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1 الَوْحدة

• حاِفْظ	َعلى	امَلناِطق	اخَل�ْشاء� • اِْغ�ِشلوا	الَفواِكه	َجيًِّدا	َقْبل	الأْكل�		
بالة	َعلى	الأْر�س�	 • ل	َتْرِم	الزُّ 	َيْوم�		 فوا	اأ�ْشناَنُكم	ُكلَّ • َنظِّ
•  حاِفظوا	َعلى	َنظافة	ُبيوِتُكم� • اِْغ�ِشلوا	اأْيِدَيُكم	َقْبل	الأْكل	َوَبْعَده�	

• ل	ُت�ْشِعل	الّنار	يف	الأماِكن	اخَلطرية�	 • ل	َت�ْشَبحوا	يف	امِلياه	الَو�ِشخة�		

																																																																-5																																																																			-1

																																																																-6																																																																				-2

																																																																-7																																																																			-3

																																																																-8																																																																					-4

َور اِْماِلأ الَفراغات ِمن اجُلَمل الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ 1

النَّظافة يف الإ�ْسالم
ْر�س الأول: النَّظافة ِمن الإميان الدَّ
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ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملة ُمفيدة2 َرترِّ

لم	-	النَّظافة	-	قال	-	ِمن	-	الإميان	 1-	الرَّ�شول	َعَلْيه	ال�شَّ

2-	الإ�ْشلم	-	َيْهَتّم	-	اِْهِتماًما	-	ِبالنَّظافة	-	َكبرًيا

3-	َلْي�َشْت	-	َمْظَهًرا	-	النَّظافة	-	َفَقط	-	خاِرِجيًّا

4-	َتَقُع	-	احِلفاظ	-	َم�ْشوؤوِلّية	-	ُمواِطن	-	َعلى	-	النَّظافة	-	َعلى	ُكّل		

5-	الَفْرد	-	اإذا	-	كان	-	َنظيًفا	-	امُلْجَتَمع	-	َنظيًفا	-	كان	

�شاِطئ	الَبْحر
فون	�شاِطئ	الَبْحر 	الُعّمال	ُيَنظِّ

																																																																																																																																																						
																																																																					

																																																																																																																																																						
																																																																					

-1

-2

-3 																																																																																																																																																						
																																																																					

حيحة يف ال�ّسورة  ت الأماِكن ال�سَّ ْع الَكِلمات الآِتية َتْ �سَ
ُثّم هات ِلُكّل َكِلمة ُجْملة ُمفيدة َلها

	 							• �َشّلل	 						• غابة	 					• ُبَحرْية	 • �شاِطئ	الَبْحر	
3
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2

1

1 الَوْحدة

ْ �َسَبب اِْقِتان اجَلواب ِبالفاء يف اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال َبيرِّ

َر�س 	اإْن	تاأُكل	َكثرًيا	َتْ 	
1-	اإْن	ُت�شاِعْد	الَفقري	َيْفَرْح	َكثرًيا�	

2-	َمْن	َياأُكْل	َقليًل	َي�ْشَلْم	ِمن	الأْمرا�س�
ّحة� ْر	َلك	ال�شِّ ْبه	ِمْن	ماء	ُيَوفِّ 3-	ما	َت�ْشَ

ّلب	اأُ�ْشتاَذُهم	ُي�َشلِّموا	َعَلْيه� 4-	اأْيَنما	ُي�شاِهْد	الطُّ
ُكْلها� ْج	الفاِكهة	َناأْ 5-	َمتى	َتْن�شَ

ْط  ْر�س الّثاين : اأَدوات ال�شَّ الدَّ

ْط ني	َعلى	َجواب	ال�شَّ 							ُدخول	ال�شِّ 						اإْن	ُتاِر�س	الرِّيا�شة	َف�َشَتعي�س	َحياة	�َشليمة�	
1-	َمْن ُي�ْسِلِل اهللُ َفاَل َهاِدَي َلُه. )�سورة الأعراف، 186( 
2-	اإْن	َتْك�ِشْ	خاِطري	َفَلن	اأَتَكلََّم	َمَعك	اإىل	الأَبد�

3-	َمْن	جاَء	ِباحَل�َشنة	َفَله	َخرْيٌ	ِمْنها�	
4-	اإذا	عاَمْلت	جاَرك	ُمعاَملة	�َشيِّئة	َفِبْئ�س	ما	َفَعْلَته�	

5-	َمتى	َوَقْعَت	يف	َخَطاأ	فا�ْشَتِعْذ	ِباهلل�
ا ِهَي.	)�شورة	البقرة،	271( َدَقاِت َفِنِعمَّ 6-	اإِْن ُتْبُدوا ال�سَّ

	الأْجَر	َفل	ُتْهِمل	الَعَمل� 7-	اإْن	َتُردَّ
ِبعوين.	)�شورة	اآل	عمران،	31( بُّون اهلل َفاتَّ 8-	ُقْل اإْن ُكْنُتم ُتِ

9- اإْن َت�ْسَتْغِفْر َلُهم �َسْبعي َمرَّة َفَلْن َيْغِفر اهلل َلُهم.)�شورة	التوبة،	80(
	َول	َي�ْشقى� لُّ َبَع	ُهداَي	َفل	َي�شِ 10-	َفَمن	اتَّ

�َسَبب اِْقِتان اجَلواب ِبالفاء

ت ُجْملة  ْط َوَخّطا اأْحَمر َتْ ت ُجْملة ال�شَّ ْع َخّطا اأ�ْسَود َتْ �سَ
اجَلواب َكما يف امِلثال
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م		 َيمُّ 							اإذا	َح�َش	املاء	َبَطل	التَّ
ب-	َبَطل	الُو�شوء م	 َيمُّ اأ-		َبَطل	التَّ 	

1-	َمْن	َيْعَمل	�ُشوًءا																												
ب-		ُيْجَز	ِبه اأ-		ُيكاُفاأ	ِبه	 	

2-	اإْن اأْح�َسْنُتْم																															)�شورة	الإ�شاء،	7(	
ب-		اأْح�َشْنُتم	ِلأْعداِئُكم اأ-		اأْح�َشْنُتْم	ِلأْنُف�ِشُكم	 	

3-	َمْن	َيَتَفوَّق	يف	اْمِتحان	الِقيادة																													
ّية ل	َعلى	ُهِوّية	�َشْخ�شِ ب	– َيْح�شُ ل	َعلى	ُرْخ�شة	الِقيادة	 اأ-		َيْح�شُ 	

ًرا																													 4	َمْن	َيَنْم	ُمَبكِّ
ًرا ب-		َي�ْشَتْيِقْظ	ُمَتاأخِّ ًرا	 اأ-		َي�ْشَتْيِقظ	ُمَبكِّ 	

5-	اإْن	ُكْنُتْم	ُم�ْشَتْعِجِلني																													
ب	-		َفاْذَهبوا	َم�ْشًيا	َعلى	الأْقدام اأ-		َفاْرَكبوا	�َشّيارة	اأْجرة	 	

اأْكِمل اجُلَمل الآِتية ِبَجواب ُمنا�ِسب َكما يف امِلثال

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَمالً �َشِْطّية َكما يف امِلثال َرترِّ

1-	اأُْكِرْمك	-		َتُزْرين	-		اإْن�			

ا	– اإىل	– الغابة	– َيْذَهْب	-	َهواًء�	 �س	– َمْن	– َنِقيًّ 2-	َيَتَنفَّ

ْلت	– اإىل	-	يف�	 ًرا	– َرِكْبت	-	اإذا	-		َو�شَ 3-	امَلْدَر�شة	– احلاِفلة	– َمْوِعِدها	– ُمَبكِّ

4-	َمتى	– الَبْيت	– َتْدَفع	– الإيجار	-		َت�ْشَتاأِجر�	

اي	– َنَتَنزَّه	-		اأْيَنما	-		َن�ْشَب� 5-	ال�شَّ

3

4

ِليِزّية-	اأْمريكا-	َت�ْشُكْن-	يف-	�َشنة-	َتَتَعلَّْم�				 						اإْن-	كاِملة-	الإْنِ
ليِزّية� 						اإْن	َت�ْشُكْن	يف	اأْمريكا	�َشنة	كاِملة	َتَتَعلَّْم	الإْنِ
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ْط َوِفْعَله َوَجواَبه ْ يف الآيات الآِتية اأَدوات ال�شَّ   َبيرِّ

ِلَي} �سورة الَقَلم )15( �َساِطريُ اْلأَوَّ        {اإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِه اآََياُتَنا َقاَل اأَ

َماِء �َساِقًطا َيُقوُلوا �َسَحاٌب َمْرُكوٌم} �سورة الّطور )44( 1- {َواإِْن َيَرْوا ِك�ْسًفا ِمَن ال�سَّ

وَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن} �سورة احَل�ْش )9( 2- {...َوَمْن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ

اًرا} �سورة نوح )27( لُّوا ِعَباَدَك َوَل َيِلُدوا اإِلَّ َفاِجًرا َكفَّ َك اإِْن َتَذْرُهْم ُي�سِ 3- {اإِنَّ

ُكْم ُتْرَحُموَن} �سورة الأعراف )204(  ُتوا َلَعلَّ 4- {َواإَِذا ُقِرَئ اْلُقْراآَُن َفا�ْسَتِمُعوا َلُه َواأَْن�سِ

...} �سورة الأْعراف )188( رْيِ 5- {...َوَلْو ُكْنُت اأَْعَلُم اْلَغْيَب َل�ْسَتْكَثُْت ِمَن اْلَ

ْط َجواب	ال�شَّ ْط ِفْعل	ال�شَّ ْط اأَدوات	ال�شَّ
ِلني قال	اأ�شاطري	الأوَّ 				ُتْتلى 		اإذا

-1

-2

-3

-4

-5

5
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2 الَوْحدة
النَُّكت

اِْماَلأ الَفراغات الأِتية ِمن القاِئمة

الأنا�شول	 الأَمِوي	 َفكاِهّية	 امُلوؤَرِّخون	 ُن�ِشب	 ُدَول	 	

ح الأْخطاء يف اجُلَمل الآِتية حرِّ �سَ 2

1

ل : ِمن ُنَكت ُجحا ْر�س الأوَّ الدَّ

ْق	الأْو�َشط	َفَقط� ّية	َفكاِهّية	اِْنَت�َشَت	يف	ال�شَّ 1-	ُجحا	�َشْخ�شِ

2-	ُيْعَرف	ُجحا	با�شم	غاْبروفو	يف	اإيران�

ّية	ُجحا� فون	يف	�َشْخ�شِ 3-اِْخَتَلف	امُلَثقَّ

ن	ويْذَهُب	ما�ِشًيا� 4-	كان	جحا		يوما	يوؤذِّ

�س	ُجحا	اإىل	اآرو� 5-يف	الُبْلغاريا	ُن�ِشَبت	ِق�شَ

ّية																										اِْنَت�َشَت	يف	َكثري	ِمْن	الثَّقافات�	َواْخَتَلف																											يف	 هو	�َشْخ�شِ 	
ّية	ُجحا�	 �َشْخ�شِ

�س	ُجحا	اإىل	َن�ْش	الّدين	خوجه	اّلذي	عا�س ِْكّي	ُن�ِشَبت	ِق�شَ يف	الأَدب	التُّ 	
	يف																											يف	الَقْرن	الّثاِلث	َع�َش	َتْقريًبا�	َويف	الأَدب	الَعَرِبّي																												ُجحا	
ّية	 ْخ�شِ ن	ُدَجنْي	الَفزاري" اّلذي	عا�س	يف	العهد																											َوَنرى	هِذه	ال�شَّ اإىل	"اأبو	الُغ�شْ
يف	اآداب	�ُشعوب	اأْخرى�	َعلى	�َشبيل	امِلثال	َنرى	ُمّل	َن�ْش	الّدين	يف	اإيران	َواآ�شيا	الُو�ْشطى،	

َوغاْبروفو	يف	ُبْلغاِريا،	َواأْرتني	يف	اأْرمينيا،	َواآرو	يف	َبْع�س																											الَبْلقان�
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3

ِْكّية اإىل الَعَرِبّية م�سَتعينا ِبالقائمة4 ية ِمن التُّ ْكتة الآِتِ َتْرِجم النُّ

Sadık Köpek
 Bir adam diğerine sorar:
 - Köpeğini satın almak istiyorum. Ancak köpeğin
sadık mı?
 Diğeri: 
 - Evet, köpeğim sadıktır. Onu üç kere sattım. Fa-
kat  her seferinde bana geri döndü.

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجْملة ُمفيدة َرترِّ
1-	جحا	-	اِْنَت�َشَت	-	يف	-	ُنَكت-	اأْنحاء-العال	

ّيِة	-	ُجحا	-	اِْخَتَلَف	-	يف		 2-	امُلوؤَرِّخون	-	�َشْخ�شِ

3-	َكُمّل	-	الّدين	-	َنراه	-َواآ�شيا	-	يف	-	َن�ْش-	اإيران-الُو�ْشطى

4-	ُجحا	-	يف	-	عا�س	-	الع�ش	-	الأَمِوي	-	الَعَربي

5-	اأْحَمد	-	اإىل	-	نكت	-	ُجحا	-	َجدِّه	-	َي�ْشَتِمع		-	ِمن

َكْلب	

اِ�ْشَتى

َويِفّ

باع

َرَجع

َمرَّة
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ع َمْفعول اأو َمْفعوَلْي يف  اأْكِمل اجُلَمل الآِتية ِبَو�سْ
الَفراغات ِمن القاِئمة

َعيرِّ الِفْعل الالِزم َوالِفْعل امُلَتَعّدي يف اجُلَمل الّتاِلية

1-	اأْوَقد	اخلاِدم

2-	َغ�َشَلت	الِبْنت	

ّرع	امَلري�س	 3-	َتَ

4-	َراأَْيُت

5-	اأْغَلْقُت

	6-	اأَعّدت	الّطاِهية

7-	اأّيد	الرَّئي�س

8-	لَعب	الأْولد

	َنْوُعه 	الِفْعل
1-	اِْلَتَحق	َعّمي	َدْوَرَة	اللغة	الَعَرِبّية�
ْزهة� ِتًعا	يف	النُّ ْينا	َوْقًتا	ُمْ 2-	َق�شَ

ِكّية	يف	امَلْدَر�شة�	 ْ �س	َزْوَجُته	اللغَة	التُّ 3-	ُتَدرِّ
ْفل� 4-	َتْطُبخ	امُلَربِّية	َطعاًما	ِللطِّ

ْكتة� ِحْكنا	َجميًعا	يف	ِنهاية	النُّ 5-	�شَ
ْفل	يف	�َشيره	عادًة� 6-	َينام	الطِّ

2 الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل الالِزم َوامُلَتَعدّيالَوْحدة

								• املاء															• باَب	الَبْيِت • َيَدْيها	َوَوْجَهها										• امَلْوِقد	

		 • َطعام	الَع�شاء	 								• امُلْقَتَح	 • الطاِئرة	الَعموِدّية						• الِقّطة	

2

1
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	: َم�شى	 	-1

: اِْجَتَمع	 	-2

	: اأتى	 	-3

: َتَركَ	 	-4

: َفَتحَ	 	-5

: �شاَهد	 	-6

	: َك�َشَ	 	-7

	: اِ�ْشَتَمع	 	-8

: َحَدَث	 	-9

: َمَنحَ	 	-10

اِ�ْسَتْخِدم الأْفعال الآِتية يف ُجَمل ُمفيدة

َيُة( )امُلَربِّ َرًة�		 ْفلُة	ُمَبكِّ 1-	ناَمْت	الطِّ

ُة( )امُلَمرِّ�شَ 2-	َدَخَل	امَلري�ُس	ُغْرَفَة	الَفْح�ِس�	

) ِْطيُّ )ال�شُّ َهُموَن	ِمْن	قاَعِة	امَلْحَكَمِة�	 3-	َخَرَج	امُلتَّ

)�شاِحُب	الَبْيِت( ْيُف	َطويًل�	 4-	َجَل�َس	ال�شَّ

ُة( )امُلَمرِّ�شَ َواَء�	 َب	امَلري�ُس	الدَّ 5-	�َشِ

َحورِّل الأْفعال الالِزمة اإىل امُلَتَعدرِّية 3

4
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1

اأِعد اجُلَمل الآِتية ُم�ْسَتعيًنا ِبا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال2

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

ِبيعة�	 ل	�َشّك	اأّن																										َدمار	�شاِمل	ِبالّنِّ�ْشبة	اإىل	الّنا�س	َواحَلْيوانات	َوالطَّ 	

بوب	ِمْن	ِقَبل	الّنا�س	َجميًعا�	 		اأّما																													َفُهو	َمْ

لم																											َعلى	ُكّل	الّنا�س�		اإذا	عا�َشت	الِبلد	 اإّن	امُلحاَفظة	َعلى	ال�شَّ 	

		يف																																َو�َشلم	َوَتعاَوَنْت	فيما	َبْيَنها	َتَقدََّمت	الُعلوم	َوالُفنون	َواْنَت�َشَت

لم	يف					 																																َواحُلّب	َبنْي	الّنا�س،	َوِلذِلك		قال																																"ال�شَّ

لم	يف	العال"� 		الَوَطن	َوال�شَّ

عادة ال�شَّ اأتاتوْرك	 لم	 ال�شَّ اأْمن	 احَلْرب	 واِجبة	

لم	– الّنا�س	( )	ال�شَّ
بوب	ِمْن	ِقَبِل	الّنا�س	َجميًعا� لم	َمْ ال�شَّ 		

3 المالَوْحدة ل: امُلحاَفظة على ال�سَّ الدَّْر�س الأوَّ

ّلب	( �س	الَعَرِبّية	– الطُّ )	ُمَدرِّ

�شني	( )ُمدير	امَلْدَر�شة	– امُلَدرِّ

)	اجَلّدة	– اأْحفادها	(

ْفلة	– اأْفراد	الأ�ْشة	( )	الطِّ

ْلم احَلْرب َوال�ِسّ
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باب	 ِكّي�	َوكان	ال�شَّ ْ ْعب	التُّ ّية	َكبرية	ِبالنِّ�ْشبة	ِلل�شَّ ِمل	اأَهمِّ 1-		اإّن	َحْرب	ال�ْشِتْقلل	َتْ

الأْتراك	ُي�شاِرعون	اإىل	َجْبهات		الِقتال	َبْعد	َتْدريب	َع�ْشَكِرّي	َق�شري�

ْعر	 ب	ال�شَّ �شَّ ا	ُمَ ًرا	َراأى	ُجْنِديًّ ّي	ِبك	اجُلنوَد	القاِدمني	ُموؤَخَّ َد	النَّقيب	�شِ ا	َتَفقَّ 2-	َومَلّ

ِباحِلّناء،	َفا�ْشَتْدعاه	َو�َشاأَله	َعْن	�َشَبب	احِلّناء	الَّتي	َعلى	�َشْعِره�

3-	َوكان	اجُلْنِدّي	َيْحَزن	ِلهذا	احلال	ُحْزًنا	�َشديًدا،	َوذات	َيْوٍم	َكَتب	ِر�شالة	اإىل	واِلَدِته	

َبت	ِبها	�َشْعَره�	 َو�َشاأَلها	فيها	َعْن	�َشَبب	احِلّناء	الَّتي	َخ�شَّ

	�َشلِّم	يل	َعلى	قاِئِدك	َوُقْل	َله	اإّن	 ْت	واِلَدُته	َعلى	ِر�شالة	اْبِنها	قاِئلًة	:	" يا	ُبَنيَّ 4-	َوَردَّ

ِحّيًة	 ب	ِعْنَدنا،	َواأنا	َنذْرُتك	ِمْن	َبنْي	اأْولدي	�شَ ِحية	ُتَخ�شَّ ة	ِبالأ�شْ الأْغنام	اخلا�شّ

ديد	اُ�ْشُت�ْشِهد	َح�َشن	َقْبل	اأْن	 ْبُت	�َشْعَرك	ِباحِلّناء�	َمع	الأ�َشف	ال�شَّ ِللَوَطن،	َوِلذِلك	َخ�شَ

َيْقَراأ	ِر�شالة	واِلَدِته	َعلى	قاِئِده	�

َور امُلنا�ِسبة َلها ت ال�سُّ ْع اأْرقام اجُلَمل اأْدناه َتْ �سَ 3
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اُْكُتْب ُجموع الَكِلمات الآِتية َكما يف امِلثال

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة التُّ

ُحروب َحْرب 	

َر �شَ 	-1

�َشْيخ 	-2

َبْلدة 	-3

ِعْلم	 	-4

َفنّ	 	-5

َجْي�س	 	-6

�ِشلح	 	-7

اإذا	عا�َشت	الِبلد	يف	اأْمن	َو�َشلم	َوَتعاَوَنْت	فيما	َبْيَنها	َتَقدََّمت	الُعلوم	َوالُفنون� 	-1

َنوات	الأخرية� عادة	َواحُلّب	َبنْي	الّنا�س	يف	ال�شَّ اِْنَت�َشَت	ال�شَّ 	-2

بيعة� احَلْرب	َدمار	�شاِمل	ِبالنِّ�ْشبة	اإىل	الّنا�س	َواحَلْيوانات	َوالطَّ 	-3

لم� ُكّل	اإْن�شان	َيْكَره	احَلْرب	َوُيِحّب	ال�شَّ 	-4

4

5
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هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالِثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

3 الَوْحدة

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

َز اأْنَ 	-3

اأْعَر�َس 	-4

اأْخَبَ 	-5

اأكبَّ 	-3

اأْوَجَب 	-4

ى اأْو�شَ 	-5

َر َمرَّ 	-3

َع َودَّ 	-4

ر َدوَّ 	-5

ُم�ْشِلم 	 											اأ�ْشَلَم	

اأْكَرَم 	-1

اأْر�َشَل 	-2

ج	ل	�س 	 اأْجَل�َس	 	

اأْمَكَن 	-1

اأْق�َشَم 	-2

				َتْقرير 	 َر	 َقرَّ 	

�َس اأ�شَّ 	-1

َمَ َقدَّ 	-2

اإْخراج 	 اأْخَرَج	 	

اأْعَلَم 	-1

اأَملَّ 	-2

اأْوَجَز 	-3

اأ�شاَب 	-4

اأْنَقَذ 		-5

4

3

2

1

ْر�س الّثاين: اأْبواب اإْفعال-    الدَّ
       َتْفعيل-ُمفاَعلة
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هات الثُّالِثّي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

َقلَّب 	-3

َحقَّق 	-4

َقرَّر 		-5

		ع	ل	م 	 َعلََّم	 	

اأم 	-1

كدَّر 	-2

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

ل	 ُمَعجَّ ل	 ُمَعجِّ ل	 َعجَّ 	

ر َبرَّ 	-1

�س اأ�شَّ 	-2

ع َودَّ 	-3

َقيَّم 	-4

�َشلَّى 	-5

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال 
				ُما�َشَبة	 حا�َشب		 	

راَجَع 	-1

	�شاَرعَ	 	-2

																	�س	ن	د �َشاَند		 	

ماَر�س 	-1

داَفع 	-2

عاَون 	-3

حاَرب 	-4

�شاَحَب 		-5

حاَفظ 	-3

راَجع 	-4

ناَفَق 		-5

هات الثُّالِثّي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

5

6

7

8
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اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

َته َخّط يف الَفراغات الآِتية اُْكُتب الَكِلمة امُل�ساّدة مِلا َتْ

4 الَوْحدة

1

2

هات َجْمع الَكِلمات الآِتية َكما يف امِلثال 3

ُمراد ِبالفات	 الُعْثماِنّية	 عاِلية	 امَلعاِهد	 َ خاِتةً	 �َشلطني	 	

د	يف	َمدينة	اأديرنة� 1-	ُوِلَد	ال�شلطان	ممَّ

َب	ِبالفاِت	َبْعَدما	َفَتَح	اإ�ْشَطْنبول�															 2-		ُلقِّ

د	الفاِت	عاِلية،	ُيِحّب	الِعْلم	َوالُعَلماء� مَّ 3-	كاَنت	َثقافة	ُمَ

ْولة�	 امَلعاِهد	يف	َجميع	اأْنحاء	الدَّ 4-	اْهَتّم	ِبِبناء	امَلداِر�س	َوَ

3-	َحْرب

4-	�ُشْلطان	

5-	َمْعَهد

اأ�شداد 	 ّد								 					�شِ

1-	اأ�شا�س

2-	قاِئد

ّيات الّتاريِخّية   ْخ�سِ ال�سَّ

مة	الّدْولة	الُعْثماِنّية	 هو	�شاِبُع	������������	الّدْولة	الُعْثماِنّية�	ُوِلَد	يف	َمدينة	اأديرنة	عا�شِ 	
ْلطان	�������	الّثاين	اإىل	َمدينة	 اأَْر�َشَلُه	واِلُده	ال�شُّ اآَنذاك�	َوِعْنَدما	َبَلَغ	احلادي	َع�َش	ِمن	الُعْمر،	

ْولة�	 اآما�ْشيا	َحْيُث	اِْكَت�َشَب	اخِلْبَة	يف	اإدارة	الدَّ
َب	����������	َبْعَدما	َفَتَح	اإ�ْشَطْنبول،	َوكان	ُعْمُره	يف	ذِلك	الَوْقت	21	عاًما�	َيْعَتِب	 ُلقِّ 	

امُلوؤَرِّخون	هذا	احَلَدث	���������	ِللُع�شور	الُو�ْشطى	َوِبدايًة	ِللُع�شور	احَلديثة�
د	الفاِت	�������������،	ُيِحّب	الِعْلم	َوالُعَلماء�	ِلذِلك	اْهَتّم	ِبِبناء	 مَّ كاَنت	َثقافة	ُمَ 		

ْولة�	 امَلداِر�س	َو������������	يف	َجميع	اأْنحاء	الدَّ

د الفات مَّ ْلطان ُمَ ل: ال�سُّ ْر�س الأوَّ الدَّ
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ْولة� 1-	اِْهَتّم	ال�شلطان		ِبِبناء	امَلداِر�س	َوامَلعاِهد	يف	َجميع	اأْنحاء	الدَّ

																	اأ-	ِباإْن�شاء															ب-بَفْتح												ج-ِبَهْدم															

د	الفاِت	�ُشْلطاًنا	ِللُم�ْشِلمني	َوامَل�شيِحّيني�		 مَّ َبح	ُمَ 2-اأ�شْ

																	اأ-	َلْي�س																		ب-كان												ج-	�شار							

ِكّية�	 ْ د	الفاِت	َعَدًدا	ِمن	اللغات	اإىل	جاِنب	التُّ مَّ ْلطان	ُمَ 3-َتَكلَّم	ال�شُّ

																	اأ-	َقريب	من									ب-	اإ�شافًة	اإىل					ج-	بِجوار									

ْلطان	يف	اإ�ْشَطْنبول	ِبِجوار	جاِمع	الفاِت� 4-	ُدِفن	ال�شُّ

َتَب																 																	اأ-	َم�ْشِجد														ب-	َمْعَهد												ج-	ُمْ

َب	ِبالفاِت	َبْعَدما	َفَتَح	اإ�ْشَطْنبول� د	ُلقِّ مَّ ْلطان	ُمَ 5-ال�شُّ

َخذ														ب-	ا�ْشَتَمع												ج-	�ُشمِّي 																	اأ-	اِتَّ

6-	كان	ُعْمُره	يف	ذِلك	الَوْقت	21	عاًما�

ه														ب-	ُطوُله												ج-	ِثْقَلُته																 																	اأ-	�ِشنُّ

4

5

َته َخّط اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَمالً ُمفيدًة َرترِّ

1-	الُعْثماِنّية	-	مّمد	-	هو		-	�َشلطني	-	�شاِبُع	-	الّدْولة	-	ال�شلطان

مة		-	يف	َمدينة	-	الُعْثماِنّية 2-	اأديرنة		-	الّدْولة	-	ُوِلَد	-	عا�شِ

َب		-	ِبالفات 3-	َبْعَدما	-	اِ�ْشَطْنبول	-	َفَتَح	-	ُلقِّ

لحات-ِبَبْع�س	 ْعِليم	-	قاَم	-	ِنظام	-	يف	-	الإ�شْ ْلطان	-	التَّ 4-ال�شُّ
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هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

4 ل  الَوْحدة ْر�س الّثاين: اأْبواب َتفاُعل-َتَفعُّ الدَّ
       -اِْفِعالل

1

هات اِ�ْسم الفاِعل ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال 2

هات الثُّالِثّي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال 3

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال 4

َتناَزَل 	-3

َتعاَوَن 	-4

	َتكاُتب 		 َتكاَتبَ	 	

َتعاَر�َس 	-1

َتقاَتَل 	-2

َتكاَثَر 	-3

َتواَتَر 	-4

ُمَتناِزل 	 َتناَزَل	 	

َتزاَمَن 	-1

َتعاَطَف 	-2

َتوارى 	-3

َتبارى 	-4

					ن	ز	ل 		 َتناَزلَ	 	

َتكاَتَب 	-1

َتقاَبَل 	-2

َح فَّ َت�شَ 	-3

ع َتَقطَّ 	-4

�س 		َتَنفُّ 	 �َس	 َتَنفَّ 	

َد َتَزوَّ 	-1

َتَقلََّب 	-2
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الأْفعالالأْفعال اِ�ْسم الفاِعلاِ�ْسم الفاِعل اِ�ْسم امَلْفعولاِ�ْسم امَلْفعول

3-	اِْعَرجَّ

4-	اِْحَورَّ

َفرَّ 5-	اِ�شْ

													اِْحِمرار 				اِْحَمرَّ	

1-	اِْزَرقَّ

2-	اِْعَوجَّ

3-	اِْعَرجَّ

4-	اِْحَورَّ

َفرَّ 5-	اِ�شْ

َتَهدََّم 	-3

َد َتَزوَّ 	-4

		و	�س	ح 	 َح	 َتَو�شَّ 	

َل َتَوحَّ 	-1

َ َتَخريَّ 	-2

5

6

7

8

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالثي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

ى	 ُمَتَخّطًّ 		ُمَتَخطٍّ	 				َتَخّطى	

َتَكلََّم 	-1

َل َتهَّ 	-2

َل َتَعطَّ 	-3

َتَوىل 	-4

�َشّ ُمْ 	 						اِْخ�َشَّ	

1-	اِْزَرقَّ

2-	اِْعَوجَّ
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َق	ِبَتْوحيد	اهلل دَّ الإميان	هو	امَلْعِرفة																					ِباهلل�	َفُكّل	َمْن	َعَرف	َو�شَ 	

ِكن	 																					َفهو	ُموؤِْمن�	َوِمْن	َنتاِئج	الإميان	اأن	َيكون	الإْن�شان																					�	ل	مُيْ

لة َلة	الإميان	ِبال�ْشلم	َك�شِ اأْن	َيكون	الإْن�شان	ُم�ْشِلًما	اإل	اذا	كان																					�	َف�شِ

ِكن	اأْن	َيكون	الإْن�شان	 ه	ل	ُتْنِبت	ال�َشَجرة	اإّل	ِبها	َفَكذِلك	ل	مُيْ َجَرة،	لأنَّ 																					ِبال�شَّ

ُم�ْشِلًما	اإّل	ِبُوجود	الإميان	يف																					�	

ّد	الإ�ْشلم� َفَحْيث	ل	َيكون	الإميان	َيكون																					�	َوالُكْفر	هو	�شِ 	

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

ل: َتاأْثري الإميان َعلى الإْن�سان الدَّْر�س الأوَّ

 هات َجْمع الَكِلمات الآِتية َكما يف امِلثال

َوالَيقني ا	 ُموؤْمِنً الُكْفر	 َقْلِبه	 فاِته	 و�شِ الِبْذَرة	 ُم�ْشِلًما	 	

3-اأَْمر										

4-َنتيجة	

5-	كاِفر							

اأْنواع			 	 					َنْوع		

1-َن�ّس				

ية		 2-َمْع�شِ

5 الَوْحدة
ْك َوالإميان ال�شرِّ

2

1
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ْك	الأْكَب	اأْعَظم	َذْنب� ال�شِّ 	-1

ج-اإْثم																																														 ب-	اأَْجر	 	اأ-	َثواب			 	

ل	ُتْنِبت	ال�َشَجرة	اإّل	بالِبْذَرة� 	-2

ْبة									 ج-	بالتُّ ب-	ِباملاء	 		 اأ-	ِباحَلبِّ 	

ْك	ذْنب	ل	يْغِفره	اهلل	ِل�شاِحِبه� 3-	ال�شِّ

ه									 ج-	ُيِحبُّ ب-	َيْعفو	َعْنه	 اأ-	ُيْظِلُمه	 	

فاِته	َفُهو	ُموؤِْمن� دَّق	ِبَتْوحيد	اهلل	َو�شِ 4-	ُكّل	َمْن	َعَرف		َو�شَ

ج-	�شاَهد		 ب-	َن�ِشي	 اأ-َعِلم	 	

َته َخّط اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

َته َخّط يف الَفراغات الآِتية اُْكُتْب الَكِلمة امُل�ساّدة مِلا َتْ

1-	الإميان	هو	امَلْعِرفة	َوالَيقني	ِباهلل�	

فاِته	فهو	ُموؤِْمن� دَّق	ِبَتْوحيد	اهلل	َو�شِ 2-	ُكّل	َمْن	َعَرف	َو�شَ

ْك	هو	اأْكب	َذْنب� 3-	هذا	النَّوع	من	ال�شِّ

ِكن	اأْن	َيكون	الإْن�شان	ُم�ْشِلًما	اإل	ِبُوجود	الإميان	يف	َقْلِبه�	 4-	ل	مُيْ

ّد	الإ�ْشلم� 5-	الُكْفر	هو	�شِ

6-	َوِمْن	َنتاِئج	الإميان	اأْن	َيكون	الإْن�شان	ُم�ْشِلًما	اأي	ُمطيًعا	هلِل�

4

3
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هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالِثّي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

اِْنباَع 	-3

اِْنَطَوى 	-4

مَّ اِْن�شَ 	-5

اِْنهارَ	 	-3

اِْنَبَغى	 	-4

اِْن�َشَحبَ	 	-5

			�س	ر	ح 	 َح	 اِْن�َشَ 	

اِْنَفَلَق 	-1

اِْنَكبَّ 	-2

		اِْنِق�شام 					 						اِْنَق�َشمَ	

	 	 اِْنَق�سَّ	 	-1

اِْنَزَوى	 	-2

ُمْن�َشِحب 	اِْن�َشَحبَ	 	

َف اِْن�َشَ 	-1

اِْنهاَل 	-2

اِْن�شاَق 	-3

َذَب اِْنَ 	-4

اِْن�َشقَّ 	-5

5 الَوْحدة
ْر�س الّثاين: اأْبواب اِْنِفعال  الدَّ

       -اْفِتعال-اِ�ْسِتْفعال 

1

2

3
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َفَق اِتَّ 	-3

اِ�ْشتاَق 	-4

اِْنَتَمى 	-5

			اِْفِتخار 	 اِْفَتَخَر	 	

اِْنَت�َشَ 	-1

اِْزداَد 	-2

اِْرتاَح 	-3

اِْهَتزَّ 	-4

اِْزداَد 	-5

			ج	م	ع 	 اِْجَتَمَع	 	

َح �شَ اِتَّ 	-1

اِْحَتَوى 	-2

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالِثّي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

اِْهَتمَّ 	-3

َعَظ اِتَّ 	-4

اِْرتاد 	-5

ُمْنَتَظم 				ُمْنَتِظم	 اْنَتَظم	 	

اِْهَتزَّ 	-1

َه َ اِتَّ 	-2

6

5

4



23

هات امَل�ْسَدر ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات اِ�ْسم الفاِعل َوا�ْسم امَلْفعول ِلالأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

هات الثُّالِثّي ِمن الأْفعال الّتاِلية َكما يف امِلثال

اِ�ْشَتناَر 	-3

اِ�ْشَتْوَعَب 	-4

اِ�ْشَتْوَقَف 		-5

اِ�ْشَتخاَر 	-3

اِ�ْشَتْوَجَب 	-4

اِ�ْشَتَحقَّ 	-5

اِ�ْشِتْثقال 	 اِ�ْشَتْثَقَل	 	

َل اِ�ْشَتْح�شَ 	-1

اِ�ْشَتْحيا 	-2

				ع	ل	م 	 اِ�ْشَتْعَلَم	 	

اِ�ْشَتْكَبَ 	-1

اِ�ْشَتْلَوى 	-2

اِ�ْشَتقاَم 	-3

اِ�ْشَتْوَقَد 	-4

اِ�ْشَتْعَلَم 	-5

ُم�ْشَتْيَقظ اِ�ْشَتْيَقَظ			ُم�ْشَتْيِقظ	 	

اِ�ْشَتْن�َشَخ 	-1

اِ�ْشَتْنجى 	-2

7

8

9
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109

حاب	 اأ�شْ الِعباد	 َخطيَئُته	 َم�شرُيه	 الذَّْنب	 الرُّجوع	 ُتْفِلُحونَ	 	

اُْكُتْب ُجموع الَكِلمات الآِتية

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

6 الَوْحدة
ْوبة التَّ

4-	َعْبد

5-		كاِفر

6-			َربٌّ

1-			َر�شول	

2-			�شاِحب		

3-			نِبّي

ْوبة	َعلى																															َحْيث	قال	َتعاىل:	{َوُتوُبوا اإِىَل اهلِل  َفَر�َس	اهلل	التَّ 	

لم	 ُكْم																															}	)الّنور/31(			َوقال	الرَّ�شول	َعَلْيه	ال�شَّ َها امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَّ َجِميعاً اأَيُّ

" الّتاِئب	ِمن																																َكَمْن	ل	َذْنَب	َله" َرواه	اْبُن	ماَجه�

ية�	 ْوَبة	هي																																		َعن	امَلْع�شِ التَّ 	
يِّئات	 َيْنَبغي	ِللَعْبد	اأْن	َيتوب	ِمن	َجميع	ُذنوِبه	َو�َشيِّئاِته�	َوَلو	َبَداأت	الذُّنوب	َوال�شَّ 	

ُتيط	الإْن�شان	َف�َشَيكون																																الّنار�	َحْيث	قال	اهلل	َتعاىل:	{َبلى َمْن َك�َسب 

�َسيرِّئة َواأحاَطت ِبه																																		فاأولِئك																																	الّنار ُهم فيها 

خاِلدون}	)الَبَقرة	/	81(�

1

2

ْوبة يف الإ�ْسالم ل: التَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
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109

َئاِت...)ال�سورى-25( يرِّ ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن ال�سَّ ِذي َيْقَبُل التَّ 1- َوُهَو الَّ

        

وَء ِبَجَهاَلٍة... )الن�ساء-17( ْوَبُة َعَلى اهلِل ِللَِّذيَن َيْعَملُوَن ال�سُّ َا التَّ 2-اإِنَّ

              

َدَقاِت.)التوبة-104( ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�سَّ 3- اأََلْ َيْعَلُموا اأَنَّ اهللَ ُهَو َيْقَبُل التَّ

                   

ِذيَن اآَمُنوا ُتوُبوا اإِىَل اهلِل َتْوَبًة َن�ُسوًحا... )التحرمي-8( َها الَّ 4- َيا اأَيُّ

            

5- اأََفاَل َيُتوُبوَن اإِىَل اهلِل َوَي�ْسَتْغِفرُوَنُه َواهللُ َغُفوٌر َرِحيٌم. )املائدة-74(

          

ي َرِحيٌم َوُدوٌد. )هود-90( ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا اإَِلْيِه اإِنَّ َربرِّ 6- َوا�ْسَتْغِفرُوا َربَّ

هات الَكِلمة امُل�ساّدة ِللَكِلمات الآِتية

َتْرِجم الآيات الَكرمية الّتاِلية

4-ُيْدِخُل

ل 5-			الأوَّ

اِهر 6-			الظَّ

1-			الَعْبد	

2-			امُلوؤِْمن	

3-			اجَلّنة

4

3
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اأِعد اجُلْملة الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َسي2

اأِعد اجُلْملة الآِتية ُم�ْسَتْخِدًما ما َبْي الَقْو�َسي3

6 الدَّْر�س الّثاين: الِفْعل امَلْعلوم َوالِفعل    الَوْحدة
      امَلْجهول َوناِئب الفاِعل   

						ُتُنوِوَل	الّطعاُم� 	 	 َتناَوَلت	الّطبيبُة	الّطعام�	 	

َت�َشلَّم	�شاِحُب	الَبْيت	الإيجار� 	-1

اِ�ْشَتْقَبل	الَعميُد	الأ�شاِتذة� 	-2

ّيارة� َدَمت	احلاِفلة	ال�شَّ �شَ 	-3

اِ�ْشَتعان	امُلدير	ِباخُلَباء� 	-4

												ُي�ْشَكُر	َعلى	ُجهوِده	الَكبرية�
																																																																																						 	-1
																																																																																						 	-2
																																																																																						 	-3
																																																																																						 	-4
																																																																																						 	-5

										�ُشِكْرَت	َعلى	ُجهودك	الَكبرية�
																																																																																						 	-1
																																																																																						 	-2
																																																																																						 	-3
																																																																																						 	-4
																																																																																						 	-5

)	اأننّت(
)	اأنا(
)	هم(
)	هّن(
)	اأنتما(

)	اأننّت(
)	اأنا(
)	هم(
)	هّن(
)	اأنتما(

1
ْكل  ُبط ناِئب الفاِعل ِبال�سَّ ابِنِِِِ الأْفعال الآِتية ِللَمْجهول َوا�سْ

َكما يف امِلثال
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اِبِنِِِِ الأْفعال الآِتية ِللَمْجهول َكما يف امِلثال 5
ُيْنَتَبه	اإىل	َقواِعد	امُلرور� 	 											َتْنَتِبه	ال�ّشاِئقاُت	اإىل	َقواِعد	امُلرور�	

َيَتعاَون	َرئي�س	الَبَلِدّية	َمع	�ُشّكان	امَلدينة� 	-1

ًرا� َيْخُرج	امُلحا�ِشب	ِمن	الَعَمل	ُمَتاأخِّ 	-2

َي�ْشَتِغل	الَقَرِوّي	ِبالزِّراعة�	 	-3

َيْلَتِحق	الطاِلُب	ِبُكّلّية	الآداب� 	-4

ْر�ُس� �ُشِمَع	الدَّ 	 	 	 ْر�س�	 								�َشِمع	الّطاِلب	الدَّ

1	– َروى	الَفّلحون	احَلْقل�	

2	-	كاَفاأ	امُلديُر	امُلَعلِّمني�

3– اأْعطاين	امُلديُر	َهِدّية�

َجاج�	 4-	َك�َش	امُلْهِمل	الزُّ

			َكَتَب	الّطاِلب	ُ	الواِجبات	امَلْنِزِلّية� 	 ُكِتَبْت	الواِجبات	امَلْنِزِلّية�	 	

ُرِكَبت	الّطاِئرة� 	-1

ّية� ُيْخَب	امُلواِطنون	ِبالأْحداث	العامَلِ 	-2

ُيحاَكم	امُلتََّهمون	يف	امَلْحَكمة� 	-3

ُك�ِشت	�شاق	الّطاِولة� 	-4

	اأُْجِرَيت	ِل�شديقي	َعَمِلّية	ِجّراِحّية� 	-5

4
َحورِّل الأْفعال امَلْجهولة اإىل اأْفعال َمْعلومة يف اجُلَمل الآِتية 

َمع َتْغيري ما َيْلَزم َكما يف امِلثال

6
ع  اِْبن الأْفعال الّتاِلية ِللَمْجهول يف اجُلمل الآِتَية َمع َو�سْ

ت ناِئب الفاِعل َكما يف امِلثال  َخطٍّ َتْ
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ُكْنت	يف	الّثاِنية	َع�شة	ِمْن																														ِعْنَدما	اْنَتَقَلْت	اأ�ْشَتي	اإىل	اإ�ْشَطْنبول�	
َنع	َوكاَنْت	اأّمي																										يف	ميزاِنّية	الأ�ْشة	قاِئمًة										 كان	اأبي	َيْعَمل	يف	َم�شْ
	ِباأْعمال	َيَدِوّية	ُمَتَنوِّعة�	َوكان	َدْخل	الأ�ْشة	ل	َباأْ�س	ِبه�	َبَداأَت																								داِخل	الأ�ْشة			
عة				 	حني	َبَداأ	اأبي	َي�ْشِف	راِتَبه	َعلى	�ِشباق	اخَلْيل�	ذات	َم�شاء	جاء	اأبي	اإىل	الَبْيت	َويف	َيِده	ِب�شْ
جاِئر	َوقال	يل:	»َبْعد	الَيْوم	َلْن	َت�ْشَتِمّر	يف	ِدرا�َشِتك،	َبْل	�َشَتبيع		 																											ِمن	ال�شَّ

باح�	 ني	َبَكْيُت	ذِلك	الَيْوم	َحّتى	ال�شَّ ر	اأنَّ جاِئر	اأمام																												«�	اأَتَذكَّ 	هِذه	ال�َشّ
جاِئر	اأمام	َمْقهًى	ِمن	امَلقاهي�	 َويف	الَيْوم	الّتايل	َبَداأُت	اأبيع	ال�شَّ

	َوْقت	َطويل	َحّتى		 �ِسِ 	مَيْ الياَن�شيب	َوالِقمار�	َلْ ه	اإىل																														 ُثّم	َتَوجَّ
ا	الآن		 	َوَجْدُت	َنْف�شي	يف	ال�ّشارع�	َوذات	َلْيلة	اأُلِقَي	الَقْب�ُس	َعَلّي	واأنا	اأ�ْشِق	اأْموال	الّنا�س�	اأمَّ

	َفاأنا	ُمَتَواِجد	يف	�ِشْجن	الأْطفال�	

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة1

َته َخّط يف الَفراغات الآِتية2 هات الَكِلمة امُل�ساّدة مِلا َتْ

7 ذين َيعي�سونالَوْحدة ل: الأْبناء الَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
يف �َسواِرع امُلُدن الُكْبى    

واِرع ذين َيعي�سون يف ال�سَّ الأْبناء الَّ

ِطرابات								امَلقاهي												ُعْمري													اأْلعاب														ُت�شاِهم																	ُعَلب 	اِل�شْ

ْفل� ر	�َشْلًبا	َعلى	َنْف�ِشّية	الطِّ ر	َيْحُدث	داِخل	الأ�ْشة	ُيوؤَثِّ 1-	ُكّل	َتَوتُّ

عوبات� 2-	اإّن	َجْمِعّيات	ِرعاية	الأْطفال	ُتواِجه	�شُ

واِرع	َي�ْشَتْخِدمون	َمواّد	�شاّرة	ِمْثل	الدُّّخان	َوامُلَخدِّرات� 3-	اأْبناء	ال�شَّ

�َشُّد� 4-	اِْفِتاق	الواِلَدْين	ُيَعرِّ�س	الأْبناء	ِللتَّ
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								اِْنَتَقْلنا	اإىل	اأْنَقرة	ُمْنذ	�َشَنوات	َطويلة�	كان	اأبي	عاِمًل	يف	�َشِكة	حيَنذاك�	
ّية	�َشيِّئة	َوَتكاليف	احَلياة	باِهظة� 									َبْعد	َفْتة	َق�شرية	ِمن	الزََّمن	�شاَرت	ُظروُفنا	املادِّ

																																																																																																																														
ِتنا�	َوِلهِذه												 	َيُكن	ِلَيْكفينا	َوُيَغّطي	حاجات	اأ�ْشَ ْهرّي	ِلأّمي	َلْ 								َوَلكّن	الّراِتب	ال�شَّ

دُت	اأْن	اأْعَمل	تاِركًا	ِدرا�َشتي	الْبِتداِئّية� روف	القا�ِشية	اأَرْ 								الظُّ
																																																																																																																														
																																																																																																																														

ْلُت	َعلى	َدَرجة	عاِلية	يف	ِدرا�َشتي�	َويف	الُعْطلة		 نة	َوَح�شَ 								َدَر�ْشُت	َكثرياً	يف	ِتْلك	ال�شَّ
ْيِفّية	َعِمْلُت	يف	ُدّكان، 								ال�شَّ

																																																																																																																														

َرترِّب اجُلَمل الآِتية ُثّم اْكُتْبها ِلَتكون ِفْقرة َكما يف امِلثال 3
ْحُت	يف	ِدرا�َشتي	 ِكُنني	اأْن	اأْعَمل	يف	ُدّكان	ِبِجوار	َحيِّنا	اإذا	َنَ 1-	َوقال	يل	اأْي�شًا	اإّنه	مُيْ

نة	الدِّرا�ِشّية�		 يف		ِنهاية	ال�شَّ
ِتنا�	َوِلهِذه	 	َيُكن	ِلَيْكفينا	َوُيَغّطي	حاجات	اأ�ْشَ ْهرّي	ِلأّمي	َلْ 2-	َوَلكّن	الّراِتب	ال�شَّ

دُت	اأْن	اأْعَمل	تاِركًا	ِدرا�َشتي	الْبِتداِئّية� روف		القا�ِشية	اأَرْ الظُّ
ْت	اأّمي	اإىل	الَعَمل	يف	اخلاِرج�		 ُطرَّ َر�س	َخطري	ِجّدا،	ِلهذا	اُ�شْ 3-	ُثّم	اأُ�شيَب	اأبي	ِبَ

4-	َو�شاَهْمُت	هَكذا	يف	ميزاِنّية	اأ�ْشَتي�	اأّما	الآن	فاإّنني	اأْدُر�س	يف	الّثاَنِوّية	َواأ�ْشَتِعّد	
ِلِلْمِتحان	اجلاِمِعّي�		

ْلُت	َعلى	َدَرجة	عاِلية	يف	ِدرا�َشتي�	َويف	الُعْطلة	 نة	َوَح�شَ 5-	َدَر�ْشُت	َكثرياً	يف	ِتْلك	ال�شَّ
ْيِفّية	َعِمْلُت	يف	ُدّكان،		 ال�شَّ

6-	اِْنَتَقْلنا	اإىل	اأْنَقرة	ُمْنذ	�َشَنوات	َطويلة�	كان	اأبي	عاِمًل	يف	�َشِكة	حيَنذاك�
�ِشّدة	َوَل	َي�ْشَمْح	يل	ِبالَعَمل	قاِئًل	»	َيِجب	َعَلْيك	اأْن	 7-	َولِكّن	اأبي	َرَف�س	هِذه	الِفْكرة	ِبِ

َتْدُر�س	يا	ُبَنّي	«
ّية	�َشيِّئة	َوَتكاليف	احَلياة	باِهظة� َمن	�شاَرت	ُظروُفنا	املادِّ 8-	َبْعد	َفْتة	َق�شرية	ِمن	الزَّ

6
8

2

5
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ْ �َسَبب َمْنِعه َكما يف امِلثال2 ْف َوَبيرِّ َعيرِّ ال�ْسم امَلْمنوع ِمن ال�شَّ

7 ْفالَوْحدة ْر�س الّثاين: امَلْمنوع من ال�شَّ الدَّ

1
ْف يف اجُلَمل الآِتية  ت ال�ْسم امَلْمنوع ِمن ال�شَّ ا َتْ ْع َخطًّ �سَ

َكما يف امِلثال
ْفُت	َعلى	�ُشَعراء	َعَرب	يف	الّنادي� 						َتَعرَّ

ديقي	اإىل	َمتاِحف	اأَثِرّية	يف	ُتْرِكيا� 1-	اأَخْذُت	�شَ
2-	كاَنْت	�ُشعاد	يف	العا�ِشة	ِمْن	ُعْمِرها�

ذي اأُْنِزَل فيه الُقْراآن..." 3-	قال	َتعاىَل:	" �َسْهر َرَم�سان الَّ
ْيُتها	ُزَحل� 4-	ُرِزْقُت	ِبِبْنت	َو�َشمَّ

ف؟ 						َمْن	َيْعِرف	اأْكَرم،	هل	هو	يف	هذا	ال�شَّ
1-	َرَجب،	�َشْعبان	َوَرَم�شان	َمْعروفة	ِبالأ�ْشُهر	الثَّلثة�
2-	َقَراأُْت	يف	َجراِئد	َعَرِبّية	َتْعليقات	راِئعة	َعْن	ُتْرِكيا�

3-	�ُشّكان	ِم�ْش	اأْكَث	ِمْن	�َشْبعني	ِمليون	َن�َشمة�
4-	َيزيد	بُن	ُمعاِوية	ثاين	ُخَلفاء	الأَمِوّيني�

ي�شبه	الفعل
�سبب منعه

3
نوع ِمن  اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة  الآِتية ِبُجَمل َت�ْسَتِمل َعلى ا�ْسم َمْ

ْف َكما يف امِلثال ال�شَّ
ِنع	هذا	احلا�شوب	يف	اأمْلاْنيا� ِنَع	هذا	احلا�شوب	؟																	�شُ 	َدْولة	�شُ 						يف	اأيِّ

1-	ما	ا�ْشم	هِذه	امِلْنَطقة	؟
�س	ُجْمهوِرّية	ُتْرِكيا	؟	 2-	َمْن	اأ�شَّ

�س	؟ َكّلم	امُلَدرِّ 3-		َمع	َمْن	َيَتَ
مة	�شوِريا	؟	 4-	ما	ا�ْشم	عا�شِ
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6
ْف يف اجُلَمل الآِتية ُم�ساًفا  اِْجَعل ال�ْسم امَلْمنوع ِمن ال�شَّ

ْكل َكما يف امِلثال ُبْطه ِبال�سَّ ًفا ِبـ )ال( ُثّم ا�سْ اأْو ُمَعرَّ

5
حيًحا  ْبًطا �سَ اِْماَلأ الَفراغات ِباْخِتيار الَكِلمة امَل�ْسبوطة �سَ

ا َبْي الَقْو�َسي ِمّ

ا َبْي الَقْو�َسي ْف ِمّ نوع ِمن ال�شَّ اِْماَلأ الَفراغات ِبا�ْسم َمْ 4
)	َمْعَهد	– ُغْرفة	– اأْنَقرة	( 1-	َذَهْبُت	اإىل																َثلث	َمّرات�	

)	اأْقلم	– َمعاِطف	–  َحقيبة	( 2-	هل	ِعْنَدك																َجيِّدة		

)	�ُشَعراء	– ِرجال	– اأ�شاِتذة	( 3-		زاَرنا	الَيْوم																ِمن	الأْرُدن	�	

)	َمْكَتبات	– َمطاِعم	– اأ�ْشواق	( 4-	َعِمْلُت	ُما�ِشًبا	يف																َكثرية�	

َفحات	– َدفاِتر	( )	اأْوراق	– �شَ غرية�		 ف	امَلْعلومات	يف																�شَ ل	امُلَوظَّ 5-	�َشجَّ

)	َجواِرُب	– َجواِرَب	– َجواِرًبا	( ا�	 1-	�َشاأْلَب�س																		�شوِفّية،	ِلأّن	اجَلّو	باِرد	ِجدًّ

)	َخديجٌة	– َخديجَة	– َخديجًة	(	 2-	اإّن																		طبيبة	َتْعَمل	يف	هذا	امُل�ْشَت�ْشَفى�	

)	َم�شاِجِدها	– َم�شاِجَدها	– َم�شاِجُدها	( 3-	َت�ْشَتِهر	اإ�ْشَطْنبول	بـ																		الَكبرية�	

)	َم�شاِئَل	– َم�شاِئًل	– َم�شاِئُل	( ّية�	 4-	كاَنت	التِّْلميذة	َتْقَراأ																		ِريا�شِ

الة	ُيْزِعُجني�					)	َم�شابيَح	– َم�شابيِح	– َم�شابيٍح	( 5-	الّنور	الَّذي	َياأتي	ِمْن														ال�شّ

								اأْقَراأ	ُكّل	َيْوم	اجَلراِئَد	الَعَرِبّية� 	 						اأْقَراأ	ُكّل	َيْوم	َجراِئَد	َعَرِبّية�		

ت	الأ�ْشجار� 1-	َيعي�س	ُفَقراُء	باِك�ْشتاِنّيون	َتْ

ْيُت	َملِب�س	ِللأْطفال� 2-	اِ�ْشَتَ

3-	اأ�ّش�َشت	الّدْولة	َم�شاِنَع	َحْرِبّية	�

4-	ُقْمُت	ِباإْنتاج	َمفاتيَح	َمْنِزِلّية�
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1

َته َخّط يف الَفراغات الآِتية2 اُْكُتب الَكِلمة امُل�ساّدة مِلا َتْ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

8 ل: ُحقوق الإْن�سانالَوْحدة ْر�س الأوَّ الدَّ
     الأ�سا�ِسّية

 ُحقوق الإْن�سان

ب َيْغ�شِ اإلِهّية	 ِبَخري	 الَقَمر	 ْغم	 الرَّ َولِكن	 ِعْنَدك	 	

3

ماية	الَفْرد�	 مانات	قانوِنّية	حِلِ 1-	اِتِّفاِقّيات	ُحقوق	الإْن�شان	هي	�شَ

قوق	الإْن�شان� 2-	ُهناك	اتِّفاِقّيات	ُدَوِلّية	حِلُ

ّد	امَلْراأة� ْمييز	�شِ َوِلّية	الَق�شاء	َعلى	َجميع	اأ�ْشكال	التَّ 3-	َوِمن	التِّفاِقّيات	الدُّ

4-	َوِمْن	ُحقوق	الإْن�شان	اأْن	ُيعاَمل	ُمعاَملة	َح�َشنة	�	

4-	�ِشعار

5-	َلْون	

6-	ِدين

مان							 1-	�شَ

2-	اإْعلن

3-	�َشْكل

َعراء	جاء	اإىل	َر�شول	اهلل	َوقال	َله:  ُرِوي	اأّن	اأَحد	ال�شُّ
-	اأنا	اآٍت																																		ِمن	الُقْراآن�	َفَعلى																																		ِمْن	اأّن	هذا	الرَُّجل	 	
																										عليه		الرَّ�شول	 َدق		َوثيقة																																يف	العاَل،	َلْ دَّى	اأَ�شْ َتَ

ا	اأجاَبه	قاِئًل:	 َواإنَّ
- هات ما																													�		 	

َفقال:	
	ِمنِّي	وَنَفر� 																																		ِلَغزاٍل	َفرَّ -	َدَنت	ال�ّشاعة	َواْن�َشقَّ 	

	فاأجاَبه	الرَّ�شول	قاِئًل:	
- َكالُمك َجميل																																		َكالم اهلل اأْجَمل. 	

اُْكُتْب ُجموع الَكِلمات الآِتية
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َجرة	اأْدناه	)اأي	�َشَجرة	ُحقوق	الإْن�شان(	احُلقوَق	 	اُْكُتبوا	َعلى	ُفروع	ال�شَّ 	
الأ�شا�ِشّية	ِللإْن�شان	ِلَيعي�س	َحياة	َكرمية�																	

ماية	امُلْجَتَمعات	كاّفًة� مانات	قانوِنّية	حِلِ 	اِتِّفاِقّيات	ُحقوق	الإْن�شان	�شَ 1-	ُتَعدُّ

		 ماح 									ج-	اأْحكام/ِلل�شَّ ب-	َتاأمينات/ِلِوقاية	 اأ-	ماّدة/ِللدِّفاع		 	

مانات	يف	امُلْجَتَمعات	الدِّمُيْقراِطّية� مات	ُحقوق	الإْن�شان	ِلَتْ�شيخ	هِذه	ال�شِّ 2-	َتْعَمل	ُمَنظَّ

		 							ج-	َجْمِعّيات/ِلَتْثبيت	 اأ-	جِلان/ِلإْلغاء									ب-	َماِل�س/ِلَف�ْشخ	 	

روف� 3-	َيِجب	َعَلْينا	اأن	ُنعاِمل	الإْن�شان	ُمعاَملة	َح�َشنة	يف	َجميع	الظُّ

		 واحي 						ج-	َجميلة/ال�شَّ ب-	�َشيِّئة/الأماِكن		 اأ-َطيِّبة/الأْحوال		 	

اأْي	� ْعبري	َعن	الرَّ 4-	ِمْن	ُحقوق	الإْن�شان	َحّق	التَّ

							ج-	الإْن�شاء/ِفْكِره	 وؤْية	 ب-	التَّْحرير/	الرُّ اأ-	الإْعراب/الِفْكر	 	

َته َخّط اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ 4

غرية َكما يف امِلثال موعات �سَ اأْجِر ما َيلي يف َمْ 5

ِدلة
لعا
مة	ا

حاَك
امل
َحّق	

�َسَجرة ُحقوق الإْن�سان
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8 الَوْحدة

لوج،	باكني	ِمن	�ِشّدة	الأل،	 اب،	ُمْلَتِحفني	ِبالثُّ دين	التُّ َوَكم	�َشِهْرنا	الليايل	ُمَتَو�شِّ 	

ُمْظِلم،	 خاٍل	 َف�شاء	 اإىل	 ناِظرين	 النُّجوم،	 ت	 َتْ َوَقْفنا	 َوَكْم	 ظاِمئني!	 جاِئِعني	 َوَظَلْلنا	

بان	ِبَت�َشُّف( كون	َوالَعَدم�	)ِمْن	ُجْبان	َخليل	ُجْ غني	اإىل	اأّنة	ال�شُّ ُم�شْ

1

الدَّْر�س الّثاين: ال�ْسم امَلْنقو�س
      َوال�ْسم امَلْق�سور
       َوال�ْسم امَلْمدود

َعيرِّ ال�ْسم امَلْمدود يف اجُلَمل الّتاِلية 2

هات َتْثِنية الَكِلمات الّتاِلية 3
َح�ْشناء 	-4

�َشماء	 	-5

ِبناء 	-6

ياء	 �شِ 	-1

َبْيداء	 	-2

َحْمراء 	-3

ماء	ِبالُغيوم� اِْمَتَلأت	ال�شَّ 	-1

اِ�ْشَتَت	�َشناء	ُكُتًبا	َكثرية� 	-2

ْحراء� الَكْلب	حاِر�س	ِللُمْمَتَلكات	يف	ال�شَّ 	-3

َيَتَحدَّث	امُلَهْنِد�س	َمع	الَبّناء� 	-4

ْيُت	�َشّيارًة	َحْمراء� اِ�ْشَتَ 	-5

َعيرِّ الأ�ْسماء امَلْنقو�سة فيما َياأتي َكما يف امِلثال

الَوْحدة
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الدَّْر�س الّثاين: ال�ْسم امَلْنقو�س
      َوال�ْسم امَلْق�سور
       َوال�ْسم امَلْمدود

َنْوُعهااجُلَمل
ِبّي)�س(:	الّداعي اإىل اَلرْي َكفاِعِله. اِ�ْشم	َمْنقو�سقال	النَّ
1-	طوبى	طاِلبة	ناِجحة	يف	ُكلِّّية	اللغات�

بيل� 2-	اهلل	هو	الهادي	اإىل	�َشواء	ال�شَّ
3-	َيعي�س	الأْغِنياء	يف	َرخاء�

ِبّي)�س(:	اإّن الدُّْنيا َمْزَرعة الآِخرة. 4-	قال	النَّ
5-	اإّن	َتْقوى	اهلل	َطريق	اجَلّنة�

ِبع	الُهدى� 6-	لَتّتِبع	الَهوى،	َبل	اتَّ
ِته. ِبّي)�س(:	ُكلُُّكم راٍع َوُكلُُّكم َم�ْسوؤول َعْن َرِعيَّ 7-	قال	النَّ

�س	ِبِدّقٍة�	 8-َي�ْشَتِمع	الأْطفال	اإىل	حاكي	الِق�شَ
ِبّي)�س(:	الدُّعاء ُمخُّ الِعبادة. 9-	قال	النَّ

	َيْعِرْف	اأَحٌد	ا�ْشم	َراِوي	ذِلك	احَلديث� 10-	َلْ

ث �سامِلًا هات َجْمع الَكِلمات الّتاِلية َجْمع ُموؤَنَّ 4
3-			�َشناء

4-			�َشماء

1-		ِرداء

2-		َثراء

5

َعيرِّ الأ�ْسماء امَلْنقو�سة َوامَلْق�سورة َوامَلْمدودة يف اجُلَمل 
ْ َنْوَعها  َكما يف امِلثال الّتاِلية َوَبيرِّ
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ّية	َكبرية	يف																																							امُل�ْشِلمني� 1-ِللُو�شوء	اأَهمِّ

	الُو�شوء	َنظافة	َوَطهارة																																									ِلُوقوف	الَعْبد	اأمام	َربِّه� 2-اإنَّ

ًل	ُثّم																																 اأ	َيْنوي	اأوَّ 3-اإذا	اأراد	امُل�ْشِلم	اأْن	َيَتَو�شَّ

لة� اأَ																																								اإقامِة	ال�شَّ 4-	اأَمَرنا	اهلل	َتعاىل	ِباأْن	َنَتَو�شَّ

د	َنظافة	ِللِج�ْشم	،	َبل	هو																												ِمْن	َو�شاِئل	امَلْغِفرة�	 رَّ 5-		اإّن	الُو�شوء	َلْي�س	ُمَ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة1

ْل َبْي امَلْجموعة ) اأ ( َوامَلْجموعة ) ب(2 �سِ

9 الةالَوْحدة ْمهيد ِلل�سَّ ل: التَّ ْر�س الأوَّ  الدَّ

اأ َيَتَو�شَّ َو�شيلةٌ	 َحياة	 َقْبل	 اِ�ْشِتْعداًدا	

ب
ا� َوِلذِلك	َفاإّن	َغ�ْشَلها	ُمِهّم	ِجدًّ د	َنظافة	ِللِج�ْشم	 رَّ 1-		اإّن	الُو�شوء	َلْي�س	ُمَ

اأ�	 	ُثّم	َيَتَو�شَّ ة	داِئما	ِللأْو�شاخ	 2-	اإّن	الأْع�شاء	ُمَعرَّ�شَ

الة َفاْغ�ِسلوا ُوجوَهُكم َواأْيِدَيُكم... ال�سَّ لً	 اأ	َيْنوي	اأوَّ 3-	اإذا	اأراد	امُل�ْشِلم	اأْن	َيَتَو�شَّ

َبل	هو	َو�شيلة	ِمْن	َو�شاِئل	امَلْغِفرة� ذين اآَمنوا اإذا ُقْمُتم اإىل	 ها الَّ 4-	يا اأيُّ

اأ

الُو�سوء
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ْتيب ُمْبَتِدًئا ِبا َيلي اأْكُتْب فْقرًة َعن اأْركان الُو�سوء ِبالتَّ 3

َته َخّط يف الَفراغات الآِتية هات الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ 4

هات ُمْفَرد الَكِلمات الآِتية 5

		 	َنْغ�ِشل	اأيِدَينا	َوَوْجَهنا����																				 َنْبَداأ	الُو�شوء	بالنِّّية	ُثمَّ 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																																																																												 	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ّية	َكبرية	يف	َحياة	امُل�ْشِلمني� 1-	ِللُو�شوء	اأَهمِّ

ه	َنظافة	ا�ْشِتْعداًدا	ِلُوقوف	الَعْبد	اأمام	َربِّه� 2-اإنَّ

ًل	الُو�شوَء� اأ	َيْنوي	اأوَّ 3-	اإذا	اأراد	امُل�ْشِلم	اأْن	َيَتَو�شَّ

لة� اأ	َقْبل	اإقامة	ال�شَّ 4-	اأَمَرنا	اهلل	َتعاىل	ِباأْن	َنَتَو�شَّ

د	َنظافة	ِللِج�ْشم� رَّ 5-اإّن	الُو�شوء	َلْي�س	ُمَ

6-	روؤو�س

7-	َمراِفق

8-	ُوجوه

9-	اأْل�ِشنة	

10-	ُقلوب	

1-	الأْج�شام

2-	الأْو�شاخ

3-	اأْج�شاد	

4-	َو�شاِئل

5-	اأْرُجل
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الوزن	ا�شم	املكان	ا�شم	الزمان
َنع؟	 نع×َمَتى	َذَهْبَت	اإىل	امَل�شْ َمْفَعلامَل�شْ

َمْفِعل× امَلْغِربَرَجْعنا	ِمن	الَعَمل	يف	امَلْغِرب�
ْيُت	ِكتاًبا	ِمن	امَلْكَتبة� 1-	اِ�ْشَتَ

رة	ِللُكَوْيت� عوِدّية	ُماِوِ 2-	امَلْمَلكة	الَعَرِبّية	ال�شُّ
3-	اِْنَتَظر	الّطاِلب	يف	امَلْوِقف	ُمّدًة	َطويلًة�
لة	امَلْغِرب	يف	امَل�ْشِجد� 4-	�شلَّى	الرَُّجل	�شَ

اِْجَعل ِمن الأْفعال امَلزيدة الآِتية اِ�ْسم َزمان اأو َمكان َكما يف امِلثال

َف 3-					اِ�ْشَتْو�شَ

اِ�ْشَتْقَبلَ	 	-4

َتَناَوَل 	-5

ُمْنَتَدى	 	 اِْنَتَدى	 	

اِْنَعَطَف	 	-1

	 اأْر�َشى	 	-2

9 ْر�س الّثاين: اِ�ْسم الزَّمان َوا�ْسم الَوْحدة الدَّ
امَلكان َوا�ْسم الآلة َوامَل�ْسَدر

	َمْطَبعة 	 	 )	َعلى	َوْزن	َمْفَعَلة	(	 	 	َطَبَع	– َيْطَبُع		 	

		)	َعلى	َوْزن	َمْفَعلة	(	 	 َزَرَع	– َيْزَرُع	 	-1

		)	َعلى	َوْزن	َمْفَعل	( 	 اأَ	– َيْلَجاأُ	 جَلَ 	-2

ِعل	( 		)	َعلى	َوْزن	َمْفْ 	 َوَلَد	– َيِلُد	 	-4

اِْجَعل ِمن الأْفعال الثُّالِثّية امُلَجرَّدة الآِتية اِ�ْسم َزمان اأْو َمكان 
َكما يف امِلثال

ْ َوْزَنه َكما  ا ياأتي َوَبيرِّ اِ�ْسَتْخِرْج اأ�ْسماء الزَّمان اأو امَلكان ِمّ
يف امِلثاَلي

1

3

2
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5

4

3-				بَرى

4-				َخَلط

5-				َقَر�س

جة 				َثلَّ 	 											َثَلَج		

1-					َجّر

2-					َبُرد

3-	امِلْنَف�شة

4-	امِلْراآة

5-	امِلْبَد

																	َكَب�َس 							امِلْكَب�شة	

1-	امِللَعقة

2-	امِلْطَرقة

ْ اأْوزاَنها  ْ يف الِعبارات الآِتية اأ�ْسماء الآلة َوَبيرِّ ّعيرِّ
َكما يف امِلثال  

اَلة"  ا َياأْتي اِ�ْسم اآلة َعلى َوْزن "َفعَّ هات ِمْن ُكّل ِفْعل ِمّ
َكما يف امِلثال

ِلّية ِلأ�ْسماء الآلة الآِتية َكما يف امِلثال َعيرِّ احُلروف الأ�سْ

الوزن	ا�شم	الآلة
اَلةالَغ�ّشالةاأْغ�ِشل	امَللِب�س	ِبالَغ�ّشالة	يف	ِنهاية	الأ�ْشبوع� َفعَّ

ُب	احَلديد	ِبامِلْطَرَقة� 1-	احَلّداُد	َي�ْشِ
ْد	فيها	ُنقوًدا� 	َتِ َفَظَتها	َوَلْ 2-	اأْخَرَجت	امَلْراأُة	ِمْ

3-	يا	َوَلدي	ل	َتْلَعْب	ِبباب	الثَّّلجة�
4-	يف	املا�شي	كان	الَفّلح	َيْحُرث	الأْر�س	ِبامِلْحراث�

5-	َن�ْشَتْخِدم	امِلكَن�َشة	يف	َتْنظيف	الُغَرف�

6
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ت اأ�ْسماء  ت اأ�ْسماء الآلة الِقيا�ِسّية َوَخّطْي َتْ ا َتْ ْع َخطًّ �سَ
الآلة َغرْي الِقيا�ِسّية َكما يف امِلثال

ت َم�ساِدر الأْفعال الّثالِثّية َكما يف امِلثال ا َتْ ْع َخطًّ �سَ

اُْكُتْب اأْوزان َم�ساِدر الأْفعال امَلزيدة َكما يف امِلثال

دة	َفاْنَك�َش� �َشَقَط	الِغْرباُل	الَّذي	َعلى	امِلْن�شَ 	

�َشََّحت	ال�ّشاّبُة	�َشْعَرها	ِبامُل�ْشط�	 	-1

ا	ِمن	امِلْذياع� ا	�شارًّ �َشِمْعُت	الَيْوم	َخَبً 	-2

َنع	ال�ّشاطور	ِمن	الفولذ�	 ُي�شْ 	-3

�َشحة	ِلأَْم�َشَح	هذه	الَكِلمة	اخلاِطئة� َلْو	�َشَمْحت	اأْعِطني	ِمْ 	-4

ل	امِلْرَوحة�	 يف	اجَلّو	احلاّر	َنَتَنّف�س	ِبَف�شْ 	-5

يع� َفر	ِبالِقطار	ال�شَّ ل	ال�شَّ 	َنْحن	ُنَف�شِّ 	

ْلم	َوالّظامِلني� اإّن	اهلل	ل	ُيِحّب	الظُّ 	-1

َتْنَت�ِش	راِئحة	َطيِّبة	َبْعد	ُنزول	امَلَطر� 	-2

�َشِمْعُت	َزئرَي	الأ�َشد	يف	َحديقة	احَلْيوانات�		 	-3

ل	َعلى	الّنا�س���"�	)البقرة-	243( "���اإّن	اهلل	َلذو	َف�شْ 	-4

ْكُر	َوالّثناُء	هلِل�	 َيِجُب	َعلى	الِعباد	ال�شُّ 	-5

4-	َتعاُون

5-	اِْمِتداد

لُّك 6-	َتَ

7-	اِ�ْشِتْحام

							اِْنِهزام																					اْنِفعال

1-	اإْنقاذ

2-	اِْحِمرار

3-	َتَفرُّق

7

8

9
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		ِللأَم	امُلتَِّحدة	�ِشّتة																						َرئي�ِشّية،	توَجد	َخْم�شة	ِمْنها	يف																						

ِل�س	الأْمن																						 الأَُم	امُلتَِّحدة	ِبِنيْويوْرك،	َوهي																						العاّمة،	َوَمْ

ِل�س	الَو�شاية،	َوالأمانة	العاّمة�	اأّما	َمَقّر	اجِلهاز	 َوامَلْجِل�س	الْقِت�شاِدّي																						،	َوَمْ

َكمة																						الُدَوِلّية،	َفَيَقع	يف	لهاْي	ِبهوَلْندا� ال�ّشاِد�س	َوهو	َمْ

مة	يف																						َويف	وثاِئِقها	�ِشّت	ُلغات																						هي:	 			َت�ْشَتْخِدم	امُلَنظَّ
يِنّية	َوالَعَرِبّية	َوالَفَرْن�ِشّية� الإ�ْشباِنّية	َوالإْنِكليِزّية	َوالّرو�ِشّية	َوال�شّ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة1

ب الَكِلمات الآِتية ِلَتكون ُجَمالً ُمفيدًة2 َرترِّ

10 الَوْحدة

اجَلْمِعّية اأْجِهزة	 الَعْدل	 اِْجِتماعاتها	 َويِلّ	 الدُّ َر�ْشِمّية	 َمَقرّ	 َوالْجِتماِعيّ	 	

1-	1945	-	الأَُم	امُلتَِّحدة	-	يف	-	اأُْن�ِشَئت	-24	-	اأُْكتوبر	

ِل�س	-	داِئمني	-	الأْمن	-	َخْم�شة	-	اأْع�شاء	-	ِمْن	-	َيَتَكّون	 2-	َمْ

َكمة	-	يف َوِلّية	-	َيَقع	-	لهاْي	-		َمَقّر	-	َمْ 3-الَعْدل	-	الدُّ

4-	َعلى	-	الإْن�شان	-	َتْعَمل	-	َتْعزيز	-	الأَم	امُلتٍَّحدة	-	ُحقوق	

5-	ُلغات	-	الأَم	امُلتَِّحدة	-	يف	-	ُت�ْشَتْخَدم	-	�ِشّت	-	َر�ْشِمّية

ِحدة ل: الأَُم امُلتَّ ْر�س الأوَّ الدَّ
     واأْع�ساوؤها

ِحدة  الأَُم امُلتَّ
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	َتاأْ�سي�س	الأَُم	امُلتَِّحدة	ِمْن	ِقَبل	51	َبَلداً� 1-	َتّ

ج-	اِْرِتفاع	 	 ب-	اإْن�شاء	 	 اأ-َتْهدمي		 	 	

2-	َتْعَمل	الأَُم	امُلتَِّحدة	َعلى	َتْعزيز ُحقوق	الإْن�شان	َوِحماية	الِبيئة�	

ج-	َتْنِزيل	 	 ب-	َتْوِقيع		 	 اأ-	َتقِوية		 	 	

3-	توَجد	َخْم�شة اأْجِهزة ِللأَُم	امُلتَِّحدة	ِبنيْويوْرك�

�شات	 ج-	ُموؤ�شَّ 	 ب-	اأْعداد	 	 اأ-	�َشيكات		 	 	

ّية	الّثاِنية�	 �َشت	الأَُم	امُلتَِّحدة	يف اأْعقاب	احَلْرب	العامَلِ 4-	َتاأ�شَّ

ج-	يف	َو�َشط	 	 ب-	يف	اأواِخر	 	 ل			 اأ-	يف	اأوَّ 	 	

َته َخّط اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ 3

ْل َبْي الِعباَرَتْي امُلَتالِزَمَتْي َكما يف امِلثال �سِ 4
الأْمرا�س 	2	 ِحمايةُ	 	-1

الَتْنظيِمّي 	 	 ُمكاَفحُة 	-2

ِللأَُم	امُلتَِّحدة 	 	 ٌو ُع�شْ 	-3

		 الأْع�شاء		 	 	 ُلغٌة 	-4

َغرْي	داِئم	 	 	 الَهْيَكُل 	-5

َر�ْشِمّية 	 	 اِْنِتخاُب 	-6

الِبيئة 	 	 الأمنُي	العام 	-7
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ر غَّ ال�ْشم	امُل�شَ
ديق	احَلبيب؟ ُعَثْيمانهل	َتْعِرف	ُعَثْيمان،	هذا	ال�شَّ

َحْيبي،	اأَت�ْشَبون	الَقْهوة	اأم	ال�ّشاي؟ 1-	ُقْلُت:	يا	�شُ
2-	يا	اأَُهْيَل	احَلّي،	اأْنِقذوين!

3-	{...ياُبَنَيَّ ل ُت�ْشِْك ِباهلل...}	لقمان	)13(
َجرة� ْيَت	ال�شَّ 4-	َجَل�ْشُت	ُتَ

ر َكما يف امِلثال 1 َعيرِّ ال�ْسم امُل�َسغَّ

ر 2 ْل َبْي ال�ْسم َوال�ْسم امُل�َسغَّ �سِ

ر ِمْنه3 ر اإىل امُل�َسغَّ َحورِّل ال�ْسم امُل�َسغَّ

10 الَوْحدة
الدَّْر�س الّثاين: اِ�ْسم التَّ�ْسغري َوال�ْسم  

فة امُل�َسبَّهة                                                                            امَلْن�سوب َوال�سرِّ

ُفَنْيِجني 	 	 1-	اأْوقات

ُدَنْيِنري 	 	 2-	�َشْلمان

اأَُوْيقات 	 	 3-	�َشْكران

�ُشَكرْيان 	 	 4-	ِفْنجان

�ُشَلْيمان 	 	 5-	ِدينار

ُحَمرْياء 		-4

�ُشَمرْياء 	-5

	ُبَعيد 	-6

ُمَفْيِتيح 	-1

ُعَبْيد	الرَّْحمن 	-2

�ُشَوْيِعر 	-3
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فة	امُل�َشبَّهة ال�شِّ
1-	التِّْلميذ	َجميُل	اخُلُلِق�

ُجُل	الَكرمُي	َن�َشُبه� ها	الرَّ 2-	اأيُّ
	َفِرٌح� ِجٌر	َوامُلِجدُّ 3-	الَك�شوُل	�شَ

جاُع،	الَبَطُل� يُف،	ال�شُّ ُجُل	ال�شَّ ُم	الرَّ 4-	ُيْحَتَ
ه� 5-		التِّْلميُذ	َنظيٌف	َدْفَتُ

َحورِّل اإىل ال�ْسم امَلْن�سوب َكما يف امِلثال  4

ِله َكما يف امِلثال َحورِّّل ال�ْسم امَلْن�سوب اإىل اأ�سْ 5

فة امُل�َسبَّهة يف اجُلَمل الآِتية َعيرِّ ال�سرِّ 6

�َشَفوّي 	-3

اِْبِتدائّي 	-4

ِريِرّي َتْ 	-5

			اأَدب 	 اأَدِبّي	 	

�َشماِوّي 	-1

َيَدِوّي 	-2

ْيفي �شَ 	 ْيف	 �شَ 	

ِزراعة 	-1

تاريخ 	-2

ُجْغراْفيا 	-3

ِريا�شة 	-4

اأ�ْشة 	-5
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1

2

اِْماَلأ الَفراغات ِمن القاِئمة الآِتية

11 الَوْحدة

ِحد	اأْفراد	امُلْجَتَمع� 1-	َتكون	ُبْنَية	امُلْجَتَمع	َقِوّية	ِعْنَدما	َيتَّ
	 	 	 	 	 	 	 	 	

2-	َيْنَبغي	لأْفراد	الأ�ْشة	اأن	َيَتعاَونوا�
	 	 	 	 	 	 	 	 	

3-َوظيفة	الأْبناء	َنْحو	الواِلَدْين	الْحِتام�
	 	 	 	 	 	 	 	 	

�ْشَتْقَبل	زاِهر	� 4-َيِجب	َعلى	الأْولد	اأْن	َيْدُر�شوا	مِلُ
	 	 	 	 	 	 	 	 	

ُجْهًدا 	 اأْن	 	 الأ�ْشة	 		 َوِظيَفَته						
اأْولِدِهما 	 	 	الأ�َش	 	 	 		الأب	 			

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللُغة التُّ

ل : التَّعاُون بي الّنا�س  ْر�س الأوَّ الدَّ

التَّعاُون

	ُمَتما�ِشكة	َف�َشَتكون	 	 الأ�ْشة	اأ�شا�س	امُلْجَتَمع�	اإن	كاَنت		 	
�	َوِلَتْحقيق	هذا	الَهَدف	 	 ن	ِمن		 ُبْنية	امُلْجَتَمع	َقِوّية،	ِلأّن	امُلْجَتَمع	َيَتَكوَّ
	َيَتعاَون	اأْفراد	الأ�ْشة	فيما	َبْيَنُهم�	ِلكّل	َفْرد	يف	الأ�ْشة	 	 َيْنَبغي		
	 	 	داِخل	الأ�ْشة�	َمَثًل	َيْعَمل	 	 ّدي		 َوظيفة،	َوالُكّل	َيْنَبغي	اأْن	ُيوؤَ

ران	اأُمور	املْنِزل	َمًعا� 	�	َوُهما	ُيَدبِّ 	 َوالأّم	ِلإعالة			
هُم�	َوَعَلْيِهم	اأْن	َيْنَجحوا	يف	ِدرا�َشِتِهم،	 				َيْنَبغي	ِللأْبناء	اأن	ُيطيعوا	اأباُهم	َواأُمَّ
	َكبرًيا	ِمْن	اأْجل	ُم�ْشَتْقَبل	زاِهر	ِلأْولِدِهما�	 	 ِلأّن	الواِلَدْين	َيْبُذلن		
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ْدريب َكما يف امِلثال اأْجر التَّ 3

َحورِّل اجُلَمل الآِتية َكما يف امِلثال 4

)هي	-	اأّم(	 	 	 َيِجب	َعَلْيه	اأن	َيَتعاَوَن	َمع	اأبيه�
)هما	-	اأب(	 	 	 ها�	 َيِجب	َعَلْيها	اأْن	َتَتعاَوَن	َمع	اأمِّ
)اأنَت	-	اأخ(	 	 																																																																 	-1
)اأنِت	-	اأخت( 	 																																																																 	-2
)اأنتما	-	عّم(	 	 																																																																 	-3
)هم	-	عّمة(	 	 																																																																 		-4
)هّن	-	خال(	 	 																																																																 	-5
)اأنتم	-	خالة(	 	 																																																																 	-6
)اأنا	-	جّد(	 	 																																																																 		-7

																																																																				-8

	 	َيْنَبغي	ِللَوَلد	اأْن	ُيطيَع	اأباه�		 	
َيْنَبغي	ِللِبْنت	اأن	ُتطيَع	اأباها�	 	
1-	َيْنَبغي	ِللَوَلَدْين	اأن	ُيطيعا	اأباُهما�

	 	 	 	 	 	 	
2-	َيْنَبغي	ِللأْولد	اأْن	ُيطيعوا	اأباُهم�

	 	 	 	 	 	 	
3-	َيْنَبغي	ِللأخ	اأْن	ُي�شاِعَد	اأخاه�
	 	 	 	 	 	

4-	َيْنَبغي	ِللإْخوة	اأْن	ُي�شاِعدوا	اإْخَوَتُهم�
	 	 	 	 	 	

َم	ُمَعلَِّمه� 5-	َيْنَبغي	ِللّطاِلب	اأْن	َيْحَتِ
	 	 	 	 	 	



47

ّل	امُل�ْشِكلة� 	ُكّل	َجْهدي	حِلَ َلأْبُذَلنَّ
َلْت	 �شَ ِفْعل	ُم�شاِرع	اتَّ
ْوكيد ِبه	نون	التَّ

ك َواْنَحْر}�سورة الَكْوَثر )2( 1- {َف�َسلرِّ ِلَربرِّ
َعنَّ اأْيِدَيُكم َواأْرُجَلُكم ِمْن ِخالف...}�سورة الأْعراف )124( 2- {َلأَُقطرِّ

ْلنا الذرِّْكَر َواإّنا َله حَلاِفظون}�سورة احِلْجر )9( 3- {اإّنا َنْحن َنزَّ
4- {...َوما َرَمْيَت اإْذ َرَمْيَت َولِكّن اهلل َرَمى...}�سورة الأْنفال )17(

ْم	اأباَك	َوا�ْشَتِمْع	اإلْيه	ِحنَي	َيَتَكلَّم� 5-	اِْحَتِ

11 ْر�س الّثاين : امَلْبِنّي َوامُلْعَربالَوْحدة الدَّ

ِدقائي؟ 							َكْيف	حاُلُكم		يا	اأ�شْ

1-	كاَنت	َعلقة	الأْن�شار	ِبامُلهاِجرين	اأْكَث	ِمْن	َعلقة	الأخ	َمع	اأخيه�

2-	َراأَْيُت	هوؤُلِء	الإْخوَة	يف	امَل�ْشِجد�

دوه� 	َتِ 3-	ما	َتْفَعلوا	ِمْن	َخرْيٍ

...} �سورة الإ�ْشاء )23( 4-	َقْوُله	َتعاىل {...َول َتُقْل َلُهَما اأُفٍّ

5-	هذا	الّطاِلُب	ُيذاِكُر	ُدرو�َشه�

ت ال�ْسم اأو احَلْرف امَلْبِنّي يف اجُلَمل الّتاِلية  ْع َخّطا َتْ �سَ
َكما يف امِلثال 1

ْ �َسَبب ِبناِئها َكما يف امِلثال لً ُثّم َبيرِّ َعيرِّ الأْفعال امَلْبِنّية اأوَّ 2
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َدَر�ْشُت	يف	هِذه	امَلْدَر�شة� 	
{...ُكلوا ِمْن َطيرِّبات ما َرَزْقناُكم...}�سورة الَبَقرة)57( 	-1

َدَر�ْشُت	اللغة	الَعَرِبّية	ِبجاِمعة	امَلِلك	�ُشعود� 	-2
َحّن	يف	اِلْمِتحان	القاِدم� َواهلل	َلأْنَ 	-3

اأْعَلن	امُلَعلِّم	َنتيجة	اِلْمِتحان� 	-4
ك َحّتى َياأِتَيك الَيقي} �سورة احِلْجر )99( {َواْعُبْد َربَّ 	-5
تي ِهي اأْح�َسن...} �سورة امُلوؤٍْمنون )96(	 َفْع ِبالَّ {اِْدْ  -6

ْهر	القاِدم� اأْعَلن	َوزير	املاِلية	ِباأّن	الرَّواِتب	�َشَتْزداد	ِمن	ال�شَّ 		-7
حابة	ِبالِهْجرة	اإىل	احَلَب�شة� اأَِذَن	َر�شول	اهلل	ِلَبْع�س	ال�شَّ 		-8

	 {اِْذَهبا اإىل ِفْرَعْون اإّنه َطغى} �سورة طه)43(
الِة} �سورة الَبَقرة)45( ْب َوال�سَّ َتعينوا ِبال�سَّ {واِ�ْسْ 	-1

ْعن اأْولَدُهّن َحْوَلْي كاِمَلْي...} �سورة الَبَقرة)233( {...َوالواِلدات ُيْر�سِ 	-2
ْر�س� ّلب	اأْن	َي�ْشَتِمعوا	اإىل	الدَّ َطَلب	الأُ�ْشتاذ	ِمن	الطُّ 	-3

ِق	اهلل	َحْيُثما	ُكْنَت� اِتَّ 	-4
قال	امُلدير	ِللُمَهْنِد�شني:	اُْكُتبوا	َتقاِريَرُكم	الآن� 	-5

اَْلَقى	الرَّ�شول	)�س(	ُخْطبة	الَوداع	يف	اآواِخر	ُعْمِره� 	-6
ّديق� َتَوىّل	ُعَمُر	ْبُن	اخَلّطاب	اخِللفة	َبْعد	اأبي	َبْكر	ال�شِّ 	-7

اأْكَرْمُت	الّلذْيِن	اأكَرماين� 	-8

ت ال�ْسم  ْي َتْ ت ال�ْسم اأو احَلْرف امَلْبِنّي َوَخطَّ ا َتْ ْع َخطًّ �سَ
امُلْعَرب يف اجُلَمل الّتاِلية 3

َعيرِّ الأْفعال امَلْبِنّية يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال 4
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ل	 اإّن	ُحقوق	الواِلَدْين																												َول	ُتَعّد	�	َت�ْشَهر	الأّم	َمع	َوليِدها،	َوَتَتَحمَّ 	
ُكّل	الأْعباء	ِطوال	َفْتة																										،	َوما	َبْعَدها�	َوِلذِلك	قال	َر�شوُلنا	الَكرمي	"اجَلّنة 

هات"� ت اأْقدام الأمَّ َتْ

اأّما	الأب	َفَيكاد	َيْق�شي																												َوْقِته	يف	الَعَمل	ِمن	اأْجل	َتْوفري	الّراحة	 	
ّلى	اهلل	َعَلْيه	َو�َشلَّم	:	"ِر�سا اهلل يف  عادة	ِلأْولِده�		ِلذِلك	قال	الرَّ�شول	�شَ ِبية	َوال�شَّ ْ َوالتَّ

ِمِذّي( ْ ِر�سا																											..." )َرواه	التِّ

	الواِلَدْين																													اإلْيِهما	َوَحذَّر	من	ُعقوِقِهما� اِْهَتّم	الإ�ْشلم	ِبِبّ 	

اأْكِمل الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة

12 الَوْحدة

	احَلْمل 		 					َوالإْح�شان		 الواِلَدْين			 	 									ُمْعَظم				 �شى				 ل	ُتْ

1

 ُحّب الواِلَدْين

ل : ُحقوق الواِلَدْين ْر�س الأوَّ الدَّ
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1-	يوَلد	الإْن�شان	َويف	َقْلِبه	ُحّب	َوَحنني	ِللأّم	َوالأب� 

2-	اإّن	اْحِتام	الَواِلَدْين	ِمن	اخِل�شال	احَلميدة�	

3-	اِطاَعة	الواِلَدْين	واِجبة	َعلى	الأْولد�

ْف�س� 4-	َيِجب	اأْن	يُكون	ُحّب	الواِلَدْين	اأْكث	ِمْن	ُحّب	النَّ

5-	ر�شا	الرب	يف	ر�شا	الوالدين�

ا	يف	ُنفو�س	الأْولد� 1-	اإّن	ِللواِلَدْين	َمكانًة	َعظيمًة	ِجدًّ
ج-	َجميلة 	 ب-	َكبرية	 	 اأ-	وا�ِشعة	 	 	

2-َبَذَل	الأب	والأّم		ُكّل	َجْهِدِهما	ِلِرعاية	اأْولِدِهما	َوَتْرِبَيِتِهم
ج-الواِلَدين 	 ب-	الواِلدة	 	 اأ-	الواِلد			 	 	

ل	ُكّل	الأْعباء	ِطوال	َفْتة	احلْمل�		 3-	َت�ْشَهر	الأّم	َمع	َوليِدها،	َوَتَتَحمَّ
ج-	التِّهامات 	 ب-	امَلواّد	 	 اأ-	الأْحمال		 	 	

هات"� ت اأْقدام الأمَّ 4-	قال	َر�شوُلنا	الَكرمي	"اجَلّنة َتْ
ج-	اأْجِنحة 	 ب-	اأرُجل	 	 اأ-	اأيدي		 	 	

5-الأب	َيْق�شي	ُمْعَظم	َوْقِته	يف	الَعَمل�	
ج-	كلمه	 	 ب-	جهده	 	 اأ-	زمنه		 	 	

6-	َاْعَتَب	ال�ْشلم	الإْح�شان	اإَلْيِهما	َعَمًل	ُمباَرًكا�
ج-	َقوًل		 	 ب-	َحَرجًا	 	 اأ-ِفْعًل		 	 	

ِغرياً. )الإ�ْشاء	:	24( َيايِن �سَ 7-	���َوُقل رَّبرِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ
ج-	خايل 	 ب-	اإلهي	 	 اأ-	اأبي		 	 	

َته َخط اِْخَت الَكِلمة امُلراِدفة مِلا َتْ

َته َخط يف الَفراغات الآِتية هات الَكِلمات امُل�سادة مِلا َتْ 3

2
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ِْكّية. ع عْنواًنا ُمنا�ِسًبا للّن�ّس الآتي َوَتْرِجْمه اإىلالتُّ �سَ

اُْكُتْب ُجموع الَكِلمات الآِتية
1-	اأب

2-	َنْف�س
3-	َجْهد
4-	اأُّم

5-	َحّق
6-	َجناح
7-	َعَمٌل
8-	ِعْبء

	ِللواِلَدْين	 الأ�ْشة	ِهي	َوْحدة	ِبناء	امُلْجَتَمع،		فالأب	َوالأُم	ُهما	اأ�شا�س	الأ�ْشة	َواإنَّ  

ها	حمَلْت	وَلَدها	يف	 ل	َكبري	لأنَّ نًا	َيْعِجز	الإْن�شان	َعْن	اإْدراِكه،	والأم	لها	َف�شْ َمقامًا	َو�َشاأْ
ِبَية	اأولِدها	وكاَنت	َتْرعى	�ُشُئون	امَلْنِزل	َفَتْعَمل	 بطِنها	واأطَعَمْته	َلَبَنها	و�َشَهَرت	اللَّيايل	ِلَتْ
َله	َفُهو	َيْعَمل	ِمن	اأْجل	اأْبناِئه	َوُيْنِفق	 ِطوال	النَّهار	ِلراحة	الأُ�ْشة	وَكذِلك	الأَب	لَتْن�َشى	َف�شْ

ما	َلَدْيه	ِمْن	اأْجل	راحة	الأُ�ْشة�

																																																							
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						

4

5
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)َع�َشى( 						َت�ْشَتِمع	عاِئ�شة	اإىل	َن�ْشة	الأْخبار�	
						َع�َشى	عاِئ�شة	اأْن	َت�ْشَتِمَع	اإىل	َن�ْشة	الأْخبار�

)كاد( 1-	�َشَيْنَتهي	ال�ّشاِعر	ِمْن	اإلقاء	َق�شيَدِته�	
																																																																																																												

)اأْو�َشك( ل	الِقطار	َبْعد	�شاعة�	 2-	�َشَي�شِ
																																																																																																												

)َع�َشى( ّلب	يف	اِلْمِتحان�	 3-	اأْرجو	اأْن	َيْنَجح	الطُّ
																																																																																																												

)�َشَع( 4-	َيْعَمل	واِلدي	يف	التِّجارة�	
																																																																																																												

)َبَداأ( 5-	ُي�شاِهد	الّنا�س	امُلباراة	الَوَطِنّية�	
																																																																																																												

تي َتْعَمل َعَمل كان يف اجُلَمل الّتاِلية1 َعيرِّ الأْفعال الَّ

اأِعد اجُلَمل الّتاِلية ُمْبَتِدًئا ِبا َبْي الَقْو�َسْي َكما يف امِلثال2

12 ْر�س الّثاين: اأْفعال امُلقاَربة   الَوْحدة الدَّ
وع    َوالرَّجاء َوال�شُّ

1-	اأَخذ	اِلْمِتحان	َيْقَتِب�

ّلب	اأْن	َيْنَجحوا	يف	اِلْمِتحان� 2-	َع�شى	الطُّ

3-	اأْو�َشك	امَلَطر	اأن	َيْنِزل�	

4-	َجَعل	خاِلد	َيُرّد	َعلى	الأ�ْشِئلة�

5-	اأكاُد	اأموُت	ِمن	اجلوع�
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ْفل� ُدم	الطِّ ّيارة	امُل�ْشِعة	َت�شْ 1-	كاَدت	ال�شَّ

2-	َع�َشى	اهلل	اأن	َيْغِفَر	َلُكم	ُذنوَبُكم�

3-	َجَعل	احُلّجاج	َيطوفون	َحْول	الَكْعبة�

َبِوّي� ّوار	َيزورون	امَل�ْشِجد	النَّ 4-	َبَداأ	الزُّ

اِئمون	َيْقَروؤون	الُقْراآن� 5-	اأَخذ	ال�شّ

ْولة	َبْعد	الرَّ�شول� 1-	اأَخذ	اأبو	َبْكر																														الدَّ
2-	َع�شى	امُلْذِنب																														ِمْن	ُذنوِبه�

3-	اأْو�َشَكت	الآراء																													�						
فة� بيب																														الَو�شْ 4-	�َشَع	الطَّ

فني� 5-	كاد	امُلدير																														اِْجِتماًعا	َمع	امُلَوظَّ

َيْعِقد اأْن	َيتوَب	 ِفق	 اأْن	َتتَّ ُيدير	 	َيْكُتب	 	

ت َخَب اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال ْع َخًطا َتْ 3 �سَ

4 َعيرِّ اَلَب يف اجُلَمل الآِتية

اِْخَت اَلَب امُلنا�ِسب ِمن القاِئمة الّتاِلية 5

رًة� 									َع�َشى	اأْختي	اأْن	َتاأِْتي	ُمَبكِّ

1-	َجَعل	الَفريقان	َيْنِزلن	َعلى	اأْر�س	امَلْلَعب�

فِّقون	ِللِعَبنْي� 2-َهّب	امُل�شاِهدون	ُي�شَ

عادة� 3-	كاد	َقْلِبي	َيطري	ِمن	ال�شَّ

ْطة	اأْن	ُت�َشْيِطر	َعلى	الأْمن� 4-	َع�شى	ُقّوات	ال�شُّ

5-	َطِفق	اأِخي	َيْقَراأ	الّتاريخ�	
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	الَب�َش	َقْد																																		يف	اجِلْن�س	َوالِعْرق	َواللَّْون	َوالثَّقافة																																				َوالَعقيدة،	 				اإنَّ

ْف�س	 ّية�	َوَقْد	اأْنَزل	اهلل	ِكتاَبه	ِلَتْطهري	النَّ ِفقون	َعَلى	الِقَيم	اخُلُلِقّية،	َفالأْخلق	عامَلِ ُهم	َيتَّ َولِكنَّ

الإْن�شاِنّية�

ع	 ْب																																					َوالتَّوا�شُ ز																																	ب�شفات	َكرمية	ِمْثل:	احِلْلم	َواجُلود	َوال�شَّ 				َيَتَميَّ

ْن	 ْدق	َوالَوفاء	ِبالَعْهد،	َوَقْد	َحّث	الإ�ْشلم	َعلى	هِذه																						،	َوَوَعد	ِبَثواب	َعظيم	مِلَ َوال�شِّ

ع يف																						اأْثَقُل  ّلى	اهلل	َعَلْيه	َو�َشلَّم:	"ما ِمْن �َسْيء ُيو�سَ ك	ِبها�	قال	َر�شول	اهلل	�شَ َيَتَم�شَّ

، واإنَّ �ساِحَب ُح�ْسِن اُللُِق َلَيْبلُُغ ِبه َدَرَجَة �ساِحِب ِمْن ُح�ْسن																							

ِمِذي(�		 ْ ْوِم																											" )َرواه	التِّ  ال�سَّ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة1

اُْكُتْب ُجموع الَكِلمات الآِتية2

13 ل: الأْخالق الَكرمَية الَوْحدة ْر�س الأوَّ الدَّ
      يف الإ�ْسالم

َيْخَتِلفون	 امُل�ْشِلم	 َوالرَّْحمة	 َواللُّغة	 	

اخُلُلق امِليزان	 فات	 ال�شِّ 	

1-	قانون

2-	َمْكَرم

3-	ناِحية

4-	ُحْكم

5-	ِقْيمة

6-	ُرْتبة

7-	ِمثال

8-	َنوَذج

لة َوال�شَّ

الأْخالق يف الإ�ْسالم
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ب اأ

داد الَكِلمات الآِتية اُْكُتْب اأ�سْ 3

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللّغة التُّ 4

ْل َبْي امَلْجموعة ) اأ ( َوامَلْجموعة ) ب( �سِ 5

ْف�س	الإْن�شاِنّية� 1-	اأْنَزل	اهلل	ِكتاَبه	ِلَتْطهري	النَّ

فات	َكرمية� ز	امُل�ْشِلم	ِب�شِ 2-	َيَتَميَّ

3-	"َعَلْيُكم ِبَكاِرم الأْخالق، َفاإّن اهلل َعزّ َوَجّل َبَعَثني ِبها." )اإمام مالك، املوطاأ، ح�سن اللق، 8(

ماِوّية	اإىلالأْخلق	الَكرمية� 4-	َيْهِدف	الإ�ْشلم	َكَبِقّية	الأْديان	ال�شَّ

ثابتة،	ل	ََتَغري

َفاإّن اهلل َعزَّ َوَجّل َبَعَثني ِبها".

َعلى	الَكراَمة	الإْن�شاِنّية�

فات	َكرمية� ِب�شِ

1-َتقوم	الأْخلق

2-	الأْخلق	يف	الإ�ْشلم

ز	امُلوؤِمن	 3-	َيَتَميَّ

4-	قال	َر�شول	اهلل	)�س(:	"َعَلْيُكم ِبَكاِر م الأْخالق،	

ّية 1-	عامَلِ

2-	َكرمية

3-	اجُلود

4-	َيْخَتِلف

ع 5-	التَّوا�شُ

ْدق 6-	ال�شِّ

7-	الثَّبات

8-	اأْثَقل
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َنْوُعهاحلال
يِّْع	َوْقَتك	َعَبًثا� 1-	ل	ُت�شَ

غري� ي	اإىل	َمّكة	َوهو	�شَ 2-	�شاَفر	َعمِّ
ّف	حاِمًل	قامو�ًشا	َكبرًيا� 3-	َدَخل	الأ�ْشتاذ	ال�شَّ

ِئي�س� 4-	َرَجع	امُلرا�ِشل	َوَقْد	قاَبل	الرَّ
5-	داَفع	اجُلنود	َعن	الَوَطن	يف	�َشجاعة�

ْم�س� 	َتْغِرب	ال�شَّ 6-	اأْفَطَرت	َوَلْ
َلب	يف	ِحّدة� 7-	َرَف�س	امُلدير	الطَّ

يوف	َوُهم	َم�ْشورون� 8-	غاَدر	ال�شُّ
9-	َذَهب	امُلحامي	اإىل	امَلْحَكمة	َوَمَعه	ُكّل	امُل�ْشَتَندات�

ْر�س� ّلب	ُيناِق�شون	الدَّ 10-	اِْجَتَمع	الطُّ

َعيرِّ احلال يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال1

ْ َنْوَعه2 ت احلال ُثّم َبيرِّ ْع َخّطا َتْ �سَ

13 ْر�س الّثاين : احلالالَوْحدة الدَّ

ل	باِكيًة� 						َخَرَجت	الّطاِلبة	ِمن	الَف�شْ

	َحياِته	طاِلًبا	الِعْلم	َوامَلْعِرفة� 1-	َق�شى	ُكلَّ

2-	اأْرَتدي	ُقْم�شاين	َمْكِوّيًة	داِئًما�

بيب	ُكّل	َمْر�شاه	ُمْبَت�ِشًما� 3-	َفَح�س	الطَّ

4-	اأْلقى	الإمام	اخُلْطبة	اِْرِتاًل�
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َحورِّل احلال اجُلْملة اإىل امُلْفَرد َكما يف امِلثال 3

ها� 										َتْق�شي	الِبْنت	َيْوَمها	ُم�شاِعدة	ِلأمِّ ها�	 	َتْق�شي	الِبْنت	َيْوَمها	ُت�شاِعد	اأمَّ

ْفلة	َوهي	َتْبكي	ِمن	الأَل� بيب	الطِّ 1-	َفَح�َس	الطَّ

2-	اِ�ْشَتَمْعنا	اإىل	الأ�ْشتاذ	َوَنْحن	ُمْنَدِه�شون�

3-	اأْلقى	الرَّئي�س	ِخطاَبه	َوهو	قاِئم�

هادة� ل	َعلى	ال�شَّ 4-	َرَجع	اإىل	َبَلِده	َوَقد	َح�شَ

5-	نام	امَلري�س	َوَقد	َتناَول	َدواَءه�

										اأ�ْشَب	احَلليب	�شاِخًنا� 			 	 	 	َكْيف	َت�ْشَب	احَلليب؟	

1-	َكْيف	َتْق�شي	َيْوَمك	؟

2-	َكْيف	ُت�شاِهد	امُلباراة؟

3-	َكْيف	َتْقَراأ	الِكتاب؟

ّيارة؟ 4-	َكْيف	َت�شوق	ال�شَّ

5-	َكْيف	ُيْلقي	الإمام	اخُلْطبة؟

4
اأِجْب َعن الأ�ْسِئلة الّتاِلية ِبُجَمل َت�ْسَتِمل َعلى اأْحوال َكما يف 

امِلثال
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ًل،	لِكن	َلها	َتاأثري																																						َعلى	امُلْجَتَمع	 ُهناك	عادات																																الَفْرد	اأوَّ
يِّئة	التَّْدخني	َوالإْدمان	َعلى	امَلواّد																																						َوامُلَخدَّرات	 كذِلك�	ِمْن	هِذه	العادات	ال�شَّ
ها	ِمن	امَلواّد																																				�	َفالتَّْدخني	َيَت�َشبَّب	يف	اأْمرا�س	َكثرية	ِمْن	 َوَغرْيِ
ة	الإْن�شان	َو																																�	 َبْيِنها																															،	َكما	َله	َتاأْثري	�َشْلِبّي	َعلى	َب�َشَ
	 ار																																				َوَعْقِلّية	ل	ُتَعدُّ رات	َفَلها	اأ�شْ اأّما	امَلواّد	الُكحوِلّية	َوامُلَخدَّ

ْمِر َوامْلَْي�ِشِ ُقْل ِفيِهَما  َول																																�	َوقال	�ُشْبحاَنه	َوَتعاىل	{َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اْلَ
ا�ِس َواإِْثُمُهَما اأَْكَبُ ِمْن َنْفِعِهَما...}	البقرة	)	219(�	 اإِْثٌم َكِبريٌ َوَمَناِفُع ِللنَّ

اِْماَلأ الَفراغات الآِتية ِمن القاِئمة1

اُْكُتْب ُجموع الَكِلمات الّتاِلية2

14 الَوْحدة

َطان ال�شَّ الُكحوِلّية	 �َشْلِبيّ	 اّرة	 ال�شّ َجماِله	 	

َبَدِنّية َت�ُشّ	 �شى	 ُتْ 	 	

1-	ِق�ْشم

2-	�َشْخ�س

3-	َمْعِرفة

4-	َطَلب

5-	ِعبارة

6-	َحديث

7-	َوْجه

8-	َدْور

ّف 9-	�شَ

10-	َمْنَفَعة

ّيّئة  العادات ال�سَّ
ّيّئة ار العادات ال�سَّ ْر�س الأّول: اأ�شْ الدَّ
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َته َخّط يف الَفراغات الآِتية هات الَكِلمة امُل�ساّدة مِلا َتْ 3

ِْكّية َتْرِجم اجُلَمل الآِتية اإىل اللغة التُّ 4
ْخ�س	الَّذي	َيَت�َشَّف	َمع	الآَخرين	ِبَغرْي	اأَدب،	�َشْخ�س	َغرْي	ُموؤَدَّب� 1-	ال�شَّ

ُهناك	عادات	�َشيِّئة	َلها	َتاأْثري	�َشْلِبّي	َعلى	امُلْجَتَمع�	 	-2

َطان� 3-التَّْدخني	َيَت�َشبَّب	يف	اأْمرا�س	َكثرية	ِمْن	َبْيِنها	ال�شَّ

4-	ِمن	التَّ�َشُّفات	َغرْي	امُلوؤَّدبة،	ُمقاَطَعة	َكلم	الّنا�س�

ب	ُيقاِبل	الّنا�س	ِبَوْجه	َعبو�س�	 ْخ�س	َغرْي	امُلوؤَدَّ 5-	ال�شَّ

ب	َي�ْشُعر	ِباحَلَرج	ِمن	اِلْعِتذار	ِللآَخرين	 ْخ�س	َغرْي	امُلوؤَدَّ 1-	ال�شَّ
ِعْنَدما	َيْرَتِكب	َخطاأً	ِبَحقِِّهم�

ْوت	عاٍل� ب	َمع	الّنا�س	ِب�شَ ْخ�س	َغرْي	امُلوؤَدَّ 2-	َيَتَحدَّث	ال�شَّ

ب	ُيقاِبل	الّنا�س	ِبَوْجه	َعبو�س� ْخ�س	َغرْي	امُلوؤدَّ 3-	ال�شَّ

ب	َياأُخذ	َدْور	الآَخرين	ِعْند	ُوقوِفه	 ْخ�س	َغرْي	امُلوؤَدَّ 4-	ال�شَّ
ّف	ِلُركوب	احلاِفلة� يف	ال�شَّ

ب	ِعْند	ُركوب	اْمَراأة	اأْو	�َشْيخ	َعجوز	يف	 ْخ�س	َغرْي	امُلوؤَدَّ 5-	ال�شَّ
احلاِفلة	ل	ُيَقدِّم	َله	َمْقَعَده�	

ة	الإْن�شان	َوَجماِله� 6-	التَّْدخني	َله	َتاأْثري	�َشْلِبّي	َعلى	َب�َشَ

ار	َبَدِنّية	َوَعْقِلّية	ل	 7-	امَلواّد	الُكحوِلّية	َوامُلَخدَّرات	َلها	اأ�شْ
�شى� 	َول	ُتْ ُتَعدُّ
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امَلرفوعاتاجُلَمل
امَلْنَظُر	-	ُمْرِعٌب							امَلْنَظُر	ُمْرِعٌب�

1-	َحّيا	امُلَمثِّلون	اجُلْمهور	َبْعد	الَعْر�س�	
باَب	عاِئد� 2-	َلْيت	َ	ال�شَّ

3-	اإّن	امَلدينَة	ُمَتَلأِْلئٌة	هِذه	اللْيلة�
ا	الأْعمال	ِبالنِّّيات� 4-	اإنَّ

امَلْن�شوباتاجُلَمل
اهلل	-	َطَمعًا							ُنطيع	اهلَل	َطَمعًا	فى	َرْحَمِته�

1- {...َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرمًيا)23( } �سورة الإ�شاء 

لَّْيُت	َرْكَعَتنْي� 2-	�شَ
ا�ِس َر�ُسوًل... )79(} �سورة الن�ساء 3- {...َواأَْر�َسْلَناَك ِللنَّ

َي)107(} �سورة الأنبياء لَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِ 4- {َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ

َعّي امَلْرفوعات يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال1

َعيرِّ امَلْن�سوبات يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال2

14 �س امَلْرفوعات   الَوْحدة ْر�س الّثاين: ُمَلخَّ الدَّ
     َوامَلْن�سوبات َوامَلْجرورات
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َعيرِّ امَلْجرورات يف اجُلَمل الّتاِلية َكما يف امِلثال 3

اِْماَلأ الَفراغ يف اجَلْدَول َكما يف امِلثال 4

امَلْجروراتاجُلَمل
ِلها	اإىل	اآِخِرها� ِلها	-	اآِخِرها							َقَراأُْت	الرِّواية	ِمْن	اأوَّ اأوَّ

1-	ُنطيع	اهلَل	َطَمعًا	فى	َرْحَمِته�
ويلَة	القامِة� 2-	َراأَْيُت	الَفتاَة	الطَّ
َغر� 3-	ُعلِّْمُت	الَعَرِبّية	ُمْنذ	ال�شِّ

وِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة}�	�شورة	احلاقة	)13( 4-	{َفاإَِذا ُنِفَخ يِف ال�سُّ

امَلْجروراتامَلْن�سوباتامَلْرفوعاتاجُلَمل
باِطِن/	الأْر�ِس																			النِّْفُطُي�ْشَتْخَرج	النِّْفط	ِمن	باِطن	الأْر�س�

رة� 	ُمَبكِّ باحَة	يف	�ِشٍنّ 1-	َتَعلََّمْت	َزْيَنُب	ال�شِّ
ّلُب	ُيذاِكرون	ُدرو�َشُهم	ِباْهِتماٍم� 2-	الطُّ
ِكّي	جاِئزَة	نوَبل	 ْ 3-	نال	الكاِتب	التُّ

ِللآداب�
ْهِر� ْفُل	َي�ْشَبح	يف	النَّ 4-	مازال	الطِّ

ِطّي	الَقْب�س	َعلى	الّل�ّس� ْ 5-	اأْلقى	ال�شُّ

امَلْجروراتامَلْن�شوباتامَلْرفوعات
ّمة1-	امُلْفَرد َمْرفوع	ِبال�شَّ

ْك�شري َمْن�شوب	ِبالَفْتحة2-	َجْمع	التَّ
ر	ال�ّشال رور	ِبالياء3-	َجْمع	امُلَذكَّ َمْ
ث	ال�ّشال 4-	َجْمع	امُلوؤَنَّ

5-	امُلَثّنى

5
اِْماَلأ اجَلْدَول الّتايل ِباإْعراب امَلْرفوعات َوامَلْن�سوبات 

َوامَلْجرورات َكما يف امِلثال
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Emanet verildi, emanet edildi.

Gülümsemek, tebessüm etmek.

İstemek, arzu etmek.

Masum, suçsuz.

Birlik.

Edinmek.

Antlaşma.

(bir şeyi) mükemmel yapmak.

İspat.

Günah.

Fiyatlar; değerler.

Övmek, methetmek.

Zorlamak.

İşlemler, prosedürler.

Saygı.

Teşkilatlar.

Havalar; ortamlar.

İstatistikler.

Seçti.

…da uzmanlaşmak

Gizlenmek, gözden kaybolmak.

Almak.

Aşağıladı, ayıbını ortaya çıkardı.

ن: اُوؤُْتِ
اِْبَت�شم-َيْبَت�ِشُم:

اِْبِتغاء:
اأْبِرياء	)م(	َبريء:

اِّتاد:
اِّتخاذ:
اِتِّفاقّية:

اأْتَقَن-	ُيْتِقُن:
اإْثبات:
اإْثم:

اأثمان	)م(	َثَمن:	
اأثَنى	-	ُيْثِني	)على(:
	)على(: اأْجَب	-	ُيْجِبُ

اإجراءات:
اإجلل:

اأْجِهزة	)م(	ِجهاز:
اأْجواء	)م	(	َجّو:
اإْح�شاِئّيات:

اِختار	-	َيْختاُر:
	)بـ(: اِْخَت�ّس	– َيْخَت�سُّ

اِْخَتَفى:
اأَخَذ	-		ياأخذ	-	اأْخذ:

اأخَزى-ُيْخِزي:

Hatalar, yanlışlar.

Tahliye etmek, boşaltmak.

Sözünde durmamak.

Kardeşlik etmek.

En hayırlı olanlar.

Yönetmek, idare etmek.

(Kovayı) saldı.

Kanıtlar, deliller.

Bağımlılık.

Roller; (binalarda) katlar.

Radyo.

Görüşler.

Suç işlemek.

Demir attı.

…in karşısında

Sokaklar.

Kiralamak.

Karşılık, cevap vermek.

Hak etmek.

Şehit olmak.

Hazırlanmak.

Kullanıldı.

İstifa etti.

Kapmak, zorla almak

Eşit olmak.

اأْخطاء	)م(	َخَطاأ:
اإخلء:

اأَْخَلف	-	ُيْخِلُف:
اآَخى	-	ُياآِخي:
اأْخيار	)م(	َخرْي:

اأدار-	ُيديُر:
اأْدىَل	-	ُيْديِل:
اأِدّلة	)م(	َدليل:	

اإْدمان:
اأَْدوار	)م(	َدْور:

اإذاعة:
ي: اآراء	)م(	َراأْ
اِْرتَكَب	َجرمية:
اأْر�َشى	-	ُيْر�ِشي:

اإزاَء���:
اأِزّقة	)م(	ُزقاق:

اِ�ْشَتاأجر-	َي�ْشَتاأِجُر:
اِ�ْشَتجاب-َي�ْشَتجيُب:
: 	-	َي�ْشَتِحقُّ ا�ْشَتَحقَّ

اُ�ْشُت�شِهد:
: 	-	َي�ْشَتِعدُّ اِ�ْشَتَعدَّ

اُ�ْشُتعِمل:
اِ�ْشَتقال	-	َي�ْشَتقيُل:

: 	-	َي�ْشَتلُّ اِ�ْشَتلَّ
ا�ْشَتوى	-	َي�ْشَتِوي:

اأ

SÖZLÜK
قائمة املفردات   
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Gece yolculuğu yaptı.

Kuruldu, tesis edildi.

Tesis etmek, kurmak.

Ambulans.

En yüce.

Katkı.

Özlemek.

Kötüler.

Denetlemek, kontrol etmek.

Yakmak.

Parmak.

(gazeteyi vs.) çıkarmak, yayınlamak.

Aydınlatmak.

(bir şey yapmak) zorunda kalmak.

Rahatsızlık duymak.

Çerçeve.

Bir şeyden haberdar olmak.

Sıkıntılar, külfetler. 

Saldırmak, düşmanlık etmek.

Tutuklanmak.

…e güvenmek, dayanmak.

Umre yapmak.

Arap olmayan.

Enformasyon; bildirme.

Evrensel Bildirge.

İşler.

Yardım.

اأ�ْشَى	-	ُي�ْشِي:
�َس: اأُ�شِّ

�ُس: اأ�ّش�َس	-	ُيوؤَ�شِّ
اإ�شعاف:
الأ�ْشَمى:
اإ�ْشهام:

اِ�ْشتاق	-	َي�ْشتاُق	)اإىل(:
: اأ�ْشار	)م(	�َشّ

ُف)على(: اأ�ْشَف–ُي�ْشِ
اأ�ْشَعل	-	ُي�ْشِعُل:

َبع		)ج(اأ�شاِبع: اإ�شْ
َدر: اأ�شْ

اأ�شاء	-	ُي�شيء:
	اإىل: ُطرَّ اأ�شْ

َطِرُب: َطَرَب	-	َي�شْ اِ�شْ
اإطار:

ِلُع	)على(: لع-َيطَّ اِطَّ
اأْعباء:

اِْعَتَدى-َيْعَتِدي)على(:
اُْعُتِقَل:

اعتمد-َيْعَتِمُد)على(:
اِْعَتَمر	-	َيْعَتِمُر:

اأعَجِمّي:
اإْعلم:

الإْعلن	العامَلّي:
اأْعمال)م(َعَمل:

اإغاثة:

Ayrılmak.

Çekilmiş filmler.

Örnek almak.

Daha yakın.

İkna etmek.

…ile dolu olmak.

Acrobat Reader.

Kazandırmak.

Süt ürünleri.

Bir şeye katılmak, girmek.

İptal etmek.

Şiir/kaside okumak.

Genel Sekreterlik.

(eskiye) uzanmak.

…den uzak durmak, sakınmak.

Kişi, kimse.

Tutmak.

Bağırsaklar.

Güvenilir, emniyetli.

Dalgalar.

Aydınlatmak.

Aydınlatma.

Üretim.

Dikkat et!

Üretmek.

Seçmek.

-e katılmak, intisap etmek.

اِْفِتاق:
رة: وَّ اأفلم	ُم�شَ

اْقتدى	– َيْقَتِدي	)ب(:
اأَْقَرُب:
اإقناع:

	)ب(: اْكَتّظ	– َيْكَتظُّ
اأْكُروبات	ِريدر:

اإْك�شاب:
األبان:

اِْلَتَحَق–َيْلَتِحُق	)ب(:
اإلغاء:

اأْلَقى	ق�شيدة:
الأمانة	العامة:
: َتدُّ اْمتّد	-	مَيْ

َتِنُع)عن(: امتنع-مَيْ
اإِْمِرء:

�ِشُك: اأَم�َشَك	-	مُيْ
اأْمعاء:
اآِمن:

اأمواج	)م(	َمْوج:
اأناَر	-	ُينرُي:

اإنارة:
اإنتاج:
اِْنَتِبْه!:

اأْنَتَج	-	ُيْنِتُج:
اْنَتَخب	-	َيْنَتِخُب:

انَت�َشب-َيْنَت�ِشُب)اإىل(:
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Yayılmak.

İhtar, uyarı.

İnşa etmek.

Dikili taşlar.

-e katılmak, -e üye olmak.

-den / -e hareket etti.

Sistemler.

(toplantı, konferans vb.) yapılmak.

Az önce.

Patlamak.

Kurtarmak.

İnilti.

İhmal etmek.

Putlar.

Getirdi.

-e yazmak (yaklaşma fiili).

Öncelikle.

Öncelikler.

Olumlu.

İşgücü.

Eziyet etmek.

Müzik melodisi.

Uyandırmak.

Barındırmak.

Kısaca.

Devamlı, sürekli bir şekilde.

: انَت�َش	-	َيْنَت�ِشُ
اإنذار:

اأن�شاأ	– ُيْن�ِشئ:
اب	: اأَن�شَ

	)اإىل(: مُّ ّم–َيْن�شَ اِْن�شَ
انطلق-َيْنَطِلُق)من/اإىل(:

اأنِظمة)م(	ِنظام:
اْنَعَقد:
اآنًفا:

اْنَفَجر	-	َيْنَفِجُر:
اإنقاذ:
اأنني:

اأْهَمل	-	ُيْهِمُل:
اأْوثان	)م(	َوَثن:

اأْوَرَد:
اأْو�َشك:
اأّوًل:

اأْوَلِوّيات:
اإيجاِبّية:

الأيِدي	العاِملة:
اإيذاء:

اإيقاع	املو�شيَقى:
اأْيَقظ	-	ُيوِقُظ:

اإيواء:

باْخِت�شار:
با�شِتْمرار:

Yayınlama (radyo, TV yayını).

Canlı yayın.

Başlamak.

Başlangıç.

Kavrayış, anlayış.

Tohum.

Programlama.

İstanbul Boğazı.

Cilt.

Müjde.

Devamlı bir şekilde.

Mal, ticaret malı.

Birkaç.

İşsizlik.

Kalma, kalış.

Beliğ sözlü, anlatımı güçlü.

Kurmak, bina etmek; bina.

Belirtilen hususlara göre. 

Yapı.

Çöl.

Buharlaşmak.

Karşılıksız vermek, bağışta bulunmak.

Soğutma.

Tütün.

(bir makamı, yönetimi) Üstlendi.

Çekiştirdi, (b.ş.) anlaşmazlığa düştü.

َبّث:
بّث	ُمبا�ِش:

بداأ-	َيْبَداأ	-	َبْداأ:
ِبداية:
َبديهة:
َبْذرة:

َبْرَمة:
الُب�ْشُفور:
ة: َب�َشَ
ُب�ْشَى:

ورة	داِئمة: ِب�شُ
ِب�شاعة:
عة: ِب�شْ
َبطالة:
َبقاء:

َبليغ	القول:
ِبناء:

ِبناًء	عليه:
ُبنية:
َبْيداء:

ُر: ر-	َيَتَبخَّ َتَبخَّ
تبّع-َيَتَبَُّع:

َتْبيد:
ِتْبغ:

اأُ: َتَبّواأ	-	َيَتَبوَّ
َتاَذَب-َيَتجاَذُب:

ب

ت
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Kayda değer.

Uyarı.

Hareket etmek.

Lüks şeyler.

(Üniversite vb.) girmek.

İhramdan çıkmak.

(bir şeyle) süslenmek.

Gizleme, saklama.

Uzmanlık alanları, branşlar.

Planlama.

Gözden geçirmek, incelemek.

Müdahale etmek.

Isıtma.

İmha etmek, yıkmak.

Miras (kültürel).

Merhamet.

Sağlamlaştırma, güçlendirme.

Gözlemek.

İlerlemek.

Evlenmek.

Çağırıyor, davet ediyor.

Eğlence.

Zehirlenme.

Adlandırma.

Dilenmek.

Teşvik etmek, cesaretlendirmek.

Evden kaçma, sokakta yaşama.

ُدر: َتْ
ذير: َتْ

ُك: رَّك	-	َيَتَحرَّ َتَ
�شيِنّيات: َتْ

التحق	– َيْلَتِحُق	)ب(:
لَّل	-	َيَتَحلَُّل: َتَ

لَّى	– َيَتَحلَّى	)ب(: َتَ
َتْخِبئة:

�شات: َتَخ�شّ
َتْخطيط:
تدار�س:

ُل	)يف(: َل	-	َيَتَدخَّ َتَدخَّ
َتْدِفَئة:
َتْدمري:
ُتراث:
َتراُحم:
َتْر�شيخ:

ُب: قَّ َتَرّقب	-	َيَتَ
ى: قَّ َتَرّقى	-	َيَتَ
ُج: ج	-	َيَتَزوَّ َتَزوَّ

َت�ْشَتْدِعي:
َت�ْشلية:

ُم: َم	-	َيَت�َشمَّ َت�َشمَّ
َت�ْشِمية:

ُل: َل	-	َيَت�َشوَّ َت�َشَوّ
َت�ْشجيع:

ُد: َت�َشََّد-َيَت�َشَّ

Sadaka vermek. 

Davranmak.

Göz atma, göz gezdirme.

Gelişme.

İbadet etmek.

İfade etme, dile getirme.

Sayılır.

İşkence etme.

Güçlendirmek.

Perişan. 

Genelge; genelleştirme.

Ötme, şakıma (kuş vb.).

Değişim.

Patladı.

Ayrılık, bölünme.

(kabuk) soyma.

Buluşma, görüşme.

Korur.

Dayanışma.

Tekâmül, olgunlaşma.

Tepeler.

Aldım.

Yararlanmak, faydalanmak.

Yavaş ol! Ağır ol! Acele etme!

Temyiz (gramer konusu).

Çelişmek.

Eksilmek, azalmak.

ُق: دَّ ّدق	-	َيَت�شَ َت�شَ
َت�َشََّف	-	َيَت�َشَُّف:
ُح: فَّ ّفَح	-	َيَت�شَ َت�شَ

ر: َتَطوُّ
ُد: َتَعبَّد	-	َيَتَعبَّ

َتْعبري:
: ُتَعدُّ

َتْعذيب:
َتْعزيز:
َتعي�شة:
َتْعميم:
َتغريد:
: َتَغريُّ

ُر: َر	-	َيَتَفجَّ َتَفجَّ
َتْفِرقة:
َتْق�ِشري:

اِْلَتَقَى	-	َيْلَتِقي:
َتِقي:

َتكاُفل:
تكاُمل:

ِتلل)م(	َتّل:
ْيُت: َتلقَّ

ُع	)ب(: ّتع–َيَتَمتَّ َتَ
ْل: هَّ َتَ
ييز: َتْ

َتنافَى	-	َيَتناَفى	)مع(:
َتناَق�َس	-	َيَتناَق�ُس:
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Piknik yapmak.

Nefes alma.

Çeşitlenmek.

Tevazu, alçak gönüllülük.

Psikolojik gerilim.

Azap vadetmek.

Vefat etmek.

(bir şeyi) sabitlemek, çakmak.

Zenginlik.

Dörtte üç.

Delik (anahtar, çivi vb.).

Korkak.

Korkaklık; peynir.

İyi olmak, layık olmak.

Suç.

Denemek.

Testi.

Kürümek, sürümek.

Çok (teşekkür için).

Köprüler.

Kılmak (mutlu vb.).

Kurutmak.

Güney.

Yürütme organı.

Açıkça, alenen.

ُه: َه	-	َيَتَنزَّ َتَنَزّ
�ُس: �س	-	َيَتَنفَّ َتَنفَّ
ُع: َتَنّوَع	-	َيَتَنوَّ

ع: َتوا�شُ
ر	َنْف�ِشّي: َتَوتُّ
د	العذاب: َتَوعَّ

ُتُويّف:

َثبََّت	-	ُيَثبُِّت:
َثراء:

ثلثة	اأْرباع:
ُثْقب:

َجبان:
ُجْب:

َجُدر-	َيْجُدر-	َجدارة:
َجرائم	)م(	َجرمية:
َب	-	ُيَجرُِّب: َجرَّ

ة: َجرَّ
َجَرف	– َيْجُرف	-	َجْرف:

َجزيل:
ُج�شور	)م(	ِج�ْش:

َجَعل	– َيْجَعل	-	َجْعل:
َجّفف	-	ُيَجفُِّف:

َجنوب:
اجِلهاز	التنفيذّي:

َجْهًرا:

İhtiyaçlar.

Dolu (manevi olarak).

Kindar, kin güden.

(bir şeyin) vakti gelmek.

Büyük bir sevgi.

Tahıl.

... önlemek.

Meydana gelmek.

Yangınlar.

Isı, sıcaklık, ateş (ısı anlamında).

Sıkıntı,mahzur.

Meslek.

Dilek Fiili.

İpek.

Hassas, duyarlı.

İyi olmak, güzel olmak.

Güzel (kadın, kız).

Kazmak.

Bilinçlendirme kampanyası.

Erdemliler Paktı.

Diri, hayat sahibi; semt.

İhanet etmek.

Pis şeyler.

Uzman, mütehassıs.

Ahşap, tahta.

حاِجّيات:
حاِفل:
حاِقد:

حان	– َيحني	-	ِحني:
ا: ا	َجمًّ ُحبًّ
ُحبوب:
	ِمن: احَلدُّ

َحَدث-	َيْحُدث-	ُحدوث:
َحراِئق	)م(	َحريق:

َحرارة:
َحَرج:
ِحْرفة:
َحَرى:
َحرير:

َح�ّشا�س:
َح�ُشَن–َيْح�ُشُن-ُح�ْشٌن:

َح�ْشناء:
َحَفَر	– َيْحِفُر	-	َحْفر:

ْوِعية: َحْملة	التَّ
ِحْلُف	الُف�شول:
	)ج(	اأْحياء: َحيٌّ

خاَن– َيُخون-	ِخيانة:
َخباِئث	)م(	َخبيث:
َخبري)ج(	ُخَباء:

َخ�َشب	)ج(	اأْخ�شاب:

ث

ج

ح

خ
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Huy, mizaç, haslet, özellik.

(bş)için para vb. tahsis etmek. 

…e boyun eğmek.

Islah projeleri.

İçki, sarhoşluk veren her şey.

Süreklilik arz eden, daimi.

Davetçi, dua eden.

Sigara; duman.

Motosiklet.

Davet etmek, dua etmek.

Sıcaklık.

Sivil savunma.

Hassas, ince; un.

Yunus balığı.

Yıkım, harap olma.

Dehşet, korku.

Yağlı (Yiyecek vb.). 

Süreli yayın, periyodik yayın.

İtilaf devletleri.

Dönüm.

Günah; kuyruk.

Altın.

Öncü.

Avuçiçi.

َلة: ِخ�شال	)م(	َخ�شْ
�س: �َس-ُيَخ�شِّ َخ�شَّ

ُع	)	ِل(: َع	– َيْخ�شَ َخ�شَ
لح: ُخَطُط	الإ�شْ

َخْمر:

داِئب:
الداِعي:
ُدّخان:

َدّراجة	ناِرّية:
دعا-َيْدعو-َدْعَوة)اإىل(:

ِدْفء:
: الدِّفاُع	امَلَديِنّ

َدقيق:
ُدْلفني:
َدمار:
َدْه�شة:
ُدْهِنيَّة:
َدْورّية:

ُدَوُل	الْئِتلف:	
ُدومن:

َذْنب:
َذَهب:

راِئد:
راحة	الَيد:

Köklü, sağlam.

Çoban.

Hâlihazır, şimdiki.

Kamuoyu, halk görüşü.

Kâr, kazanç.

Pislik, kir.

Selamlamak. 

Bolluk, rahatlık, refah.

Elbise, kıyafet.

Kötü, adî.

(gemi) Demir attı.

Sınıfta kalmak.

Kurşun.

Emzikli çocuk, bebek.

Çocukları kollama, gözetme.

Gök gürültüsü.

Bolluk, müreffeh ve rahat (yaşam).

(somun veya pide) ekmek.

Boyunlar.

Kumlu, kumsal.

Mızrak, kargı.

Bağlar, ilişkiler.

Roman.

Beden eğitimi.

Organik tarım.

Zeval, yok olma.

را�ِشخ:
راٍع:
راِهن:

َراأْي	عام:
ِرْبح:

	ِرْج�س:
ُب	)ب(	: َرّحب–ُيرَحِّ

َرخاء:
ِرداء:
َرديء:

َر�َشا	-	َيْر�ُشو:
َر�َشب-	َيْر�ُشب-	ُر�شوب:

َر�شا�شة:
َر�شيع:

ِرعاية	الأْطفال:
َرْعد:
َرْغَدة:
َرغيف:

ِرقاب	)م(	َرَقَبة:
َرْمِلّي:
ُرْمح:

َرواِبط	)م(	راِبط:
ِرواية:

ِريا�شة	َبَدِنّية:

ِوّية: ِزراعة	ُع�شْ
َزوال:

ر

ذ

د

ز
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Kayık, sandal.

Diğer, ve sair.

Satır.

Yüce.

Katkıda bulunmak.

Halı.

Bankomat.

Alay etme, dalga geçme

Doğru, isabetli (görüş).

Gitti, geçti.

Bölük.

Kanser.

Hırsızlık, soygun.

Hazırcevap, zeki.

Yeryüzü.

Olumsuz olarak.

Mallar.

Güç, iktidar.

Davranış, gidişat.

Duyuldu.

Doğru yol.

İsveç.

Yürütmek. 

Yaygın, yayılmış.

َزْوَرق:

�شاِئر:
�شاطور:
�شامي:

�شاَهم	-	ُي�شاِهُم:
�َشّجاد:

: ْحب	الآيِلّ ال�شَّ
�ُشْخِرّية:
�َشديد:
�َشَى:

ّية: �َشايا	)م(	�َشِ
�َشَطان:
قة: �َشِ

�َشيع	الَبِديهة:
�َشْطح	الأْر�س:

�َشْلًبا:
َلع	)م(	�ِشْلَعة: ال�شِّ

�ُشْلَطة:
�ُشلوك:
�ُشِمع:

بيل: �َشواء	ال�شَّ
ال�ُشَوْيد:

: ُ �َشرّي	-	ُي�َشريِّ

�شاِئع:

Zor, çetrefilli.

Kapsamlı.

Atardamarlar.

Başlama fiili.

Balkon.

İbadetler.

Ateş, alev, meşale.

Arpa.

Sarışın.

Kuzey.

Kapsamak, içermek.

Deniz saldırıları düzenlemek.

Boz, alacalı.

Cesur, gözü pek.

Görgü tanıkları.

Beyaz saç, yaşlılık.

Eski bir hacim birimi.

Doğru olmak; sağlıklı olmak.

Gazetecilik.

Kaya.

Göğüs.

Bağırmak, feryat etmek.

(yukarı) çıkmak, tırmanmak.

Alkışlamak.

Oy vermek.

Oy; ses.

�شاّقة:
	�شاِمل:

�َشايني	)م(	�ِشْيان:
ُع	-	�ُشوع: َع	– َي�ْشَ �َشَ

�ُشْفة:
�َشعائر	)م(	�ِشعار:

�ُشْعلة:
�َشعري:
�َشْقراء:
�َشمال:

�شَمل-	َي�ْشَمل-	�ُشمول:
�َشّن	غارات	َبْحِرّية:

�َشْهباء:
�َشْهم:

�ُشهود	ِعيان:
�َشْيب:

�شاع:
ّحة: ّح-�شِ ّح-َي�شِ �شَ

حافة: �شَ
ْخرة: خور	)م(	�شَ �شُ
دور: ْدر	)ج(	�شُ �شَ

اخ: َخ-َي�ْشُخ-�شُ �شَ
عود: �شُ

فُِّق: �شّفق	-	ُي�شَ
وُِّت: َت	-	ُي�شَ �شوَّ
وات(: ْوت	)اأَ�شْ �شَ

�س

�س

�س
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Bağırmak, çığlık atmak.

(kaza vb.de) kurbanlar.

İri, kocaman, çok büyük.

Baskı.

Sapmak, yoldan çıkmak.

Garantiler, güvenceler.

Kapsamında, çerçevesinde.

Işık.

Işık.

Güzel olmak, iyi olmak.

Doku.

Acil hâl, olağanüstü durum.

İtaatler, ibadetler.

Enerji, güç.

Aşçı.

Basmak, tabetmek.

Uygulamak, tatbik etmek.

Öğütmek, ezmek.

Yaklaşma fiili.

Boşanma.

Gün doğmak.

Olgu, olay.

ياح: �شِ

ِحّية: حايا	)م(	�شَّ �شَ
ْخَمة: �شَ
ْغط: �شَ

للة: ّل-�شَ ّل-	َي�شِ �شَ
مانات: �شَ
ْمَن: �شِ
ْوء: �شَ
ياء: �شِ

طاب	-	َيطيب	-	ِطيب:
طاِبع:

طاِرئ	)ج(َطواِرئ:
طاعات:
طاقة:
َطّباخ:

َطَبع-	َيْطَبع-	َطْبع:
َطّبق	-	ُيَطبُِّق:

َطَحن-	َيْطَحن-	َطْحن:
طِفق:
َطلق:

َطَلع-	َيْطَلع-	ُطلوع:

ظاِهرة	)ج(	َظواِهر:

İşsiz.

İnat etmek, direnmek.

Sıkıntı çekmek.

Asık yüzlü.

Düşman.

Pek çok.

Aksak, topal.

Ter.

Altın.

Zorluk, sıkıntı.

Umma fiili.

Gayri menkuller.

Ardından, hemen sonra.

Toplantı yapmak.

Ceza.

Açıkca, aleni olarak.

Canlı, hayatta.

Uçakta.

Para.

Derin.

Yoluyla, vasıtasıyla.

Göz.

(suya vb.) batmak.

Saldırmak, işgal etmek.

عاِطل:
عاَنَد	-	ُيعاِنُد:
عاَنى	-	ُيعايِن:

َعُبو�س:
عُدّو	)ج(	اأْعداء:

َعديد:
َعْرجاء:
َعَرق:
َع�ْشَجد:
ُع�ْش:
َع�َشى:

العقارات:
َعِقب:

عَقَد		اِْجِتماًعا:
ُعقوبة:
َعَلًنا:

على	َقْيد	احَلياة:
على	َمنْت	الطائرة:

ُعْملة:
َعميق:

َعْن	طريق:
َعنْي	)ج(	ُعيون:

َغَرق-	َيْغَرق-	َغَرق:
َغزا-	َيْغزو-	َغْزو:

�س

ظ

ط

ع

غ
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Şarkı söylemek.

Öfke, sinir.

Sabırsız.

Kazanmak.

Balta.

Kötülük.

Pergel.

Kaçmak, firar etmek.

Doğru ve güzel konuşma.

Doğru ve güzel konuşan.

Teşekkür etmek.

Kaybetmek.

Astronomi.

Para.

Otel idaresi, otelcilik.

Yok olmak, fani olmak.

Kıta.

Direnmek.

Kabileler.

Kuraklık.

Keser.

Krediler, borçlar.

Köyler.

Taksim etmek, paylaştırmak, bölmek.

Bombalama.

َغنَّى	-	ُيَغنِّي:
َغْيظ:

ب: فارغ	ال�شّ
فاز-	َيفوز-	َفْوز:

َفاأ�س:
ُفجور:
ِفرجار:

فّر-	َيِفّر-	ِفرار:
َف�شاحة:

َف�شيح	الل�شان:
ل	َعلى: الَف�شْ

ُفْقدان:
َفَلك:

ُفلو�س:
َفْنَدقة:

َفِني-	َيْفنى-	َفناء:

قاّرة:
قاَوم	-	ُيقاِوُم:
قباِئل	)م(	َقبيلة:

َقْحط	:
َقدُّوم:

ُقرو�س	)م(	َقْر�س:
ُقَرى	)م(	َقْرية:
ُم: َق�ّشم-ُيَق�شِّ

ف: َق�شْ

Yok etme, ortadan kaldırma.

Sorunlar, meseleler.

Sektör.

Bir yerde yaşamak.

Endişe.

Tükenmez kalem.

Zirve.

Buğday.

Uydu.

Atom bombası.

Günlük yiyeceği.

Yaklaşma fiili.

Tuzak kurmak, hile yapmak.

Ödüllendirmek, mükafatlandırmak.

Gizlemek, saklamak.

Alkol.

Elbise, giysi.

Konuşmak.

Bilgisayar.

Miktarlar.

Hazine.

Felaketler.

Tuzak, hile, plan.

Sayısız (çokluktan kinaye).

… ile sınırlı kalmaz.

َق�شاء	على:
ّية: َق�شايا)م(	َق�شِ

ِقطاع:
َقَطَن:
َقَلق:

َقَلم	جاّف:
ِقّمة:
َقْمح:

ناعّي: قَمر	�شِ
ة: يَّ ُقْنُبَلة	َذِرّ
قوت	َيْوِمه:

كاَد:
كاَد-	َيِكيُد-	َكْيد:

كافاأ-ُيكاِفئ:
َكَتم-	َيْكُتم-	َكْتم:

الُكحول:
ِك�شاء:

َكلَّم	-	ُيَكلٌِّم:
ُكْمِبيوُتر:
ّيات: َكِمّ
َكْنز:

َكواِرث	)م(	كاِرثة:
كْيد:

ى: �شَ ل	ُتَعّد	ول	ُتْ
ل	يْقَت�ِش	على:

ق

ك

ل

ف
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Layık, yakışan.

(İhtiyacı, isteği) yerine getirme.

Sığınmak.

Özetleme.

Parlamak, ışıldamak.

Ellerini salladı.

Yaklaşık olarak.

Silen (cam vb.).

Barınak.

Acı çeken, elem duyan.

Tâbi olan, uyan.

Sğitimli.

Eşit.

Pek çok.

Staj yapan.

…e bağlı.

Dalgalı.

Sanık.

Matkap.

İdealler.

Üçgen.

Yönetim üçgeni.

Alan, saha, meydan.

Güvenlik konseyi.

Mütevelli heyeti.

Konferans, ders (üniversite ve lise için).

لِئق:
لبَّى	اِْحِتياجه:

جَلاأ-	َيْلَجاأ-	جُلوء	)اإىل(:
�ُس: خّل�س	-	ُيَلخِّ

مَلَع-	َيلَمع-	مَلَعان:
َح	ِبَيَدْيه: َلوَّ

ما	ُيقاِرب:
ما�ِشح:
َماأًْوى:
ُمتاأِل:
ِبع: ُمتَّ

ب: ُمَتدِرّ
ُمت�شاِوية:
ُمَتعدِّدة:
ُمَتَمِرّ�س:
ك	بـ: ُمَتَم�شِّ
ُمَتَموِّج:
ُمّتَهم:
ِمْثَقب:

ُمُثل	ُعْليا:
ُمَثلَّث:

امُلَثلَّث	الإدارّي:
َمال:

ِل�س	الأْمن: َمْ
ِل�س	الَو�شاية: َمْ

ة: ُما�شَ

…ile çevrili.

Profesyonel.

İşgalci; işgale uğrayan.

Gerçekleşmesi muhtemel.

Beyin.

Gizlenilen yer, sığınak.

…ile ilgili; uzman.

Uyuşturucu.

Depolanmış.

Tahsis edilmiş, ayrılmış.

Bağımlı.

Muhabir.

Sansür, denetleme.

Rahat, huzurlu.

Neşeli olmak, mutlu olmak.

Üst aşama.

Arzulanan, istenen.

Dalgalanan.

…ile donatılmış.

Sahte.

Yardımcı.

Kullanılmış.

Depo.

Diziler.

Çivi.

Misvak.

Süt ürünleri.

ُماط	بــ:
َتِف: ُمْ
َتّل: ُمْ

َتَمل	الُوقوع: ُمْ
ُمّخ:

َباأ: َماِبئ	)م(	َمْ
َت�ّس	بـ: ُمْ
دِّرات: 	ُمَ
زون: َمْ
�س: �شَّ ُمَ
ُمْدِمن:
ُمرا�ِشل:
ُمراَقبة:
ُمْرتاح:

َرح-َمَرح: َمَرح-مَيْ
َمْرَحلة	ُعْليا:
َمْرغوب	يف:
ُمَرْفِرف:

َدة		بــ: ُمَزوَّ
فة: ُمَزيَّ
م�شاِعد:
ُم�ْشَتْعَمل:
ُم�ْشَتْوَدع:

ُم�َشْل�َشلت	)م(	ُم�َشْل�َشل:
ِم�ْشمار:
ِم�ْشواك:

ُم�ْشَتّقات	احَلليب:

م
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…ya yakalanmış (hastalık vb.).

Terim.

Asansör.

Bir çiğnemlik et parçası.

Uygun.

Değirmen.

Şarkıcı kadın.

(gün) doğumu.

Günahlar.

Veren.

Asılı, askıda olan.

Kazma, çapa.

Öten, şakıyan.

Kepçe.

Paradoks.

Kavramlar.

Görüşmeler.

Yol ayrımı.

Kıyma makinası.

Avrupa Komiserliği.

Konuşmasını kesmek.

Müteahhit.

İşlenen.

Merkez bina, karargâh.

Tava.

Endişe verici

Mücadele.

ُم�شاب	بــ:
َطَلح: ُم�شْ
َعد: ِم�شْ
َغة: ُم�شْ
ُمطاِبق:
ِمْطَحَنة:
ُمْطِربُة:

َمْطَلع	)النهار(:
ية: ي	)م(		َمْع�شِ امَلعا�شِ

امُلْعِطي:
ُمَعلَّق:
ِمْعَول:
ُمَغرِّد:
ِمغَرَفة:

ُمفاَرقات:
َمفاِهيم	)م(	َمْفهوم:

ُمفاَو�شات:
ُرق: ُمفَتق	الطُّ

ِمْفَرَمة:
ّية	الأوروبية: �شِ امُلَفوَّ

ُمقاَطعة	َحديثه:
ُمقاِول:
ُمْقَتَف:
َمَقّر:

ِمْقلة:
ُمقِلق:

ُمكاَفحة:

Sığınak.

Buluşma yeri.

Sığınak.

Sahip olunan şeyler.

Ayırt edici özellikler.

Başa kakma.

…tarafından.

Testere.

Dürbün.

Uluslararası örgütler.

Eşsiz, emsalsiz.

Köşeye çekilmiş, yanlız.

Felaketzede.

Yer.

Beceriler.

Meslekler.

(keskin) kılıç.

Yüzleşme, karşı karşıya gelme.

Fal okları.

Rahatlık, bolluk, zenginlik.

Vekil.

…dan kaynaklanan.

Seçmen.

Olgun (meyve vb.).

Rekabet etmek.

Havlama.

َملذ:
ُملتَقى:
َمْلَجاأ:

َتَلَكات: ُمْ
يِّزات: ُمَ
: امَلنُّ

من	ِقَبل:
ِمْن�شار:
ِمْنظار:

مات	ُدَوِليَّة: ُمَنظَّ
ُمْنَقِطُع	النَّظري:

ُمْنَعِزل:
َمْنكوب:
َمْهِبُط:

مهارات:
ِمَهن	)م(	ِمْهنة:

د: ُمَهنَّ
ُمواَجهة:
َمْي�ِش:
َمْي�َشة:

ناِئب:
ناِجم	عن:
ناِخب:
ج: نا�شِ

ناَف�س	-	ُيناِف�ُس:
ُنَباح:

ن
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َنَبَت	-	َيْنُبُت	-	َنْبت:
َنَهَق:
َنْحلة:
َنْحَو:
َنْخل:

ِنزاعات:
َن�ْشة	الأْخبار:
ب	ِتْذكاِرّي: َن�شْ

ِنعمة:
ِنفاق:

ُذ: َنّفذ	-	ُيَنفِّ
ِنْفط:
َنْقد:

َنَقَل	– َيْنُقل	-	َنْقل:
ّو: نا-	َيْنمو-	ُنُ

ْم�شا: النَّ
َنَوِوّي:
ِنهاية:

هاٍد:
هّب-	َيُهّب-	هبوب:

َهَوى:

واِثق	ِمن:
َوخيمة:

ُع: َع	-	ُيَودِّ َوَدّ
ِوْديان	)م(	واٍد:

Yetişme, bitme (bitki için).

Anırdı.

Arı.

Yaklaşık, gibi; …e doğru.

Hurma.

Çekişmeler.

Haber yayını.

Anıt.

Nimet.

İkiyüzlülük.

Uygulamak, tatbik etmek.

Petrol.

Para, nakit.

Aktarmak, nakletmek.

Gelişmek, büyümek.

Avusturya.

Nükleer.

Sonunda.

Hidayet veren, yol gösteren.

(rüzgâr) esmek.

Aşk; arzu, istek.

…den emin olmak.

Vahim, korkunç.

Veda etmek, uğurlamak.

Vadiler.

َوراء:
َو�شاِئل	اإْعلِمّية:

َو�شاية:
ُق: َوّفق	-	ُيَوفِّ

ِوقاية:
َوْقت	لِحق:
ُع: ع	-	ُيَوقِّ وقَّ

َوقود:
َوكالة:
َوليد:

َيَتَطّلب:
َيْحَتّل:

َيْحر�س:
ُي�ْش:

َي�ْشَتِمّد:
يْطراأ	على:

ُيَقلِّم:
َيقني:
ُيعاود:

َيْوًما	َبْعَد	َيْوٍم:

Arkasında.  

Medya araçları.

Vesayet.

Başarılı kılmak.

Korumak.

İleri bir vakitte, daha sonra.

İmzaladı.

Yakacak, yakıt.

Ajans.

Bebek, oğul, evlat.

Gerektirir.

İşgal eder, tutar.

Çabalıyor, istiyor.

Kolaylık.

Alır.

Olmak, meydana gelmek.

Buduyor, kesiyor.

Kesin bilme.

Dönüyor, yeniden başlıyor.

Günden güne.

ي

و

هـ
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