنَّ

َذنو� �أباُهم َو�أَخذو� يو�ُسف َمَعُهم 3- ُثّم ��ْسَتاأْ
ه ُهم َرَمْوه يف ِبْئر ُثّم َلّطخو� َقمي�سَ                    َولِكنَّ

                          َكِذب َوقالو� ِلأبيِهم �أَكَله �لذِّْئُب.

ّر ِمْن َنْف�س �َلكان  4- َوكاَنت                   َتُ
َفَوَجدو� يو�ُسف َو�أْخَرجوه ِمن                   ُثّم �أَخذوه 

َمَعُهم �إىل ِم�ْش َوباعوه �إىل �لَوزير ِبَثَمن َقليل.

َور3 اِْمَلأ الَفراغات ِمن القاِئمة الآِتية ُم�ْسَتعيناًا ِبال�سُّ

ْزهة ِللنُّ ْجن  �ل�سِّ ِلأبيه  َبَقر�ت  �لِبْئر 
َرخاء ِبَدم  قاِفلة  �إْخو�ن  �لَعْر�س 

�ِ�ْسِتالم َحكى  طو�  َخطَّ �حِلْنطة  �أَحد َع�َش 
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14

10- قال يو�ُسف                   "يا اأَبتي هذا 
ي َحقًّا." َتاأْويل ُروؤْياي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلها َربِّ

ّدة  ه �َسَيكون                   ِلُ 7- �أْخَب يو�ُسف ِباأنَّ
ّدة �َسْبع �ِسنني  �َسْبع �ِسنني َبْعد ذِلك �َسَيكون َقْحط ِلُ
اأْويل َعنّيَ �َلِلك يو�ُسف  ا. ِبناء َعلى َهذ� �لتَّ �أْي�سً
َوزيًر�. َماَلأ يو�ُسف �َلخاِزن ِبـ                  يف �َسَنو�ت 

ْعب يف �ِسنني �لَقْحط. َعها َعلى �ل�سَّ �لرَّخاء َوَوزَّ

ِم�ْش                                    �إىل  يو�ُسف  �إْخو�ن  جاء  ا  وَلّ  -8
ه يو�ُسف َوَعفا  ُهم ِباأنَّ لـ                  �حِلْنطة �أْخَبَ
َعْنُهم ُثّم َدعا و�ِلَده َو�إْخو�َنه �لأَخرين �إىل ِم�ْش 

ا. �أْي�سً

ا َح�َشَت عاِئلة يو�ُسف �إىل ِم�ْش �أْجَل�س  9- وَلّ
و�ِلَدْيه َعلى                   �أّما �إْخو�ُنه �لأَحد َع�َش 

َفَوَقفو� ِبجاِنِبه.

ْت َزْوجة �لَوزير َعلى يو�ُسف َو�أْدَخَلْته  5- �ِْفَتَ
يف                   . ُهناك َتَعرَّف َعلىَطّباخ 

ْجن  �ل�سِّ يف  يو�ُسف  َو��ْسَتَهر  �َلِلك  َو�ساقي 
وؤْيا. ِبَتاأْويل �لرُّ

6- َر�أى �َلِلك يف َمناِمه "�َسْبَع                  �ِسمان 
ُخ�ْش  �ُسْنُبالت  َو�َسْبَع  ِعجاف  �َسْبٌع  َياأُْكُلُهن 
ْجن  �ل�سِّ ِمن  يو�ُسف  �أْخَرج  ُثّم  ياِب�سات"  َو�أَُخُر 

ياه. َوَطَلب ِمْنه َتاأْويل ُروؤْ
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ل �إْن�سان، َوكان َيْك�ِسب ُقوت َيْوِمه ِمن �لزِّر�عة. كان �أوَّ  -1
كان َيْك�ِسب ُقوت َيْوِمه ِمن �خِلياطة.  -2

كان َيْعَمل يف �لنِّجارة.  -3
كان َيْعَمل يف �حِلد�دة.  -4

ْيَدلة. ّب َو�ل�سَّ كان َيْعَمل يف َمال �لطِّ  -5
َمك. ْيد �ل�سَّ كان َيْك�ِسب ُقوت َيْوِمه ِمْن �سَ  -6

كان َيْعَمل يف �لتِّجارة.  -7
يور كان حاِكًما  َوَيْعِرف ُلغة �لطُّ  -8

ْدريب الآتي َكما يف امِلثال اأْجِر التَّ

�آَدم

8

7
6

5 4

3
2

1

4



189

ْحدة
الَو

14
ْل َبْي امَلْجموَعَتْي َكما يف امِلثال5 �سِ

ُرود ِبذِلك.  نام َو�أْخَبو� َنْ هو �لَّذي َك�َش �لأ�سْ

ل َتَتَكلَّم َكْيف َن�ْساأَُلُهم؟

ِرْق �إْبر�هيم. َحديقة ِمن �لُورود ِباأْمر ِمن �هلل َوَلْ ُتْ

�إْبر�هيم". ِباآِلَهِتنا يا  َفَعْلَت هذ�  �أْنَت  "�أَ 

َيْنِطقون". �إْن كانو�  َفَعَله َكبرُيُهم هذ� فا�ْساألوُهم  "َبْل 

مون َلها َحْفلة ِديِنّية ُكّل �َسنة. َوكانو� ُيَنظِّ

�ّلتي ل َتَتَكلَّم َول ُتد�ِفع َعْن َنْف�ِسها؟

َحْيث َي�ْسُجدون َلها ُثّم َيْرِجعون �إىل ُبيوِتِهم. 

َبْعَد ذِلك َقَذفو� �إْبر�هيم ِباَلْنَجنيق يف َو�َسط �لّنار.

َنم �لَكبري ُثّم غاَدر �َلكان. نام ُكلَّها َوَعلَّق �لَفاأْ�س َعلى  �ل�سَّ َوَك�َش �لأ�سْ

نام   1- كان �أْهل باِبل َيْعُبدون �لأ�سْ
نام  2- َويف ِمْثل هِذه �لأْعياد كانو�  َيْذَهبون �إىل َبْيت �لأ�سْ

نام 3- يف َيْوم ِمْن �أّيام �لعيد َدَخل �إْبر�هيم َبْيت �لأ�سْ
4- �َسكَّّ �أْهل باِبل يف �إْبر�هيم َوقالو� َله
وؤ�ل قاِئال:  5- َردَّ �إْبر�هيم َعلى هذ� �ل�سُّ

نام   ُهم قالو� ِلإْبر�هيم، �لأ�سْ 6- َولِكنَّ
نام  7- قال �إْبر�هيم: �إَذْن َكْيف َتْعُبدون �لأ�سْ

8- َبْعد َهذ� �حِلو�ر َعِلم �أْهل باِبل �أنَّ �إْبر�هيم       
9-َقرَّرو� �إْلقاء �إْبر�هيم يف �لّنار َوِمْن ُثمَّ َجَمعو� �حَلَطب َو�أْوَقدو� �لّنار

َلت �إىل  وَّ 10- َولِكن �لّنار َتَ

1
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لِحظ الِفْعل امَلزيد

- َوَلَقد �أْر�َسْلنا ُر�ُساًل ِمْن َقْبِلك.
َدُهم ِبالَعْقل. - َخَلق �هلل �لّنا�َس َوَزوَّ

- حاَرب ِفْرَعْوُن مو�سى.
- �ِْنَت�ش مو�سى َعلى ِفْرَعْون ِباإْذن �هلل.

يِّدة َخديجة ِبْنت ُخَوْيِلد. الم ِمن �ل�سَّ د َعَلْيه �ل�سَّ مَّ ج ُمَ - َتَزوَّ
ْحيب.  ِبّي َو�ُلهاِجرين ِبالتَّ - �ِ�ْسَتْقَبل �لأْن�سار �لنَّ

باب الإْفعال
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 

�إِْفعال ُيْفِعلُ  �أَْفَعلَ 
�إِْر�سال ُيْر�ِسلُ  �أَْر�َسلَ 

باب امُلفاَعلة
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 

ُمفاَعَلة ُيفاِعلُ  فاَعلَ 
ُم�ساَهَدة ُي�ساِهدُ  �ساَهدَ 

ْر�س الّثاين : الِفْعل امَلزيد الدَّ 14 الَوْحدة

باِعّية �َلزيدة هي : �إفعال – ُمفاَعلة – َتْفعيل. �أْبو�ب �لأْفعال �لرُّ
ل – َتفاُعل – �ِْفِتعال – �ِْنِفعال. �أْبو�ب �لأْفعال �خُلما�ِسّية �َلزيدة هي : َتَفعُّ

د��ِسّي �َلزيد هو : �ِ�ْسِتْفعال. باب �لِفْعل �ل�سُّ

1
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باب اِلْفِتعال
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 
�ِْفِتعال َيْفَتِعلُ  �ِْفَتَعلَ 
�ِ�ْسِت�ك كُ  َي�ْسَتِ �ِ�ْسَتَكَ 

باب اِلْنِفعال
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 
�ِْنِفعال َيْنَفِعل  �ِْنَفَعل 
�ِْنِك�سار َيْنَك�ِشُ  �ِْنَك�َشَ 

فاُعل باب التَّ
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 
َتفاُعل َيَتفاَعلُ  َتفاَعلَ 
َتعاُون َيَتعاَونُ  َتعاَون 

باب اِل�ْسِتْفعال
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 

�ِ�ْسِتْفعال َي�ْسَتْفِعلُ  �ِ�ْسَتْفَعلَ 
�ِ�ْسِتْقبال َي�ْسَتْقِبلُ  �ِ�ْسَتْقَبلَ 

ْفعيل باب التَّ
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 
َتْفعيل ل  ُيَفعِّ َفّعلَ 
َتْعليم ُيَعلِّمُ  َعّلمَ 

ل باب الَتَفعُّ
َدر َم�سْ ُم�ساِرع  ما�س 
ل َتَفعُّ لُ  َيَتَفعَّ لَ  َتَفعَّ
َتَعلُّم َيَتَعلَّمُ  َتَعلَّمَ 
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14
َته َخّط َكما يف امِلثال حيح ِللِفْعل اّلذي َتْ اُْكُتب الباب ال�سَّ

3
) �َشِك / �ْفِتعال ( ّي.  ر �لَهْنَد�سة �لعاَلِ  �ُلَهْنِد�سون   �ِ�ْسَتَكو�     يف ُموؤَْتَ
ع / �إفعال ( )َر�سَ 1- �َلْر�أة                     ِطْفَلها �ِسّتة �ُسهور. 

) �َسِمع / �ِْفِتعال ( 2-                       �لتِّْلميذ�ت �إىل �َشْح �ُلَعلِّم. 
) �َسَعد / ُمفاَعلة ( ها يف �أْعمال �لَبْيت.  3- �لِبْنت                      �أمَّ

) َخَرج / �ِ�ْسِتْفعال ( 4-                       �ل�ّساّب ُرْخ�سة �لِقيادة. 
) �َسَند / َتفاُعل ( ّية.  ّد �لأُمِّ َول �لإفريِقّية �سِ 5-                       �لدُّ
ل (  ) َوَقف / َتَفعُّ ْوء �لأْحَمر.  ّيارة ِعْنَدما َظَهر �ل�سَّ 6-                       �ل�سَّ

تي َبْي  حيحة الَّ ع الِفْعل الّثلِثّي يف ال�ّسيغة ال�سَّ �سَ
الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال

)    ُمفاَعلة      ( ديقي �لِوز�رة ِللُح�سول َعلى ِمْنحة ِدر��ِسّية.        ر�َجع �سَ

�س �لأُ�ْستاذ ماّدة �لّتاريخ. 1- َدرَّ

2- َتناَول �َلري�س �لأْدِوية.

3- َتَعلَّم �لّطاِلب �للغة �لَعَرِبّية.

4- �ِْجَتَمع �ُلدير ِباُلَوّظفني �جُلُدد.

5- �أْعَلن �ُلذيع َعْن ُو�سول �لّطاِئرة.

ًر�. 6- �ِ�ْسَتْيَقظ خاِلد ِمْن َنْوِمه ُمَبكِّ

7- ُي�ساِفر �لّتاِجر �إىل �ليابان.

ْهر �لّتا�ِسع. 8- َتْنَفِتح �َلد�ِر�س يف �ل�سَّ

2
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ل الثُّلِثّي ِللأْفعال الآِتية َكما يف امِلثال هات الأ�سْ

اِْمَلأ الَفراغات َكما يف امِلثال

َدر ُم�ساِرعما�س َم�سْ
ُم�ساَمةُي�ساِمح�ساَمح�س م ح / ُمفاَعلة
ر ج ع / �ِ�ْسِتْفعال
ل ز م /  �ِْفِتعال
ق ل ب / �ِْنِفعال
�س د ر / َتْفعيل
ك م ل / �إْفعال

ق ب ل / ُمفاَعلة
ع ر ف / َتفاُعل
ل خ ر ج / َتَفعُّ

   د�َفع    د  ف  ع 
َجرَّب   -1

�ِ�ْسَتَغل  -2

دَّث َتَ  -3

َتفاَهم  -4

�ِْنَغَلق  -5  

�ِ�ْسَتْمَلك  -6

�أْجب  -7

َفرَّق  -8

4

5
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اِْبَحْث َعن الَكِلمات الآِتية يف امُلْعَجم كما يف املثال

6
َتها َخّط اإىل امُل�ساِرع  تي َتْ ية الَّ َحوِّل الأْفعال املا�سِ

يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال

7
6  - �ِْفَتَكر 

7  - �ِْن�َسَكب 

8  - �ِ�ْسَتَمل  

9  - �ِ�ْسَتْكب

10- �ِ�ْسَتْبَدل

ر ج ع  1- �أْرَجع  

2- ناَق�س  

دَّر   3- �سَ

4- َتَعرَّ�س  

5-َتاَر�س

 �أْح�ش �لّطاِلب ُكُتَبه �إىل �َلْدَر�سة.  ُيْح�ِش �لّطاِلب ُكُتَبه �إىل �َلْدَر�سة.

1- �أْدَخَلت �ُلَمرِّ�سة �َلري�س �إىل ُغْرفة �لَك�ْسف.

2- �لأِطّباء عاجَلو� �َلري�س ِبالَعَمِلّية �جِلر�ِحّية.

ّيارة.  با �ل�سَّ يان َجرَّ 3- �ُل�ْسَتِ

4- �لنِّ�ساء َتَعلَّْمن �خِلياطة ِب�ُشْعة.

5- َتعاَون �أْفر�د �ُلْجَتَمع يف َحّل �ُل�ْسِكلة.

6- �ِْنَتَظْرنا �أمني �َلْكَتبة يف �لقاعة. 

فة. ْت �أْغ�سان �لأ�ْسجار يف �لعا�سِ 7- �ِْنَك�َشَ

8- �ِ�ْسَتْغَفْرُت �هلل �لَعظيم.
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اِْمَلأ الَفراغات فيما َيلي ِبا هو َمْطلوب َبْي الأْقوا�س كما يف املثال 

�أ�ْسِئلة �ِل�ْستيعاب

1
دَّْث َمع َزميِلك / َزميَلِتك َعن الأْنِبياء ُم�ْسَتعيناًا  َتَ

ِبالأ�ْسِئلة الآِتية ُثّم اْكُتْب فْقَرة َعن امَلْو�سوع

2

ُله: هـ - م - ل(  1 -�أْهَمَل �لّطاِلب ُدرو�َسه.                     ) ِفْعل َمزيد ِبَحْرف �أ�سْ
ُله: ع - ذ - ب(  2 -                    �هلل َعلى َمْن َيْكُفر ِبه.  ) ِفْعل َمزيد ِبَحْرف �أ�سْ

ُله: م - ن -ع(  ْر�س.     ) ِفْعل َمزيد ِبَحْرَفنْي �أ�سْ 3 -                    �لّطاِلب َعن �لدَّ
ُله:  د - ع - و(  د �أ�سْ رَّ 4 -                    �ُل�ْسِلم َرّبه.                 ) ِفْعل ُمَ

ُله: ح - �س - ن( ا.                 ) ِفْعل َمزيد ِبَحْرف �أ�سْ د َعِليًّ مَّ 5 -                    ُمَ

1- هل َتْعِرف �لأْنِبياء �ّلذين َوَرَد ِذْكُرُهم يف �لُقْر�آن �لَكري؟
2- �ُْذُكر �أ�ْسماء َبْع�س �لأْنِبياء �ّلذين َوَرَد ِذْكُرُهم يف �لُقْر�آن �لَكري؟

ل �لأْنِبياء َوَمْن �آِخُرُهم ؟ 3- َمْن �أوَّ
الم ِبخاَت �لأْنِبياء؟ د َعَلْيه �ل�سَّ مَّ َي ُمَ 4- ِلاذ� �ُسمِّ

5- ِلاذ� �أْر�َسل �هلل �لأْنِبياء �إىل �لّنا�س؟
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14
َحوِّل الأْفعال امُلَجرَّدة الآِتية اإىل اأْفعال َمزيدة، ُثّم 

ا�ْسَتْعِمْلها يف ُجَمل ُمفيدة كما يف املثال

د َزوَّ
�أْر�َسَل
�ْقتد�ء
�أ�ْسَوة
َكْوَكب

َطفاه �ِ�سْ
�إْحر�ق
�أْناه
�أْلقاها

َد �أيَّ
َمْهد
ُقوت

ِناَرة
ِحد�َدة
َرخاء
ِحْنَطة
َط َخطَّ
َخ َلطَّ

ْت �ِْفَتَ
َطّباخ
َتاأويل
َمنام
�ِسمان
ِعجاف

ياِب�سات
َقْحط

َعفا َعن
�َسّك

َي�ْسُجُد
َقَذفو�
�أْوَقدو�
َل وَّ َتَ
َعلَّق
َفاأْ�س

�ِْنَت�َشَ
ر�َجَع

ِمْنَحة
َتْنَفِتُح

َعْت �أَْر�سَ
ُت�ساِنُد
َب َجرَّ
دَّث َتَ
�ِْنَغَلَق

�ِ�ْسَتْمَلَك
�ِْن�َسَكَب
�ِ�ْسَتْكَبَ

َتاَر�َس
�ِ�ْسَتْبَدَل

3

َهَدم:         �ِْنَهَدَم

َقِبل:

�َسِلم:

َر�َسل:

�َشُف:

�جُلْملة  �لِفْعل �َلزيد

ْعبريات اجَلديدة امُلْفَردات والتَّ

ُ
ِِ

�ِْنَهَدَم �لأْبِنية. 
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Reddetti.

Gülümseme.

Buhar.

Daha basit.

Oğul.

Uymak, tabi olmak.

Yönelmek.

Birlik olmak.

Edinmek.

Sakınmak.

Telef etmek. 

Tamamlamak.

Eser.

Kanıtlamak.

Tercih etmek.

Tarihî.

Geçmek.

Yabancı.

Kanat.

Cihaz.

Cevap.

Dost, sevgili.

İşgal etmek.

�أَبى:
�ِْبِت�سامة:

�أْبِخرة )م( ُبخار:
�أْب�َسط:

�أْبناء )م( �ِْبن:
�تِّباع:

ِجُه: َه-َيتَّ َ �ِتَّ
ِحُد: َد-َيتَّ َ �ِتَّ
ِخُذ: َخَذ-َيتَّ �ِتَّ
قى-َيتَّقي: �ِتَّ

�إْتالف:
: -ُيِتمُّ �أَتّ

�آثار )م( �أَثر:
�إثبات:
�أَثري:

ِثُر: �آَثَر-ُي�ؤْ
�ِْجِتياز:

�أْجَنِبي )ج( �أََجاِنب:
�أْجِنحة )م( َجناح:
�أجهزة )م( ِجهاز:
�أْجِ�َبة )م( َج��ب:
�أِحّباء )م( َحبيب:

: -َيْحَتلُّ �ِْحَتلَّ

Ortaya çıkarmak.

Olay.

Yakmak.

Hissetti.

Hissetmek.

Kucak.

Torunlar.

Saklanmak.

Farklı olma.

En tehlikeli.

Güzel ahlak.

Soru edatı.

Terbiye etmek.

İdrak etmek, anlamak.

Alışkanlık, bağımlılık.

Aşağıdaki.

Zemin katlar.

Yol açmak, sebep olmak.

Yerine getirdi.

Ezan.

İzin vermek.

Bağlı olmak.

Karışıklık.

Giymek.

�إحد�ث:
�أحد�ث )م( َحَدث:

�إحر�ق:
: �أَح�سَّ

�إح�سا�س:
�أْح�سان:

�أْحفاد:
�إْخَتَباأ-ًيْخًتِبُئ:

�ِْخَتَلَف-َيْخَتِلُف:
�أْخَطر:

�أخالق َحميدة:
�أد�ة ��ستفهام:
ُب: َب-ُي�ؤَدِّ �أدَّ
�أَْدَرَك-ُيْدِرُك:

�إْدمان:
�أْدناه:

ّية: �أْدو�ر �أْر�سِ
ى-ُي�ؤَدِّي �إىل: �أَدَّ

ي: ى-ُي�ؤَدِّ �أَدَّ
�أذ�ن:

َذُن: �أَِذَن-َياأْ
�ِْرَتَبَط-َيْرَتِبُط )ب(:

�إْرِتباك:
�ِْرَتدى-َيْرَتدي:

�أ

SÖZLÜK
    Kelime Listesi قائمة �ملفرد�ت    
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Yükselmek.

Gönderdi.

Yönlendirici.

Kaldırım.

Emzirmek.

Şart.

Kırsal, köy.

Artış.

Eş.

Temel.

Kiraladı.

Değiştirdi.

Anket.

Banyo yapmak.

Kullanmak.

Dönmek.

Dinlenmek.

Danıştı.

Şehit oldu.

Yapabilmek, edebilmek.

Hazırlık.

Bağışlanma diledi.

İstifade etmek.

Karşılamak.

Büyüklenmek.

Mülk edinmek.

Dayanmak, yaslanmak.

�ِْرَتَفَع-َيْرَتِفُع:
�أْر�َسل:

�إْر�سادي:
فة )م( َر�سيف  �أَْر�سِ

ُع: َع-ُيْر�سِ �أْر�سَ
�أْركان )م( ُرْكن:

�أْرياف )م( ِريف:
�ْزِدياد:

�أْزو�ج )م( َزْوج:
�أ�سا�سّي:
َجَر: �ِ�ْسَتاأْ
�ِ�ْسَتْبَدَل:

��ستبيان:
��ستحمام:
�ِ�ْسِتْخد�م:
�ِ�ْسِتد�رة:

�ِ�ْسِت�حة:
��ْسَت�ساَر-َي�ْسَت�سري:

�ُ�ْسُت�ْسِهَد:
�ِ�ْسَتطاَع-َي�ْسَتِطيع:
�ِ�ْسِتْعد�د �إىل )لـ(:

�ِ�ْسَتْغَفَر:
�ِ�ْسِتفادة:

�ِ�ْسَتْقَبَل-َي�ْسَتْقِبُل:
�ِ�ْسَتْكَبَ-َي�ْسَتْكِب:

�ِ�ْسَتْمَلَك:
�ِ�ْسَتَنَد-َي�ْسَتِند:

Anlama, kavrama.

Kopya etmek.

Tüketmek.

Aslan. 

İlk yardım.

Üslup.

Güzel örnek.

Özlemek.

Şiddetlenmek.

Meşhur olmak.

Şahıs, kişi.

Daha şiddetli.

Katı, sert.

Parlamak.

Olmak.

Çarptı.

Seçmek.

Onarmak.

Ek, ilave.

Grev yapmak.

İtaat etmek.

İtaat etme.

Tırnak.

Özen göstermek.

Hazırlamak.

Bekar.

Ot.

�ِ�ستيعاب:
�ِ�ْسِتْن�ساخ:
�ِ�ْسِتْهالك:

�س�د، �آ�ساد:  �أ�َسد )ج( �أُ�ُسد، �أُ
�إ�ْسعافات �أّولّية:

�أُ�ْسل�ب )ج( �أ�ساليب:
�أُ�ْسَ�ة َح�َسنة:

�ِ�ْستاَق-َي�ْستاُق )�إىل(:
: �ِ�ْسَتدَّ-َي�ْسَتدُّ

�ِ�ْسَتَهَر-َي�ْسَتِهُر:
�أ�ْسخا�س )م( �َسْخ�س:

�أ�َسّد )م( �سديد:
�أ�ِسّد�ُء:

ُق: �أَ�ْشََق-ُي�ْشِ
ِبُح: َبَح-ُي�سْ �أ�سْ

َطَدَم: �ِ�سْ
َطفي: َطفى-َي�سْ ��سْ

�إِ�سالح:
�إ�سافة:

�أ�َشَب َعن:
�إطاعة:

�أطاَع-ُيطيُع:
�أظاِفر )م( ُظْفر:
�ِْعَتنى-َيْعَتني:

: �أَعدَّ-ُيِعدُّ
�أْعَزب:

�أْع�ساب )م( ُع�ْسب:
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Üye.

Örtü, kapak.

Kapattı.

Göz yummak.

Avlamak.

Yer veririm.

Çizgi film.

Korku filmi.

Belgesel film.

Grup, bölük.

İkamet etmek.

İkamet etme.

Takip etmek.

Yaklaşmak.

Ekonomi.

Sökmek.

Uzak.

Kumaş.

Güçlü.

İkram etmek.

Bağlı olma.

Telif etmek.

Atmak.

Evcil.

Şehir.

Göğüs hastalıkları.

Geçirmek.

:� �أْع�ساء )م( ُع�سْ
�أغِطية )م( ِغطاء:

�أَْغَلَق:
�أْغَم�َس-ُيْغِم�ُس:
�ُس: �ِْفَتَ�َس-َيْفَتِ

�أْف�َسح �ملجال:
�أفالم َكْرت�نّية:

�أفالم ُمْرِعبة )ُرْعب(:
�أفالم َوثاِئقية:

�أف��ج )ج( َفْ�ج:
�إقامة:

�أقاَم-ُيقيُم:  
�ِْقِتد�ء:

ُب ِمن: �ِْقَتََب-َيْقَتِ
�ِْقِت�ساد:

�ِْقَتَلَع-َيْقَتِلُع:
�أق�سى:

�أْقِم�سة )م( ُقما�س:
�أق�ياء )م( َقِ�ّي:

�أْكَرَم-ُيْكِرُم:
�ِْلِتز�م:

�أَلََّف-ُي�ؤَلُِّف:
�أْلَقى-ُيْلِقي:

�أليف:
�أْم�سار )م( ِم�ْش:

�أمر��س �لرئة:
ي: �سِ ى-ُيْ �أْم�سَ

Yağmur.

İmkân.

Şıklık.

Bencillik.

Dikkat etme.

Dikkat etmek.

Seçmek (üye).

Zafer kazanmak.

Bitmek.

Taraf.

Düşüş

Kayma.

Dökülmek.

Faaliyet, etkinlik.

Kurallar.

Yokluk, bir şeyin olmaması.

Kapanmak.

Patlama.

Olumsuz yap.

Kurtarma.

Tür.

Önem vermek.

Hedef.

(bir yere) sığınmak.

Put.

Yakmak.

Durdurmak.

�أْمطار )م( َمَطر:
�إْمكانّية:

�أَناقة:
�أناِنّية:
�ِْنِتباه:

�ِْنَتَبَه-َيْنَتِبُه �إىل:
�ِْنَتَخَب-َيْنَتِخُب:

�ِْنَت�َشَ-َيْنَت�ِشُ على:
�ِْنَتَهى-َيْنَتِهي:
�أْنحاء )م( َنْح�:

�إْنِخفا�س:
�ِْنِزالق:

�ِْن�َسَكَب-َيْن�َسِكُب:
�أْن�ِسَطة )م( َن�ساط:

�أُْنُظمة:
�ِْنِعد�م:

�ِْنَغَلَق-َيْنَغِلُق:
�ِْنِفجار:

�ِْنِف:
�إنقاذ:

�أْن��ع )م( َنْ�ع:
: -َيْهَتمُّ �ِْهَتمَّ

�أْهد�ف )م( َهَدف:
�أَوى - َياأوي )�إىل(:

�أْوثان )م( َوَثن:
�أْوَقَد-ُي�ِقُد:

�أْوَقَف-ُي�ِقُف:
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Zekât vermek.

Olumlu.

Desteklemek.

Geceyi geçirmek.

Kesinlikle.

Vapur.

Sıkıntı, şiddet.

Otobüs.

Abartmak. 

İşemek.

Göl.

Bedel, alternatif.

Çaba harcamak.

Volkan, yanardağ.

Ortaya çıkmak.

Parlamento.

Elektronik posta.

Kolayca.

Aşırı bir şekilde.

Müjdelemek.

Periyodik bir şekilde.

Güler yüzlü.

Görsel.

Mal, emtia.

Birkaç.

�إيتاء �لزَّكاة:
�إيجابّي:

د: َد-ُي�ؤيِّ �أيَّ

باَت-َيِبيُت:
ا: باتًّ

باِخَرة:
َباأْ�س:

با�س:
باَلَغ-ُيباِلُغ:

باَل-َيُب�ُل:
ُبَحرْية:

َبَدل:
َبَذَل-َيْبُذُل ُجْهَده:

َبر�كني )م( ُبْركان:
ُز: َبَرَز-َيْبُ

َبْرمَلان:
بريد �إلكتويّن:

ِب�ُسُه�لة:
ة: ِب�ِسدَّ

ُ )بـ(: َ-ُيَب�شِّ َب�شَّ
ِب�َسْكل َدْورّي:

َب�ُس��س:
َب�َشّى:
ِب�ساعة:

ع: عة )م( ِب�سَ ِب�سْ

Ördek.

Film başrol oyuncusu.

Akıcı bir şekilde.

Bakkal.

Sığır.

Bakliyat.

Ağlama.

Kibarca, nazikçe.

Islatmak.

Mutluluk, sevinç.

Çevre.

Kişisel bilgiler.

Piyano.

Açıklamak.

İzlemek, takip etmek.

Erozyon.

Yorum.

Kin gütmek.

Bağışlamak.

Tebliğ.

Sunmak, vermek.

Çekiyor.

Tecvit.

Birbirini çekememek.

Konuşmak.

ة: َبطَّ
َبَطل فيلم:

ِبَطالقة:
َبّقال:

َبَقر:
ُبق�ل:
ُبكاء:

ِبُلْطف:
َبلََّّل:

َبْهجة: 
ِبيئة:

بيانات �سخ�سّية:
ِبيان�:

: -ُيَبنيِّ َ َبنيَّ

تاَبَع-ُيتاِبُع:
ْبة: تاآُكل �لتُّ

َتاأْويل:
َتباَغ�َس-َيَتباَغ�ُس:

َتَبَّع:
َتْبليغ:
ُتِتيُح:
ّر: َتُ

�يد: َتْ
َتا�َسُدو�:

ُث: دََّث-َيَتَحدَّ َتَ

ت

ب
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Uyarı.

Hareket etmek.

Yasaklamak.

Dönüşme.

Selam vermek.

Branş.

Kurtulma.

Geri kalmış.

Sırt çevirmek.

Tedbir.

Sigara içme.

Isıtma.

Yazma, toparlama.

Zevk alma.

Kültürel miras.

Giyiyor.

Yükseliyor.

Kaldırıyor.

Evlendi.

Artıyor.

Dayandırmak.

Şiddetlenir.

Desteklemek için.

Kızartıyorsun.

Çirkinleştirme, bozma.

Çölleşme.

Sadaka ver!

ذير: َتْ
ُك: رََّك-َيَتَحرَّ َتَ

ُرُم )َحَرَم-َيْحُرُم(: َتْ
ُل: َل-َيَتَح�َّ َّ� َتَ
ّيات(: يَّة )َتِ َتِ

�س: َتَخ�سّ
َتَخلَّ�َس-َيَتَخلَّ�ُس )من(:

َتَخلًُّفا:
َتد�َبر- َيَتد�َبر:

َتد�ِبري )م( َتْدِبري:
َتْدخني:
َتْدِفَئة:
َتْدِوين:
ق: َتَذوُّ
ُتر�َث:

دي )�ِْرَتدى-َيْرَتدي(: َتْرَتَ
َتْرَتِفُع )�ِْرَتَفع-َيْرَتِفع(:

َتْرَفع )َرَفع-َيْرَفع(:
َج: َتَزوَّ

َتزيُد )َز�د-َيِزيد(:
ُت�ساِنُد )�ساَند-ُي�ساِند(:

ت�ستّد )��ْسَتّد- َي�ْسَتّد(:
َت�سِجًعا لـ...:

َت�ْس�ي:
ت�س�يه:
ر: حُّ َت�سَ

دَّق: دَّق-َيَت�سَ َت�سَ

Yardımlaşma, iş birliği.

Aşı.

Gelişme.

Sözlü anlatım.

Yazılı anlatım.

Sayılır.

Maruz kalmak.

Besleme.

Parçalandı.

Dağılmak.

Yol ayrımı.

Rapor.

Güçlendirme.

Buluşmak.

Okuma.

Numaradan hastalanmak.

Tamamlanmak.

Yavaşla, ağır ol!.

(bitki vb.) Bitmek.

Yetiştirmek.

Nasb eder.

Düzenleyici.

Açılmak.

Gelişme.

Niyet etme.

Yüz yüze gelmek.

Gerginlik.

َتعاُون:
َتْطعيم:
ر: َتَط�ُّ

ًتْعبري �َسَف�ي:
ريري: َتْعبري َتْ

ُتْعَتَبُ )�ِْعَتَب-َيْعَتِب(:
َتَعرَّ�َس-َيَتَعرَّ�ُس )ِل(:

َتْغِذية:
ر: ر-َيَتَفجَّ َتَفجَّ
ُق: َتَفرََّق-َيَتَفرَّ

َتقاُطع:
َتْقرير )ج( َتقاِرير:

َتْقِ�ية:
َتالَقى-َيَتالَقى:

ِتالوة:
َتاَر�س:

ت: َتَّ
ل، َتّهلي!: هَّ َتَ

َتْنُبت )َنَبت-َيْنُبت(:
َتْن�ِسَئة:

ب(: ب-َيْن�سِ ب )َن�سَ َتْن�سِ
َتْنِظيِمّية:

َتْنَفِتح )�ِْنَفَتح-َيْنَفِتح(:
َتْنمية:

تن�ي )َن�ى-َيْن�ي(:
ُتَ��ِجه )و�َجه-ُي��ِجه(:

ر: َتَ�ّتر-َيَتَ�تَّ
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Bizi yönlendirir.

Kirletir.

Genişleme.

Genişledi.

Sağlamak.

Yalvarmak.

Vefat etti, öldü.

Ummak.

Üstlendi, yönetimi devraldı.

Ayaklanmak, baş kaldırmak.

Zenginlik.

Tilki.

Kar.

Orada.

Değerli, kıymetli.

Volkan patlaması.

Ödül.

Cebraîl.

Denemek.

Onu yaraladı.

Yara.

Aktı.

Karşılık verdi.

ه(: ه-َيَ�جِّ هنا )َوجَّ ُتَ�جِّ
خ(: خ-ُيَ��سِّ خ )َو�سَّ ُتَ��ِسّ
ع(: ع-ُيَ��سِّ ع )َو�سَّ ُتَ��سِّ

ع: َع-َيَتَ��سَّ َتَ��سَّ
َتْ�فري:

ل: َ��سُّ �لتَّ
: ُتُ�فِّ

ُع: َع َيَتَ�قَّ َتَ�قَّ
َتَ�ىّل-َيَتَ�ىّل:

ثاَر على:
َثر�ء:

ثْعَلب:
ُثل�ج )م( َثْلج:

َثّمة:
َثِمني:

َثْ�رة �لُبْكان:

جائزة )ج( َج��ئز:
ِجبيل:

َجرََّب-ُيَجرِّب:
َجَرَح-َيْجَرح:

ُجروح:
َجَرى-َيْجري:

َجز�-ُيْجزي:

Vücudumuz.

Kuraklık.

Cilt, deri. (sıfat)

Cilt, deri. (isim)

Dernekler.

Cenaze.

Cihat, çaba.

Çaba.

Kalite.

Cevher, öz.

İhtiyaç.

Elde etti.

Korumak.

Secde hâli.

Çok sevmek.

Teşvik etti.

Hac etti.

Taş.

Hacim, büyüklük.

Demircilik.

Belirlemek.

Sınırlar.

Kazdı.

Torun.

Hükmetti.

ِج�ْسم )ج(�أْج�سام:
َجفاف:
ِجلدّي:

ُجل�د )م( ِجْلد:
َجْمِعّيات )م( َجْمعّية:

َجنازة:
ِجهاد:

جه�د )م( َجْهد:
َجْ�دة:

َجْ�َهرة:

حاجة:
حاَز:

حاَفَظ-ُيحاِفظ َعلى:
حال �ل�ّسج�د:

ا: ا َجمًّ ُحبًّ
َحّث-َيُحّث َعلى: 

: َحّج-َيحجَّ
َحَجر:

َحْجم )ج(�أْحجام:
ِحَد�َدة:

َد-ُيَحدُِّد: َحدَّ
ُحدود:

َحَفر:
َحفيد )ج( �أْحفاد:

َحَكَم-َيْحُكم:

ح
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Anlatmak.

Korumak.

Dik dik bakmak.

Buğday.

İhtiyaçlar.

Trafik kazaları.

Duyu organları.

Yılan.

Yaşamsal.

Korkmak.

Boş.

Ihanet etmek.

Utangaç.

Sonbahar.

Ahşap.

Huşu.

Özellikler.

Verimli (toprak).

Planladı.

İndirmek.

Karışım.

Hücreler.

Yalnız kalma.

Devamlı.

َحكى-َيْحكي-ِحكاية:
ِحماية:
َحْمَلَق:
ِحْنطة:

ح��ئج )م( حاجة:
ح��دث �ملرور:

�حَل���ّس )م( حا�ّسة: 
حيَّة )ج( َحّيات:

َحَي�ّي:

خاف-َيخاُف:
خاٍل:

خان-َيخ�ن:
َخج�ل:

�خَلريف:
َخ�َسب )ج( �أخ�ساب:

�خُل�س�ع:
لة(: ِخ�سال )َخ�سْ

ُخ�س�بة:
َط: َخطَّ

َخْف�س:
َخليط:

َخاليا )م( َخِلّية:
َخال-َيْخُل�:

د�ئم:

-i savundu.

Arka, sırt.

Duman.

Dua.

Mısır unu.

Gösterdi.

İmha.

Beyin.

Kurs.

-e bakmaksızın.

Dizel.

Erimek.

Tatmak.

Günah.

Hafıza.

Altın.

Akciğer.

Görüş.

Rehber, öncü.

Maaş.

Müracaat etti.

Başkanlık etti.

Acıdı.

Hâlihazır, şimdiki.

İlkbahar.

د�فع - يد�ِفع )عن(:
ُدُبر:

ُدخان:
ُدعاء:

ّرة: َدقيق �لذُّ
-َيُدلُّ على: َدلَّ

َدمار:
ِدماغ:
َدْورة:

ُدون �لنظر �إىل:
ديزل:

ذ�َب-َيذوُب:
ذ�َق-َيذوُق:

َذْنب )ج( ُذن�ب:
ذ�ِكرة:
َذَهب:

ِرَئتان:
ُروؤْية:
ر�ِئد:

ر�ِتب:
ر�َجَع:
َر�أَ�َس:

َر�أََف-َيْر�أف:
َر�ِهن:
ربيع:

خ
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Rica etti; umdu.

Rejim, diyet.

Bolluk, refah.

Yanıt verdi.

Kaldırım.

Razı oldu.

Düzenle.

Hayvan güttü; riayet etti.

Reddetmek.

Kaldırmak, yükseltmek.

Arkadaş, yoldaş.

İlerleme, kalkınma.

Kumlar.

Attı, fırlattı.

Kokular.

Anlattı, rivayet etti.

Kırsal kesim.

Artırma.

Donattı.

Zeytinyağı.

Yürüdü.

Destek olmak.

Sövmek, küfretmek.

َرجا-َيْرج�:
ريجيم:
َرخاء:

: َردَّ
َفة: ر�سيف )ج( �أَْر�سِ

َي-َيْر�سى: ر�سِ
ْب: َرطِّ

َرعى-َيْرعى:
َرَف�َس-َيْرُف�ُس:

َرَفَع-َيْرَفُع:
َرفيق:
ُرِقّي:

ِرمال )م( َرْمل:
َرمى- َيْرمي:

َرو�ئح )م( ر�ِئحة:
َروى-َيْروي-ِرو�ية:

ريف )ج( �أْرياف:

ز�َد-َيِزيُد:
َد )ب(:  َزوَّ

ْيُت�ن: َزْيت �لزَّ

�سار-َي�سري-�َسرْي:
�ساَنَد-ُي�ساِنُد:

: �ُسبُّ -َيَ �َسبَّ

Perdeler.

Kaydettiler.

Bulut.

Hızlı.

Yüzey.

Sarhoş.

Sekreter.

Demir yolları.

Sakinleştirdi.

Olumsuz.

Sağlam.

Semiz.

İşitti, duydu.

Köpek balığı.

Sur, çeper.

Kötü.

Öz geçmiş.

Kamyonlar.

Zeki.

İstişare etmek.

Görgü tanığı.

Gençlik dönemi, gençler.

Kış.

Cesur.

Şahsiyetler.

�َستائر )م( �ِستار:
ل: �سّجل-ُي�َسجِّ

�َسحاب:
�َشيع:

ُطح، �ُسط�ح(: �َسْطح )�أ�سْ
�َسْكر�ن:

�سكرتريَة:
َكك �حَلديدّية: �ل�سِّ

ن: �َسّكن-ُي�َسكِّ
�َسْلِبّي:
�َسليم:

�َسِمني )ج( �ِسمان:
�َسِمَع-َي�ْسمع-�َسْمع:

�سمك �لقر�س:
�س�ر:
�سّيئ:

�سرية ذ�تية:

�ساحنات )م( �ساِحنة:
�َساِطر:

�ساَور- ُي�ساِور:
�ساِهد ِعيان:

�َسباب:
�ِستاء:

�ُسجاع:
ّية: ّيات )م( �َسْخ�سِ �َسْخ�سِ

�ش
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Çekti.

Halk.

Hissetmek.

Şefkat.

Şifa verdi.

Mutsuz olmak.

Şüphe.

Şikâyet etti.

Şelale.

Koklamak.

İhtiyarlık dönemi.

Oldu.

Boyama. 

Döktü.

Şok, çarpma.

Alkışladı.

Bağ, ilgi.

Oy, ses.

Oylamak, ses vermek.

Yaz.

Gülmek.

İri.

Vergiler.

�َسدَّ-َي�ُسدُّ-�َسدٌّ:
�َسْعب )ج( �ُسعُ�ب:

�ُسع�ر )بـ(:
�َسَفقة:

�َسَفى-َي�ْسفي-�ِسفاء:
�َسِقَي-َي�ْسَقى-�سقاء:

�سّك:
�َسكا-َي�ْسُك� -�ِسكاية:

�َساّلل:
: -َي�ُسمُّ �َسمَّ
�َسْيخ�خة:

ري: �سار-َي�سِ
باغة: �سِ

: بٌّ ّب-�سَ �سّب-َي�سُ
ْدمة: �سَ

فِّق: فَّق-ُي�سَ �سَ
َلة: �سِ

��ت: ْ�ت )ج( �أ�سْ �سَ
�ِّت: َت-ُي�سَ �س�َّ

ْيف:  �سَ

َحك: ِحك-َي�سْ �سَ
ْخم: �سَ

يبة: �ِئب )م( �شَ �شَ

Darp, vurma.

Baskılar.

Garanti.

Vicdan.

Işık.

Ttavaf etti.

Uzadı.

Temiz.

Aşçı.

Aşçı.

Uygulamak.

Tıbbî.

Doğa, tabiat.

Doğal, tabii.

Kısım, bölüm.

Azdı, haddini aştı.

Hava, iklim.

İçini rahatlatma.

Temizlik.

İyi, peki.

Uçuş.

Gölge.

Karanlık.

ْب: �شَ
ْغط: غ�ط )م(�سَ �سُ

مان: �سَ
مري: ََ �سَ

��ء: ْ�ء )ج( �أ�سْ �سَ

طاَف-َيط�ُف-َط��ف:
طاَل-َيط�ل-ط�ل:

طاِهر:
طاِهية:
َطّباخ:

َطبََّق-ُيَطبُِّق:
ِطبِّّية:

َطِبيَعة:
طبيعّية

َطَرف )ج( �أطر�ف:
طغى-َيْطغى:

َطْق�س:
َطْماأَن-ُيَطْمِئن:

َطهارة:
َطيِّب:

َطرَي�ن:

ِظّل )ج( ِظالل:
َظالم:

�ش
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Ortaya çıktı.

Öğle. 

Geri döndü, ziyaret etti.

Egzoslar.

Kucaklamak, sarılmak.

Geçiş.

Asık surat.

Köleler.

Hamur işleri.

Çok aceleci.

Saydı.

İlgisizlik.

Kesmemek.

Düşman.

Çok.

Azap.

Tatlı.

Görevden alma.

Uzlet, yalnızlık.

Yatsı.

Asabi, sinirsel.

İkindi; asır.

Asa, baston.

İsyan etti.

Kas.

َظَهَر-َيْظَهُر-ُظه�ر:
ْهر: �لظُّ

عاَد:
عاِدمات)م( ع��دم:

عاَنَق-ُيعاِنُق:
ُعب�ر:

َعب��س:
َعبيد )ج(َعْبد:

�لَعجائن:
َعُج�ل:

َعدَّ -َيُعّد:
َعَدم �ِْهِتمام:

َعَدُم ُمقاَطعة �لَكالم:
َعُدّو )ج( �أْعد�ء:

َعديد:
َعذ�ب:
َعْذب:
َعَزْل:
ُعْزَلة:

�لِع�ساء:
بّي: َع�سَ

َع�ْش 
ا: َع�سً

ي: ى-َيْع�سِ ع�سَ
َلة: َع�سَ

Kemik.

-i affetti.

İffetli.

Ardından.

Tedavi. 

Hayatta, sağ.

İlişkiler.

Astı, yorumladı.

Öğretti.

Örneğin.

Sütun.

Apartman.

Yaş.

Boyun.

Şiddetli, sert.

Dönem, söz.

Egzoslar.

Faktörler.

Uludu.

Bayram.

Doğum günü.

Göz.

Battı, uzaklaştı (güneş).

Daha çok.

Gıda.

ِعظام )م( َعْظم:
َعفا- َيْعف� )عن(:

َعفيف:
َعِقب:

ِعالج:
على َقْيد �حَلياة:

عالقات )م( عالقة:
عّلق-َيَعلِّق )على(:

َعلََّم-ُيَعلِّم:
على �سبيل �ملثال:

ِعماد:
ِعمارة:

ُعْمُر )ج( �أْعمار:
ُعْنق=ُعُنق:

َعنيف:
َعْهد )ج( ُعه�د:

َع��دم )م( َعاِدم:
َع��مل )م( عاِمل:

َعَ�ى-َيْع�ي:
ِعيد )ج( �أعياد:

ِعيد �مِليالد:
َعنْي)ج( ُعُي�ن، �أْعنُي:

غاب-َيِغيب عن:
غاِلًبا:

ِغذ�ء )ج( �أْغذية:

غ
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Ceza.

Amaç.

Gün batımı.

Sağanak.

Genç.

Yokluk; gün batımı.

-e önem vermeyen.

Taşkın(nehir, su).

Atlı.

Balta.

Fecr.

Ahlaksızlık.

Kömür.

Feda etmek.

Yatak. 

Takımlar.

Kaçtı.

Kurtuluş.

Mevsimler.

Açıklamak.

Artıklar.

Ağız.

Seller.

Daha sonra.

َغر�مة:
غر�س )ج( �أْغر��س:

ُغروب:
َغزير:
ُغالم:

ِغياب:
َغرْي ُمْهَتّم بـ:

فاِئ�س:
فاِر�س:
َفاأْ�س:
َفْجر:

ُفج�ر:
َفْحم:

َفَدى-َيْفدي-فد�ء:
ِفر��س:

ِفَرق )م( َفريق:
َفرَّ-َيِفّر-فر�ر:

�لَفَرج:
ل: ُف�س�ل )م( َف�سْ

: ُ َ-ُيَف�شِّ َف�شَّ
الت: َف�سَ

ُف�َهة:
َفَي�سانات:

فيما َبْعد:

Lokomotif.

Öpmek.

Yumruk.

Kıtlık.

Ayak.

Attı, fırlattılar.

Köyler.

Maksimum.

Gürültü, patırtı.

Kaygı, endişe.

Azlık.

Çöplük.

Azık.

Yay.

Liderlik, komutanlık.

Değerler.

Kâinat, yaratıklar.

Yalancı.

Yeterli.

Hepsi, tüm.

Omuz.

Sıkıntı.

Konuşmak.

Kilise.

قاِطرة:
َقبََّل-ُيَقبُِّل:

ة: َقْب�سَ
َقْحط:

َقَدم )ج( �أْقد�م:
َقَذف-َيْقِذف:

ُقرى )م( َقْرية:
َ�ى: ُق�سْ
َقْعَقَعة:

َقَلق:
ِقّلة:

ُقمامة:
ُق�ت:

َقْ��س )ج( �أْق���س:
ِقيادة:

ِقَيم )م( ِقيمة:

كاِئنات:
كاِذب:
كاف:
كاّفًة:

َكِتف )ج( �أْكتاف:
ُكْرَبة )ج( ُكَرب:

َكلَّم- ُيَكلِّم:
َكني�سة:

ق

ك

ف



208

Felaketler.

Kulübe.

Gezegen.

Ütüledi.

Hile.

Gerekir.

Eşsiz, biricik.

Lat.

Gözlemledi.

İltica etti, sığındı.

Komisyon, komite.

Etler.

Bulandırdı.

Lav.

Boş söz.

Dönmek.

Karşılaştı, buluştu.

Ani bakış.

Dokunmak.

Kimin.

Lehçeler.

Eğmek, bükmek. 

Kirletti.

El salladı, işaret etti.

Ben olmasam.

َك��ِرث )م( كاِرثة:
ك�خ:

َكْ�َكب )ج( َك��كب:
َكَ�ى-َيْك�ي:

َكْيد:

ال ُبّد:
ال َنظرَي َله:

الت:
الحظ-ُيالِحظ:

 جلاأ-َيْلَجاأ )�إىل(:
نة: جَلْ

م: حُل�م )م( حَلْ
خ: خ-ُيَلطِّ َلطَّ
َلْغم-�ألغام:

َلْغ�:
: -َيُلفُّ َلفَّ

َلِقي_َيْلقى:
مَلْحة َب�َش:

�َس-َيْلُم�ُس: مَلَ
ْن: مِلَ

َلْهجات )م( َلْهجة:
َلَ�ى - َيْل�ي:
َل�َّث-ُيَل�ِّث:

َل�َّح-ُيَل�ِّح )ب(:
َلْ�الَي:

Değil.

Trajediler.

Konferans.

Etkili.

-dığın sürece.

Yaya.

Hâlâ.

Niyet ettiği (şey).

Öldüler.

Becerikli.

Maç.

Doğrudan.

Temsilci, gönderilen.

Gezici.   

Müze.

Bağlı.

Mezun.

Artan, artış gösteren.

... İle ilgili.

Anlayışlı.

İzleyici, seyirci.

Başarılı.

Emekli.

Rakip, yarışmacı.

Sanık.

َلْي�َس:

َماآ�سي:
ر: ُم�ؤَتَ
ر: ُم�ؤَثِّ

ما ُدْمَت:
ماّر:

ماز�ل-ماَيَز�ل:
ن�ى-َيْن�ي:
ماَت-َي�ت:

ماِهر:
مبار�ة )ج( ُمباَريات:

ُمَبا�ِش:
َمْبع�ث:
ُمَتَج�ِّل:

َمْتَحف )ج( َمَتاِحف:
ل: ُمتَّ�سِ

ُمتخرِّج:
ُمَتز�ِيد:

ُمَتَعلِّق )ب(:
ُمَتفاِهم:
ُمَتَفرِّج:
ُمَتَف�ِّق:
ُمَتقاِعد:

ُمَتناِف�س:
َهم: ُمَتَّ

ل
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Bol bulunan.

Dikkatli, uyanık.

İdeal.

Kültürlü.

Alan.

Komşu, mücavir.

Kurutulmuş.

Belirlenmiş.

Motor.

İstasyon.

Okyanus.

Sığınıklar.

Korku.

Aykırı davranma.

Özet.

Karışık.

Tsunami.

Bacalar.

Devam etme.

Övgü.

Borçlu.

Adam, insan.

Defalarca.

Eşlik etme.

Uğradı.

Kere, kez, defa.

İlgili.

ُمَت��ِفر:
ُمَتَيقِّظ:
ِمثاِل:
ُمَثّقف:
َمال:

ُماِور:
فَّف: ُمَ
دَّد: ُمَ
رِّك: ُمَ
ة: طَّ َمَ
ُميط:

َباأ: َماِبئ )م( َمْ
َمافة:

ُماَلَفة:
َت�َش: ُمْ

َتِلط: ُمْ
َمّد َبْحري:

َمد�ِخن )م( ِمْدَخَنة:
ُمد�َومة:

َمْدح:
َمدين
َمْرء:

ِمر�ًر�:
ُمر�َفقة:

ّر: َمرَّ-َيُ
ة: َمرَّ

ُمْرَتِبط )ب(:

Yüksek.

Adaylar.

Korkutucu.

Dokundu.

Sorumluluk.

Yol şeridi.

Kabul edilen.

Devamlı.

Belgeler.

Kapalı.

Yayalar.

Güneşli.

Kaynaklar.

Tokalaşma.

Asansör.

Sıkıntılar.

Ölçütler.

Mabut.

Mutat, alışılmış.

Oran, ortalama.

Ortalamalar.

Bulaşıcı.

Palto.

-den ayrılmak.

Maceralar.

Akşam namazı.

Dağınık bir şekilde.

ُمْرَتِفع:
ُمَر�ّسح:
ُمْرِعب:

َم�ّس:
َم�ْس�ؤوِلّية:

َم�سار:
ُم�ْسَتجاب:

ُم�ْسَتِمّر:
ُم�ْسَتَند�ت:

َم�ْسدود:
ُم�ساة )م( ما�ٍس:

ُم�ْسِم�س:
َدر: َم�ساِدر )م( َم�سْ

ُم�ساَفحة:
َعد: ِم�سْ
ُمعاناة:
َمعايري:
َمْعب�د:
ُمْعتاد:
ُمَعدَّل:

ُمَعدَّالت: 
ُمْعدية-ُمْعٍد-�مُلْعدي:

مْعَطف:
مغاَدرة:

ُمغاَمر�ت:
�مَلْغِرب:
ًقا: ُمَفرَّ
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Kızarmış.

Fren.

Güzel ahlak.

Mücadele etmek.

Bıktı.

Melekler.

Doldurdu.

Dosya.

Keyifli, zevkli.

... Beklenmektedir.

İklim.

Katından.

Uyku, rüya.

Bekleyen.

Burs.

Düşük.

Mendil.

Tesisler.

Doğu bölgesi.

Felaketzedeler.

Göçmen.

Beşik.

Terbiyeli.

Kaynaklar.

Uzman tekniker.

َمْقلّي:
َمكاِبح )م( َمْكَبح:

َمكاِرُم �الأْخالق:
ُمكاَفحة:
: لُّ -َيَ َملَّ

َمالِئكة:
اَلأ: َماَلأ-َيْ

َمَلّف:
ِتع: ُمْ

ع: من �مُلَتَ�قَّ
ُمناخ:

ِمْن َلُدْنَك:
َمنام:

ُمْنَتِظر:
ِمْنحة )ج( ِمَنح:

ُمْنَخِف�س:
َمْنديل-ِمْنديل:

ُمْن�َساآت )م( ُمْن�َساأة:
ِمْنَطقة �ل�ّشْق:

َمْنك�بني:
ُمهاِجر:

َمْهد:
ُمَهّذب:

َم��ِرد )م( َمْ�ِرد:
ِميكاِنيِكّي ذي ِخْبة:

Seçmen.

Elde etti, (ödül) aldı.

Kurtuluş.

Marangozluk.

Hurma ağacı.

İndirdi, vahiy getirdi.

Unuttu.

Aktiviteler.

İkiyüzlülük.

Atıklar.

Nefisler.

Temiz.

Belirsiz, nekre.

Dedikodu.

Nehyetmek, yasaklamak.

Niyet.

Sakinleştirdi, hafifletti.

Sarsıntı.

Yağmur yağmak.

Kızılay.

Cesaret kırıcı.

Hava.

İskelet.

ناِخب:
ناَل-َيَناُل:

َناة:
ِناَرة:
َنْخلة:

َنَزل-َيْنِزل )بَ�ْحي(:
ن�سَي-َيْن�سى:

َن�ساطات:
ِنفاق:

ُنفايات )م( ُنفاَية:
ُنف��س )م( َنْف�س:

َنِقّي:
َنْكرة:

َنيمة:
َنَهى-َيْنَهى-َنْهي:

َنَ�ى-َيْنِ�ي-ِنّية:

�أ-ُيَهدِّئ: َهدَّ
َهّزة:

ُهط�ل:
�لِهالل �الأْحَمر:
َهّم )ج( ُهم�م:

َه��ء:
َهْيَكل َعْظمي:

ن

هـ
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Vadi.

Sıçradı.

Sevdi, istedi.

Geldi.

Tarttı, ölçtü.

Orta anadolu.

Araçlar.

Gammazlamak.

Abdest.

Bilincine vardı.

Vefa gösterdi.

Bol, fazla.

İhtiyaç zamanı.

Yakıt.

Korumak.

Görevlendirdi, tayin etti.

Doğdu.

Bağışladı, verdi.

-e yol açmak.

Kuru otlar.

Umut ediyor.

-den uzaklaşmak.

Uzak olmak.

و�ٍد )ج( ِوْديان، �أْوِدية:
َوَثَب- َيِثب:

-َيَ�ّد: َودَّ
َوَرَد-َيِرد:

َوَزَن-َيِزن:
َو�َسط �الأنا�س�ل:

َو�ساِئل )م( َو�سيلة:
َو�َسى-َي�ِسي:

ُو�س�ء:
َوَعى-َيِعي:

: َوفٌّ
َوفري:

ّدة: َوْقُت �ل�سِّ
َوق�د:

َوقى-َيقي-ِوقاية:
َوىّل:
ُوِلَد:

َوَهَب-َيَهب:

ُي�ؤّدي �إىل
ياِب�سات:

َياأُْمل:
َيْبَتِعد عن:

َيْبُعُد:

Açıklamak.

(bir şeyi) karşılıklı yapmak.

Kaçınmak, uzak durmak.

Dolaşıyor.

Sallanmak.

Dökülüyor.

Davranır.

İlerliyor.

Gerçekleşiyor.

Tamamlıyor.

Güveniyor.

Çekmek.

İcra etmek.

Ödüllendirmek.

Koruyor.

Tıraş ediyor.

Içeriyor.

Çırpılır.

Çıkarıyor.

Boş, yoksun.

Şakalaşıyor.

Dublaj yapıyor.

Yuvarlıyor.

-e karşılık veriyor.

Başarısız oluyor.

Gönderiyor.

: ُ ُيَبنيِّ
َيَتباَدل:
ُب: َيَتَجنَّ
ُل: َيَتَج�َّ

َيَتَزْحَزُح:
َيَت�ساَقَط:

َيَت�َشّف:
َيَتَقدَّم:

: َيِتمُّ
م: ُيَتمِّ
َيِثُق:
: َيُجرُّ

ُيْجَرى:
َيْجِزي:
ُيْحَفُظ:
َيْحِلُق:

َيْحِ�ي:
ُيْخَفُق:
َيْخَلُعك
َيْخُل�ك
ُيد�ِعُبك
ُيَدْبِلُج:

ُيَدْحِرُج:
َيُردُّ َعلى:

َيْر�ُسُب:
ُيْر�ِسُل:

ي

و
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َيْزَحُف:
ُي�َساوي:

ُي�ِسيُء:
َي�ْسَتجيب:
َي�ْسَتْحِيي:

َي�ْسَتِمّر ف:
َي�ْسُجُد:
َي�ْسُقُط:

ُي�َسلُِّم َعلى:
َي�ِسرُي:
َي�ْسُتُم:

َي�ْسَتِمُل َعلى: 
َي�ُسنُّ ُهج�ًما:

ُي�ساِفُح:
: ِبُ َي�سْ
: حُّ َي�سِ

ِدُر �أْمًر�: ُي�سْ
ُيْطَلُق علْيه �ِ�ْسم:

َيْعَتِقُد:
َيْعَتِمد َعلى:

ي: ُيَغطِّ
�ُس: َيْفَتِ
َيْفَح�ُس:

ُيَفرُِّج:
َيْفَرُح:

ُب: َيْقَتِِ

Sürünüyor.

Denk,eşit.

Kötülük yapıyor.

Kabul ediyor, karşılık veriyor.

Utanıyor.

Devam ediyor.

Secde ediyorlar.

Düşüyor.

-e selam veriyor.

Yürüyor.

Küfrediyor.

İçeriyor.

Düzenliyor. (saldırı)

Tokalaşıyor.

Sabrediyor.

Doğru, gerçek olmak.

Emir verir.

Adlandırılır.

İnanıyor, düşünüyor.

Sanıyor.

Örtüyor.

Avlar.

Muayene etmek.

Çıkış vermek.

Seviniyor.

Yaklaşıyor.

ي: َيْق�سِ
َيِقي�ُس:

َيْكفيني:
َيْلَتِحُق: 

ُب )بـ(: ُيَلقَّ
ُح: ُيَل�ِّ

َتِنُع َعن: َيْ
َنى: ُيْ
يُِّز: ُيَ
َيْنَبُع:

َيْنَبغي َعلى:
: َيْنَت�ِشُ

َيْنُجُم َعن:
َيْنَدِه�ُس:

َيْن�َسِجُم َمع:
َيْن�َسِغُل)عن(:

َيْنِطُق:
َيْنَق�ِسُم:

َيْنُم�:
َيْنَهِزُم:
َيْه�ي:

Geçiriyor. (vakit)

Ölçmek.

Bana yeter.

Katılmak.

Adlandırılır.

El sallıyor.

-den uzaklaşıyor.

Sağ taraf.

Ayırt eder.

Kaynaklanıyor, doğuyor.

Gereklidir.

Zafer elde etmek.

-den kaynaklanmak.

Şaşırıyorlar.

Uyumlu oluyor.

-den kaçınmak. 

Konuşuyor.

Ayrılıyor. (bölümlere).

Büyüyor.

Yeniliyor.

Arzuluyor, seviyor.
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